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Santahaminan sisarilla on riittänyt juhlia tänä 
keväänä. Salme Haarasen ja Eeva Riuttalan 
eläkejuhlissa Virpi Fyhr (yläkuvassa 
vasemmalla), Leena Kosonen, Salme 
Haaranen ja Viivi Lehtinen tutkivat Leenan 
Salmelle tekemää muistojen vihkosta.  

Terhi Tolla nosti maljan Eeva Riuttalan kanssa. 
Nuoret sisaremme Sissi Puranen ja Salla 
Serenius saivat valkolakin. Sotilaskotiliiton 
historiikki julkistettiin ja jaettiin sisarille. Anu 
Helpinen sai sonnustautua järjestöasuun tuon 
tuostakin.  
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Koko kevät yhtä juhlaa 
koulutuksen kevät 
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 P U H E E N J O H T A J A L T A  
 

 
Sisarille tarjolla töitä  
mutta myös virkistystä 

 
  

 
 
 
Kesä tuli toukokuussa, toivottavasti se jatkuu vielä 
kesäkuussa. Nautitaan siitä mitä saadaan, toivotaan 
parasta. 
Meillä on edelleen yksi ongelma ylitse muiden. 
Työvuoroihin tulon halukkuus ei kohtaa tarpeita. 
Hallitus pyrkii ratkomaan ongelman syksyyn 
mennessä. Olemme jo selvitelleet, miten muut 
yhdistykset ovat ratkaisseet tämän 
kiperän tilanteen.  
Otan mieluusti vastaan hyviä ideoita. Soitelkaa tai 
meilailkaa. 
Syksyn teema olkoon toistemme tunteminen ja 
yhteistyö. Palaamme vanhaan tapaamme 
kokoontua kerran kuussa sisariltoihin. Otan 
kiitollisena vastaan hyviä ideoita iltojen aiheiksi. 
 

 
 
 
Porkkalan retki on lauantaina 15.9. Silloin on hyvä 
tilaisuus tutustua toisiimme ja nähdä Porkkalan 
nähtävyyksiä. Retken hinta on 20 euroa. Retken 
kustannuksiin käytetään Tuen lahjoitusvaroja. 
Syksyn teemaan sopii myös suuri valtakunnallinen 
leiri Kajaanissa 21. – 23.9. 
Lähdetään joukolla sinne! Voin sanoa 
kokemuksesta, että tällaiset leirit ja tutustuminen 
sisariin eri puolilta Suomea on virkistävä, voimia 
antava kokemus. 
Sisaret, virkistävää kesää teille ja läheisillenne. 
Syksyllä tavataan täynnä tarmoa ja uusia ideoita. 

                                       Terhi Tolla 
 

 
 
 

Sisarretki  

Porkkalaan 15.9. 

Opastetun retken sisältö: neuvostoajalta 

peräisin oleva riemukaari, Degerbyn 

Igor-museo, Sjundbyn linna, lounas 

Cumulus Siuntiossa, Kolsarbyn 

hautausmaa, Merikappeli Upinniemen 

varuskunta-alueella, Kajanuksen sauna, 

munkkikahvit Upinniemen 

sotilaskodissa. Osallistumismaksu on 20 

euroa. Tarkempia tietoja lähtöajasta ja -

paikasta myöhemmin, takaisin 

Helsingissä olemme n. klo 18.00. 

Ilmoittautumiset taloussihteerille 3.9. 

mennessä. 
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Arki vei 

aikaa 

runoilulta 
Salme Haaranen vietti viimeistä työpäiväänsä 

vappuaattona työtovereiden kanssa 

Santahaminan sotilaskodissa. Leipuri Teemu 

Kivekkään tekemää kakkua maisteltiin 

kuohuvan kera. Hetki oli iloinen, mutta siihen 

sekoittui haikeutta: 37 vuotta sotilaskodissa oli 

takana.  

Salme oli aloittanut työt jo 16-vuotiaana lapsenlikkana 

Ruotsissa. Siellä vierähti pari vuotta, mutta kotimaa ja 

opiskelusuunnitelmat toivat hänet takaisin Suomeen. 

Hän kävi iltaoppikoulua ja kouluttautui 

kauppaopistossa merkonomiksi. Illat kuluivat 

opiskellessa ja töitä löytyi kaupasta, makeis- ja 

grillikioskeista; oli toimistotöitä ja kellokallen pesti 

Finlaysonilla.  

Sotilaskotiin Salmen johdatti aikoinaan silloisen 

kodinjohtajan Liisa Jouhan Tohmajärven 

paikallislehteen laittama työpaikkailmoitus.  

 

Salme haki ja sai paikan sotilaskodissa, jossa hän 

aloitti aprillipäivänä 1981. Töitä tehtiin aamu- ja 

iltavuorossa myös viikonloppuisin, ja Salmen töihin 

kuuluivat niin kassan hoito kuin keittiövuorotkin. 

Sotilaskodin tuotevalikoima oli rajattu, esimerkiksi 

ruisleipää ei saanut myydä, koska se katsottiin 

ruokalan tuotteeksi. 

Tarjolla oli munkkien ja pitkien viinereiden lisäksi 

lihapiirakoita ja vaaleita sämpylöitä, joissa oli päällä 

juustoa ja lauantaimakkaraa. Kioskituotteina oli 

myynnissä mm. kauluslaattoja ja muita 

armeijatarvikkeita.  

Salme sanoo, että hän tunsi olonsa alusta asti 

kotoisaksi sotilaskodissa, työporukka oli nuorekasta, ja 

työ oli vaihtelevaa. ”Työssä oli virettä.” Ja totta kai 

asiakkaat olivat mukavia.  

Salme asui aluksi HNMKY:n eli Namikan 

soluasunnossa, mutta alkoi pian hankkia omaa 

asuntoa juuri 1990-luvun laman aikana. Sitkeä nainen 

hankki lisätienestiä sotilaskodin ulkopuolelta urakasta 

selvitäkseen. Samaan työssä uurastukseen jäi myös 

rakas harrastus, runojen kirjoittaminen. Salme kuuluu 

Karjalaisten harrastajakirjoittajien liittoon Martvaan 

sekä Suomen runoilijaliittoon. Hänen runojaan on 

julkaistu Martvan antologiassa. Toivottavasti leppoisat 

eläkepäivät elvyttävät jälleen runotytön Salmessa! 

