
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISARPOSTI 2/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helsinki – Santahamina sotilaskoti ry 

  Sylin täydeltä onnea Inkalle 

Inka Tiittasen 70-vuotipäivää juhlittiin sotilaskodissa. 

Päivänsankarin haastattelu ja juhlakuvia sivuilla 3-5. 
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sydämeen Sivu 8 

Herttoniemen 

kartanon puistossa 

kukki päärynä   Sivu 6 

 

Kartanon 
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Ohita sokean 

opaskoira 

huomiotta      Sivu 12 

Minna kokeili 

näkökenttää 

rajaavia laseja Sivu 12 



 

P U H E E N J O H T A J A L T A 

 
Hallitus ahkeroinut 
 

Puoli vuotta on kohta kulunut uutta kauttani 

puheenjohtajana. Katselin alkuvuoden 

pöytäkirjoja kerratakseni, mitä päätöksiä 

olemme tehneet. 

Kaksi Sisarpostia on ilmestynyt, ja niissä on 

kerrottu tulevaa ja mennyttä.  Sisartapahtumia 

on järjestetty eri aiheista, uusia tapahtumia 

suunnitellaan, ja niistä on tietoa myös tässä 

postissa. 

 

Hallitus on tehnyt mm. seuraavia päätöksiä: 

• Hankimme kolme uutta 

tietokonepäätettä ja kaksi printteriä 

poikien käyttöön. Vanhat eivät enää 

toimineet. Uudet koneet sijoitettiin 

sekä kirjastoon että sotilaskotiin. 

• Anoimme Urlus-säätiöltä rahaa 7 400 

euroa varusmiesten urheiluvälineisiin 

ja biljardipöytien kunnostukseen. 

Rahaa saatiin 7 000 euroa. Hankinnat 

ja korjaukset tehdään saadun rahan 

puitteissa. 

• Olemme hankkimassa uutta 

pesukonetta varusmiestyttöjen 

käyttöön.  Edellinen on rikki. 

Pystymme hankkimaan koneen ilman 

turhia anomuksia.  

• Maaliskuussa tehtiin päätös palkata 

yksi kokoaikainen työntekijä, 

Johanna Nummi. Teistä joku onkin jo 

hänet varmaan tavannut. 

• Sotilaskodille on hankittu kaksi 

myyntitelttaa avuksi isoihin 

tapahtumiin. Ne nousevat pystyyn 

siskojen voimin. 

• Kesätyöntekijät ovat löytyneet. He 

ovat kaikki yhdistyksemme nuoria 

siskoja, leipomoon tulee yksi ja 

sotilaskotiin kolme. Osa aloitti jo 3.6. 

Lisäksi työllistämme neljä nuorta 

kesäsetelillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisarvuorot pyörivät edelleenkin, ja kesä tuo 

haasteita alokkaiden ja kesälomien muodossa. 

Siskoja on ollut mukavasti illoissa; jatketaan 

samaan tahtiin. Kiitos kaikille vuoroja  

tehneille. 

Alokkaat saapuvat maanantaina 8.7. ja 

läheisten päivä on lauantaina 13.7. 

Tammikuussa läheiset olivat saarella vain 

yhtenä päivänä, ja nyt jatkamme samaan 

malliin.  

Sotilaskotiliiton yhteiset asiat voitte lukea 

www.sotilaskotiliitto.fi  Intranettiin pääsee 

kirjoittamalla ensimmäisellä kerralla 

käyttäjätunnukseksi oman etunimen kolme 

ensimmäistä kirjainta ja sukunimen kolme 

ensimmäistä kirjainta (esimerkiksi.InkTii). 

Ensimmäinen salasana on oma postinumero. 

Salasanan voi vaihtaa mieleisekseen.  

Intranetistä löytyvät liiton yhteiskirjeet, tietoa 

vaatteista, yhdistysten yhteystiedot ja paljon 

muuta.  

 

Hyvää kesää toivottaen, 

 

Inka Tiittanen 

 

 

 
 
 

2 

http://www.sotilaskotiliitto.fi/
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOjI7V28jiAhWkw4sKHeu6B98QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fpapunet.net%252Fmateriaalia%252Fkuvapankki%252Fluokka%252Fkukat%253Ffield_stockimage_type_tid%2526page%253D3%26psig%3DAOvVaw0_rzcZ8ZfQ1wSlmd_SKjum%26ust%3D1559493159603648&psig=AOvVaw0_rzcZ8ZfQ1wSlmd_SKjum&ust=1559493159603648


Hyväntuulinen yhteisö luo työn ilon  
Inkan toiseksi paras koti on Santahaminan sotilaskoti 
 

Yhdistyksemme 
puheenjohtajalla Inka 
Tiittasella oli juhlakevät, 
kun hän täytti 70 vuotta. 
Vuosikymmenien 
kokemuksella hän pohtii 
sotilaskotityötä: ”Sisaren 
tärkein ominaisuus on 
ottaa toiset sisaret 
huomioon ihmisinä ja 
uskaltaa tarttua töihin. 
On aina ilo nähdä 
sotilaskodissa mukavia ja 
hyväntuulisia sisaria.” 
 
Puheenjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi 
Inka kokee yhteishengen rakentamisen. On 
tärkeää, että puheenjohtaja on mukana 
yhteisissä tapahtumissa, ja tekee myös 
vuoroja.  
Inka syntyi Helsingissä, mutta asui isän työn 
vuoksi yhdeksällä paikkakunnalla.  
”Kävin koulun loppuun Sodankylässä ja 
kauppaopiston Rovaniemellä. Työurani alkoi 
pankissa kesäapulaisena, ja päädyin 
pankinjohtajaksi. Pankkimyllerryksessä työ 
pankissa loppui, ja sen jälkeen toimin 
valtakunnallisessa potilasjärjestössä 
hallintopäällikkönä”, Inka kertoo.  
Hän on suorittanut työn ohessa useita 
täydentäviä opintoja, joista työnjohtotutkinto 
on ollut se, josta on työelämässä ollut eniten 
hyötyä. 
”Äitini oli lotta, joka saksan kielen taitoisena 
työskenteli kesäisin Mikkelissä viestikeskus 
Lokissa. Ylipäällikkö Mannerheim saattoi 
pyytää keskusta tavoittelemaan sisartaan, 
kreivitär Sparrea. Niinpä keskuksenhoitajat 

sitten soittelivat ympäri Eurooppaa. Kreivitär 
saattoi löytyä Sveitsistä tai Ruotsista.  
”Myöhemmin äiti oli sotilaskotisisarena 
Sodankylään perustetun jääkäriprikaatin 
sotilaskodissa. Kun toimintaan haettiin 
mukaan lukiolaistyttöjä, läksin mukaan ja 
sotilaskotiurani on nyt kestänyt jo 45 vuotta. 
Santahaminaan tulin 1980 ja puheenjohtaja 
olen ollut sekä 1990- että 2000-luvulla.” 
Sotilaskotiliiton hallituksen jäsenenä Inka sai 
isoja tehtäviä: hän oli SoMa-harjoituksen 
johtaja ja tukkukilpailutuksen vetäjä. Ne ja 
muut erilliset projektit olivat palkitsevia: sai 
käyttää ammattitaitoaan ja tuntea olevansa 
hyödyksi koko yhteisölle. ”Toisaalta 
prosessiajattelu vaikeuttaa kokonaiskuvan 
saamista liiton toiminnasta, koska prosessit 
toimivat itsenäisesti.” 
Monessa projektissa oli mukana myös 
maanpuolustusnaisia. Inka toivoo, että he 
löytäisivät myös sotilaskotityön 
harrastuksekseen.  
                         Jatkuu seuraavalla aukeamalla 
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Varusmiehet ovat 
Santahaminan  
yhdistyksen rikkaus 

 
”Me Santahaminan siskot olemme 
etuoikeutettuja, kun meillä on varusmiehiä. 
Nostan hattua niille pojattomille yhdistyksille, 
jotka ovat löytäneet mielekästä toimintaa, 
eivätkä ole jääneet menetystään suremaan”, 
Inka sanoo.  
Puheenjohtajan ja kodinjohtajan roolijaosta 
Inka toteaa, että kaikki asiat pitää kertoa 
puheenjohtajalle, mutta puheenjohtaja ei puutu 
siihen, mitä sotilaskotiin tilataan tai mitä siellä 
myydään.  
”Henkilöstöasiat, niin kiitokset kuin risutkin, ovat 
kodinjohtajan toimialaa, mutta henkilökunnan 
palkkauksessa puheenjohtaja on mukana. 
Tiivistetysti voisi sanoa, että puheenjohtajan 
ensisijaisena toimena ovat yhdistysasiat, sitten 
vasta henkilöstöasiat.”  
”Palkattu henkilökunta tarjoaa meille välineet, 
joilla voimme toteuttaa harrastustamme. Meillä 
ei ole käskyvaltaa toisiimme nähden, ja 
puolustusvoimien kanssa teemme työtä 
rinnakkain. Siviileille on yllätys, että me siskot 
teemme työtämme ilman palkkaa.”  
 

 
 
 
Sotilaskotijärjestöä ajatellen on Inkan mielestä 
huolestuttavaa, että sisarien määrä  
koko ajan laskee. Pulmana on saada uusia jäseniä 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin yhdistyksiin. 
Sitoutuneiden siskojen jaksaminen on myös suuri 
haaste. Jatkuvuutta ja lisävoimia tarvitaan.  
”Olen viime aikoina ajatellut, että meidän pitäisi 
tehdä enemmän yhteistyötä Kaartin 
jääkäritoimikunnan kanssa. Sieltä kumpuaa 
tuoreita, varusmiehen näkökulman huomioon 
ottavia ideoita, joita on mukava toteuttaa 
yhdessä.” 

  

Inkan syntymäpäiväjuhlissa oli mukava vaihtaa kuulumisia sisarten kanssa. Vasemmalla onnittelee Leena Karhu-Westman.  

Oikealla päivänsankarin juttukumppaneina Sirpa Holma ja Iitu Vepsänsaari. 

Skoolaamassa Kaartin jääkärirykmentin komentaja, ev Petteri 

Tervonen ja apulaiskomentaja, ev Rainer Kuosmanen  

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Koti ja 
ruuanlaitto 
järjestötyön 
vastapaino 
 
 
 
 

 
 
 

Inka Tiittanen hakee jaksamista ja energiaa 
puheenjohtajan työhön ennen kaikkea 
kotoa.  
”Voin kehaista: olen hyvä ruuanlaittaja. 
Reseptit tulevat omasta päästä, ja 
parhaimmat ruuat siitä, mitä jääkaapista 
löytyy! Lisäksi teen käsitöitä, ja käyn 
kulttuuririennoissa. Kuulun myös Vuosaari-
säätiön hallitukseen. Siellä käsitellään 
erilaisia asioita kuin sotilaskotiyhdistyksessä. 
Sieltä tulee uudenlaista näkemystä 
asioihin.” 
”Sotilaskotityössä olen saanut paljon 
ystäviä, joita on aina mukava tavata. Oli 
suuri ilo nähdä heitä niin paljon 
syntymäpäivilläni maaliskuussa. Kiitos 
kaikille ihanille minua muistaneille!” 

