
Vantaan alueen sotaorvot järjestivät  
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaisille (sotaorvoille)  
ikimuistettavan yhdessäolohetken Vantaalle 10.4.2015. 
 
Vantaan alueen sotaorvoista Aila Lindén kutsui meidät tamperelaiset sotaorvot Vantaan alueen 
sotaorpojen vieraaksi.  Aila Lindénin suunnittelema retkiohjelma oli tiedon ja yhteenkuuluvuuden 
kannalta erittäin hyvin suunniteltu.  
Retkemme Vantaalla alkoi tutustumalla Vantaan uusiin mittaviin tie- ja ratahankkeisiin Vantaan 
kehäradan ja Kivistön asuntoalueen ympäristössä. Saimme kuulla Vantaan kaupunginvaltuuston 
jäsenen Eero Salon kertomana, että jo 1.7.2015 uudella kehäradalla alkavat junat liikennöidä 
Vantaalta Helsinkiin 10 minutissa.  Arvioidaan, että junissa tehdään päivittäin n. 150.000 matkaa. 
Hän kertoi myös, miten Pohjois-Euroopan johtava kaukoliikennekenttä lähettää lentäen matkustajia 
ympäri maapalloa ja vastaanottaa kotiin paalaavia. Hän kertoi myös laajasta logistiikka-alueesta.  
Vuoden 2015 messuasuntoalueesta hän kertoi seuraavaa: Kivistöön on rakennettu rivi-, kerros- ja 
kaupunkipientaloja, siis uudenlaisia koteja, joissa on otettu huomioon asumismukavuus, 
virikkeellisyys, viihtyvyys ja palvelut, päiväkodit, koulut ja terveys sekä puistot ja viheralueet 
(ulkoilmagalleria) kauppoineen ja kahviloineen. Hän kertoi myös modernista Aviapoliksesta, joka on 
pääkaupunkiseudun suosituin yritysalue lähellä lentokenttää.  Myös Vantaan kaupungin palveluista 
saimme selvityksen sekä hyvin hoidetusta taloudesta. 
 
Tiedekeskus HEUREKASSA saimme oppaaksemme aiemmin 
HEUREKAssa työskennelleen Annikki Saarenmäen 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvoista.  Hänen opastuksellaan  
saimme tutustua kiehtoviin näyttelyihin, jotka houkuttelivat 
kokeilemaan tiedettä itse.  Maan alle -näyttelyssä tutus- 
tuttiin mm. geologiaan , kaivoksiin ja maanalaiseen rakenta- 
miseen. Näimme myös kaivoksen pienoismallin työvälinei- 
neen ja koneineen.  Suojaan! -näyttely kertoi tieteen ja  
teknologian merkityksestä puolustusvoimissa sekä sitä   Heurekan ihmeitä… 
tukevassa tutkimuksessa.  Älykäs kaupunki -näyttely kertoo  
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä kaupungin  
toimintojen parantamisessa.  Suolistossa suhisee -näyttely               
esittelee hauskasti ja havainnollisesti terveen ruoansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kertoo,  
miten elimistö hankkii ravinnosta tarvitsemansa rakennusmateriaalit ja polttoaineen. Planetaariossa  
kävimme katsomassa ”Pimeä maailmankaikkeus” esityksen. Elokuva johdatti suurten kosmisten  
arvoitusten äärelle. Mitä ovat pimeä aine ja pimeä energia? Minkälainen on voima, joka kiihdyttää  
maailmankaikkeuden laajenemista? 
 

Kahvila Vernissassa nauttimamme maittavan lounaan jälkeen kiirehdimme Viola kansalaistaloon. 
Siellä Vantaan alueen sotaorvot ottivat meidät lämpimästi vastaan mm. ohjaten bussin lähelle 
Violaa. Meitä oli matkassa 36 sotaorpoa Tampereen ympäristöstä ja noin 30 sotaorpoa Vantaan 
alueelta. Lisäksi mukana oli Pääkaupunkiseudun Sotaorvoista sotaorpojäseniä. Nautimme 
vantaalaisten leipomia maukkaita kakkuja ja kahvia keskustellen pöytäryhmissä. Puheensorina 
osoitti, että yhteenkuuluvuus oli läsnä. Tunnelma oli leppoisa. Huomasimme, että näitä yhteisiä 
yhdistysten välisiä vierailuja on hyvä jatkaa. Kahvin jälkeen Vantaan alueen sotaorvot ja 
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot kertoivat toiminnastaan. Myös me tamperelaiset kerroimme omasta 
toiminnastamme.  Totesimme, että Vantaan alueen sotaorvot ovat organisaatioltaan erilaisessa 
asemassa kuin Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset (sotaorvot). Vantaan alueen sotaorvot 
ovat Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen Vantaan alaosasto. Tampereen Kaatuneitten Omaiset on 



yhtenäinen ja naapurikuntien sotaorvot kuuluvat siihen jäseninä ja osallistuvat Tampereella 
järjestettyyn ohjelmaan.  Sisällöllisesti ja ohjelmallisesti yhdistyksissä on paljon samankaltaisuutta, 
mutta taloudellisesti erilaista. Vantaan alueen sotaorvot hankkivat itse rahoituksen ja toimivat 
itsenäisesti Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen alaosastona. Tampereen Seudun Kaatuneitten 
Omaiset ovat yksi yhteinen yhdistys, joka hankkii rahoituksen. Vantaan alueen sotaorvot tekevät 
paljon retkiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja jopa Keski- ja Etelä-Euroopan maihin. 
 

                            
 Aila Lindén kertoo toiminnasta                                   Vantaan alueen sotaorpojen kahvi ja kakut maistuivat… 

 
Erääksi tärkeäksi asiaksi yhteisessä keskustelussamme nousi sotaorpotunnuksen jatkotyöstäminen. 
Kaatuneitten Omaisten Liiton tulisi neuvotella sotaorvoille  esim. valtion avustamaa kuntoutusta 
sekä kotiapua sitä tarvitseville. Toivottavasti liitossa viedään asiaa eteenpäin. 
Nämä yhteiset tapaamiset ovat tiedon ja yhteistyön kannalta erinomaisia toiminnan kehittäjiä ja 
innostajia. Ne ovat myös rentouttavia yhteenkuuluvuutta lisääviä hetkiä.  
 
Lämmin kiitos Vantaan alueen sotaorvoille!    
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry                      teksti ja kuvat: Helena Kallio 
 
 
 
 
 
 
 
 


