
 
Tutustumisretki Yleisradioon ja sen toimintaan Helsingissä 25. toukokuuta 2004  
 
Scripsit Anita Sourander 
 
Sukuyhdistys Souranderin jo perinteinen tapahtumapäivä oli tänä vuonna sijoitettu sukuyhdistyksen 
varsinaisen kokouksen yhteyteen. Jo viime vuoden puolella hallituksen kokouksessa olimme saa-
neet Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkasen ystävällisen kutsun pitää vuo-
sikokouksemme Yleisradion tiloissa sekä tutustua Yleisradion toimintaan. Sähköiset viestit olivat 
ennen kokouspäivää kulkeneet moneen suuntaan, sillä kokoontumisajankohdan sopiminen ei ollut 
helppoa: tietenkään Yleisradio ei voinut ottaa meitä vastaan milloin vain ja yhdistyksen hallituksen 
jäsenet matkailivat reippaasti ja oleskelivat pitkiäkin aikoja ulkomailla. Kokousajankohta löytyi 
lopulta pienellä vaivalla ja osoittautui erinomaisen sopivaksi, sillä kesä oli tuolloin juuri alkamassa 
ja ilmassa oli kukkien tuoksua. Kutsut oli lähetetty hyvissä ajoin sukulaisille, vaikka illan ohjelman 
yksityiskohdat eivät vielä olleet tiedossa. Yllätysnumerona oli sukututkimuksen kärkinimiin kuulu-
van FL Kari-Matti Piilahden esitelmä. Yhdistyksen kokous oli sijoitettu sopivasti Yleisradion esitte-
lyn jälkeen ja ennen Kari-Matin esitelmää. Kokoonnuimme suunnitelman mukaisesti tiistaina 25. 
toukokuuta klo 17. Vaikka oli kovin ruuhkaista ja lakkiaisetkin olivat monelle lähellä, aktiivisia 
yhdistyksen jäseniä ilmaantui paikalle täysi tusina. Meitä oli vastassa Ison Pajan aulassa sekä 

Markku Laukkanen että Yleisradion kehitystoiminnan päällikkö Juhani Wiio. Saimme tuntea it-
semme tärkeiksi vieraiksi, kun tervetuliaiskahveja nauttiessamme isännät esittelivät meille illan 
ohjelman. Vastaanotto oli sydämellinen ja mukaansatempaava. Kahvittelun jälkeen siirryimme au-
ditorioon, jossa ohjelma varsinaisesti alkoi.  

 



Auditoriossa Markku esitteli Yleisradion edustajat 
ja kertoi toiminnan tavoitteista ja velvoitteista, sekä 
toiminnan suuntaamisesta yleensä. Lopuksi hän 
lausui meidät tervetulleiksi pitämään kokoustamme. 
Koska yhdistyksemme on kaksikielinen, ohjelmaan 
oli seuraavaksi valittu ruotsinkielisestä yleisradio-
toiminnasta vastaavan Mika Kosusen esitys. Hän 
kertoi meille aluksi, että oli koulussa ollut varapu-
heenjohtajamme Ulf Souranderin oppilaana (muttei 
näyttänyt kantavan mitään kaunaa asian johdosta, 
vaan päinvastoin). Varsinainen esitys, på svenska, 
kosketteli ruotsinkielisen ohjelmatarjonnan periaat-
teita. Esitys herätti kovasti kiinnostusta ja keskuste-
lu virisi vilkkaana. Ohjelmatarjonta kirvoitti kuulijakunnasta useita omakohtaisia kysymyksiä. Yl-
lättävä oli esim. tieto, että vaikka väestöstä 5% on ruotsinkielisiä, Yleisradio käyttää budjetistaan 
15% ruotsinkieliseen ohjelmatuotantoon.  
 
