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JULKAISUVAPAA pe 16.10.2020 klo 8:00 
 

 
Vuoden isovanhempi -tunnustus ”Lotan papalle” 
Jorma Saahkolle 
 
Vuoden isovanhempi 2020 -tunnustus on myönnetty ”Lotan pappana” somekanavissa viime 
keväänä tunnetuksi tulleelle valkeakoskelaiselle Jorma Saahkolle, 85.  
 
Vuoden isovanhempi -tunnustuksen myöntää Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry. 
Tunnustuksen saa vuosittain henkilö tai taho, joka on myönteisellä tavalla edistänyt lasten ja 
isovanhempien suhteita ja isovanhempien arvostusta. Aikaisempia palkittuja ovat mm. 
kirjailija, näyttelijä ja ohjaaja Pirkko Saisio, iskelmälaulaja Katri Helena Kalaoja ja kirjailija 
Kirsi Kunnas.  
 
JORMA SAAHKO: ” En olisi uskonut, että miusta tulee vuoden isovanhempi, kun mie 
olen tällainen tavallinen pappa vaan ”. Tähän kommenttiin kiteytyy Jorma Saahkon 
ansioista yksi; hän edustaa monelle suomalaiselle tuttua ja tavallista, aidosti lapsenlapsestaan 
välittävää ja iloitsevaa isovanhempaa. Somejulkisuuden myötä Jorma ja lapsenlapsensa Lotta-
Sofia Saahko ovat välittäneet tätä keskinäistä positiivista ja lämmintä isovanhempi-
lapsenlapsi-suhdettaan lukuisille someseuraajilleen. Papan tarinoista, lapsuudesta sodan 
aikaan ja elämästä Karjalan evakkona, Lotta on tämän kesän aikana kirjoittanut kirjan ”Papan 
kanssa kahvilla”, joka ilmestyy 3.11.2020.  
 

Sota-ajan tarinat ja laulut koskettavat eri ikäisiä suomalaisia 
 
Jorma Saahko on sota-ajan evakkolapsi ja lapsenlapsensa Lotan tultua ”koronaevakkoon” 
papan luokse asumaan viime keväänä, hän alkoi opettaa Lotalle vanhoja lauluja, niitä joita 
”vanhat ihmiset tykkäävät kuunnella”. Samalla hän alkoi kertoilla lauluihin liittyviä tarinoita 
elämästään. Nauhoitetut laulut ja jutustelutuokiot laitettiin muidenkin nähtäväksi Youtubeen ja 
yllättäen ”Lotan ja papan koronalauluista” tuli melkoinen someilmiö. Tällä hetkellä heillä on 
Facebookissa liki 64 tuhatta seuraajaa ja yhteensä heidän videoitaan on katsottu yli 15 
miljoonaa kertaa vain 5 kuukaudessa.  
 
-Jorma Saahko on toteuttanut isovanhemmuuttaan parhaalla mahdollisella tavalla jakaessaan 
ja opettaessaan suomalaista kulttuuriperintöä kertomalla omaa tarinaansa ja opettamalla 
vanhoja suomalaisia lauluja lapsenlapselleen. Somejulkisuuden myötä tätä kulttuuriperintöä 
saadaan siirrettyä myös nuoremmille sukupolville ympäri Suomea ja maailmaa, iloitsee VALLI 
ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva.  
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Esimerkillään kannustaa käyttämään rohkeasti uutta teknologiaa 
 
Somejulkisuuden myötä Jorma Saahko kertoo totuttelevansa uusiin teknologioihin:  
- Lotan kanssa hankittiin miulle älykännykkä, että voin seurata laulujemme saamia 
kommentteja netistä. Sieltä tulee paljon terveisiä ja kiitoksia ja viime aikoina ovat alkaneet 
esittää toivomuksia niistä kappaleista mitä seuraavaksi laulaisimme, Jorma Saahko kertoo.  
 
Myös lapsenlapsi Lotta iloitsee siitä, että pappa opettelee sitkeästi käyttämään älypuhelintaan. 
Jorma Saahko onkin hyvä esimerkki, kuinka uutta teknologiaa pitää rohkeasti ottaa käyttöön, 
sillä uusia asioita voi opetella – ja oppii – ihan minkä ikäisenä tahansa.   
 
Juhlitaan isovanhemmuutta 17.10.2020 
 
Lauantaina 17.10. vietetään isovanhempien päivää. Päivän tarkoitus on korostaa 
sukupolvien välistä yhteyttä ja nostaa isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. 
Isovanhempien päivä voidaan nähdä myös laajemmin vanhojen ihmisten ja lasten yhteisenä 
päivänä: kaikki vanhat ihmiset eivät ole isovanhempia, eivätkä kaikki isovanhemmat ole 
vanhoja ihmisiä. Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia tai kontakteja vanhoihin ihmisiin: 
tällaisissa tapauksissa ovat monenlaiset "varamummot ja -vaarit" arvokkaita. 
 
Lisätietoja: 
 
VALLI ry 
Toiminnanjohtaja  
Virpi Dufva 
puh. 050 365 4664 
virpi.dufva@valli.fi 
 
Haastattelupyynnöt: 
 
Lotta-Sofia Saahko 
puh. 040 846 1477 
 
 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja 
asiantuntija. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 71 jäsenyhteisömme kanssa. 
Tuomme kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen.  
 
Voden isovanhempi -tunnustus on jaettu VALLIssa vuodesta 1992 lähtien ja sen myötä VALLI ry haluaa 
nostaa esille sukupolvien välisen yhteyden säilymisen tärkeyttä.  
 
Isovanhempien päivää vietetään lokakuun kolmantena lauantaina, tänä vuonna 17.10. Merkkipäivää 
on vietetty vuodesta 1985 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n aloitteesta. Päivän tavoitteena 
on kiinnittää huomiota isovanhempien merkitykseen lapsenlapsilleen sekä isovanhempien ja vanhojen 
ihmisten arvostukseen koko yhteiskunnassa.  
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