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     Parasta päälle kaapin kätköistä 

   Maija Päiviö-Eronen oli pukeutunut Tuuterin pukuun                
seniorisiskojen kansallispukutapahtumassa.        s. 8 
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Anja Juntunen (oik.) ja Seija Voutilainen 
täydensivät sodeteltan juomapöytää. 

Linus Eerola kotiutui opiskelijaksi. 

Nyt opintielle s. 5 
55 

Tästä se alkoi s. 3 

Raija Vuori 1960-luvun sodeasussa 
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Puheenjohtajan kynästä 

Juhlavuosi jatkuu vilkkaana 
uomen itsenäisyyden satavuotisjuhla on tuntunut ja tuntuu 
monella tapaa myös Santahaminan sotilaskodin toiminnassa. 

Lippujuhlan päivän paraati kesäkuun neljäntenä Helsingin 
keskustassa ja MPK.n kokonaisturvallisuustapahtuma ”Nuku 
rauhassa” (18.-19. 8.) Kansalaistorilla olivat isoja tapahtumia, jotka 
tuntuivat sotilaskotityössä vilkkaan toiminnan päivinä. 
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille - niin henkilökunnalle kuin 
sisarille ja yhteistyökumppaneille. 
Santahaminan SoMa-harjoitus elokuussa keräsi viikonlopuksi 
saarelle sotilaskotisisaria ja maanpuolustusnaisia oppimaan uutta 
sekä syventämään taitojaan erilaisissa poikkeusoloissa. 
Sotilaskoti oli mieluisa käyntikohde harjoitusten lomassa. 
Sisarjaostot ovat käynnistäneet syystoimintaansa. Suunnitelmien 
 perusteella meillä on lupa odottaa mielenkiintoisia loppuvuoden tapahtumia. 
 Uutta on, että isossa sotilaskodissa on syksystä lähtien arkisin kodinhoitaja  
 sekä aamu- että iltavuorossa ohjaamassa ja antamassa tukea töihin. 
 He vastaavat jatkossa myös uusien sisarten valmentamisesta.  
Sotilaskotitoiminnalla on vetoa. Niin voi päätellä, koska tänä vuonna meillä 
 on aloittanut jo 17 uutta sisarta huolimatta siitä, että työelämän kiireet ja muut 
 menot kilpailevat ajasta sotilaskotityön kanssa. Uskon, että tarjoamme virkistävän 
 harrastuksen niin nykyisille kuin uusille sisarille myös jatkossa. 
Värikästä ja lämmintä syksyä kaikille! 
Sirpa Luostarinen 

 
 
 
 

 Muutoksia 
 hallituksen 
 kokoonpanossa  
 

 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistyksen  
 hallituksen kokoonpano on muuttunut.  
 Hallituksesta erosivat syyskuun alussa 
 Anu Helpinen, Kirsi Maaskola, Minna Tikanoja  
 ja Hanna Waris. 
 Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa  
 jatkavat varapuheenjohtaja Leena Kosonen,  
 Piia-Liisa Mäkinen, Marja-Liisa Nikka,  
 Marja-Riika Saaristo ja Ritva Saarni. 

 
 

S 

Arkistotyöryhmä kokoontui pohtimaan, miten 
Sotilaskotiliiton suosittelemaa arkistokaavaa 
sovelletaan Santahaminan yhdistyksessä. 
Kokoukseen osallistuivat vas. Pirkko Mela, Leena 
Karhu-Westman, Ritva Saarni ja Leena Mikkola. 
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Vihreä viesti aina matkassa 
 
Santahaminan 
sotilaskotiyhdistyksen pitkäaikaisin 
jäsen Raija Vuori, 78, on uskollinen 
vihreän maanpuolustusaatteen 
sanansaattaja. Hän on mielellään 
”kahden kodin loukussa”: kotoa 
Roihuvuoresta pääsee helposti 
toiseen kotiin Santahaminaan. 
Siellä tapaa rakkaita sisaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanansaattajaksi Raija Vuori pääsi taas äskettäin 
kotikadullaan, kun jalkakäytävällä pyöräillyt mies 
ajoi ruusupuskaan nähtyään vihreän järjestöasun. 
Raija pysähtyi katsomaan, mitä tapahtui. 
 
Mies kömpi pusikosta ja kertoi katseensa 
kiinnittyneen mielenkiintoa herättäneeseen kuosiin. 
Tapaamisesta kehkeytyi molempia osapuolia 
innostava keskustelu sotilaskotityöstä. 
 
Raija Vuori ei ole koskaan häpeillyt kertoa 
sotilaskotiharrastuksestaan; ei niinäkään vuosina, 
jolloin vapaaehtoinen maanpuolustustyö ei ollut 
nykyisessä arvossaan. 
 