Salme ei haluaisi kokonaan jättää sotilaskotia, vaan 

toivoisi voivansa tulla joskus paikkaamaan vuoroja. 

”Jään kaipaamaan työtovereita, ja kiitän kaikkia 

yhteistyöstä, ystävyydestä ja kumppanuudesta.” 

 

                         

Salme kassalla 1980-luvulla 
Marja-Liisa Nikka 
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Salme ja Eeva eläkkeelle runoin ja kukkasin 
 

Puoli vuosisataa sotilaskotityön kokemusta lähti 
Santahaminasta, kun sotilaskotityöntekijä Salme 
Haaranen ja kodinhoitaja Eeva Riuttala jäivät 
eläkkeelle.  
Yhteistä läksiäisjuhlaa vietettiin toukokuun 
puolivälissä. Kiitollisuutta ja liikutusta oli ilmassa. 
Vuosien, jopa vuosikymmenten luottamus ja ystävyys 
kertautuivat puheissa. Salmen ”työystävä” Pirjo 
Sunikka lausui kauniin runon. Kersantti Joonas 

Laurikainen ja kaartinjääkäri Joonatan Huhdanpää 
KJTK:sta lausuivat myös runon. Varusmiesmuusikko 
Allan Sääski lauloi ja laulatti koko juhlaväkeä. 
Kielikeskuksen Tommi Tikka kiitti Eeva Riuttalaa 
”korvaamattomasta tuesta myös henkilökohtaisten 
ongelmien ratkomisessa.” Kodinjohtaja Virpi Fyhr 
kertoi aikanaan olleensa Eevalla töissä ja sitten Eevan 
esimiehenä. ”Maailmaa olemme 18 yhteisen vuoden 
aikana parantaneet monet kerrat.” 

 
 

 

  

Halaukset lämpöiset, tänään sinä ansaitset! 

Muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Tuula Holm tuli 
tervehtimään monivuotista työkaveriaan Salme Haarasta. 

 

Eläkejuhlassa esiintynyt Allan Sääski otti Eeva Riuttalan ja 
Salme Haarasen halaukseensa. 

Merja Autio 

Pirjo Sunikka ja Salme Haaranen ovat olleet työtovereita vuosien ajan. 
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Sata vuotta sitten, huhtikuun 
19. pääsivät ensimmäiset 
suomalaiset sotilaat sotilaskotiin. 
Se oli perustettu HNMKY:n 
tiloihin Vuorikadulle, Hjeltin 
saliin. Sinne kokoonnuimme 
juhlimaan 100-
vuotissyntymäpäivänä. 
Sali täyttyi iloisista sisarista, ja 
Leena Kosonen totesikin 
osuvasti: ”Läheisyys lämmittää”, 
sillä tunnelma oli lämmin, kun 
juhlimme tuttujen kesken. 
Ohjelma oli asiaankuuluvan 
arvokas ja perinteinen. 
Puheenjohtajamme Terhi Tolla 
kuvasi tervetuliaispuheessaan  
yhdistystämme äitiyhdistykseksi; 
onhan se ensimmäisen 
suomalaisen sotilaskodin 
perustanut yhdistys. Terhi näkee 
tulevaisuutemme valoisana, 
vaikka ikääntyminen onkin 
ongelma. ”Olemme saaneet 
suuren joukon uusia, innokkaita 
sisaria mukaan toimintaamme. 
Emme jää paikoillemme, sillä 
meillä on toimiva sotilaskoti ja 
iloinen, tarmokas sisarkunta. 
Olemme kiitollisia 
menneisyydestä 
ja katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen.” 
Avustus- ja eläkesäätiö Tuen edustaja Kaija Vesala toi 
meille mieluisan lahjan: Tuki lahjoittaa 2 000 euroa 
sisarten virkistystä varten. Hän kertasi sotilaskotityön 
historiaa ja totesi, että Sotilaskotiliittoa ei lakkautettu 
sodan jälkeen, koska sitä ei katsottu 
”paholaisjärjestöksi”, ja olimme puolustusvoimien 
suojeluksessa. Kaija lausui Raili Malmbergin runon 
Isänmaa, josta tässä yksi säkeistö: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMKY antoi lahjaksi tilan käyttöömme sekä tarjosi 
kakkukahvit. Pääsihteeri Timo Laulaja kertoi Namikan 
monipuolisesta toiminnasta lasten ja nuorten hyväksi. 
Kaikki hotellien ja ravintoloiden tuotto käytetään 
lasten ja nuorten hyväksi.  
Prikaatikenraali evp, sotatieteiden tohtori Pentti Airio 
kertoi neljän vuoden kirjaprojektistaan. Tuloksena on 
historiakirja, joka julkaistiin 7.5. Kirjasta on arvio 
toisaalla lehdessä. 
Juhlan musiikkiesityksistä vastasivat kaartinjääkärit 
Saku Liimatainen ja Allan Sääski. Lopuksi 
kuuntelimme seisaalle nousten komeaäänisen 
Sääsken laulaman Sotilaspojan. 

                                                                     Marja-Liisa Nikka 

 

 

 

 

Äitiyhdistys juhli sataa vuotta 

Minun isänmaahani kuuluu myös 
suomalainen menneisyys. 
En voi puhua isänmaasta muistamatta 
menneitten sukupolvien työtä. 
Tuhannet ja taas tuhannet 
esivanhempamme, 
eivät vain merkkimiehet ja -naiset, 
vaan aivan tavalliset kansannaiset ja -
miehet, ovat tekemällään työllä ja 
uurastuksella luoneet sen pohjan, jolle kaikki 
tässä maassa loppujen lopuksi rakentuu. 

