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“Jag kunde ju ha skrivit den 
där boken”

– Veikko, stillsamt, om Okänd soldat 
(han hade träffat sin årskamrat Väinö 
Linna under kriget).

November 2012. Denna skrift är sammanställd och  
delvis skriven av Merit Wager, aktiv i kampen för  
Veikkos rätt att bli värdigt behandlad och få vård på  
sitt modersmål, det nationella minoritetsspråket finska.



Veikko Virtanen

Notera att den här skriften i original är gjord formatet IBS -  iBooks Author, designad att 
läsas på främst iPad men också en del andra läsplattor. De länkar som finns i boken kan 
man få tillgång till i iPad, men i detta format (pdf) går det naturligtvis inte att klicka på  
länkar. De viktigaste länkarna, genom vilka man hittar det mesta, är:
En sista kamp  
ensistakamp.wordpress.com 
och 
YouTube 
http://tinyurl.com/dyw3g2q
OBS! Det är endast klipp upplagda av micviitala och MeritWager som handlar om ”vår” 
Veikko Virtanen; övriga klipp handlar om andra med samma, i Finland så vanliga namn. 

Den kan laddas ner från iTunes gratis, eftersom vi har valt att inte ta något betalt.

Mer om Veikko Virtanen och kampen för hans rätt att få vård och omsorg på sitt  
modersmål, ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk på: 
En sista kamp - ensistakamp.wordpress.com

Materialet får användas av kommuner, landsting, medier och andra som är intresserade 
av åldringsvård med betoning på den nationella minoriteten sverigefinländares att få  
äldreomsorg på sitt modersmål. Ange dock alltid källa.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090724.htm)

Nationella minoriteter - Socialstyrelsen 
(http://www.socialstyrelsen.se/nationellaminoriteter)

© Veikko Virtanen 1920 - 2012 

Mummelförlaget (mummelforlaget.wordpress.com) 
 Merit Wager mummelforlaget@comhem.se
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Veikko vs Vaxholm 
en sista kamp
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Den snart 90-årige finska krigsveteranen Veikko  
Virtanen står inför sitt sista slag. Som han tyvärr ser 
ut att förlora. Vaxholms kommun, där Veikko är  
bosatt, vägrar nämligen att ordna en flytt till ett finsk-
språkigt äldreboende – en flytt som skulle ge honom 
en möjlighet att leva sina sista dagar med värdighet.

Veikko är blind och pratar ingen svenska. Hans kon-
takt med omvärlden sköttes tidigare i hög grad av 
hans fru, som gick bort i höstas. Sedan dess har 

Veikko bott själv på ett svenskspråkigt äldreboende 
utan att kunna kommunicera med personalen. Det 
enda han vill, hans sista önskan är att få komma till 
ett finskspråkigt äldreboende.

Enligt lag är kommunen skyldig att ordna finsk- 
språkig vård – om det finns behov för det. Och det 
är svårt att hitta någon som skulle behöva det mer 
än Veikko. Men Vaxholms kommun vägrade...

Den 9 maj 2010 började kampen för att 
Veikko skulle få den vård han enligt lag  
hade rätt till. Texten nedan skrevs av  
Mikko Viitala och finns på En sista kamp, 
Veikkos sajt. 
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Medier 
Inslaget om Veikko Virtanen och Vaxholms kom-
muns vägran att låta honom flytta till Suomikoti  
(Finlandshemmet), sändes i SVT Uutiset (text på 
svenska) i början av maj 2010.

Andra medier tog snart upp fallet, bland andra SVT 
ABC, Aftonbladet, Iltalehti, Vasabladet, Turun Sano-
mat, Iltasanomat, Sydsvenskan, 

Och här finns alla inslag och intervjuer om och med 
Veikko, som sändes i Sisuradio från maj 2010 till  
oktober 2012.

Artikel i Iltalehti den 2 juni 2010 
På finska: Veikon toivo heräsi: 
Veikko Virtasen, 90, kohtelu Vaxholmin kunnassa on 
poikinut useita kanteluja Ruotsin oikeuskanslerille.

Facebook-tukiryhmä Veikko vs Vaxholm on puolesta-
an viikossa kasvanut jäsenmäärältään kymmenkerta-
iseksi. Sotaveteraanin tueksi on myös käynnistetty 
nimien keruu internetissä.

Ruotsalaisilta tulevan tuen määrästä kertoo jotain 
se, että Virtasen kohtalosta kertonut, Ruotsin suurim-
man iltapäivälehden Aftonbladetin artikkeli äänestet-
tiin Ruotsissa kyseisen lehden viime viikon vaikutta-
vimmaksi jutuksi.

På svenska Veikkos hopp vaknade: 
Behandlingen av Veikko Virtanen, 90, i Vaxholms 
kommun, har fått till följd otaliga anmälningar till  
Sveriges Justitieombudsman (JO).

Facebook-gruppen Veikko vs Vaxholm har på en 
vecka växt tiofalt. Också namnlistor till stöd för krigs-
veteranen har lagts ut på nätet.

Att antalet svenskar som stödjer Veikko är så stort, 
kommer sig av att Aftonbladet berättat om Veikkos 

öde och att den artikeln röstades fram som den  
nyhet som gjort mest avtryck under veckan.

På Facebook - i gruppen Veikko vs Vaxholm -  
hade Veikko som mest närmare 23.000 följare och 
han höll sig uppdaterad via sin son Pentti om hur 
många som hejade på och stöttade honom, och  
om vad folk skrev och hälsade etc. 

”Kuinka monta niitä on nyt?”, frågade han med sin 
så typiska Veikko-röst (”Hur många är de nu?”)

Några citat från Facebook-gruppen 
Liisa: On se ihmeellistä, että yksinkertaisten asioi-
den ratkaiseminen on niin vaikeaa. Ei tätä voi ymmär-
tää. / Nog är det konstigt att det ska vara så svårt att 
lösa enkla frågor. Det går inte att förstå.

Pentti Virtanen: Jag har träffat pappa och berättat 
om vad som har hänt här på Facebook. Det var tårar 
igen, men den här gången glädjetårar. Naturligtvis så 
är han glad att så många stöttar honom och är sam-
tidigt glad om det kan komma andra till nytta också.

Elisabeth: Vår far Thor W. som avled 29/10-2006 
och  som också var krigsveteran och ordförande för 
Vasaläns krigsveteranförbund i Finland skulle vända 
sig i sin grav om han visste om denna SKANDAL!!! 
Pappa värnade in i det sista om alla krigsveteraner. 
En otrolig SKAM att Herr Veikko Virtanen blir behand-
lad på detta sätt!

Heikki: Hur många ska vi behöva bli innan Vaxholm 
med sina politiker och tjänstemän ska agera? Ska vi 
sätta kommunen i blockad? Svälta ut dem? Ska vi 
annektera Vaxholm, dra ut de ansvariga och rulla 
dem i tjära och fjädrar? NEJ! De ska göra sitt jobb! 
Det är allt vi begär! Det är allt Veikko vill! 

Iris: Jag känner mig desperat. Funderade i natt på 
att om man skulle ta och demonstrera. Ta med sig 
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sovsäck, liggunderlag och matsäck och ”parkera” 
utanför Vaxholms kommunhus, tills dom säger JA till 
att till att Veikko får flytta…”. 