Raija tuli mukaan Helsingin nuorten miesten 
kristillisen yhdistyksen sotilaskotitoimintaan 1963. 
Hänen upseerimiehensä toi kotiin kutsun 
yhdistyksen tilaisuuteen, ja toiminta imi heti 
mukaansa nuoren vaimon ja äidin.  
 
 

 
 

Santahaminasta tuli pian myös perheen 
asuinpaikka.  Raija hoiti farmaseutin koulutuksensa 
perusteella saaren lääkekaappia, joka valloitti 
muutaman hyllyn kodin vaatehuoneesta.  
 
Omassa yhdistyksessään ja Uudenmaan aluetasolla 
Raija on ollut useissa luottamustoimissa 
puheenjohtajuutta myöten.  
 
”Olen kolunnut kaikki jaostot hengellistä jaostoa ja 
kuoroa lukuun ottamatta. Nykyään tulen aina 
mielelläni tapahtumiin jakamaan esitteitä ja 
kertomaan sotilaskodista esimerkiksi läheisille. 
Aikoinaan kiersimme jopa kouluissa kertomassa 
tästä työstä lapsille ja nuorille.” 
 
Santahaminasta tuli nopeasti Vuoren perheelle 
rakas kotipaikka. Kahdella pojalla riitti kavereita, ja 
Raija sai jatkaa lapsuuden Lahdessa alkanutta 
ratsastusta. ”Hennalan varuskunnassa saattoi 
ratsastaa, vaikka isä ei ollut armeijan 
palveluksessa.” 

  Jatkuu seuraavalla sivulla 

Raija Vuori ja Tuula Jokinen jakoivat Sotilaskotiliiton 
esitteitä Nuku rauhassa -tapahtumassa. 
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”Tieni kulki 
apteekista 
kadetin daamiksi 
ja pian 
sotilaskotiin” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Kun Raija Vuori aloitti Santahaminan 
sotilaskodissa, punaisessa talossa, sen nimi oli 
Sotakoulujen sotilaskoti. Sitä johti legendaarinen 
Lempi Kovanen. Palkattuina työskentelivät 
Linnea Seppälä ja Inkeri Nokkala.  
Saarella oli toinenkin HNMKY:n sotilaskoti 
valkoisessa talossa. Se palveli Uudenmaan 
prikaatia. 
 
Samoihin aikoihin Raija Vuoren kanssa 
sotilaskotiin tuli toinen nuori upseerin rouva, 
Tuula Jokinen. Naiset ovat siitä asti kulkeneet 
maanpuolustusharrastuksessa yhtä jalkaa lukuun 
ottamatta vuosia, jotka he ovat viettäneet 
miestensä työn vuoksi ulkomailla. 
 
Ulkomaan komennukset veivät Vuoren perheen 
vuodeksi Kairoon ja neljäksi vuodeksi 
Tukholmaan. Kairoa Raija muistelee ilolla, sillä 
alakouluikäiset pojat oppivat koulussa nopeasti 
arabiaa, ja sitä Raijakin opiskeli voidakseen 
keskustella sudanilaissyntyisen kotiapulaisen 
kanssa. Siitä yhteistyöstä Raijalla on vain hyviä 
muistoja. 

Elämä pysähtyi Vuoren perheessä eräänä päivänä 
helmikuussa 1997. Kesken automatkan Raija ja 

hänen miehensä saivat viestin, että heidän 34-
vuotias poikansa, YK-tehtävissä palvellut majuri 
Risto Vuori oli kuollut helikopteri-
onnettomuudessa Makedoniassa.   

Samassa turmassa kuoli kaksi muuta suomalaista 
ja kanadalainen lentäjä.  Äärimmäiset voimat 
tarvittiin, kun omaiset vastaanottivat Malmilla 
kolme arkkua Makedoniasta Narvan marssin 
soidessa. 
 
”Poikani kuoleman jälkeen luulen kestäväni mitä 
vaan.  Lohdutusta antoi hieman se, että Risto 
rakasti työtään ja pääsimme hautajaisten jälkeen 
katsomaan onnettomuuspaikkaa kauniille 
Mavrovo-järvelle. ” 
 
Tulevilta vuosilta Raija odottaa 
sotilaskotiyhdistykseltä nykyistä enemmän 
sisarten yhteisiä tapaamisia, sisariltoja, joissa olisi 
innostava aihe porkkanana, ja sisaret 
tutustuisivat toisiinsa paremmin. Hän itse olisi 
kiinnostunut kuulemaan asiantuntevaa esitystä 
esimerkiksi saamelaisista.  