 

Vasemmalla Tuen Kaija Vesala, oikealla historiakirjan kirjoittaja 
Pentti Airio ja NMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja. 
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Varusmiehen tie kasarmista sotilaskotiin on helppo 
ja mutkaton. Toisin oli ennen. Arvomerkit piti tentata 
päivystäjälle ennen kuin ovi onnelaan avautui.  
Sotatieteiden tohtori, prikaatikenraali evp. Pentti 
Airion kirjoittama historiikki Sotilaskotityötä 100 
vuotta vakuuttaa, että muutokset eivät ole 
rapauttaneet sotilaskotityön perustaa: varusmiehillä 
on yhä turvallinen paikka viettää vapaa-aikaa. Siitä 
turvasta saivat nauttia myös rintamasotilaat. 
Sotilaiden onnelalla on ollut monta nimeä: sotapesä, 
sotahotelli, pörssi, sotku ja sode. 
Ensimmäinen sotilaskotiyhdistys perustettiin 
Helsinkiin 1918. Oppia ja ideoita oli saatu mm. 
jääkäreiden mukana Saksasta. Naiset ottivat 1900-
luvun alusta lukien ahkerasti osaa yhteiskunnalliseen 
toimintaan, ja sotilaskoteja perustettiin samana 
vuonna 15 eri puolille.  
Sotavuosina sotilaskodit täyttivät tunnollisesti 
sopimuksensa puolustusvoimien kanssa. Koteja 
perustettiin talvisodan ensi päivistä lähtien 
sotatoimialueilla parakkeihin, korsuihin ja telttoihin. 
Pommitusten tuhoamien tilalle perustettiin uusia 
sinne, mihin puolustusvoimat pyysi. 
Sotilaskotisisaret ja lotat toimivat pääosin omilla, 
sovituilla alueillaan, mutta joskus myös yhdessä. 
Järjestöjen kitka ja kilpailu näyttäytyivät lähinnä 
esikunnissa, sillä upseereilla oli suosikkinsa.  

 

Juhlakirjan kiinnostavinta antia ovat sotavuosien 
sotilaskotitarinat ja sisarten henkilökuvat.  
Kuusamon Murtovaarassa heinäkuussa 1942 
tapahtuneessa neuvostosotilaiden väijytyksessä kuoli 
kolme sotilaskotisisarta. Kirjassa on herkistävä kuvaus 
naisten rohkeasta tarkastusmatkasta ja päiväkirjanote 
siitä, kun naisia odotettiin Tapparan pesään vieraisille. 
Odottajat saivatkin tylyn viestin: maisteri Jännes ja 
rouva Albrecht ovat kaatuneet; kenraalitar Palojärven 
tilasta ei vielä ole varmuutta. 
Sotilaskotityön 100-vuotishisoria ei ole vain pramea 
juhlakirja, vaan erittäin antoisa tietokirja. Sen tuhti 
sisältö olisi kestänyt keveämmänkin olomuodon; 
kirjaa on mahdoton kannatella käsissä. Se on luettava 
pöydän päällä. Toisaalta kiiltävä, painava paperi tekee 
oikeutta hienolle taitolle.  
Sisältö on selkeästi ryhmitelty ja otsikoitu 
aikakausittain, ja kirjaa voi lukea valikoiden 
kiinnostuksensa mukaan. Lyhyet, muutaman sivun 
pituiset, selkeästi otsikoidut ja luontevalla kielellä 
kirjoitetut artikkelit vievät lukemista sujuvasti 
eteenpäin. Se saa kiitosta lukijalta, joka muuten 
saattaisi uupua.                               
                                                           Marja-Riika Saaristo                                                                                                                                                                                                                                           

Pentti Airio: Sotilaskotityötä 100 vuotta,                                                                                                                              
julkaisija Sotilaskotiliitto, 447 sivua.                                                                                                                                                                                           

  

Sodan ja rauhan onnela 

Sotilaskotiliitto juhli  

konsertissa Järvenpäässä 
Sotilaskotiliiton 100-vuotisjuhlakonsertti oli 
huhtikuun lopulla Järvenpää-talossa. Lippuja 
oli jaettu yhdistyksille jäsenmäärän mukaan. 
Konsertissa esiintyi Varusmiessoittokunta 
solistinaan musiikkimajuri Juha Ketola 
(kuvassa oikealla) ja kapellimestarinaan 
musiikkikapteeni Ville Paakkunainen, joille 
liiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen ojensi 
kiitoslahjan. 
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Maagisia 
munkkeja pop-
up -torilta
 
Kampin kappelin suntio Esa Helanne 
poikkesi munkkikahville Narinkkatorin 
sodeteltalle juhlavuoden pop-up -
päivänä toukokuussa. Hän iloitsi siitä, 
että pääsi nostalgisiin tunnelmiin 
aivan työpaikan naapurissa. 
”Suoritin aseettoman palveluksen 
Kirkonmaan linnakesaaressa 2012. 
Sotilaskotiin ei saanut mennä 
palveluspuvussa, vaan piti vaihtaa 
verkkarit jalkaan. Sillä korostettiin sitä, 
että sotilaskoti kuuluu vapaa-aikaan 
ja siellä kaikki ovat samanarvoisia.” 
Konsulttiyrittäjä Kati Saari oli 
kiirehtimässä miesvoittoiseen 
palaveriin. Hän luuli telttaa ensin 
vihreiden vaaliteltaksi, mutta huomasi 
sitten, että sieltä saa munkkeja. 
”Saako täältä niitä maagisia 
munkkeja? Mahtavaa! Voin charmata 
neuvottelun miehet. Otan 
kymmenen!”  
Hän huikkasi vielä, että tuli mummo 
mieleen!  

Ikkunanpesuvälineet mukanaan kahville poikkesi 
Vantaalla asuva Jouni Starast. Hänen mieleensä 
munkki toi metsäkeikat Korian pioneerikomppaniassa 
1980- luvun alussa.  
 ”Miehikkälän metsissä munkki maistui erityisen 
hyvältä.” Hoitoalalla työskentelevät Lehikoisen 
sisarukset Sanna ja Mari olivat jo kiirehtimässä teltan 
ohi, mutta pysähtyivätkin, kun Sanna halusi kahvia. 
Hänelle sotilaskoti oli tuttu kaverin palvelusajasta. 
Marin mieleen tuli ikäviä asioita, sota ja 
haavoittuneet sotilaat. Hänen ei tiennyt, että 
sotilaskoteja on vielä olemassa. 