Pertti Perunka: 
En finne igen! Vaxholmin asennevammaiset kunnan-
valtuuston päättjät tuntuvat jämähtäneen 60-70- 
luvun ajatus- ja aatemailmaan, jolloin maahanmuut-
tajat, etupäässä suomalaiset, kelpasivat vain ja aino-
astaan tekemään työtä kansankodin rakentamises-
sa ja sen hyvinvoinnin edistämisessä.

Osa näistä rakentajista palasi entiseen kotimaahan-
sa, mutta suuri osa jäi Ruotsiin, lastensa ja lastenlap-
siensa vuoksi. Nyt he ovat tulleet – tai ovat tulossa – 
eläkeikään. Tähän ei Ruotsi ja sen päättäjät ole osan-
neet – tai edes halunneet – varautua, esimerkiksi  
perustamalla omakielisiä vanhus- ja hoivakoteja. 
Veikko on yksi meistä ja hänen kauttaan on piilossa 
pidetty ja päättäjien taholta vähätelty ongelma  
vihdoinkin noussut päivänvaloon.

Vanhenevien ja eläköityvien ruotsinsuomalaisten  
ensisijainen ja tärkein tarve on saada hoito- ja  
sosiaalipalveluja heidän omalla äidinkielellä, jonka 
he hallitsevat ja jolla pystyvät ilmaisemaan itseään  
ja tunteitaan . 
———– 
En finne igen! Vaxholms attitydutvecklingsskadade 
kommunfullmäktige tycks ha stelnat i en tankevärld 
från 60-, 70-talen i vilken invandrare, främst finlända-
re, enbart dög till att arbeta för att bygga folkhem-
met och främja välståndet.

En del av dessa folkhemsbyggare återvände till sitt 
hemland, men en stor del blev kvar på grund av att 
det är här de har sina barn och barnbarn. Nu har de 
nått – eller är på väg att nå – pensionsåldern. Detta 
har Sverige och dess beslutsfattare inte förmått eller 
ens velat förbereda sig på genom att t.ex. skapa 
finskspråkiga ålderdoms- och vårdhem. Veikko är 

en av oss och genom honom har problemet, som 
tystats ner och förminskats av beslutsfattarna, äntli-
gen kommit fram i dagsljuset.

Det viktigaste behovet för den åldrande sverige- 
finska befolkningen är att få vård och sociala tjänst-
er på sitt eget modersmål, som de behärskar och 
på vilket de kan uttrycka  sig och visa sina känslor.

Ministrar, diplomater, politiker och en president

Finlands president Tarja Halo-
nen har tagit ställning för äldre-
vård på finska vid utlandsfinlän-
darnas parlaments samman- 
träde den 24 maj. Presidenten 

finner det synnerligen viktigt att service på finska 
språket garanteras utlandsfinska åldringar. Så här 
uttryckte hon sig i en intervju i SVT Uutiset:

–Jag säger också, med mycket stor kraft: man mås-
te kunna agera så, att man tar hänsyn till att männi-
skors åldrande sker från dag till dag. De har också 
rätt till att deras ärenden hanteras relativt snabbt. 
Här säger jag bara, offentligt att: sätt fart!

En annan sak som är viktig, är att känna att man är 
respekterad som människa och inte enbart som  
arbetskraft i det samhälle man är en del av. I det  
avseendet hoppas jag verkligen på att den här  
frågan löses på ett effektivt sätt. Vi blir alla äldre  
för varje dag som går

Finlands EU-minister Astrid Thors 
uttryckte stark kritik mot Vaxholms 
agerande. Hon kommenterade  
saken i ett inslag i SVT Uutiset:

–När jag fick höra om det här första 
gången via olika organisationer, så vände vi oss till 
Vaxholms kommun. Vi har upprepade gånger bett 
sociala myndigheter där om en redogörelse för hur 
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man hanterar den här frågan. Fram till i går (25 maj) 
hade vi ännu inte fått svar.

Det är inte förenligt med svensk förvaltningslag. Det 
kanske vittnar om en villrådighet – man vet inte hur 
man ska förfara. Men ändå: om man tittar på vad lag-
boken säger så anser vi att även Veikko Virtanen har 
rätt att få service på sitt modersmål.

- Även om Vaxholm inte ingår i det nya förvaltnings-
området så säger lagen även i Sverige att man vid 
behov ska få service även på ett annat språk. Och 
Veikko Virtanen  -om någon behöver – det i sin  
nu-varande situation!

- Dessutom tror jag att Vaxholms kommun har det 
rätt bra ställt ekonomiskt…

- Vill man så kan man. Vårdhemmet Suomikoti finns 
på rimligt avstånd, i Enskede. Vaxholm har alla möj-
ligheter att fylla sina lagstadgade förpliktelser om 
de vill.

Paavo Arhinmäki, då (2010) ordfö-
rande i Vänsterförbundet och Nor-
diska rådet finländska delegation, 
idag (2012) Finlands kulturminis-
ter:

Svensk lag förpliktar (kommuner) 
att vid behov ge vård på finska. Ef-

ter att hustrun, som hjälpte  den blinde Veikko Virta-
nen, avlidit, har det avslöjats att lagen inte efterlevs i 
alla kommuner. Antalet finskspråkiga gamlingar ökar 
starkt i Sverige och det brådskar att få ordning på 
vården på det egna språket.

Hundratusentals finländare for till Sverige för att ar-
beta på 1960- och 1970-talen. Många av dem har 
gjort sitt dagsverke och  behöver i allt större utsträck-
ning samhällets tjänster. En del lärde sig aldrig språ-
ket ordentligt och en del minns bara sitt modersmål 

på gamla dagar. Dessa människor måste få vård och 
omsorg på finska på ålderdomshem och sjukhus.

Folkpartiledaren och skolministern Jan 
Björklund:

Krigsveteranen Veikko Virtanens 
öde berör många. Han är änk-
ling och blind och önskar kom-

ma till ett äldreboende där man 
talar finska så att han kan göra sig förstådd. Min mor-
far var också finsk krigsveteran och jag  blir djupt  
berörd av Veikkos situation.  Våra äldre måste ges 
rätt att välja och ges möjlighet till omvårdnad utifrån 
de behov som finns. Jag hoppas att krigsveteranen 
Veikko Virtanens situation snabbt får en positiv  
lösning.

Finlands omsorgsminis-
ter Paula Risikko kon-
taktade Sveriges äldre-
minister Maria Larsson  
i Sverige i frågan om  

hanteringen av Veikko Virtanen.

Finlands social- och hälso-
vårdsminister (2010) Juha 
Rehula:

Vi är oroliga för finländarna 
och de finskspråkiga i Sverige. Med samarbete och 
information  måste vi försöka hitta bättre målsättning-
ar, säger Juha Rehula som började på sitt nya ämbe-
te för en vecka sedan. Han lovar att ta upp de  
sverigefinska äldres situation på de nordiska social- 
och hälsovårdsministrarnas möte under midsommar-
veckan.

Det finns mycket kvar att förbättra. Speciellt med  
tanke på alla de finländare som kom till Sverige på 
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1960- och 1970-talet, och som riskerar att tappa 
språket på gamla dagar.

