Ensimmaiset yhdistykset 2000
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luvulla
Sodan lapset alkoivat jarjestaytya vasta
2000 luvulla, jolloin perustettiin ensim
maiset sotaorpoyhdistykset. Sotalapset
olivat Iiikkeella jo hieman aikaisem
min. Sopii kysya, miksi vasta nyt? Syita
on varrnasti monia, mutta yksi painava

Sotaorvot ovat yha
keskuudessamme

syy on ollut ns. ajan henki. Syvimman
suomettumisen kauden aikana ei mi
taan rnyotatuntoa haluttu tuntea sodasta
karsineita lapsia kohtaan. Silloin vaiet
tiin monista rnuistakin kipeista asioista.

Vuosien 1939 - 1945 sodat jattivat jalkeensa noin 55 000 sotaorpoa. Tarkkaa
lukua ei tiedeta. Talia hetkella on Kaatuneitten Omaisten Liiton rekisterissa noin
16 000 elossa olevaa sotaorpoa, joiden keski-ika on noin 75 vuotta.

V

altiovalta myonsi vuonna 2013

ja tervehdyksen lisaksi saimme nauttia

sarnme, vaikka keskiika onkin ymrnar

Suornen sotaorvoille erityisen
kunnianosoituksen isanrnaan

Ita Helsingin Musiikkiopiston nuorten
taitureitten musiikkinumeroista, Myos
yhdistyksen 0111a kuoro ja lausujat a11

rettavista syista jo varsin korkea. Sota
orvot ovat osa suurta sodan lasten ryh

hyvaksi tehdysta uhrauksesta. Vuotta
myohernrnin Kaatuneitten Omaisten
Liitto puolestaan myonsi sotaorvoille
tunnuksen, jonka rnerkkina on hopei
nen rintaneula. Sotaorpojen pitkaaikai
sena toiveena on ollut sotaorpotunnuk
sen saarninen, Toiveena on rnyos ollut,

toivat panoksensa juhlaan. Tilaisuuden
juontajana toimi radio ja televisiotoi
mittaja Leena Pakkanen.
Sotaorvot elavat siis yha keskuudes

Sotaorvoista on kovin vahan tutkit
tua tietoa. Sodan jalkeisissa oloissa ei

Vertaistuen merkitys
Yhteiskunta ei ole tukenut sotaorpoja
sen paremmin kuin muitakaan sodan
lapsia eheytymistyossa, eika tallaista tu
kea ole odotettavissa. Traumaattisten
kokernusten yhteydessa puhutaan pal
jon vertaistuen merkityksesta. Tata ver
taistukea ovat 2000luvulla perustetut
sodan lasten yhdistykset voineet antaa
toinen toisilleen.
Paakaupunkiseudun Sotaorvot ry
perusti pian yhdistyksen aloitettua eri
tyisen Kaveritryhman vertaistukiryh
maksi, Kaverit on toiminut kymme
nen vuotta, ja nyt sen toimintaa jatkaa

voimavaroja tamantyyppisiin hankkei
siin riittanyt, Puhumattakaan, etta olisi

Y stavapiiri, Y stavapiirin vetajat ovat
Vanhustyon Keskusliiton ja Suomen Pu

pohdittu, minkalaisia traumoja isan me
netys lapsille on aiheuttanut. Nykyisin
kriisiryh ma kiirehtii paikalle, jos la psi

naisen Ristin kouluttarnia vapaaehtoi
sia ohjaajia. Yhdistyksemme puitteissa
. tehdaan vuosittain valtava maara vapaa

on joutunut vaikkapa vain nakernaan
traumatisoivan tapauksen. Hyva niin,

ehtoistyota, jota hyvalla syylla voidaan
kutsua osaksi vanhustyota,

mutta jaa arvelujen varaan, kuinka so

Paakaupunkiseudun
sotaorpojen
toirninnan rungo11 rnuodostavat pien
ryhmat, Skaala on laaja. On runoryhma,
on hengellinen piiri, retkeilijat, kirjoit

111~1an, johon kuuluvat sotaorpojen li
saksi sotalapset, evakkolapset ja esimer
kiksi saksalaisten sotilaitten jalkeensa

taorvot tai muut sodan lapset ovat pys
tyneet kokemuksiaan kasittelernaan, ja
rninkalaisen jaljen kokemukset ovat jat

jattarnat lapset seka muutama muu pie
nempi lapsiryhma.

taneet.

tajat, laulajat, teatterin harrastajat, lista
011 pitka, Kirjoittajaryhrna 011 tuottanut

Sotaorpojen pitkaaikainen odotus paattyi,
sotaorpotunnus otettu kayttbbn syyskuussa
2014. Tunnuksen on suunnitellut taiteilija Aimo
Vuorinen.
parikin julkaisua. Omista elamankoke
muksista kirjoittaminen toimii, asian
tuntijoidenkin mukaan, yhtena terapian
muotona. Hyvin monilla meista sotaor
voista onkin voimakas tarve ilmaista it
seaan eri tavoin. Yhdistyksen puitteissa
seka harrastetaan etta tuotetaan kulttuu
ria. Yhtena esimerkkina kuoro Sirpa
leet, joka 011 suosittu esiintyja muual
lakin kuin oman yhdistyksen piirissa.
VanhustyoIehde n numerossa
1/2015 tarkasteli psykologi Pirkko Lah
ti tutkimuksen ja paatoksenteon yhteyt

ta. Sotaorpojen tarina 011 tutkimaton lu

etta sen myontarninen sarnalla rnerkit
sisi joitain etuja, kuten esimerkiksi har
kinnanvaraisen kuntoutuksen saamista.
Osittain on mallina ollut sotaveteraa

ku suomalaisten lasten historiassa. Viela
ei olisi myohaista selvittaa tarnan kym
meniin tuhansiin nousevien lasten, nyt
jo vanhusten, elamanhistoriaa, sosioe

nien tammenlehvatunnus. Tassa jou

konomista taustaa, selviytymista ja mui

duirnme kuitenkin pettyrnaan. Mitaan
etuja ei kunnianosoitukseen tai tunnuk

ta elarnanvaiheita. Luulisi tassa olevan
aineistoa, joka tuottaisi huomattavan

seen Iiity.
Kunnianosoituksen ja tunnuksen
saamista ovat sotaorvot kuitenkin juh
listaneet eri puolilla maata monin ta

paljon tietoa ja ymmarrysta taman pai
van tutkijoille ja paattajille eraasta far
keasta maamme historian vaiheesta las
ten nakokulmasta katsottuna .•

voin. Paakaupunkiseudun Sotaorvot ry,
joka maamme suurin sotaorpoyhdis
tys, vietti tunnusjuhlaansa tana vuonna
tamrnikuun lopulla Helsingin kaupun
gi11talon juhlasalissa. J uhlarnielta nos
tattivat niin kaunis ymparisto kuin ilo
siita, etta Helsingin kaupunki suhtautui
rnyotamielisesti hankkeeseernme. Pai
kalle oli kertynyt kutsuvieraiden lisak
si yli kolrne sataa sotaorpoa. Puheiden
40

Paakaupunkiseuclun Sotaorvot ry vietti tunnusjuhlaa Helsingin kauptnqntalon juhlasalissa
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