                
                       Marja-Liisa Nikka 
                                     Kuvat: Merja Autio   

   
 

 

Yläkuvassa Inkaa onnittelemassa vas. Kaija Holopainen, Helena Saarela ja 

 Lilli Voutilainen, alakuvissa Seija Pussinen ja Eeva Torsti. 

Onnittelemaan olivat saapuneet Rajasotilaskotiyhdistyksestä Leena Piironen ja Tiina Koskinen. Omaa väkeä 

edustivat Marja-Liisa Nikka ja Allu Lamminen. 
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Kartanon puisto kuin Versailles 
 
Herttoniemen kartanon 
viimeinen isäntä ammuttiin 
aamiaispöytään 

Herttoniemen kartano ja sitä ympäröivä 
kaunis puisto ilahduttavat silmää aina 
Santahaminaan kuljettaessa. Oli vihdoin 
aika tutustua näkymään tarkemmin. 
Oppaanamme museo- ja 
puistokierroksella toimi Ralf Palmgren. 
Kartanon omistaja, linnoitusupseeri ja 

arkkitehti Bengt von Spången käynnisti 

1762 kartanolla Herttoniemen 

fajanssitehtaan, jota varten perustettiin 

Suomen ensimmäinen osakeyhtiö. 

Tehdas oli toiminnassa vuoteen 1845 

asti. Sitä ennen kartanon mailla toimi 

mm. tiilitehdas, jossa valmistettiin tiiliä 

Viaporin rakentamiseksi.  

Herttoniemen kartanon omistajina on 

ollut useita merkkihenkilöitä kuten 

Helsingin mahtavin porvari, 

suurkauppias, laivanvarustaja ja  

sahapatruuna Johan Sederholm,  

Viaporin suunnittelija Augustin Ehrensvärd ja 

Carl Olof Cronstedt. Suomen sodassa Viaporin 

venäläisille luovuttanut vara-amiraali 

Cronstedt kunnostutti entisen 

keramiikkatehtaan asuinkäyttöön.  

Viimeinen omistaja John Bergbom kuoli 

aamiaispöydän ääreen marraskuussa 1917, 

kun aseita etsimään tulleet punaiset ampuivat 

hänet.  

Nykyään museon omistaa Svenska Odlingens 

Vänner i Helsinge -yhdistys, ja se on toiminut 

museona vuodesta 1925. Puistoa hoitaa  

Helsingin kaupungin puisto-osasto. 

 

 

 
 

 

Puistokierros alkoi kartanon portailta. Museo 

sijaitsee kartanon päärakennuksessa. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Elokuvapuistossa 

Munkkiniemen  

kreivin jalanjäljillä

Herttoniemen Kartanomuseo toimii kahdessa 

kerroksessa, ja sen kokoelmat koostuvat sekä 

talonpoikais- että säätyläisesineistä. Alakerta on 

omistettu Bergbomin ja yläkerta Cronstedtin 

suvulle. Punaisessa huoneessa on harvinaisesta 

kivilajista, porfyyrista rakennettu takka.  

Ihmetystä herätti erikoinen lukutuoli, jossa 

luettiin istuen takaperin nojaten pehmustettuun 

istuimen karmiin. Kirja pysyi karmin päällä.  

Oppaamme kertoi syyn entisaikojen lyhyisiin 

sänkyihin. Miesten keskipituus oli 1700-1800 -

luvuilla vain viitisen senttiä lyhyempi kuin 

nykyään. Sängyssä kuitenkin nukuttiin puoliksi 

istuma-asennossa, koska siten uskottiin ruumiin 

nesteiden pääsevän paremmin liikkeelle. 

Pääportailta avautuu näkymä puistoon, jossa on 

kuvattu mm. Leif Wagerin ja Regina 

Linnanheimon lemmenleikit elokuvassa Katariina 

ja Munkkiniemen kreivi (1943).  

Barokkipuutarhan esikuvana oli Versailles, ja se 

on ainoa ranskalainen puutarha Suomessa. 

Puistossa on myös Helsingin vanhin puu eli 

Cronstedtin 200 vuotta sitten istuttama lehmus.   

 

 

Englantilaisessa maisemapuistossa on lampia ja 

huvimajoja. Siellä voi ihailla Suomen paksuinta 

koristepäärynäpuuta, joka tutustumisemme 

aikaan oli parhaassa kukkaloistossaan. Kartanon 

pihapiiriin kuuluvat myös Sipoon Boxista siirretyt 

Knusbackan tilan rakennukset. Lapset voivat 

tutustua entisaikain maalaistalon elämään Päivä 

maalla – draamaleikissä.   

Useimmat siskoista olivat ensi kertaa kartanolla.  

Totesimme, että läheltäkin löytyy uusia 

vierailukohteita. Munkkikahvit maistuivat 

kartanon portailla. 

Ralf Palmgren esitteli puistoa, jonka vanhan suihkulähteen paikalla kasvaa nyt saniaisia. Kuvassa sisaret  

Marja-Liisa Tapanainen, Ritva Harju ja Suvi Sivuranta. Alakuvassa salin erikoinen lukutuoli. 