Det finns mycket kvar att förbättra. Speciellt med  
tanke på alla de finländare som kom till Sverige på 
1960- och 1970-talet, och som riskerar att tappa 
språket på gamla dagar.

Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm, Per  
Mosseby, besökte Veikko:

Vi åkte ut till Vaxholm för att hälsa på Veikko och  
hade med oss karelska piroger och äggsmör, salt-
gurka och svampsallad. Veikko åt med god aptit.

Vi hade bjudit Per Mosseby att komma och hälsa på 
Veikko, se hur han mår och prata direkt med honom 
om hur han har det och vad han vill. Och han hör-
sammade inbjudan. 
Läs hela texten här.

Frågan om regeringens 
åtgärder för att trygga 
sverigefinländarnas rät-

tigheter togs upp av Paavo Arhinmäki (se tidigare 
text) i Finlands riksdag den 27 maj 2010 (PTK 57/
2010 vp, endast på finska).

Släkt och vänner 
Merit Wager den 30 maj 2010:  
Veikkos öde listades söndagen den 30 maj av Afton-
bladet som den nyhet som gjort störst avtryck i 
veckan som gick. Det visar att sociala medier och 
tusentals och åter tusentals engagerade, aktiva, pas-
sionerade människor kan förflytta berg. Läs artikeln i 
Aftonbladet: Veikko enade blocken - alla bör få vård 
på sitt språk.

Den 6 maj uppmärksammades Veikko för första 
gången i media, i Uutiset (det här är ett något  
senare inslag) det finskspråkiga nyhetsprogrammet 

i SVT2. Därefter blev det, som alla som följt denna 
blogg vet, en formidabel lavin av medie-, minister- 
och presidentuppmärksamhet. Och alla våra med-
lemmar (idag, den 30 maj över 17.100!) bidrog till  
att göra Veikkos öde känt genom att skriva JO- 
anmälningar, mejla och ringa Vaxholms kommun 
och hålla reda på och rapportera på Facebook om 
allt som hade med hans fall att göra.

Inga politiker kan ta åt sig det allra minsta av ”äran” 
över att Veikkos fall blivit så känt och uppmärksam-
mat, ingen politiker i detta land ska tro att han eller 
hon kan sko sig politiskt på Veikko! Att svenska poli-
tiker reagerar först efter att Finlands president Tarja 
Halonen och två ministrar (Astrid Thors, EU-minis-
ter, och Paula Risikko, omsorgsminister) har uttalat 
sig mycket skarpt, hedrar dem inte alls. ”Fingret i 
luften”-taktiken biter inte på finnar och inte heller på 
svenska och andra medlemmar i Veikkos stödgrupp 
på Facebook, Veikko vs Vaxholm!

Vi har konsekvent valt att inte se det allra minsta 
”politiskt” på Veikkos fall och så ska det förbli. Det 
är vi – alla goda människor från höger och vänster, 
unga och gamla, i Finland, Sverige och andra länder 
– som har drivit frågan om Veikkos (och andra gam-
las) självklara rätt att få vård på sitt eget språk.  
Ingen ska plocka politiska poäng på detta, det är 
ovärdigt och dessutom helt fel.

När Veikko sitter på bastulaven i Suomikoti, med en 
doftande björkruska i handen, och småspråkar med 
sina medbastande, finskspråkiga äldre herrar, då jub-
lar vi alla och förenas i ett enda: ”Hurra! Äntligen!” 
Och ingen av oss ska tänka en enda politisk tanke, 
vi ska bara tänka på det medmänskliga, det humani-
tära, det rätta och det självklara i att Veikko efter all-
deles för många månaders onödigt lidande har kom-
mit dit där han kan trivas och få en människovärdig 
behandling, vilket han inte fått på Cyrillus i Vaxholm!
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Och sist, men egentligen först och störst är det sisy-
fosarbete som Veikkos son Pentti har gjort. Länge 
(innan han fick drygt 17.000 medkämpar!) stred han 
ensam mot dumhet, okunnighet och ovilja. Hans 
tunga kamp för sin fars rätt till ett värdigt liv med  
något annat innehåll än att sitta på sin säng, vanka 
runt sitt bord och äta mat, kommer att vara över när 
Veikko har kommit dit han hela tiden önskat kom-
ma, till Suomikoti. Hyvä, Pentti, et antanut periksi! 
Jaksoit taistella, ja kohta – toivon mukaan – taiste- 
lusi on ohi.

Mikko Viitala den 30 maj 2010: 
Kanske börjar politi-
kerna lyssna nu. Igår 
träffade Merit och jag 
Veikko igen. Med  
karelska piroger, ägg-
smör och Tapio Rauta-
vaaras samlings-cd 
delade vi många 
skratt tillsammans.  

En som också tog sig tid för att träffa Veikko var 
den högsta politikern i Vaxholm – kommunstyrel-
sens ordförande Per Mosseby (M). Det blev ett  
lyckat möte. Veikko fick själv berätta om vad han vill 
och hur den långa väntan varit för honom. Det verka-
de som att Per Mosseby verkligen lyssnade. Tillsam-
mans med Pentti skrev Veikko sedan en ny ansökan 
om en flytt till finskspråkiga Suomikoti – eftersom 
socialnämnden hävdar att en ansökan aldrig gjorts 
(?) – som därefter, med översyn av Per Mosseby 
togs till kommunhusets brevlåda. 

Om detta är vad som behövs för att Veikko ska få 
komma till Suomikoti – so be it!

Pentti Virtanen den 3 juni 2010: 
Pappas boende, Cyrillus, har gjort stora ansträng-
ningar under senare tid och man kan väl undra hur 
det kommer sig?

Pappa fick komma ut på en promenad idag, allt 
som hördes var nog dock pappas hasande ljud  
från sina skor och kanske lite fågelsång. 

Trevligt pratstund som ligger så nära pappas  
önskan får vi väl vänta på lite till.

Det bästa var väl ändå det träningsprogram på 
svenska och på papper från sjukgymnasten, som 
låg på pappas bord i dag. Jag vet inte om jag skall 
skratta eller gråta. Tänk er  in i situationen:

En blind man som inte förstår svenska ska ta del av 
ett träningsprogram som han inte kan se och om 
han kunde se ändå inte skulle förstå. Jag kan tänka 
mig följande hurtiga maning:

”Hej Veikko, upp och hoppa,  programmet finns på 
bordet!”

Var ligger nivån på kunskap och förståelse för prob-
lematiken? Man har nog fått huvudet till annat än att 
ha hatten på…

Pentti Virtanen, 5 juni 2010: 
Han får inte heller tillbaka den 
tiden han förlorat av sina sista 
år i livet 
Oavsett om det rör sig om peng-
ar och skattemedel, så borde 
man ändå göra en seriös utred-
ning om varje enskild persons 
situation. Det är väl det som  

texten på kommunernas hemsidor så vackert beskri-
ver? Skall det verkligen behövas en så massiv folk-
rörelse för att de ”förtroendevalda” och offentligt  
anställda skall utföra sina förväntade uppgifter på 
bästa sätt?