Tarja Lehtinen oli päivittäisellä lenkillään, 
huomioliivi yllään. Hän oli matkalla 
keittolounaalle Kappeliin.  
”Nämä ovat näitä eläkepäivien nautintoja. 
Hienoa, että olette täällä. Tämä lisäsi päivän 
kokonaisnautintoa huomattavasti.” 
 Pop-up -sotilaskotipäivänä Helsingissä oli neljä 
kenttäkahvilaa: Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
Unelma-auto Senaatinorilla, Helsingin 
sotilaskotiyhdistyksen teltta Kolmen sepän 
patsaalla, Rajasotilaskotiyhdistyksen teltta   
Munkkivuoren ostoskeskuksessa ja oman 
yhdistyksemme teltta Narinkkatorilla.  

Yläkuvassa vuoronvaihdossa Anja Jantunen, Anna-Maija Luomi, Suvi 
Jylhä, Leena Kosonen, Minna Vaittinen ja Marja-Riitta Hirvonen. 
Alhaalla vasemmalta Esa Helanne, Kati Saari ja Jouni Starast. 

Marja-Riika Saaristo 
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 Juhlakirja jaettiin 

sisarillassa 
Sotilaskodissa pidettiin toukokuussa 
sisarilta. Paikalla olleet 
nelisenkymmentä sisarta saivat 
mukaansa Sotilaskotityötä 100 
vuotta -juhlakirjan, jonka on 
kirjoittanut sotatieteen tohtori, 
prikaatikenraali evp. Pentti Airio. 
Avustus- ja eläkesäätiö Tuki 
kustantaa kirjan kaikille 
Sotilaskotiliiton jäsenille.  

Nouda omasi sotilaskodista!                                      

                                              
. 

 

 

 

 
 

 
 

Yläkuvassa Leena Mikkola ja Rauni Tiainen 
Alla Ritva Saarni, Pirkko Kinnunen ja Svetlana Syrjö 
 

Yläkuvassa Tuula Pönkänen ja Marja-Liisa Tapanainen,  
Alla Paula Salokoski, Eila Elo ja Hanna Waris 
 

Juhlakirjan jakoivat Terhi Tolla ja Maija-Liisa Seppä 
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Puolustusvoimat tarjosi harvinaisen mahdollisuuden 
kansalaisille tutustua kasarmialueisiin 100-
vuotisjuhlan kunniaksi 2. kesäkuuta. Santahaminaan 
saapui silloin noin 1 300 vierasta, joita julkisen 
liikenteen lisäksi kuljetettiin armeijan linja-autoilla 
Herttoniemen metroasemalta. Jo bussissa saattoi 
kuulla, millaisin odotuksin saareen tullaan. 
Moni lähti katsomaan ja näyttämään läheisilleen 
entistä palveluspaikkaansa, jotkut katsastivat tulevan 
kasarminsa. Moni tuli siksi, ettei ollut koskaan käynyt 
”salaperäisellä” saarella, joka olikin yllättävän suuri ja 
rehevä. 
Helsinkiläinen Antero Manninen tuli katsastamaan 
paikan, josta hän lähti vänrikin nappi rinnassa 1960.  
Saharan alue nostatti nostalgian pintaan.  
Monen puurakennuksen tilalle oli noussut tiilikasarmi. 
”Jossain noilla paikkeilla oli puukasarmi, jossa 
kuivateltiin jalkarättejä”, hän osoittaa 
lipunnostokentän laitaa. 
Saapashousut eli pussihousut jalassa Manninen lähti 
Santahaminasta lomille eikä sitä pukua riisuttu, kun 
lähdettiin iltaa viettämään. 
Aktiivinen reserviläinen, yliluutnantti Markku 
Suominen (kuvassa) tuli näyttämään 13-vuotiaalle 
pojalleen Teemulle, missä isän vapaa-aika kuluu. Isä ja 
poika testasivat myös puristusvoimaansa.  
Aurinko helli Santahaminan vieraita, mutta tuuli 
haittasi laskuvarjohyppääjien esitystä. Suomen lippu  
 

 
karkasi hyppääjiltä ja syöksyi pelottavan näköisesti yhtenä 
viivana metsikköön. Hienon lippuesityksen korvasi 
hernekeitto varuskuntaruokalassa. 

Torilla 

 juhlittiin 
 koko viikko 
Helsingin kuvatuimmat kohteet 
sijaitsivat Senaatintorilla, kun 
puolustusvoimat esittäytyi siellä 
100-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Taisteluvarusteisiin pukeutuneet 
varusmiehet kiinnostivat turisteja, 
jotka ottivat selfiekuvia sekä 
kuvasivat perheenjäseniään ja 
lapsiaan raskaasti varustautuneiden 
sotilaiden rinnalla, edessä ja lähes 
kainalossa. Yksi varusmiehistä laski 
olleensa ainakin 200:ssa kuvassa 
yhtenä päivänä. 

 

 

Santahaminan portti avautui yleisölle 
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Linnut rikastuttavat varuskuntasaarta 
Tyllit ja jänkäsirriäiset piipahtivat Santahaminassa 

Santahamina on ”melkein paratiisi” 
lintuharrastajalle, sanoo luonnontiedetoimittaja 
Paul Segersvärd. Hän on vuodesta 1972 tehnyt 
säännöllisesti linturetkiä saareen.  
”Santahaminassa on hienoja lehtoja ja 
männiköitä, korpimaista kuusikkoa ja 
merenrantaa. Eteläkärki on hyvä paikka seurata 
muuttoa niin keväisin kuin syksyisin. Keväällä 
linnut tulevat usein suoraan etelästä, paitsi 
arktisille alueille muuttavat. Ne lentävät 
Isosaaren takaa, mutta siellä voi havaita valtaisia 
lintumääriä.  Syksyn muutto menee rantaa pitkin 
ja moni kiva laji pysähtyy Santahaminan 
eteläkärjessä männyn oksalle: valkoselkätikka, 
hiiripöllö, kuhankeittäjä, käpylintuja; monia 
lintuharrastajalle hienoja lajeja.” 
Segersvärd kertoo, että myös saaren 
pesimälinnusto on arvokas. Viime vuoden 
lintuinventoinnissa Kissalammen alue arvioitiin 
Helsingin toiseksi parhaaksi pesimäalueeksi. 
Esimerkiksi pikkusieppo on saaren vanhan metsän 
pesijä. Santahaminassa saattaa pesiä myös 
valkoselkätikka, mutta pesää ei toistaiseksi ole 
löydetty.  
Helsingin lintutieteellisellä yhdistyksellä Tringalla 
on 20 lupaa Santahaminaan lintuharrastajia 
varten. Luvan edellytys on, että saarella liikkuvat 
lintuharrastajat havainnoivat yhteensä vähintään 
100 tuntia vuodessa. Tunnit täyttyvät helposti, 
sillä innokkaimmat viettävät saarella jopa 200 
tuntia. Jotkut menevät paikalle keväisin aamuyön 
tunteina ja tulevat illalla uudelleen katsomaan 
toisia lajeja. 
Puolustusvoimat on tarkkaan määritellyt alueet, 
joilla lintuharrastajat saavat liikkua. 
Saaren eteläkärjessä on postilaatikko, johon 
havaintotunnit kirjataan. Lintuhavainnot kootaan 
BirdLife Suomen tieteelliseen aineistopankkiin. 
Paul Segersvärd asuu Laajasalossa ja on tuttu 
vieras myös sotilaskodissa, jonka  
 