Marja-Liisa Nikka 

Kuvat: Merja Autio ja 

Marja-Liisa Nikka 
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Islanti on elämys joka askeleella 
On ihanaa päästä matkalle, jonka 

järjestelyistä ei ole tarvinnut itse 

huolehtia. Tyttäreni Katariina totesi, 

että nyt äiti mennään, ja sitten 

mentiin. Tällä kertaa kohdemaa oli 

viikinkien ja saagojen Islanti.  Suurin 

osa tämän korkean teknologian maan 

320 000:sta asukkaasta asuu 

pääkaupungin, Reykjavikin 

ympäristössä.  
 

Sunnuntaiaamuna, saavuttuamme Keflavikin 

lentokentälle, kellon viisarit piti kääntää 

kolme tuntia taaksepäin. Noin 50 kilometrin 

bussimatka Reykjavikiin taittui pilvisessä 

säässä. Ympärillä oli karua maisemaa eikä 

puustoa nimeksikään.  

Vuokrahuoneistossamme oli runsaasti tilaa; 

omat makuuhuoneet, ylellistä! 

Tavarat kaappeihin ja vähän lepäilyä, sitten 

tutustumaan kaupunkiin. 

Satamassa ja vanhassa kaupungissa on paljon 

nähtävää. Musiikkitalo Harpa on mahtava 

sisältä ja ulkoa. Sen seinien lasikuutiot 

heijastavat maiseman sävyjä 

kaleidoskooppimaisesti vuorokaudenajan 

mukaan sinisen ja vaaleanpunaisen sävyissä.  

Maanantain bussiretkellä etelärannikolle 

ajoimme Selfossin kaupungin läpi, jota halkoo 

vuolas, kuohuva joki. Tien pohjoispuolella on 

vuoristoa. Korkeimpina häämöttävät 

tulivuoret Hekla ja Eyjafjallajökull, jonka 

purkaus aiheutti 2011 isot tuhkapilvet 

Euroopan ylle.  

Poikkesimme myös useilla vesiputouksilla. 

Yhdellä askelsimme noin 400 rappusta ylös, 

toisella seikkailimme kiertäen vesiputouksen  

 

 

takaa. Kävelimme myös Atlantin ”mustalla 

rannalla” Dyrholaeyn luonnonsuojelualueella. 

Jyrkillä rantakallioilla pesivät merilinnut, joita 

oli runsaasti. Lunneja ei osunut kohteeksi, 

vaikka kiikaroimme kovasti. 

Lounaaksi nautimme herkullista 

lammaskeittoa Vikin kylässä. Paluumatkalla 

poikkesimme katsomaan jäätiköitä, joita 

musta tuhka osin peitti (kuva yllä). 

Tiistaina oli vuorossa valasretki Atlantille. Se 

oli jännittävä ja mieleenpainuva kokemus. 

Aluksen kyydissä oli useita kymmeniä ihmisiä. 

Kaukana rannasta aloimme tuijotella ulapalle. 

Missähän suunnassa vesisuihku näkyy? 

Kolmen tunnin aikana näimme 7-8 

ryhävalasta aivan aluksen lähistöllä. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Geysir lämmitti rentouttavan kylvyn  
Keskiviikko sopi museopäiväksi, kun tihutti 

vettä. Merimuseo esittelee maan 

pääelinkeinon kehittymisen 1600-luvulta 

tähän päivään. Saagamuseon vahanuket 

havainnollistavat Islannin viikinkihistoriaa. 

Siellä ”irrottelimme” viikinkivaatteiden 

kanssa, mutta kudottu rautapaita jäi 

painonsa takia kokeilematta. 

Koska kävely oli Katariinan mielestä jäänyt 

liian vähälle, suunnistimme torstaiaamuna 

kierrokselle Reykjavikin länsiosaan, 

Seltjarnarnesin niemen ympäri. Sieltä 

löysimme golfkentän, majakan ja 

satamahylkeen, joka uiskenteli kymmenen 

metrin päässä rannasta. Aurinko lämmitti 

meri-ilmastossa, ja neljän tunnin kävely 

palkittiin hummerikeitolla ja lasillisella 

valkoviiniä. 

Perjantaina teimme pikkubussilla perinteisen 

Kultaisen kierroksen. Ensimmäinen kohde oli 

Pingvellirin kansallispuisto, jossa ihailimme 

rotkoa, joka on ratkennut vuosituhansien 

saatossa Euraasian ja Pohjois-Amerikan 

mannerlaattojen väliin. Viikingit olivat 

hyödyntäneet käräjillään rotkon akustiikkaa 

kuin amfiteatterissa.  

Kuumilla lähteillä yksi geysir, Strokkur, 

purkautui noin viiden minuutin välein 15-20 

metrin korkeuteen. Gullfossin vesiputouksilla 

meitä onnisti, koska vain pari päivää aiemmin 

se oli avattu talven jälkeen yleisölle. 

Reitin varrella on useita maatiloja, joissa on 

kymmenittäin islanninhevosia. Pysähdyimme 

lähemmin tutustumaan aitauksien 

asukkeihin. Ne olivat persoja herkuille, joita 

sai ostaa tarjottavaksi. 

Retki huipentui Flúòirissä lekotteluun uima-

altaalla, jonka vieressä pulputtelee kiehuva 

geysir. Se pitää allasveden kuumana. Allas 

(Secret Lagoon) on otettu käyttöön 1891, ja 

se on sittemmin kunnostettu.  

