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Avaussanat PSSO ry:n 15-vuotisjuhlassa 4.10.2016 

Arvoisat kutsuvieraat, sotaorposisaret ja –veljet, hyvät läsnäolijat! 

Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Pääkaupunkiseudun sotaorvot ry:n 15-

vuotisjuhlaan. Tätä juhlaa ovat olleet järjestämässä monet ihmiset. Heistä keskeisin toimija 

on ollut juhlatoimikuntamme puheenjohtaja, äskettäin merkkipäiväänsä viettänyt Pirkko 

Koroma. Tahdomme, paitsi vähän myöhässä onnitella, myös kiittää sinua ja kauttasi 

kaikkia meidän puolestamme työtä tehneitä. 

Koska meneillään on juhlamme ainoa puhe, tahdon jo etukäteen kiittää teitä, jotka 

palvelette meitä tämän juhlan aikana: Lauluyhtye Hyvät herrat, kirjoittajaryhmä Orvokit, 

hovimestari Jussi Pekkinen ja ravintola Postin henkilöstö, soitinyhtye sekä juontajamme 

Kalle Kuntsi. Kiitos, että olette tekemässä meille tätä juhlaa! 

Olemme tänään saaneet vastaanottaa myös huomionosoituksia ja ystävällisiä 

tervehdyksiä. Tahdon kiittää niistä Kaatuneitten Omaisten Liittoa, Kaatuneitten Omaiset 

Helsinki ry:tä, Lohjan Kaatuneitten Omaiset ry:tä ja Länsi-Uudenmaan sotaorvot ry:tä. 

Arvoisat kuulijat. Tänään vietettävä juhla on osa laajempaa ilmiötä. Kuluvana vuonna 

monet sotaorpoyhdistykset ovat viettäneet tai tulevat viettämään juuri 15-vuotisjuhlaa. 

Jotain siis tapahtui 2000-luvun taitteessa ja pian sen jälkeen. 

Äskettäin julkaistussa Kaatuneitten Omaisten Liiton 70-vuotishistoriassa tohtori Jarkko 

Kemppi kuvaa sotaorpojen aktivoitumista 1900-luvun lopulla. Ajatus sotaorpoyhdistysten 

perustamisesta tosin oli elänyt jo aiemmin. Esimerkiksi Sotaorpojen valtakunnallinen 

alaosasto oli aloittanut toimintansa vuonna 1982, jatkaen Kaatuneitten Omaiset Helsinki 

ry:n työtä. Sotaorpoasiaa oli tuotu esille myös esimerkiksi konserttien kautta, joiden 

toteuttamisessa jäsenemme Pirkko Helenoron panos on ollut ratkaiseva.   

Vuosituhannen taitteeseen tultaessa oltiin tilanteessa, jossa sotaorvot alkoivat eläköityä. 

Aikaa jäi toimintaan, johon aiemmin ei ollut juuri mahdollisuuksia. Myös Neuvostoliiton 

hajoamista seurannut henkisen ilmapiirin vapautuminen rohkaisi toimintaan. Iän myötä 

ihminen alkaa usein myös pohtia lapsuuttaan ja nuoruuttaan. 

Tässä tilanteessa syntyi siis myös tänään juhliva yhdistys. Perustamiskokous pidettiin 

huhtikuun lopulla vuonna 2001 ja paikalle saapui silloin 46 sotaorpoa. 

Perustamisasiakirjan allekirjoitti 28 sotaorpoa, joista osa on tänään paikalla 

kunniavierainamme. 

Pienen alkuhämmennyksen jälkeen uudet sotaorpoyhdistykset alkoivat liittyä alun perin 

ensisijaisesti sotaleskien järjestönä toimineeseen Kaatuneitten Omaisten Liittoon. Liiton 

kannalta tämä oli arvokas asia, koska se sai näin merkittäviä uusia voimavaroja 

toimintaansa. Toisaalta sotaorpoyhdistykset saivat keskuselimen, joka monin tavoin on 

voinut ajaa jäsenyhdistysten yhteisiä päämääriä. Esimerkkinä mainittakoon 

sotaorpotunnuksen saaminen. 
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Hyvät kuulijat. Tänään juhliva yhdistyksemme on mielestäni juuri 15-vuotiaan oloinen. Se 

on nuorekas,  reipas ja hyvin aktiivinen. Olen kiitollisena monta kertaa ajatellut sitä tapaa, 

miten esimerkiksi hallituksen jäsenet ovat tarttuneet eteen tulleisiin tehtäviin. 

Yhdistyksemme on Kaatuneitten Omaisten Liiton suurin jäsenyhdistys lähes tuhannella 

jäsenellään. Tämä kertonee siitä, että se koetaan tärkeäksi vertaistuen kanavaksi. 

Näillä ajatuksilla tahdon teitä tervehtiä ja toivottaa teille hyvää ja virkistävää juhlaa!      