 

 
toimintaa hän kertoo arvostavansa suuresti. 
Hänen äitinsä oli aikoinaan 40 vuotta 
sotilaskotityössä. 
Kevään aikana Santahaminassa on tehty monta 
mielenkiintoista lintuhavaintoa. 
Toukokuun viimeisenä päivänä Leipurinniemessä 
nähtiin mm. 20 arktisille alueille muuttavaa tylliä 
ja 17 jänkäsirriäistä, jotka olivat matkalla jollekin 
suolle. 

 ”Euroopan jänkäsirriäisistä 75 prosenttia pesii 
Suomessa, ja tänne ne lentävät Afrikasta. Laji on 
EU:n näkökulmasta Suomen vastuulaji sen 
runsaan pesinnän vuoksi”, Segersvärd kertoo. 
Likolammella nähtiin kaksi mustakurkku-
uikkuparia, jotka todennäköisesti pesivät siellä 
samoin kuin lapasorsa. Myös harmaasorsa pesii 
lammen lähistöllä.  
Pari päivää aikaisemmin harrastajat kirjasivat 
havaintovihkoon 4 300 sepelhanhea ja yhden 
suopöllön muuttamassa pohjoiseen. 
Vuoden aikana Santahaminassa nähdään 
keskimäärin 200 lajia. 

                                                   Marja-Riika Saaristo 
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Kirkkopyhästä  

tuli traditio 
 
Marianpäivänä sisaret viettivät yhdessä Roihuvuoren seurakunnan 
kanssa kirkkopyhää. 
Meitä vihreitä sisaria oli noin 30 ja muuta kirkkokansaa noin 80. 
Sotilaspastorimme Risto Kaakinen saarnasi Herran palvelijattaresta ja 
alttarilla paloi kuusi kynttilää juhlan kunniaksi. 
Sisaret "miehittivät" kaikki messussa maallikoille sopivat tehtävät. Yksi 
avustajista Hanna Waris (kuvassa). Lauloimme yhdessä 
nimikkovirtemme 125. Lopuksi nautittiin kirkkokahvit tuoreitten 
munkkien kera. Kaikki yhteisessä kirkkojuhlassa mukana olleet saivat 
näin hengen ja ruumiin ravintoa. Toivottavasti tapaamme näissä 
merkeissä myös ensi vuoden Marianpäivänä 24.3.2019.  
                                                                                      Mirja Laukkarinen 

 

 

Lukupiirin kirja 
ei auennut kaikille 
Lukupiiriläisten tuntemukset Selja Ahavan 
omakohtaisesta kirjasta Ennen kuin mieheni katoaa 
olivat kahtiajakoiset: jotkut pitivät kirjasta kovasti, 
joku taas ei jaksanut lukea sitä loppuun. Ritva Harju 
arvioi kirjaa näin: 

”Kukaan ei voi tietää mistä ja milloin tarinat alkavat 
tai miten ne loppuvat, mikä oli totta ja mikä unta tai 
unelmaa. Jokaisesta tarinasta on sinun versiosi ja 
muiden versiot, sinun muistosi ja toisten ihmisten 
muistot. Kirjassa kulkee kaksi tarinaa, Kolumbuksen ja 
aviovaimon. 

Kolumbus lähtee tuntemattomalle matkalle uskoen 
perillä odottavan aarteet, kultaa ja ystävällisiä ihmisiä. 
Hänellä on kolme laivaa, uskollinen miehistö ja kartat. 
Kaiken pitäisi mennä hyvin, mutta tuulille Kolumbus ei 
mahda mitään, ja niin hän on keskellä merta. Missään 
ei ole horisonttia, ei saarta, ei rantaa, ei mitään 
turvapaikkaa. Ja vihdoin  

 

 

vaikeuksien jälkeen rantaan saavuttuaan hän huomaa, 
että mikään ei ole niin kuin hän luuli, edes ranta ei ole 
se, joksi hän sitä luuli. 

Aviovaimolla on puutarhanhoitoa harrastava mies, 
kymmenen hyvää yhteistä vuotta ja onnellisia 
muistoja valokuvakansiossa. Hän uskoo tietävänsä 
elämänsä suunnan, kunnes mies sanoo: "Oikeastaan 
olen aina halunnut olla nainen." 

Ja niin vaimo on elämänsä merellä ilman karttaa, 
suuntaa tai kiinnekohtaa, ilman horisonttia. Hän 
joutuu miettimään, että oliko edes mitään mitä hän 
luuli vai oliko hän vain peili miehelleen, jotta tämä voi 
turvallisesti tutkia ja harjoitella naisena oloa. 

Kirja on hyvin surullinen tarina. Se on kirjoitettu lyhyin 
lausein, joskus vain yhden sanan mittaisin. Lukijalle 
annetaan tilaa ajatella. Uskon, että tarinaan pystyy 
samastumaan jokainen, joka on menettänyt 
kumppaninsa muistisairaudelle, jolloin yhteiset 
muistot muuttuvat tai katoavat, tai jonka rakas 
ihminen eräänä päivänä lähtee ja sanoo: "Ei tämä ole 
sitä, mitä minä elämältä haluan." 