Lauantaina aamupäivällä hankimme vähän 

tuliaisia kaupungilta ja pakkasimme sitten 

laukut kotimatkaa varten.                                                                             

  Leena Kosonen 
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Talkoot ja turistit tuovat eloa majakkasaariin 
Merikapteeni, tietokirjailija, majakkahistorioitsija 

ja Suomen majakkaseuran kunniapuheenjohtaja 

Seppo Laurell kävi huhtikuussa kertomassa 

sisarille majakoista ja niiden historiasta. Hän on 

tallentanut majakkasaarten tarinoita 1999 

ilmestyneeseen kirjaansa Suomen majakat. Se 

kertoo nykyisten 56 majakkamme lisäksi 32 

valottoman tunnusmajakan sekä majakkalaivojen 

historiasta. 

Utön majakka on Suomen vanhin yhä toiminnassa 

oleva valomajakka ja Suomen ensimmäinen 

radiomajakka. 31 metriä korkea majakka 

muurattiin kivestä Korppoon Utön saarelle 1753. 

Merimajakat rakennettiin pitkin rannikkoa lähes 

säännölliseksi ketjuksi; kun yhden valo häipyi 

näkyvistä, toisen valo alkoi jo tervehtiä.  

Nyt niiden tarve merenkulussa on pienentynyt, 

mutta osana kulttuuriperintöä ja 

rakennushistoriaa niiden merkitys on kasvussa.  

Suomen majakkaseura kunnostaa talkootyönä 

rapistuvia majakoita.  Vapaaehtoiset ovat 

löytäneet muun muassa kunnostuksen alaisen 

Suomen ja Ruotsin rajan halkoman Märketin 

Pohjanlahden suulla Ahvenanmerellä. Talkoolaiset 

voivat yöpyä saaressa. 

 

 

Kunnostustöihin osallistuvia vapaaehtoisia voi 

kutsua nykyajan majakanvartijoiksi. Suomessa 

majakat loistivat vain avoveden aikana, mutta 

majakanvartijat asuivat työpaikoillaan ympäri 

vuoden. Majakoita alettiin automatisoida 1920-

luvulla, ja viimeinen majakanvartija lopetti työnsä 

Norrskärin majakassa 1987.  

Talvella majakkasaari saattoi olla täysin 

eristyksissä muusta maailmasta. Syksyisin 

majakoiden vartijoille maksettiin koko 

loppuvuoden palkka, jotta talven ruokavarat ja 

polttopuut saatiin hankittua ennen kelirikkoa. 

         Yö Bengtskärin majakassa on kesäretken kohokohta 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

Seppo Laurell tuntee Suomen majakat 
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Kesämajoitusta 

tarjolla usealla  

majakkasaarella 
 

Majakoihin pääsee kesäisin tutustumaan eri 

matkanjärjestäjien retkillä. Retkiä tehdään mm. 

Suomenlahdella sijaitseville Bengtskärin ja 

Söderskärin majakoille. Pohjoisempana pääsee 

mm. Isokariin Uudenkaupungin edustalla, 

Kylmäpihlajaan Rauman edustalla ja Utön 

majakkaan Korppoossa. 

Bengtskärin majakkaa tulitettiin toisessa 

maailmansodassa. Vaikka taistelussa kaatui 32 

suomalaista, niin majakan puolustajat selvisivät 

taistelusta voittajina. Taistelusta voi lukea netistä: 

http://www.bengtskar.fi/nae-ja-koe/majakan-

dramaattinen-historia.  

Bengtskäriin pääsee kesäisin vuorolaivalla 

Hangosta. Majoitusta on tarjolla Utössä, 

Isokarissa, Kylmäpihlajassa ja Kokkolan Tankarissa.  

 

 

Kuvat Suomen majakkaseuran kotisivuilta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaija-Sisko Ahomaa 

Marja-Liisa Nikka 

 

Tunnusmajakka eli pooki on merenkulun optinen 

apuväline. Tunnusmajakassa ei ole valolaitetta, 

vaan kyseessä on valaisematon, vain valoisana 

aikana selkeästi havaittava rakennelma.  

Loisto on valolaitteella varustetun, kiinteän 
merenkulun turvalaitteen yleisnimitys. Kuvassa 
yllä on sektoriloisto Ahvenanmaalla. Se saa 
käyttövoimansa aurinkokennosta. 
Tunnusomainen piirre on loistolaitteita suojaava 
valkoinen koju. Yöllä loisto tunnistetaan sen 
näyttämän valon ja pimeän jaksottelusta eli 
valotunnuksen perusteella. Toistensa lähellä 
olevilla loistoilla on toisistaan poikkeavat 
valotunnukset.  
 

 

Sisaret viettivät 

perineistä 

kirkkopyhää Taizé-

messun yhteydessä 

Laajasalon kirkossa. 

Maija-Liisa Seppä 

(kuvassa) luki 

päivän tekstin. 

Sotilaskotiyhdistys 

tarjosi kirkkoväelle 

munkkikahvit.  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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Muisti on sokean tärkein apuväline 
Sisaret tutustuivat näkövammaisten Iiris-taloon
 

Näkövammaisen elämä on yhtä 

muistipeliä. Kun ei näe, pitää 

muistaa. Näin ytimekkäästi 

Näkövammaisten liiton 

palvelusihteeri Raisa Ticklén 

perusteli käsitystä, että sokeille 

tulee muistisairaus harvemmin 

kuin näkeville. Monta muutakin 

tietoa näkövammaisten elämästä 

kuulimme, kun vierailimme 

seniorisiskojen retkellä Iiris-

keskuksessa Itäkeskuksessa.  

