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Arvoisat kutsuvieraat hyvät sotaorvot,yhdistyksemme jäsenet, hyvä yleisö

Tänään yhdistyksellämme on syytä juhlaan. Takana on 15 vuoden taival. Yhdistys perustettiin vuonna
2001 Tampereen Seudun Sotaorvot ry:nä. Vuonna 2008 yhdistys sai nimekseen Tampereen Seudun
Kaatuneitten Omaiset ry, kun se yhdistyi Tampereella jo vuodesta 1945 lähtien toimineeseen
Kaatuneitten Omaisten Liiton Tampereen osastoon. 2000-luvun taitteessa sotaorpoyhdistyksiä syntyi
nopeassa tahdissa eri puolille maatamme. Tampereen sotaorvot perustivat yhdistyksensä
ensimmäisten joukossa. Alussa jäseniä oli 64, mutta seuraavina vuosina jäsenmäärä moninkertaistui
nopeasti ja on tällä hetkellä hieman yli 600. Yhdistyksemme on Suomen suurin sotaorpoyhdistys.
Sotalesket ovat kunniajäseniämme. Vuonna 2008 heitä oli 26, nyt enää vain 3.
Miksi sotorpoyhdistyksiä tarvittiin? - Sotaorvot oli unohdettu. Sotaorvoista ei puhuttu yleisesti.
Ikäänkuin he olisivat sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kadonneet. He olivat kuitenkin olemassa ja
heillä oli tarve hakeutua yhteen, löytää saman kohtalon kokeneita. Miksi juuri nyt? Siihen lienee monia
syitä. Ilmapiiri oli muuttunut. Sodista ja niiden seurauksista voitiin puhua vapaammin. Voitiin käsitellä
myös arimpia aiheita. Voitiin ottaa esille kysymys siitä, miten sota vaikutti lapsiin. Miten sota vaikutti
erityisesti niihin lapsiin, joiden isä ei palannut sodasta tai kuoli sodan seurauksena. Lapsi ei voinut
käsittää näitä asioita. Vaikeneminen aiheutti patoumia, henkisiä traumoja, jotka jäivät kytemään
syvälle sisimpäämme. Vihdoin tuli mahdollisuus purkaa näitä tuntoja. Syntyi yhdistyksiä, joissa
sotaorvot saattoivat ensimmäisen kerran keskustella orpoudestaan ja siitä miten se oli vaikuttanut
heidän elämänsä kulkuun.
Hyvät kuulijat, ydistyksemme tarkoituksena on sotaorpojen henkisen ja fyysisen selviytymisen
edistäminen. Lisäksi yhdistys vaalii sodassa kaatuneitten tai sodan johdosta henkensä menettäneiden
isiemme muistoa. Tavoitteenamme on sodan perinteen säilyttäminen ja välittäminen tuleville
sukupolville. Myös heidän tulee tietää, että Itsenäisyydestämme on maksettu kallis hinta. Siitä ovat
maksaneet osansa myös lapset, jotka sodan seurauksena joutuivat elämään ilman isää.
Mitä yhdistys on merkinnyt meille jäsenilleen? Mitä yhdistys on merkinnyt erityisesti minulle? Sitä
voimme kukin kohdallamme miettiä tänä juhlapäivänä. Oma kokemukseni on suhteellisen lyhyeltä
ajalta. Tulin mukaan aktiiviseen toimintaan vasta muutama vuosi sitten. Ensimmäisiä tuntojani
kuvailisin näin: Sain lämpimän vastaanoton. Tunsin tulleeni kotiin, ystävien pariin. Hämmästyin
toiminnan vilkkaudesta.
Yhdistys on tarjonnut Tampereen ja sen ympäristökuntien sotaorvoille paikan, johon on aina tervetullut
ja johon voi tuoda mukanaan myös omat huolensa. Kuukausikokouksissa on saanut ajankohtaista
tietoa niin sotesta kuin liikunnan merkityksestä. Ohjelmasta ei ole unohdettu taukojumppaa ja jäseniä
on kannustettu kaupungin järjestämiin liikuntamuotoihin. Laulu, musiikki ja teatteri ovat säännöllinen
osa ohjelmistoamme. Omasta keskuudestamme löytyy monen alan taitajia. Tämänkin juhlan
esiintyjistä suuri osa on omasta piiristämme.

Mitä odotamme tulevaisuudelta? Vuonna 2013 sotaorvot saivat valtiovallan kunnianosoituksen allekirjoittajina sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja pääministeri Jyrki Katainen. Sotaorvot ovat
rekisteröityneet valtakunnallisesti ja olemme saaneet kantaa yhteistä rintamerkkiä vuodesta 2014
lähtien. Näistä edistyksistä voimme olla iloisia.
Monet sotaorvot ovat kuitenkin aivan konkreettisen avun ja tuen tarpeessa. Kuntoutuksen saaminen
olisi monille välttämätöntä ja kaikille jo ennalta ehkäisevästikin toivottavaa. Olemme iloisia siitä, että
kattojärjestömme Kaatuneitten omaisten Liitto ry ponnistelee kuntoutustuen saamiseksi. Näin
itsenäisyytemme juhlavuoden kynnyksellä odotuksemme ovat korkealla..
Hyvät kuulijat, Tempereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. on dynaaminen, toimiva yhdistys. -tekisi
mieleni sanoa nuorekas yhdistys jäsentensä suhteellisen korkeasta keski-iästä huolimatta. Se on
yhdistys, joka katsoo valoisasti tulevaisuuteen. Se jatkaa hyväksi koettuja toimintamuotoja, mutta
haluaa kehittää myös uusia.
Juhlapäivänään yhdistys haluaa kiittää sitä tukeneita tahoja, erityisesti Tampereen Ev. lut.
Seurakuntayhtymää, jonka tiloissa olemme saaneet kokoontua ja toimintaamme tukenutta Tampereen
kaupunkia.
Kiitokset kaikkille yhdistyksemme jäsenille lämminhenkisyydestä, positiivisuudesta,
toimintavalmiudesta ja oman aikansa uhraamisesta yhteiseksi hyväksi.
Hyvää juhlapäivän viettoa ja sydämellisesti tervetuloa kaikille!