 

 

 

 

 

24.9. lukupiirissä keskustellaan 
Kjell Westön kirjasta Rikinkeltainen taivas. 
Tervetuloa mukaan! 

https://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfhe7ktbLbAhWJyqYKHSNYDkAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sammakko.com/tuote/kjell-westo-rikinkeltainen-taivas/&psig=AOvVaw0N0v4p346EMJ_d0rDP09TG&ust=1527940962835597
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Hieno kevätretki 
Verlaan ja Vekaralle 
Kaikki ei ollut ennen paremmin. Jos jotain 
romanttista vanhan ajan tehdastyöstä olikin 
kuvitellut, se katosi Verlan tehdasmuseossa. Samalla 
pahvin arvo nousi. Jonkunhan oli tehtävä sekin pahvi, 
jolle koulujen vanhat luonnontiedekuvat painettiin. 
 
Etson järjestämällä kevätretkellä Kouvolaan 
bussilastillinen sisaria 
tutustui Verlan lisäksi 
Vekaranjärven sotilaskotiin. 
Jotain romanttista ehkä 
Verlasta sittenkin löytyi. 
Museon erinomainen 
esittelyvideo oli kuvattu 
tehtaan viimeisenä 
työpäivänä 1964. Tehtaan  
naiset olivat pukeutuneet  
parhaimpiinsa ja työnsivät 
painavia kuljetusvaunuja 
korkkarit jalassa. 
Verlan tehdashistoria alkoi 1872, kun 
suomalainen insinööri Hugo Neuman 
perusti puuhiomon. Se paloi, mutta 
itävaltalainen Gottlieb Kreidl perusti 
samoille sijoille uuden hiomon ja 
pahvitehtaan. 1920-luvulla tehtaan omisti 
Kissakoski-yhtiö, sitten Kymin osakeyhtiö. 
Kymiyhtiö lopetti tehtaan 1964.  
Museoksi tehdas muutettiin 1972 ja 
Unescon maailmanperintölistalle 

 se pääsi 1992. 
Suurin osa työvaiheista tehtiin käsin.  
Puu tuli uittamalla, se kuorittiin, pilkottiin, 
hiottiin, hiennonnettiin ja puristettiin massaksi. 
Arkit kuivattiin yksitellen ja punnittiin käsin. 
Legendaarinen työntekijä Maria Mattsson seisoi 
saman punnituspisteen kohdalla yli 50 vuotta! 
Vekaranjärven sotilaskodissa sisaria vastassa oli 
Valkealan sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja 
Pirjo Henttu. Hämmästystä herätti sekä soden 
että koko varuskunta-alueen suuruus. 
 

Aikansa modernia betoniarkkitehtuuria 
Aikansa modernia arkkitehtuuria edustavat 
rakennukset suunnitteli 1960-luvulla arkkitehti 
Osmo Lappo. Sotilaskoti on menossa remonttiin, 
mutta väistötila on samassa pihapiirissä. 
Vekaranjärven sodesisaret tulevat laajalta 
alueelta ja yhdistys järjestää heille kuljetuksen. 
Iltavuoroissa sisaret pääasiassa tiskaavat ja 
palkattu henkilökunta tekee muut työt.  

                                                                                                                                                       Marja-Riika Saaristo 

 

Osa Verlan tehdasrakennuksista on punatiilisiä. Mainio opas johdatti 
ryhmän kuivaamoon. Vekaranjärven sotilaskodissa Etson 
puheenjohtaja Tiina Koskinen ojensi tuliaiskukat Pirjo Hentulle.  

Merja Autio 
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Kodinjohtajan terveisiä  

▪ Tiina Kannosto ja Virpi Erkkilä on palkattu 

sotilaskotityöntekijöiksi. 

▪ Sofia Oranen on palkattu leipomoon kesäksi. 

▪ Kesätyöntekijöiksi on palkattu Henna Sihvoin, Salla 

Serenius ja Vilma Honkanen. 

▪ Eeva Riuttala ja Salme Haaranen ovat jääneet 

eläkkeelle.  

▪ Keittiön uuni ja kylmäkaappi on korjattu, samoin 

Auditorion vitriini. 

Koulutusta sisarvuoroille  

Yhdistyksemme on kevään aikana järjestänyt 
koulutustilaisuuksia, joissa on opetettu ja kerrattu 
sotilaskodin työtapoja. Kodin työt ja koneet ovat helppoja, 
ja kirjallisia ohjeita on useassa työpisteessä. Kun perustyö 
on hallinnassa, voi opetella kassan käytön. Koulutusilloissa 
on tutustuttu varastoihin ja kirjastoon, siivousrutiineihin, 
sähköisen varausjärjestelmän käyttöön, kassatyöhön, 
rakettien eli illan varusmiesavustajien tehtäviin, vitriinien 
täyttöön ja pakastimiin sekä kierretty kaikki sotilaskodille 
kuuluvat tilat. Koulutusta koordinoivat Kirsi Maaskola ja 
Hanna Waris. 
Mm. seuraavia asioita kirjattiin koulutusilloissa: 

• keittiössä pitää olla aina sisäjalkineet ja sukat  

• ruokatuotteita käsiteltäessä huivi tai kertakäyttömyssy  

• sämpylöiden teko-ohjeet ovat sämpyläpöydän ylätasolla  

• grillivalikoimaa voi supistaa viikonloppuna  

• alkuillasta on hyvä sopia, mitä kukin tekee  

• kaikkien on osallistuttava loppusiivoukseen  

• jos pitää lähteä vuorosta aikaisemmin, se pitää kertoa vuoron alussa 

 

• Sisarten ruokailuun vuoroilla kuuluu kahvi, tee, juoma limuautomaateista, reissari/sämpylä tai kahvileipä. 

Kerro kassalle, mitä otat, jotta se voidaan kirjata ilmaistarjoiluihin. Muita tuotteita kuten esimerkiksi 

grilliannoksia, salaatteja jne. voi vuorolla ostaa henkilökuntahintaan. 

 

• Sisarvuorolle voit tulla arkisin klo 17.00 alkaen, mutta viimeistään klo 18.00. Vuoro päättyy sulkemisajan 

jälkeen, kun loppusiivous on tehty. 

 

• Apuasi kaivataan sotilaskodissa -  yritäthän käydä vuorolla kerran kuussa! 