Iiris on Näkövammaisten liiton 

2003 valmistunut rakennus 

Helsingin Itäkeskuksessa. Sinne 

on keskitetty kaikki näkövammaisten 

toiminnot: koulutus, harrastukset, 

apuvälinepalvelut, kuntoutus, kirjasto, 

opaskoira-asiat, tiedotus ja 

lahjatavarakauppa. Talon kuuteen 

kerrokseen mahtuu myös majoitustiloja ja 

uima-allas. Osa talosta on vuokrattu 

liikeyrityksille. 

Näkövammaisten kirjaston Celian 

tiedottaja Pirjo Nironen kertoi, että 

kirjastossa on noin 45 000 kirjaa ja 50 000 

rekisteröitynyttä lainaajaa. Celia on osa 

valtion kirjastolaitosta ja tekee yhteistyötä 

400 muun kirjaston kanssa. Celiassa on 45 

työntekijää. 

Kirjasto palvelee näkövammaisten lisäksi 

muitakin, joilla on vaikeuksia lukea 

normaaleja kirjoja. Esimerkiksi koulut, 

päiväkodit ja erilaiset hoitolaitokset voivat 

tilata luettavaa asiakkailleen. Myös  

 

 

 

 

 

lukemisvaikeuksista kärsivät yksityiset 

voivat kysyä Celian palveluksia. 

Perinteisten pistekirjojen rinnalla Celiassa 

on äänikirjoja, joiden saanti on vuosien 

mittaan yksinkertaistunut. Nyt suurin osa 

tilatuista kirjoista luetaan erilaisilla 

mobiililaitteilla.  

Jonkin verran kirjoja painetaan myös 

kertakäyttöisille cd-levyille, jotka  

tekijänoikeussuojan vuoksi on hävitettävä 

kuuntelun jälkeen. Ne eivät kestäkään 

monta kuuntelukertaa.  

Äänikirjoja lukevat kirjaston tiedostoihin 

mm. näyttelijät ja vapaaehtoiset lukijat. 

Jotkut lainaajat suosivat koneellisesti 

luettuja kirjoja. Pirjo Nironen kertoi, että 

kone lukee neutraalimmin kuin ihminen, 

jonka persoonallinen tyyli voi häiritä 

kuuntelijan omaa kokemusta. 

 

 

Minna Joensuu-Heikkilä kokeili näkökenttää rajoittavia laseja. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Kuva: Merja Autio 



Celtsi ohjaa 

Raisan kulkua 

kotona ja töissä 
 

Näkövammaisia on Suomessa 40-

50 000. Heistä noin 10 000 on 

sokeita, muut on luokiteltu 

eriasteisiksi heikkonäköisiksi. 

Toisena emäntänämme ollut Raisa 

Ticklén menetti näkönsä vähitellen 

harvinaisen perinnöllisen sairauden 

vuoksi. Nyt kolmikymppisenä 

hänellä on näöstä jäljellä 0,02 

prosenttia eli ei juuri mitään. Hän 

on käynyt normaalin koulun, 

opiskellut ammattikorkeakoulussa 

ja yliopistossa ja on nyt töissä 

Näkövammaisten liitossa. Hänellä 

on näkevä kaksoissisar, joka oli 

suurena tukena koulussa. 

 

Opaskoira Celtsi on kulkenut Raisa 

Ticklénin matkassa viisi vuotta. Se on 

hänen toinen koiransa, kaunis 

labradorinnoutaja, joka välillä jaloitteli 

auditorion lattialla, kun emäntä luennoi.  

Raisa Ticklén antaa ohjeita, miten 

opaskoiraan tulee suhtautua: 

”Kun opaskoira on valjaissa, se on töissä. 

Ulkopuolisen ei tule kiinnittää siihen 

mitään huomiota, ei puhua, silittää, ei 

katsoa. Sille pitää antaa työrauha.” 

Oman koiran kanssa lähestyvän on hyvä 

pitää jotain ääntä, että opaskoiran kanssa 

kulkeva voi varautua kohtaamiseen.  

”Koirakko pitää ohittaa ihmisen puolelta, 

etteivät koirat joudu nokikkain. Koiran 

taluttajan pitää ohituksen jälkeen jatkaa 

matkaansa, eikä jäädä ihmettelemään. 

                                                                                         

Näkövammaisen ihmisen kohtaamiselle 

Raisa Ticklénillä on niin ikään ohje:  

”Kohtele näkövammaista ihmisenä, älä 

vammaisena. Voit kysyä, tarvitseeko tai 

haluaako hän apua. Näkövammainen ei 

ole aina apua vailla, vaikka hän olisi 

pysähtynyt jalkakäytävällä.” 

