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Suomen sotien jättämä 
varjo varjostaa nykyäänkin 
osan kansalaisistamme 
jokapäiväistä 
elämää. Sotien 
kurimukset saivat harteilleen 
myös lapset: noin 80 
000 suomalaista lasta 
lähetettiin 
turvaan ulkomaille 
vuosina 1939–45. 
Talvi- ja jatkosodassa 
menetti henkensä n. 90 
000 sotilasta, monet heistä 
olivat jo perheellisiä. 
Tästä johtuen yli 55 000 
lasta jäi orvoksi. Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry teki 
vuosia kestäneen jättiurakan 
kartoittaessaan heidän 
tietonsa alueittain. 
Paikallisten jäsenyhdistysten 
avustuksella syntyi 
lopulta koko maan kattava 
sotaorporekisteri. Asiasta 
järjestettiin vuoden 2011 
alusta lähtien useita 
tiedotuskampanjoita, 
joiden 
seurauksena liiton 
yhdistysten 
jäsenmäärät 
kaksinkertaistuivat. 
Tähän mennessä 
rekisteriin on kirjattuna 
15 633 sotaorvon tiedot, 
mikä on noin puolet 
elossa olevista. 
Monivaiheisen 
rekisteröintityön 
jälkeen sotaorvot saivat yli 
kymmenen vuotta kestäneen 
väännön jälkeen virallisen 
tunnustuksen omine 
merkkeineen ja 
luovutuskirjoineen. 

Merkkien ensimmäinen 
suuri yhteisluovutustilaisuus 
järjestettiin kuukausi 
sitten Liiton hengellisten 
päivien yhteydessä Turussa. 
Viime keskiviikkona 
paikallinen alueyhdistys 
Tampereen Seudun 
Kaatuneitten 
Omaiset ry järjesti 
yhteisluovutustilaisuuden 
Näsin Salissa 
vuosikokouksen 
yhteydessä. Kurulaisista 
sotaorvoista paikalla olivat 
Niilo Herranen, Erkki 
Törmä ja Juhani Latoniemi. 
Rekisteröintiin aktiivisesti 
vaikuttanut piirin 
ensimmäinen 
puheenjohtaja 
Uolevi Utriainen valotti 
tunnustuksen merkitystä. 
– Oleellista ei ole jokin 
ulkonainen tunnus, vaan 
se, että valtiovalta on 
lopultakin 
virallisesti pääministerin 
ja sosiaali- ja 
terveysministerin 
allekirjoittamalla 
asiakirjalla tunnustanut 
meidät sodista vakavasti 
kärsimään joutuneeksi 
ryhmäksi. Sotaorpouden 
tunnustamisen 
osoittaa meille suunniteltu 
rintamerkki ja sitä varten 
laadittu tunnustamisasiakirja. 
Tunnustuksen saaminen 
ei ollut helppoa, vaan se 
vaati vuosikymmenen 
työn. Ehtona oli, että asiaan 
ei saa liittyä mitään 
taloudellisia 
vaatimuksia. 
Sotaorpoja voi vielä olla 
elossa n. 25 000. Koko ajan 
mukana olleita on 
hämmästyttänyt 
se ankara vastustus, 
joka varsinkin alkuvaiheessa 
oli leimaa antava 
varjo virallisen 
tunnustamisen 
yllä. Loppujen lopuksi 
sosiaali- ja terveysministeri 

Paula Risikon ja 
Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksen turvin 
merkin suunnittelu ja 
tuottaminen 
saatiin mahdolliseksi. 
– Tunnustaminen on 
erittäin myönteinen ele 
meitä kohtaan, päätti 
Utriainen. 
Taiteilija Aimo Vuorisen 
suunnitteleman merkin 
valmisti Turun Merkkimitali 
Oy. Luovutuskirjan 
allekirjoittajina 
ovat pääministeri 
Jyrki Katainen ja sosiaali- 
ja terveysministeri 
Paula Risikko. 

 

Erkki Törmä kiinnitti 
puseroonsa sotaorpoutta 
osoittavan tunnuksen 
yhteisluovutustilaisuudessa 

Näsin salissa Tampereella. 