 

 

Tiina Kannosto Virpi Erkkilä 

Inka Tiittasen opastuksella kassatyöhön 
tutustuivat Irma Hannula, Hanna Waris ja 
Johanna Pihlajamäki. 
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Sisartyö mahtui 
lukion rinnalle
Santahaminan omat nuoret, Salla Serenius (vas.) 
ja Sissi Puranen, ovat löytäneet aikaa viikoittain 
sotilaskotityölle koulukiireiden lomassa. Nyt 
näille Oulunkylän lukion oppilaille tuli aika painaa 
ylioppilaslakki päähän ja hengähtää; missä 
muuallakaan kuin sodessa.
Salla innostui sotilaskotityöstä syksyllä 2016 
lukiolaisten turvakurssin jälkeen ja Sissi seurasi 
vuotta myöhemmin perässä. Sotilaskotityö on 
ollut molempien mieleen, ja aikaa saarella on 
vaalittu hartaasti. Vuoroille on mentävä, vaikka 
mikä olisi. Jollaksesta kävellään, jos puu on 
kaatunut bussin tielle.  
Tytöt käyvät yleensä tavallisilla sodevuoroilla, 
joissa he huutavat annoksia, täyttävät hyllyjä, 
tiskaavat, ovat kassalla. Sissi on nähty grillissäkin. 
Saarella on paljon tuttuja varusmiehiä, ja se on 
täyttänyt nuorten sisarten tiedonnälkää ennen 
heidän omien varusmiespalvelusten alkamista. 

Sotilaskodin asiakkaat ovat kaikista ihanimpia 
palvella. Ketään ei haittaa 60 grilliannoksen jono. 
Sotilaskotityö on avannut nuorille sisarille 
varuskunnan arkea ja mahdollistanut useita 
kokemuksia, jotka siviilissä eivät ole mahdollisia. 
Esimerkiksi Salla osallistui kesällä 2017 
lippujuhlanpäivän marssille yhdessä muiden 
vihreiden siskojen kanssa.  

 P.S. Salla Serenius ja Sissi Puranen kirjoittivat 
 oheisen jutun itsestään. Taitavia tyttöjä!

Kaverit innostavat 
turvakurssille 

Keväällä kaksi Sdp:n kansanedustajaa moitti 
MPK:ta alaikäisten sotilaskoulutuksesta. MPK 
järjestää nuorten turvakursseja, joilla opetellaan 
arjen selviytymistaitoja, ensiapua, maastossa 
oloa, sammutusta jne. Aseen käsittelyä ei ole. 
Huhtikuun turvakurssilla olleet haastatellut eivät 
pitäneet kurssia militaristisena vaan hyödyllisten 
kansalaistaitojen oppina, vaikka kasarmissa 
asuttiin ja maastopuvussa kuljettiin. 
Tikkurilan lukion kolmasluokkalainen Monika 
Rautio (kuvassa oik.) innostui kurssista kaverin 
esimerkistä. ”Aion armeijaan, joten hain 
kokemusta kasarmista.” 
Brändö gymnasiumin kolmasluokkalainen 
Alexandra Dahl (vas.) oli jo toista kertaa 
apukouluttajana. 

 
Häntä odottaa ensi kesänä varusmiespalvelus 
Santahaminassa. ”Tavoitteeni on upseerin ura.” 
Tikkurilan lukion toisluokkalainen Tommi Ahonen 
(kesk.) kuvaili kurssin henkeä perhemäiseksi. Hän 
aikoo pyrkiä koulun jälkeen laskuvarjojääkäriksi. 
”Opin kurssilla mahtavan määrän arjen taitoja ja 
sain hienoja ystäviä.” 
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Illallisristeily Helsingin edustalla  

Tule mukaan Sotilaskotialue Etson järjestämälle illallisristeilylle. 
Lähtö Helsingin Kauppatorilta, kauppahallin vierestä  
IHA-Lines Oy:n m/s Doris laivalla torstaina 30.8.2018 klo 18. 

Saaristomaisemia ihaillen nautimme laivakeittiön buffetillallisen. 
Risteilyn hinta sisarille on 35 euroa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taloussihteeri@hssky.fi 

Kaartin Jääkärirykmentin killan retki Tattoo-konserttiin Haminaan pe 3.8.2018. Linja-auto lähtee 
Santahaminasta Perinnetalon edestä 3.8. klo 14.30. Paluu on puolilta öin. Haminassa ruokailu varuskunnan 
ruokalassa ennen konserttia, joka alkaa klo 19.00.  Retken hinta on 60 euroa, joka sisältää kuljetuksen, 
ruokailun ja konserttilipun. Osallistumisilmoitukset: markku.s.virtanen@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 
040 7693256. Ilmoita myös osallistujien syntymäajat sekä oman auton rekisterinumero, mikäli tulet 
Santahaminasta kyytiin. Kyytiin pääsee myös Itäkeskuksesta. 
Kun saat vahvistuksen osallistumisestasi, maksa osallistumismaksu killan tilille FI22 5800 1320 0732 07 
Vahvistusilmoituksessa saat tiedon linja-auton reitistä ja missä kohtaa Itäkeskusta pääsee kyytiin. 

Sotilaskotityötä 100 vuotta -juhlaleiri järjestetään Kajaanissa viikonloppuna 21.-23.9. Leirin kursseja ovat 
Sisar maastossa, Sisar viestijänä, Sisar ratissa, Sisar kouluttajana, Nuori sisar. Lisäksi on paljon yhteistä 
ohjelmaa. Leirin hinta on 20 euroa, ja yhdistyksemme korvaa osan matkakuluista. Lähempiä tietoja leiristä ja 
ilmoittautumisesta kerrotaan Sotilaskoti-lehdessä kesäkuussa. Juhlaleiri on tapahtuma kaikille sisarille.  
 

 

 

 

Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

ma 9.7. alokkaat saapuvat  

ti-pe 10.-13.7  sodeinfot Heli Pasanen koordinoi 

la-su  14-15.7. Läheisten päivät Heli Pasanen koordinoi. 

la-su 14.-15.7. soden ranta alokasjumalanpalvelukset- 
sisaret jakavat virsikirjat 

Mirja Laukkarinen koordinoi. 

pe 3.8. 14.30 Kaartin killan retki Hamina 
Tattoo 

kts. alla 

pe 17.8. Espoo saapumiserä II/2018 vala Merja Autio koordinoi 

ke 22.8. 17.00 Villen sauna sisarten saunailta ilmoittautumiset taloussihteerille 

to 23.8. klo 18-20.30 
Santahamina 

PV 100 -kesäkiertue  Varusmiessoittokunnan konsertti 

to 30.8. klo 18.00 illallisristeily/Etso kts. alla 

la 15.9. Porkkala sisarretki Porkkalaan kts. erillinen ilmoitus. Ilmoittautumiset taloussihteerille 

pe-su 21.-23.9. Kajaani Sotilaskotityötä 100 v -juhlaleiri  kts. alla 

ma 24.9. klo 18.00 lukupiiri Kirjana Kjell Westön Rikinkeltainen taivas. 