Auditorion esitysten jälkeen saimme 

tutustua Näkövammamuseoon ja 

apuvälinekeskukseen. Monet elektroniset 

laitteet helpottavat näkövammaisten 

selviytymistä arjesta ja monimutkaisistakin 

tehtävistä. Rannetutkat ja esimerkiksi 

silmälasin aisaan kiinnitettävät puhuvat 

kamerat auttavat liikkumaan 

turvallisemmin kuin pelkän valkoisen 

kepin kanssa.  Sekin toki on edelleen 

tärkeä apuväline.  
                                                   Marja-Riika Saaristo 

 

Kuva: Liisa Lähteenmäki 

Raisa Ticklén ja Celtsi 
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Rintamasisarten 

aika päästä      

juhlapuheisiin 

lottien rinnalle 
 

 Lyhennelmä Inka Tiittasen 

 puheesta Naistenpäivän 

 konsertissa 9.3.2019                

 

00-vuotisjuhlavuosi on takana ja toivon ja 

uskon, että työmme on juhlavuoden myötä 

saanut ansaitsemaansa huomiota ja 

kunnioitusta. Juhlapuheet nimittäin alkavat 

monissa tilaisuuksissa ”hyvät veteraanit ja 

lotat”. Herää kysymys, missä on tervehdys 

siskoille. 

Reservin aliluutnantti Cecilia Alameri nosti 

Veteraani-lehdessä ansiokkaasti esiin sen, 

miten vähän on huomioitu työtämme sodan 

aikana.  

intamalla oli kuitenkin noin 100 

sotilaskotia ja niissä 3 000-4 000 sisarta 

työssä. Siltikään sotilaskotisisaria ei 

tunnisteta: esimerkiksi itsenäisyyspäivän 

juhliin Linnaan kutsun saanutta rintamasisko 

Anita Nordgrenia puhuteltiin 

ilmatorjuntalotaksi. Me siskot kyllä 

huomasimme, että vieraalla oli päällään 

siskojen vihreä asu. 

odan jälkeen historian kirjoittajat ovat 

tutkineet mustavalkoisia kuvia ja niissä 

kaikissa naiset on luokiteltu lotiksi. Puvun 

väri ei näy, mutta taskut ja järjestömerkit 

kyllä. Siskoilla oli puvuissaan yksi rintatasku 

ja kaulassa pyöreä järjestömerkki, lotilla kaksi 

rintataskua ja neliskanttinen lottien merkki. 

             Kuva Sotilaskotiliiton sivuilta 

 

len miettinyt, olisiko unohtamisen syy 

se, että me teimme vain kanttiinityötä. 

Työtähän kuitenkin tehtiin rintaman lähellä 

vaikeissa oloissa.  

Sotilaskotijärjestöä ei myöskään lopetettu 

sodan jälkeen. Meille annettiin kuitenkin 

viesti, että saamme kulkea asuissamme vain 

varuskunta-alueella ja pitää muutenkin olla 

hissukseen työstämme – meidän toivottiin 

olevan huomaamattomia!  

aatepanna loppui vasta 1980-luvulla, ja 

nyt meitä kehotetaan käyttämään 

asuamme kaikissa mahdollisissa juhlavissa 

tilaisuuksissa. Onhan eräs siskomme 

vihittykin sotilaskotiasussa. 

Toivon myös, että sotatieteiden tohtori Pentti 

Airion juhlavuoden kunniaksi kirjoittama 

historiikki edesauttaa työmme historian 

tunnustusta. 

ottienkin työn arvostus ja kunnia 

palautettiin vasta vuosien jälkeen. Ehkä 

meidät siskotkin huomioidaan työstämme 

juhlapuheissakin jonain päivänä. 
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Kaartin soittokunta 200 -festivaali torstai – sunnuntai 

13.-16.6. Esplanadilla ja Suomenlinnassa 

Kaartin soittokunta -festivaali tulee taas kesäiseen 
Helsinkiin! Viikonlopun aikana soi musiikki toreilla, lautalla, 
puistossa ja jopa Merisotakoulun suuressa saunassa! 
Perjantaina 14.6. vartioparaati klo 12.30 ja MIL-Espa klo 
14.00 Espan lavalla. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy 
linkistä: 
http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi/kaartin-
soittokunta 
 
Syysiltojen pimennyttyä menemme tutustumaan Ursan Tähtitorninmäen observatorioon. Samalla retkellä 
käymme myös lähellä olevassa Saksalaisessa kirkossa. Lisää tietoa syksyllä. 
 

   
  Terveisiä tekstiilijaostolta 

 
Vuoden 2019 alusta tekstiilihuolto siirrettiin erilleen käsityö- ja tekstiilijaostosta 
omaksi jaostokseen, tekstiilijaostoksi. Sen vetäjänä toimii Benita Puuvuori.  
Jaosto huolehtii sotilaskodin pöytä- ja kaitaliinojen huollosta. Tarvittaessa se voi 
myös ommella uusia pöytäliinoja. Tekstiilihuollon työtila on kirjastoa vastapäätä 
oleva varastohuone. 

Jaoston toimintaa selkeyttää, jos sisaret laittavat käytetyt ja likaiset liinat selkeästi pyykkikoriin, ei 
hyllyille tai silityslaudan päälle. Mikäli kattauksiin varattuja liinoja ei ole käytetty, ne laskostetaan 
edellisten taitosten mukaisiin taitoksiin ja laitetaan omille paikoilleen hyllyille. Hyllytilasta liinoille 
varatuille paikoille ei saa laittaa muuta varastoitavaa tavaraa. Tekstiilijaosto ei huolla eikä korjaa 
lainattavia sisarvaatteita. 