I pappas fall gjordes det definitivt inte och han är  
säkert inte ensam om det, men att kämpa mot den 

8



mäktiga offentliga apparaten är både tidskrävande 
och inte minst frustrerande. Funderingar på vad det 
är för fel i vårt samhälle och vart vi är på väg kom-
mer väl fram i situationer som denna, men vad  
möter man lögner och obegripliga bortförklaringar, 
mer eller mindre medvetna fördröjningar och 
nonchalans. Av de människor som valts att förvalta 
samhällets åtaganden! Inget nytt i sig, men lika för-
vånande varje gång ändå.

Utan alla de underbara människor som har deltagit 
med sin omtanke så skulle jag antagligen vara på 
väg att kontakta Europadomstolen i dag, med allt 
vad det innebär av tid och kraft. Jag tror att jag  
hade fått rätt, men vad hjälper det om det ändå  
hade kommit för sent för pappa. Även i dag kan  
ingen ersätta honom för hans lidande på något sätt.

Han får inte heller tillbaka den tiden han förlorat  
av sina sista år i livet. 
 
 Jag tror dock att det här inte går obemärkt förbi 
och att många kanske fått upp ögon för dessa 
problem. Det är tack vare alla dem som har rea-
gerat mot orättvisorna och det stora personliga 
engagemanget som de visat som det här har  
blivit så uppmärksammat att det kanske blir en 
ändring så småningom. 
 
Jag kan inte tacka alla nog, på det sätt som jag 
önskar! Jag hoppas att vi på något sätt, vid något 
tillfälle kan samlas och glädjas tillsammans och 
tillbringa en trevlig stund, kanske vid Suomikoti, 
när pappas flytt dit är ett faktum. Tack!

Merit Wagers kolumn på Svenska Dagbladets  
ledarsida den 7 juni 2010:  
Veikko Virtanen visar vägen.

Mikko Viitala den 4 juli 2010, tre dagar innan  
Veikko flyttade från Cyrillus i Vaxholm till Suomikoti  
i Stureby:

Hei veikkolaiset!

Flyttdagen närmar sig – idag återstår det bara tre 
dagar tills Veikko äntligen får packa väskorna och 
flytta in på Suomikoti. Det känns verkligen fantas-
tiskt att den dagen snart är här, det som alla vi, och 
framförallt Pentti och Veikko kämpat för under så 
lång tid.

Under helgen har flera av oss hälsat på hos Pentti 
för att fira lite i förväg. Det har grillats, pratats och 
badats så det står härliga till. Igår var bland annat 
Pertti, Krister och Anne på besök, och idag var det 
min tur att hälsa på en till synes lättad och nöjd  
Veikko, där han satt på Penttis veranda.

Vi tittade på gamla fotografi-
er, samtalade, åt karelska pi-
roger (tack Anne!)  och njöt 
av solen. Vykortshögen med 
kort från Veikko-stödjare 
togs också fram. Och på ons-
dag går flyttlasset till Suomi-
koti.  

Tyvärr kan jag inte närvara då, efter-
som jag befinner mig på Gotland, 
men som tur är finns det ju andra 
Veikko-stödjare på plats för att hål-
la ställningarna. Lycka till och ett 
varmt tack till er allihopa! Avslut-
ningsvis en bild på menige Veikko 
Virtanen, 20 år. Leendet känns 
igen, än idag. 
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Vänner om Veikko
och andra i samma situation

3

Krister Nordström, aktiv i kampen Veikko vs Vaxholm 
och den som också så småningom, flyttade Veikkos  
pinaler från Cyrillus i Vaxholm till Suomikoti i Stureby:

En gång för mycket länge sedan jobbade jag en kortare 
period på ett stort mentalsjukhus i Hälsingland. En dag 
fick jag vikariera på en avdelning för gamla och där träff-
ade jag på den gamla finska damen, som ingen förstod, 
eftersom man faktiskt inte hade någon finsktalande  
personal då (40 år sen).

Jag tilltalade den gamla damen försiktigt på min något 
knaggliga finska, hon tittade upp, ett leende spred sig 
över hennes ansikte och hon började prata – på karelska 
som jag knappt förstod! Men vi pratade på så gott det 
gick under de ca 15 min jag var inne hos henne.

Det var bara den dagen, den korta stunden, men jag 
kommer så väl ihåg hur glad hon blev. Så visst är det här 
med Veikko viktigt !

Här finns en text till av Krister Nordström: Veikko – en 
90-årig blind man med glimten i ögat.

Riitta, en kvinna som skrev på Veikkos sajt En sista 
kamp:

En närmare 80-årig finsk man hade hamnat på det då- 
tida göteborgska mentalsjukhuset Lillhagen. Jag och 
min väninna visste att han inte var mentalsjuk men hade 
dåligt minne och hade blivit lite barnslig igen. Hade förlo-
rat svenska språket i en bilolycka och kunde bara finska.

Vänner IRL och i cyberspace skriver 
om Veikko och om andra som mött 
liknande öden.
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Efter någon månad på Lillhagen sade de att han inte pra-
tade längre och inte åt heller, och att han snart skulle dö.

Vi åkte dit och oj, vad glad han blev av att få tala finska! 
Han vevade sig upp på sängen och ögonen lyste. Det 
var en varm sommardag och vi frågade om vi fick ta ut 
honom en sväng. Han gick med oss i parken utan svårig-
heter och vi hämtade fina smörgåsar och kaffe i områd-
ets café, satte oss ner i parksoffan och det var absolut 
inget fel i hans matlust. Han gick med egna ben utan 
käpp eller stöd. Vi bara kände att han njöt av de ett par 
timmar vi hade för honom.

Tre veckor senare dog han och jag tror att han dog av 
ensamhet och apati eftersom på den avdelningen fanns 
ingen finsktalande.

SFU - Sverigefinska Ungdomsförbundet, skrev till social-
nämnden i Vaxholm.

Martin E-Type Eriksson som 
också engagerade sig, skrev  
under rubriken ”Det kunde ha 
varit min egen gudfar”:

Mitt intresse startade när jag 
vid middagsbordet får se ABC 
nytt visa ett inslag om Veikko. 
Jag kunde bara inte tro att  
detta händer år 2010 i det lilla 

riket Sverige. Inte på riktigt. Min första tanke var att det 
lätt kunde ha varit min egen gudfar Torbjörn Koch som 
var från Finland, men tyvärr dog för några år sedan. Han 
blev till skillnad från Veikko något dement men behöll  
sina språk. Min andra tanke var lite kaxigt, fan, detta  
måste vi ändra på. Helt klart är att det rör sig om pengar 
och även om dom är helt slut i min bransch så kunde 
man ju sätta ihop en insamling eller något för att ordna 
en flytt från Vaxholm till Suomikoti för Veikko… alltså  
något måste ju kunna göras!

Men Veikko vill till Suomikoti och enligt den mycket  
trevliga verksamhetschefen Katarina Åberg finns det 
plats för Veikko, men ingen har kontaktat henne från  

Vaxholms kommun!? Sanningen är att det kostar norma-
la 2079 kronor per dygn för Veikko att bo på Suomikoti 
och som jag snokat reda på betalar Vaxholm inte ens 
hälften på det Norlandia-ägda hemmet Cyrillus! Exakt 
där ligger problemet. Och det är ju inte så konstigt att 
det är billigare i Vaxholm när där inte finns den personal 
som behövs...