Seuraavaksi oli vuorossa yhdistyksen varsinainen kokous. Puheenjohtajaksi valittu Raimo ja sihtee-

riksi valittu Mauri olivat valmis-
telleet kokouksen huolellisesti, 
joten asioitten käsittely sujui juo-

hevasti kahdella kielellä slide show tukenaan. Oula Silven-
noinen esitteli valmistelemansa sukumateriaalikeräyskilpai-
lun, joka sai innostuneen vastaanoton.  Kokouksessa valittu uusi hallitus (eli edellinen hallitus lisät-
tynä Oulalla) kaipasi evästyksiä seuraavaa laajaa sukukokousta 2006 varten, mutta vuosikokouksen 
saatesanat olivat niukan selkeät ja hallituksen alustus Turussa pidettäväksi sukukokoukseksi hyväk-
syttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja 
päätti varsinaisen kokouksen. Heti 
tämän jälkeen uusi hallitus piti pi-
kaisen järjestäytymiskokouksen, 
joka sujui edelleen erittäin hyvässä 
hengessä, sillä asiantuntevasti ja 
osaavasti hallitusta luotsannut 
Raimo valittiin edelleen puheen-
johtajaksi ja Mauri valittiin jatka-
maan sihteerinä. Rainer oli lupau-
tunut rahastonhoitajaksi ja Oula 
arkistonhoitajaksi. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyi entisenä. Kokouksen jälkeen uusi hal-
litus oli toimintavalmis ottamaan uudet haasteet vastaan. 
 

 

 

 



Reippaasti hoidettujen kokousten jälkeen oli vuorossa FL Kari-
Matti Piilahden kiintoisa esitelmä sukututkimuksesta. Vauhdi-
kas, syvällisestä perehtyneisyydestä kertova esitys innosti kuuli-
joita miettimään sukututkimuksen erilaisia lähestymistapoja: 
voidaan lähteä menneisyydestä seuraamaan esim. patriarkaalista 
sukujatkumoa, mutta voidaan myös lähteä liikkeelle vaikka yh-
destä tällä hetkellä elävästä henkilöstä jäljittämään hänen äidin ja 
isänpuoleisia sukujuuriaan. Lisäksi Kari-Matti valotti sukuyhdis-
tyksen toiminnan erilaisia painotuksia eri suvuissa ja toi erityi-
sesti esille sähköisen median käyttökelpoisuuden yhdistystoi-
minnassa.  
 
Seuraavaksi tutustuimme Yleisradion tiloihin, ensin Isoon Pajaan 

ja sitten hallintoneuvoston kokoushuoneeseen, jossa Markku Laukkanen kertoi Yleisradion hallinto- 
ja toimintaperiaatteista. Kokoushuone osoittautui maineensa veroiseksi arkkitehtuurinsa ja taidete-
ostensa puolesta sekä ilmiselvästi toimivaksi ratkaisuksi kaikkine teknisine apuvälineineen ja järjes-

telyineen. 
Historiallisestikin valaisevan 
esityksen jälkeen siirryimme 
nauttimaan iltapalaa, joka oli 
katettu kauniin houkuttelevasti 
edustustilojen suureen kokous-
huoneeseen. Markku huolehti 
henkilökohtaisesti kaikkien viih-
tyvyydestä ja tarjoilun onnistu-
misesta, josta hänelle erityinen 
kiitos. Pitkässä pöydässä yhteis-
keskustelu onnistui loistavasti. 
Juhani Wiiolta saimme lisävalais-

tusta kuuntelijoitten ja katselijoitten mielipideseurantaan. Lopuksi Markku Laukkanen kertoi haus-
koja sattumuksia elämänsä taipaleelta sujuvalla ruotsin kielellä. Iltapalalla meillä oli ilo lähemmin 

 



tutustua isäntiimme ja Raimo esitti kaikkien puolesta toivomuksen, että meillä myös vastaisuudessa 
olisi tilaisuus nauttia isäntiemme ja toistemme seurasta. 

 
Kun eron hetki oli käsillä, totesivat kaikki, kuinka hauskaa oli olla yhdessä. Erityisen suuri kiitos 
onnistuneesta ja informatiivisesta iltarupeamasta kuuluu isännillemme Markku Laukkaselle ja Ju-
hani Wiiolle. Pia Kyyrö-Harju oli nähnyt hallituksen puolesta paljon vaivaa tilaisuuden aikaansaa-
miseksi, hänen työpanoksensa ja hyvien suhteidensa ansiosta saimme tämän tilaisuuden tutustua 
Yleisradioon, josta hänelle sydämelliset kiitokset, ja tietysti myös Raimolle ja Maurille. 

 
 
 
 
  

 