 
 
 
 
 
 

Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

ke 19.6. sotilaskoti reserviinsiirtojuhla Heli Pasanen koordinoi 

to 20.6. sotilaskoti ylennykset Heli Pasanen koordinoi 

ma 8.7.  alokkaat tulevat  

ti 9.7.-pe 12.7. sotilaskoti alokasinfot  

la 13.7. läheisten päivä Heli Pasanen koordinoi 

su 4.8. Santahamina siskojen päivä järjestetään yhteistä ohjelmaa, esim. minigolf, 
saarikierros 

pe 16.8. Hyvinkää vala Riihimäki/Tuusula hoitaa 

la 31.8. Rautatientori Stadin turvaksi -tapahtuma LSK/Merja Autio koordinoi 

la 14.9. Sotilaskotiliitto hygieniapassikoulutus ilmoittautumiset: sotilaskotialue.etso@gmail.com 

pe 20.9.-su 22.9. 
Santahamina 

Pihlaja 2019 NASTA-harjoitus  

la 14.10. Santahamina uusien sisarten koulutus ilmoittautumiset: sotilaskotialue.etso@gmail.com 

to 28.11. Santahamina yhdistyksen syyskokous lisätietoja myöhemmin 

ke 11.12. ETSO:n pikkujoulu lisätietoja myöhemmin 

pe 13.12. Johanneksen 
kirkko 

Kaartin soittokunnan 
joulukonsertti 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
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Yhteystiedot 2019   
Hallitus Jaostot Sotilaskodit 

   
Inka Tiittanen, puheenjohtaja Tarjoilujaosto Santahaminan sotilaskoti 

Puh.  040 547 7799 Heli Pasanen, kodinhoitaja Santahaminantie 15 

inka.tiittanen@hssky.fi  Puh. 050 440 6993 Puh. (09) 684 6368 

 tarjoilu.heli@hssky.fi  ma-to 8.30-20.30 

Anu Helpinen, varapuheenjohtaja  pe 8.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een) 

Puh. 040 835 0195 Ison kodin tapahtumat la-su 16.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een) 

anumarita48@hotmail.com  Helena Saarela  

 Puh. 040 554 9221 Kodinjohtaja Virpi Fyhr 

Merja Autio helena.saarela@saunalahti.fi  Puh. 0400 441 317 

Puh. 0400 434 941  virpi.fyhr@hssky.fi  

merja.autio@bastu.net  
MPKK:n tapahtumat  

 Eila Elo Kodinhoitaja Heli Pasanen 

Anna Maija Luomi Puh. 040 725 7827 Puh. 050 440 6993 

Puh. 050 584 0181 eila.elo@luukku.com  heli.pasanen@hssky.fi  

amluomi@gmail.com    
 Hengellinen jaosto Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK) 

Piia-Liisa Mäkinen Mirja Laukkarinen Kadettikouluntie 7 

plm.lilies.roses@gmail.com  Puh. 041 436 2460 ma-to 8.00-15.00 
 mirjakala@hotmail.com  pe 8.00-13.00 

Marja-Liisa Nikka, sihteeri  puh. 0299 530 701 

Puh. 040 570 4230 Liikkuva sotilaskoti (LSK) kadettikerho@hssky.fi  

nikka.marjaliisa@gmail.com  Merja Autio  
 Puh. 050 440 6994 (LSK) Auditoriotalon kanttiini (MPKK) 

Helmi Saarela lsk@hssky.fi  Kadettikouluntie 6 

Puh. 040 825 8566 Puh. 0400 434 941 (oma) ma 7.30-15.00 

helmi.saarela@gmail.com  merja.autio@bastu.net  ti-to 8.00-15.00 

  pe 7.30-12.00 

Varajäsenet Kirjastojaosto Kodinhoitaja Virpi Leinonen 

Heli Kuisma Ritva Saarni puh. 0299 530 702 

Puh. 040 737 8039  
Puh. 050 563 6500 auditorio@hssky.fi  

heli.m.kuisma@hel.fi  
ritva.saarni@kolumbus.fi   

 
 Taloussihteeri Sirpa Nieminen 

Silja Niinivirta Käsityö- ja somistusjaosto ma-pe 9.00-15.00 

Puh. 050 359 5357 Leena Kosonen puh (09) 679 771 

niinisi13@gmail.com  Puh. 040 574 9532 taloussihteeri@hssky.fi  

 leenam.kosonen@gmail.com  

 

Maija-Liisa Seppä  Helsinki - Santahamina sotilaskotiyhdistys ry 

Puh. 040 777 4231 Seniorijaosto Santahaminantie 15 

maijaliisa.seppa@pp.inet.fi  
Pirkko Kinnunen 00860 Helsinki 

 Puh. 050 511 3792 www.hssky.fi  

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri kinnunen.pirkko@elisanet.fi  Nordea  

Sirpa Nieminen  FI 22 2285 1800 0028 83 

puh. (09) 679 771 Perinne- ja arkistojaosto Y-tunnus 1869305-2 

sirpa.nieminen@hssky.fi  Pirkko Kinnunen  
 Puh. 050 511 3792  
Tiedotus kinnunen.pirkko@elisanet.fi  Sotilaskotipäällikkö 

Marja-Liisa Nikka  Sirkka Pouru 

Puh. 040 570 4230 Tekstiilijaosto Puh. 050 329 0152 

nikka.marjaliisa@gmail.com  
Benita Puuvuori sirkka.pouru@gmail.com  

 Puh. 045 123 6484   

benita.puuvuori@saunalahti.fi   

 
 

 
 Nuoret sisaret  
 Helmi Saarela  

 Puh. 040 825 8566  

 helmi.saarela@gmail.com   
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Haagan rodo- 

puistossa  

alkukesän 

väriloistoa. 
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