Så är läget just nu och om något inte har hänt sista tim-
marna sitter Veikko i sitt mörka, tråkiga, tysta rum ensam 
på sin säng… saknar sin fru och funderar på finska.

Mikko Viitala, som initierade sajten En sista kamp,  
skriver så här om två andra finnar som också var aktiva 
och med från början:

Man blir så glad. När alla andra blivit bortdribblade av 
kommunen så står de envisa, engagerade och varma 
människorna där, utanför kommunhuset och visar sitt 
stöd för Veikko. Och inte bara det. De genomför dess-
utom medborgarjournalistik av högsta klass och intervju-
ar kommunchefen Per Törnvall, som vänligt nog kom ut 
för att hälsa på dessa underbara människor!

Tack Pertti Johannes Koistinen, Hannu J Haanpää 
och ni andra som var på plats!

Se en av deras lätt absurda men lågmälda intervjuer här! 
(3 minuter).

Om Vaxholm och Veikko på Wikipedia: 
I maj 2010 blev kommunen känd i fin-
ländsk och annan utländsk press sedan 
bland andra Finlands president Tarja  
Halonen, samt ministrarna Paula Risikko 

och Astrid Thors agerat till stöd för en blind 90-årig 
krigsveteran, som trots att han på sin ålders höst förlo-
rat sin förståelse för svenska språket sedan augusti för-
vägrats vård i det finskspråkiga ålderdomshemmet  
Suomikoti.
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Merit Wager skrev så här den 25 maj 2010:

Vi var en tapper skara som utgjorde den delegation som 
åkt till Vaxholms kommunhus för att försöka komma till 
tals med socialnämndens ledamöter. Vi hade meddelat i 
förväg, lugnt och sansat, att vi inte ämnade hålla någon 
demonstration utan bara skulle vara en liten delegation 
som önskade bli bemötta med respekt och få byta någ-
ra ord med de förtroendevalda  i den politiska nämnden.

SVT Uutiset, SVT ABC och Aftonbladet fanns på plats, 
alla tre rapporterade. Aftonbladet under rubriken Blinde 
Veikko får inte flytta, ABC under kvällen den 25 maj i två 
av sina sändningar och Uutiset kommer att rapportera 
på onsdagen den 26 maj i SVT2 kl 17.45.

Dessvärre hade ABC tyvärr fel när de rapporte-
rade att Veikko ”nekas plats plats på ett finsk-
talande äldreboende” (”finskspråkigt” ska det 
vara, dessutom). Det är inte det saken gäller 
utan att han inte får flytta till ett finskspråkigt 
äldreboende för Vaxholms kommun! Det finsk-
språkiga äldreboendet Suomikoti har inte  
nekat honom en plats. Rätt ska vara rätt.

Ilskan är stor bland finnar, sverigefinländare, 
finlandssvenskar, sverigefinländare och sveri-
gesvenskar! Över att Veikko inte får gehör för 
sin lilla enkla och fullt berättigade bön om att 
få vistas sin sista tid i livet bland människor 
som han tala med och förstå gör människor 
rasande.

I går uttalade sig Finlands president Tarja  
Halonen på ett rakt och tydligt sätt och uppma-
nade svenskarna att ”sätta fart” (se tidigare inlägg här 
på bloggen), nog är det ju själva f-n om det inte finns 
någon svensk minister som kan ta bladet från munnen 
och backa upp vad presidenten i Finland säger!

Nu är det dags att höra av sig till partisekreterarna för 
varje parti som har en medlem som sitter i de politiska 
beslutsorganen i Vaxholm och fråga hur de kan gå med

Här är några bilder från den 25 maj utanför Vaxholms 
kommunhus. 

 
på att deras partikamrater plågar en mycket gammal, 
blind man på det här sättet! Ni kan själva leta rätt på 
dem och mejla dem direkt – ju förr desto bättre!. Det är 
också dags att höra av sig till vad som i Sverige kallas 
”ansvariga ministrar” och se hur ansvariga de är. Så 
snart vi hinner kommer vi också att lägga ut information 
här på bloggen!
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Beslutet från Vaxholm
4

Den 7 juni 2010 kom det efterlängtade första beslutet 
och samma dag skrev Mikko Viitala så här på Veikkos 
sajt En sista kamp:

Idag kom det efterlängtade beskedet: Vaxholms kom-
mun låter Veikko flytta till Suomikoti!

Det är en seger – äntligen tog Vaxholms kommun sitt 
förnuft till fånga. En sak är dock helt säker: utan det 
massiva stödet och engagemanget från medlemmarna  
i Facebook-gruppen Veikko vs Vaxholm hade Vaxholms 
kommun inte gett med sig och fattat det här beslutet. 
Det är på grund av alla er –  nästan 20 000 människor – 
 som Veikko nu får sin önskan om att tillbringa sina sista 
år i en miljö där han kan göra sig förstådd uppfylld! 

Kiitos teille kaikille siitä! Tack till er alla!

Den gångna veckan har varit fylld av möten och diskus-
sioner. Det är mycket som har skett bakom kulisserna 
som vi inte vet någonting om. Några av ”de ansvariga” 
har åkt/skickats iväg på långsemestrar eller tjänsteresor 
(just långa tjänsteresor har kommunen av någon anled-
ning alltid råd med), samtal och diverse besök mellan 
kommunen och de närstående har genomförts och soci-
alnämnden har sammanträtt under ett extrainkallat möte 
i onsdags den 2 juni. Utanför kommunhuset samlades 
då återigen en skara varma och engagerade Veikko-
stödjare som till och med dokumenterade det hela och 
postade alltsammans på Youtube – det är underbart hur 
självgående och drivande våra fantastiska finnar är!

Förra lördagen var kommunstyrelsens ordförande Per 
Mosseby (M) på besök hos Veikko. Det kändes som att 
någon för första gången verkligen lyssnade och tog till 

Mikko Viitala, en eldsjäl med stort 
hjärta och stor kapacitet. Sverige- 
finländare, behärskar båda språken. 
Jobbat som reporter på SVT, nu 
(2012) pressansvarig i Solna stad.
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sig det Veikko sade. Nu, drygt en vecka senare har  
beslutet tagits. Längre än så tar det inte att gå en gam-
mal människa till mötes. Det hela visar hur fort det här 
ärendet hade kunnat behandlas om bara viljan hos politi-
ker och tjänstemän i Vaxholms kommun hade funnits 
där från början. Istället lämnas man med en lite bitter 
eftersmak – Veikko hade kunnat sitta på Suomikoti  
redan för länge sedan, vore det inte för Vaxholms märkli-
ga och ytterst olämpliga agerande. Hela den här affären 
kommer att sätta en stämpel på Vaxholm som kommer 
att sitta kvar under en lång tid framöver. Det är mycket 
som fortfarande bör och kommer att lyftas fram i ljuset.

Det viktigaste just nu är hur som helst att Veikko kan 
ställa in sig på en flytt till Suomikoti. Det är glädjande, 
inte bara för Veikko, utan också för hans son Pentti som 
kämpat och malt på mot kommunen sedan augusti förra 
året. Det har krävt oerhört mycket kraft och tålamod 
från en man som personifierar den finska sisun. Tack 
Pentti, för att du orkat gå hela vägen!