Ilmoittaudu Ritva Saarnille tai taloussihteerille. 

to 11.10. klo 13.00 vuoden 2019 toiminnan 
suunnittelukokous 

ilm. taloussihteerille 

ti 23.10.  sisarilta vieraana avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja 

              Tapahtumakalenteri 2018 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:markku.s.virtanen@gmail.com
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Yhteystiedot 2018   
Hallitus Jaostot Sotilaskodit 

   
Terhi Tolla puheenjohtaja Sisarvuorot ja tarjoilujaosto Santahaminan sotilaskoti 

Puh.  041 507 6972 Heli Pasanen, kodinhoitaja Santahaminantie 15 

terhi.tolla@hssky.fi  Puh. 050 440 6993 ma-to 8.30-20.30 

 tarjoilu.heli@hssky.fi  pe 8.30-19.30 

Anu Helpinen varapuheenjohtaja  la-su 16.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een) 

Puh. 040 835 0195 MPKK:n tapahtumat  
anumarita48@hotmail.com  Eila Elo Kodinjohtaja Virpi Fyhr 

 Puh. 040 329 0152 Puh. 0400 441 317 

Kirsi Maaskola eila.elo@luukku.com  virpi.fyhr@hssky.fi  

Puh. 050 966 5683   
kirsi.maaskola@orionpharma.com  Hengellinen jaosto Kodinhoitaja Heli Pasanen 

 Mirja Laukkarinen Puh. 050 440 6993 

Piia-Liisa Mäkinen Puh. 041 436 2460 heli.pasanen@hssky.fi  

plm.lilies.roses@gmail.com  mirjakala@hotmail.com   

   
Marja-Liisa Nikka Liikkuva sotilaskoti (LSK) Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK) 

Puh. 040 570 4230 Merja Autio Kadettikouluntie 7 

nikka.marjaliisa@gmail.com  Puh. 050 440 6994 (LSK) ma-to 8.00-15.00 

 Puh. 0400 434 941 (oma) pe 8.00-14.00 

Marja-Riika (Maikka) Saaristo merja.autio@bastu.net  puh. 0299 530 701 

Puh. 040 508 4702  kadettikerho@hssky.fi  

marjariikas@gmail.com  
Kirjasto- ja perinnejaosto  

 Ritva Saarni Auditoriotalon kanttiini 

Hanna Waris Puh. 050 563 6500 Kadettikouluntie 6 

hanna waris@gmail.com ritva.saarni@kolumbus.fi  ma 8.00-15.00 

  ti-to 7.30-15.00 

Varajäsenet Käsityö- ja tekstiilijaosto pe 7.30-12.00 

Helena Aalto Leena Kosonen Kodinhoitaja Virpi Leinonen 

helemv98@gmail.com  Puh. 040 574 9532 puh. 0299 530 702 

Puh. 050 583 1040 leenam.kosonen@gmail.com  

auditorio@hssky.fi 

   
Leena Kosonen Benita Puuvuori (tekstiilihuolto) Taloussihteeri Sirpa Nieminen 

Puh. 040 574 9532 Puh. 040 123 6484 ma-pe 9.00-15.00 

leenam.kosonen@gmail.com  benita.puuvuori@saunalahti.fi  puh (09) 679 771 

  taloussihteeri@hssky.fi  

Maija-Liisa Seppä Seniorijaosto  
Puh. 040 777 4231 Pirkko Kinnunen Helsinki - Santahamina sotilaskotiyhdisys ry 

maijaliisa.seppa@pp.inet.fi Puh. 050 511 3792 Santahaminantie 15 

 kinnunen.pirkko@elisanet.fi  00860 Helsinki 

Sihteeri  www.hssky.fi  

Irma Järvenmäki Sotilaskotipäällikkö Nordea  

puh. 040 754 4079 Sirkka Pouru FI 22 2285 1800 0028 83 

irma.jarvenmaki@welho.com  
Puh. 050 329 0152 Y-tunnus 1869305-2 

 sirkka.pouru@gmail.com   
Rahastonhoitaja, jäsensihteeri   
Sirpa Nieminen Tiedotus ja Sisarposti  
puh. (09) 679 771 Marja-Riika Saaristo  
sirpa.nieminen@hssky.fi  Marja-Liisa Nikka  
 

  

   
Sotilaskotiliiton intrasta löytyvät mm. liiton yhteiskirjeet, paljon asiaa vaatteista ja liiton kokousten pöytäkirjat. 
Tunnukset intraan saat Sotilaskotiliitosta Pia Ojalalta pia.ojala@sotilaskotiliitto.fi 

mailto:leenam.kosonen@gmail.com
mailto:terhi.tolla@hssky.fi
mailto:tarjoilu.heli@hssky.fi
mailto:anumarita48@hotmail.com
mailto:eila.elo@luukku.com
mailto:virpi.fyhr@hssky.fi
mailto:kirsi.maaskola@orionpharma.com
mailto:heli.pasanen@hssky.fi
mailto:plm.lilies.roses@gmail.com
mailto:mirjakala@hotmail.com
mailto:nikka.marjaliisa@gmail.com
mailto:merja.autio@bastu.net
mailto:kadettikerho@hssky.fi
mailto:marjariikas@gmail.com
mailto:ritva.saarni@kolumbus.fi
mailto:helemv98@gmail.com
mailto:leenam.kosonen@gmail.com
mailto:auditorio@hssky.fi
mailto:leenam.kosonen@gmail.com
mailto:benita.puuvuori@saunalahti.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:kinnunen.pirkko@elisanet.fi
http://www.hssky.fi/
mailto:irma.jarvenmaki@welho.com
mailto:sirkka.pouru@gmail.com
mailto:sirpa.nieminen@hssky.fi
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