Till sist – det har varit fantastiskt att se den omtanke, 
värme och det brödra- och systraskap som visats upp 
under den senaste månaden. Veikkos kamp har enat 
människor över generations- , språk- och landgränser. 
Det är rörande hur enade och envisa vi kan vara när det 
väl gäller. När det handlar om att göra rätt för sig. Det 
har Veikko och alla ni andra verkligen gjort.

Det samma kan man tyvärr inte säga om Vaxholm.

Kaveria ei jätetä – man lämnar inte en kamrat!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Och Pentti Virtanen skrev så här, 
samma dag, den7 juni 2010:

Kaffe med muffins och lite finsk 
musik! Vi firade stillsamt, för båda 
”gubbarna” var lite trötta men än-
då glada. Vi pratade lite om att det 
här var en bättre granskning av 

kommunens verksamhet än vilken annan revision som 
helst och att den säkert får verkan lång tid framöver.

Visst är det härligt att det ligger ett positivt beslut i bot-
ten för nästa steg, men kommunens tidigare agerande 
har gjort att en tidigare given plats är borta och att kön 
nu är längre. Vi fick dock en inbjudan av Suomikoti att 
göra ett besök där igen och bada bastu med äkta finskt 
importerad björkris! Pappa sken upp som en sol och  
ville åka så fort som möjligt.

Jag tänkte om vi eventuellt skulle ha en rullatortävling 
dit för att värma upp, men kom på som tur är, att vi är 
nog för trötta för det just nu i alla fall:) så vi samlar lite 
nya krafter först.

Dagens ”seger” var mycket viktig i många avseenden 
och kommer att ge ringar på vattnet, tror jag. Dagens 
besökare gjorde i alla fall pappa väldigt glad och upp-
sluppen.

Tack alla och envar! Vi måste nog försöka hålla kvar den 
värme och sammanhållning som växt bland medlemmar 
i Veikko vs Vaxholm. Orättvisor och brister finns överallt, 
det finns mycket kvar att rätta till!

Pentti

P.S. Lägg till att knappt var beslutet annonserat så låg 
det en platsansökan hos Suomikoti för Veikko! Det var 
nog inte kommunens brevduva utan något snabbare…

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Esko Pietiläinen, präst i Svenska kyr-
kan, om sina tankar och upplevelser i 
Vaxholms kommun, måndagen den  
7 juni när det positiva beslutet kom:

”… och nu har han svetsat ihop 
oss alla över språk- och nations-

gränser!”
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Utanför Vaxholms kommunhus 
Akt 1 
Vi går i väntans stunder. Plötsligt dyker det upp en per-
son (när han ändå hela tiden pratade om hotbilden låter 
jag bli att tala om politiker /tjänstemän, så att han kan 
sova i ro). Vi får höra om den tystnadsplikt som han och 
hela Vaxholms kommun verkar ha samt om att vissa  
anställda ha fått ta emot dödshot via mail och brev. Han 
svarar inte på de enklaste frågor utan försöker kringgå 
allt. Vi får varken svar på frågan om när ärendet med 
Veikko är färdigbehandlat eller när vi kan få få besked, 
men han vill gärna berätta  för oss att beskedet först 
ska nå Veikkos ombud (Pentti, Veikkos son) och att  
Pentti sedan skall få informera oss.

Efter ett tag går mannen in. Så kommer han ut igen. 
Spänningen stiger men han upprepar bara i princip allt 
vad han redan har sagt om tystnadsplikten och hot- 
bilden. Veikko nämner han inte  med namn; Veikko för 
honom är bara ett ärende, ingen människa. Det enda 
positiva med den andra pratstunden är ett löfte om att 
vi får sitta på bänken utanför och njuta av kaffet som 
Vaxholms stad bjuder på.

Känslan av att Vaxholms stad försöker förhala proces-
sen ända till slutet slår till.

Akt 2 
En sakkunnig person, politiker,  kommer ut och  ger det 
positiva beskedet  (trots att den första personen hade 
sagt att ingen skulle komma ut och informera oss). Han 
ber om ursäkt för kommunens vägar och för att vissa 
saker har tagit tid och  förklarar att man i Vaxholm har 
hamnat i en helt ny situation i ärendet med Veikkos  
situation och framtid.

Akt 3 
Vi åker i väg till Veikko för att gratulera honom. Vi  
knackar på och träffar en gammal man med utstrålning 
och med skarpsinne och humor. Pratstunden blir kan-
ske längre än vi tänkt oss, men lärorik. Veikko berättar 
att han inte längre orkar lyssna på musik eller talböcker i 
ensamhet utan mestadels bara sitter på sängkanten och 

njuter (?) av tystnaden. Han berättade om sitt jobb som 
svetsare – och nu har han svetsat ihop oss alla över 
språk- och nationsgränser! Han berättade vidare att han 
och Vieno gifte sig i Turenki och då kände undertecknad 
att vi hade en gemensam punkt i livet (jag flyttade själv 
till Sverige från Tavastehus, som ligger en och en halv 
mil från Turenki).

Vi pratade om bastun i Suomikoti och om mycket annat. 
Skratten var många, tårarna nära, men den här gången 
var det glädjens  tårar.

Tack Merit! Tack Mikko! Tack alla ni  som har kämpat! 
Kampen mot Vaxholms stad är över, vi vann med  
hockeysiffrorna 100 – 0. 

Ta väl hand om er själva och varandra! Kram, Esko

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Anne Neffling Ulfeby intervjuas i detta videoklipp av 
Maarit Turtiainen, SVT.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Utan SVT Uutisets första inslag i början av maj 2010, om 
Veikko i Vaxholm, hade ingen i allmänheten vetat om hur 
han behandlades. 

Paula Tapiola, Maarit Turtiainen,Jaana Johansson m.fl.  
”covered the story (som det brukar heta) på ett förtjänst-
fullt sätt och det var deras inslag som fick tiotusentals  
människor, minst fyra ministrar, en president och otaliga 
andra medier att lyfta upp Veikkos och därmed också  
andra gamlas belägenhet.

http://youtu.be/4Y13hJe_Hoo
http://youtu.be/4Y13hJe_Hoo


Till Suomikoti 
7 juli 2010

5

I dag, 21.6 2010 har vi fått glädjebud att 
det finns plats för Veikko på Suomikoti 
från och med den 7.7!

Han har fått den här platsen utan att gå förbi någon i 
kön, dels med ”naturligt bortfall”, dels genom att några 
som tackat nej. 
 Ni förstår säkert att Veikko jublar och känner sig lättad 
och glad. Själv har jag inte hunnit smälta situationen  
riktigt, det tar nog sin lilla tid.

Både Veikko och jag tackar för allt det stöd vi har fått. 
Utan er hade vi säkert fortfarande harvat runt hos olika 
myndigheter och instanser och förmodligen inte att ha 
fått ansökan beviljad som första etapp innan vi kunde 
ställa oss i kön.

Tusen tack för allt! 
Hälsningar/Pentti Virtanen 

Olen tänään, 21.6.2010, saanut iloisen 
tiedon. Veikolle on avautunut paikka 
Suomikodissa 7.7 lähtien.

Hän ei ole mennyt jonossa kenenkään ohi vaan ”luonnol-
lisen poismenon” ja siksi että muutama on peruuttanut 
paikkansa jonossa. 
Varmasti ymmärrätte että Veikko on juhlamielellä ja odot-
tamisen rasitus on nyt poissa.

Sekä Veikko että minä haluamme kiittää kaikesta tuesta. 
Ilman tätä tukea olisimme varmasti vielä haravoimassa 
ympäri viranomaisia ja muita toimistoja. 
Hyväksymätön anomus pyörisi jonkun pöydällä vielä 
tänäänkin ja täten ei olisi ollut  mahdollisuutta päästä 
edes Suomikodin jonoon.

Tuhannet kiitokset kaikille! 
Terveisin/Pentti Virtanen

Suomikoti on suomenkielisille vanhuksille 
vakinaiseen asumiseen tarkoitettu asunto-
yhteisö. 

Suomikoti är ett finskspråkigt äldreboende.
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Leena Harhamaa Suomesta  
kirjoittaa / Leena Harhamaa  
från Finland skriver.

Tänään 7.7.2010  on ollut iloinen  
ja onnellinen päivä Veikolle.  

Omasta puolestani voin sanoa, että sitä se on ollut  
myös minulle ja uskoakseni myös tuhansille muille, jotka 
ovat olleet mukana tavalla tai toisella Veikon kamppai-
lussa pääsystä Suomikotiin.

Olin niiden onnekkaiden joukossa, jotka saivat olla  
todistamassa Veikon saapumista uuteen kotiin. Pihalla 
grillattiin makkaraa ja syötiin mansikoita. Suomikodin 
asukkaita ja henkilökuntaa oli paikalla runsaasti toivotta-
massa Veikon tervetulleeksi. Kuvassa Suomikodin toi-
minnanjohtaja Katriina Åberg opastaa Veikkoa uudessa 

kodissa. Tämä päivä oli 
ikimuistoinen ja siitä jäi 
todella hyvä mieli.

På svenska: 
Idag, den 7.7 2010, har 
varit en glad och lycklig 
dag för Veikko. För min 
egen del kan jag säga att 

det också för mig - och säkert för tusentals andra som 
på olika sätt deltagit och stöttat kampen för att Veikko 
ska få komma till Suomikoti - har varit en glädjens dag.

Jag är bland de lyck-
ligt lottade som fick 
vara med och bevittna 
Veikkos ankomst till 
sitt nya hem. På går-
den grillades det och 
bjöds på jordgubbar. 
På bilden leder före-

ståndaren Katriina Åberg Veikko till hans nya hem. Det 
har varit en oförglömlig dag som jag alltid ska minnas.

Här intervjuas föreståndaren Katriina Åberg i SVT ABC.

Läs här vad Pentti Virta-
nen skrev om dagen då 
Veikko flyttade till Suo-
mikoti. Bland annat:

Vid genomgångarna 
med både ledning och 
personal kommer bara 
idel glada överraskning-
ar om rutiner, aktiviteter och omsorg. 

Jag lämnar mycket glad och lättad över en omtumlad 
och lycklig pappa till personalen som skall leda honom 

till ”flickorna” på balkongen 
före kvällsmålet. Jag känner 
likadant som pappa sa: ”Det 
är underbart när man kan tän-
ka fritt igen.” 

Borta är väntan, borta är le-
dan, borta är tystnaden och 

borta är sängkanten! Det är människor med livsglädje 
och människor med arbetsglädje så långt ögat når.  
Kanske framför allt människor med samma språk,  
samma traditioner och samma tankesätt.

Här skriver jag, Merit 
Wager, 11 dagar efter 
att Veikko flyttat in på 
Suomikoti, under rubri-
ken:   
Söndag den 18 juli: 
”Så här borde alla få 

ha det”, säger Veikko, ”svenskar  också.”

Vi satt och pratade och Veikko njöt av både den friska 
luften och av pratstunden. Efter någon timme var det 
dags att äta lunch: slottsstek, potatis och råkost. Trots 
semestertider fanns det personal och alla var vänliga, 
hälsade på oss, bytte några ord. Veikko bemöttes också 
med både vänlighet och respekt (”som natt och dag, 
jämfört med Cyrillus”, sa han). 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcwM8fikpo4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dcwM8fikpo4
https://ensistakamp.wordpress.com/2010/07/07/pentti-om-den-7-juli-dagen-da-veikko-flyttade/
https://ensistakamp.wordpress.com/2010/07/07/pentti-om-den-7-juli-dagen-da-veikko-flyttade/
https://ensistakamp.wordpress.com/2010/07/18/sondag-den-18-juli-sa-har-borde-alla-fa-ha-det-sager-veikko-svenskar-ocksa/
https://ensistakamp.wordpress.com/2010/07/18/sondag-den-18-juli-sa-har-borde-alla-fa-ha-det-sager-veikko-svenskar-ocksa/


Bilder från Suomikoti: balkongen, två bilder 
från festsalen, bastun.

Delar av hela den underbara per-
sonalen som alla - de som syns 
på bilderna och de som inte gör 
det - på Suomikoti. 

De bidrog alla mycket stort till att 
Veikkos sista år i livet, juli 2010 - 
oktober 2012, blev så ljusa och 
fina. 

Veikko dricker kaffe med kanelbulle på 
balkongen.

När personalen på Suomi-
koti nalkades Veikko lade de 
en hand på hans arm och sa 
sitt namn och pratade med 
honom som med en normal 
(!) människa, inte som med 
en mindre vetande.

”Det är så skönt att de säger 
sitt namn och att de inte  
skriker, som de gjorde på 
förra stället”, sade Veikko. 
”Jag är ju inte döv, jag är 
blind!”

Här, i ett YouTube-klipp, 
tackar Veikko alla som brytt 
sig om och stöttat honom.  

Veikko och Pertti J Koistinen i träd- 
gården sommaren 2012

Veikko och Pentti och Annikki,  
våren 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=NaUro0PayWk
http://www.youtube.com/watch?v=NaUro0PayWk


Här dansar Veikko på sin 90-årsdag den 
30 augusti 2010 med Suomikotis chef 
Kaarina Åberg. 

Veikko i samspråk med fantastiska sånger-
skan Darya Pakarinen, som med sin  
Månskensorkester kom och spelade och 
sjöng och förgyllde Veikkos födelsedags-
fest.

Pertti J Koistinens hyllningsdikt till Veikko:  
Veikko 90 vuotta, sodassa ja rauhassa
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90-årstårta

Veikko med Pirkko Sinkkonen, Finska pensionär-
ernas riksförbund i Sverige, och socialråd Timo 
A Tanninen från Finska ambassaden

Jo nuorna miesnä lähdit Veikko, sotaan ensi kerran 
ja päätit antaa kaikkesi, siel’ yhden miehen verran

Niin vuodet kului Karjalassa, ohi vieri talvet, kesät 
tuli tutuks’ tykin kumu, kranaatit tulipesät

Sit’ maahan vihdoin saatiin rauha, pois pojat saapui kotiin 
jäi naulakkoon jo verikauha ja kammo kaikkiin sotiin

Vei rauha sinut mennessään, sit’ viimein Ruotsin maalle 
jäi taakse Suomen tasavalta, hurraa nyt kuninkaalle!

Näin loppui Veikon sotareissut, niin ainakin hän luuli 
kun paljon, paljon myöhemmin, hän jotain muuta kuuli

Oli työt jo tehty valmiiksi ja koitti levon hetki 
laukut, vaatteet pakattiin, alkoi Cyrilluksen retki

Niin loppui taasen rauhan aika, tuli pian paha mieli 
vaikk’ Veikko kuinka yritti, ol’ kaikill’ vieras kieli

Hän istui sängyn laidalla ja olo oli ventti 
vaan apuun riensi jälkipolvi, nyt sotaan ryhtyi Pentti

Hän yksin ensin kahakoi, ei päässyt puusta pitkään 
ei vallanpitoon Vaxholmin, purreet aseet mitkään

Vaan sitten tuli Uutiset ja teki oivan jutun 
jo saman illan aikana sai Veikko monen tutun

Ja Merit, Mikko avasivat, ihan uuden ajan 
sai Veikko oman facebook-sivun, yhä useamman kannustajan

Viel’ pyristeli kunnanjohto, ei antanut se peri 
vaikk’ apuun riensi Tarja, Astrid ja muukin ministeri

Mutt’ pikkuhiljaa nähtiin taas, ken kykeneepi sotiin 
kun heinäkuussa Veikko sitten saapui Suomikotiin

Vasta nyt se alkaa elämä, näin Veikko itse lupaa 
kun suomineitoin hoivassa hän pitää omaa tupaa

Ei pääty tähän tarina, se jatkuu vielä pitkään 
ei riitä onnentoivotuksiin, sanat oikein mitkään

Nyt nosta malja ylös Veikko, on tämä päivä sinun, 
vaan pieni osa reissustasi, on kaunis muisto minun

http://se.myspace.com/manskensorkestern
http://se.myspace.com/manskensorkestern
http://youtu.be/j71YxXOFc4k
http://youtu.be/j71YxXOFc4k
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Veikko	  Virtanen,	  då	  nästan	  90	  år	  gammal,	  stod	    
inför	  ett	  sista	  slag,	  en	  sista	  kamp,	  som	  han	  såg	  ut	  
att	  förlora.	  Vaxholms	  kommun,	  vägrade	  låta	  ho-‐
nom	  >lytta	  till	  ett	  >inskspråkigt	  äldreboende	  –	  en	  
>lytt	  som	  skulle	  ge	  honom	  en	  möjlighet	  att	  leva	  
sina	  sista	  år	  med	  värdighet.

Veikko	  var	  blind	  och	  hade,	  på	  äldre	  dagar,	  glömt	  mycket	  av	  den	  svenska	  han	  lärt	  sig	  i	   
vuxen	  ålder	  när	  han	  och	  hans	  familj	  >lyttade	  till	  Sverige.	  Att	  man	  på	  sin	  ålders	  höst	  glöm-‐
mer	  ett	  förvärvat	  språk	  är	  inte	  ovanligt.	  Hans	  kontakt	  med	  omvärlden	  sköttes	  tidigare	  i	  
hög	  grad	  av	  hans	  fru,	  som	  nyligen	  hade	  gått	  bort.	  Efter	  hennes	  död	  bodde	  Veikko	  bott	   
ensam	  på	  det	  svenskspråkiga	  äldreboendet	  Cyrillus	  i	  Vaxholm,	  utan	  att	  kunna	  kommuni-‐
cera	  med	  personalen.	  Det	  enda	  han	  ville,	  hans	  sista	  önskan,	  var	  att	  få	  komma	  till	  ett	  >insk-‐
språkigt	  äldreboende.

Enligt	  lag	  är	  kommunen	  skyldig	  att	  ordna	  vård	  på	  >inska	  –	  om	  det	  >inns	  behov	  av	  det.	    
Det	  var	  svårt	  att	  tänka	  sig	  någon	  som	  behövde	  det	  mer	  än	  Veikko.	  Men	  Vaxholms	  kom-‐
mun	  vägrade	  envist.	  Ärendet	  bollades	  fram	  och	  tillbaka	  i	  kommunen	  och	  de	  ansvariga	  
duckade	  utan	  att	  ens	  kommentera	  frågan.

I	  den	  här	  lilla	  boken	  om	  Veikko	  och	  hans	  kamp	  kan	  man	  läsa	  en	  del	  om	  vad	  som	  hände.	  
Hela	  historien	  -‐	  med	  mängder	  av	  videoklipp	  och	  artiklar	  etc	  -‐	  	  kan	  man	  ta	  del	  av	  på	  blog-‐
gen	  En	  sista	  kamp	  (https://ensistakamp.wordpress.com/),	  som	  startades	  av	  Mikko	    
Viitala.	  På	  bloggen	  skrev	  han	  och	  många	  andra	  >litigt,	  och	  lade	  upp	  videoklipp	  ur	  nyhets-‐
program	  och	  >ilmade	  av	  ”Veikko-‐aktiviser”	  samt	  länkar	  till	  artiklar	  i	  svenska	  och	  >inska	  
tidningar.	  Bloggen	  var	  ägnad	  åt	  att	  följa	  och	  kommentera	  ”fallet	  Veikko”.	  Den	  lyfte	  också	  
fram	  hur	  okänsligt	  och	  ogin	  gamla	  människor	  inte	  sällan	  behandlas	  i	  dagens	  svenska	  
samhälle.	  

På	  Veikkos	  Facebook-‐sida	  följde	  >ler	  än	  22.000	  personer	  allt	  
som	  hände.	  Många	  var	  också	  aktiva	  på	  olika	  sätt	  (som	  att	  ringa	  
och	  mejla	  politiker	  och	  tjänstemän	  i	  Vaxholms	  kommun,	  blog-‐
ga,	  länka,	  skriva	  insändare	  etc).	  

Veikkos	  kamp	  för	  att	  leva	  få	  sin	  sin	  sista	  tid	  i	  lugn	  och	  ro	  gav	    
resultat.	  Krigsveteranen	  Veikko	  Virtanen	  vann	  sitt	  sista	  slag	  
och	  i	  juli	  2012	  togs	  han	  emot	  som	  en	  hjälte	  när	  han	  anlände	  till	    
Suomikoti	  (Finlandshemmet).

Man	  ska	  aldrig	  ge	  sig!	  Och,	  som	  >inländarna	  säger:	  Kaveria	  ei	  jätetä!	  

https://ensistakamp.wordpress.com/
https://ensistakamp.wordpress.com/
https://ensistakamp.wordpress.com/
https://ensistakamp.wordpress.com/
https://ensistakamp.wordpress.com
https://ensistakamp.wordpress.com


Veikko har förts till 
sin sista vila

6

Veikko har lämnat oss och han har 
också lämnat kampen till oss yngre. 

Tacksam för sina harmoniska sista 
år och många vänners stöd och 
hjälp var han alltid, in i det sista. 

Veikko återförenades med sin 
livskamrat i minneslunden i Vax-
holm, i kretsen av familjen vid en 
minnesstund i Vaxholms kapell  
den 9 november 2012.

MINNESSTUND FÖR VEIKKO 
HÖLLS I VAXHOLMS KAPELL  
DEN 9 NOVEMBER 2012
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