Marja-Riika Saaristo 

 
 
 

Pääkaupunkilehti teki 1960-luvulla jutun sotilaskotityöstä. 
Kuvaukseen sotilaskotibussissa Raija Vuori pukeutui talviasuun, 
johon kuuluivat lammaspäähine ja -kaulus. 
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Kahvipannu kuumana kotiutujille 
Varusmiesten kotiutuspäivä on aina innostava päivä 
myös sotilaskodissa. Ennen päähenkilöiden ja 
kunniavieraiden saapumista sisaret ovat ahertaneet jo 
tunteja kattaen pöytiä ja lämmitellen kahvipannuja.  

Syyskuun 12. siviiliin lähtijöitä olivat kahvittamassa 
Leena Kallionpää (vas.), Eila Elo, Seija Pussinen, Leila 

Pakarinen, Silja Aslo, Heli Kuisma, Kaija Holopainen 
ja kahvinkeittovastaava Helena Saarela. 
Yksi palkituista oli kaartinjääkäri Linus Eerola (kuva 
kannessa). Hän avusti monin tavoin mm. 
tiedotusjaostoamme graafisissa ongelmissa. Linusta 
odottivat kauppatieteiden opinnot Mikkelissä. 

 

Kysely kertoi: Ohjausta ja arvostusta kaivataan 
 
Alkusyksystä tehtyyn jäsenten tyytyväisyyskyselyyn 
saimme 54 vastausta. Se on noin neljännes 
sisaristamme. Kyselyllä haluttiin kartoittaa yhteistyön 
sujuvuutta, sitoutumista sotilaskotityöhön sekä löytää 
keinoja vapaaehtoistyöntekijän motivaation 
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. 
Vastanneista puolet on tyytyväisiä töiden 
sujuvuuteen sotilaskodissa. Lisäohjeistusta toivotaan 
lain vaatimista asioista ja henkilöstön toimenkuvista.  
Selkeämpiä ohjeita ja yhdenmukaista perehdytystä 
kaivataan, kiire on valitettavan usein esteenä tälle. 
Yksi kysymys koski motivointia ja tuen saantia. 
Vastauksissa toivotaan yhteishenkeä, avoimuutta ja 
arvostusta jokaiseen työpanokseen. 
Useille sotilaskotityö on vastapaino omaan 

arkityöhön, ja se koetaan arvokkaaksi ja 
asiakaspalaute koetaan innostavaksi; halutaan 
harrastaa hyvän asian parissa. Haasteita on 
avoimuuden ja arvostuksen lisäämisessä. Hallitus 
koetaan etäiseksi, toivotaan mm. yhteistoimintailtoja. 
Hallitus ottaa vastaukset työlistalle ja pyrkii 
kehittämään sisartyötä palkitsevaksi ja 
tasavertaisuutta lisääväksi. Sisarten perehdytys-
mahdollisuudet lisääntyivät, kun pääsotilaskotiin tuli 
toinen kodinhoitaja, Eeva Riuttala. Hän ja Heli 
Pasanen vuorottelevat aamu- ja iltavuoroissa. 
Kiitos vastauksista! Yhdessä vaikutamme työn 
sujuvuuteen.  
Kirsi Maaskola ja Hanna Waris 
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Varusmiesorkesteri tanssitti naisia rannalla 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kasarmi tuli tutuksi SoMa-harjoituksessa
SoMa-viikonloppu Santahaminassa elokuussa tarjosi 

240 naiselle unohtumattoman kokemuksen 

poikkeuksellisissa oloissa. Yöpyminen varusmiesten 

kasarmissa, maastopukuun pukeutuminen ja ruokailu 

varuskuntaravintolassa antoivat aavistuksen nuorten 

miesten palvelusajasta. 

Kurssilaiset olivat pääosin Sotilaskotiliiton tai 

Maanpuolustusnaisten liiton jäseniä. Osa oli 

kokeneita erilaisten kurssien kävijöitä, osa 

ensikertalaisia. Harjoitus sisälsi yhdeksän 

teemakurssia, joista jokainen osanottaja oli 

ennalta valinnut yhden. 

Kursseilla valmentauduttiin arjen erilaisiin 

poikkeuksellisiin tilanteisiin. Suosituin kurssi oli 

Sähköttä kaupungissa. 

Osa kurssilaisista majoittui telttoihin, suurin osa 

kahteen kasarmiin, joissa oli myös päivystysvuorossa 

olevia varusmiehiä. Jonottamaan opittiin ruokalassa, 

sillä SoMan ja varusmiesten lisäksi saarella oli iso 

reserviläisten kurssi.  

 

 

 

 

Nurmikkotanssit rannassa alkoivat heti, kun varusmiesorkesteri aloitti.  Tämä on strollausta. 

Inka Tiittanen johti harjoitusta. 
Viikonlopun ensimmäinen sadepisara osui kameran linssiin, kun 
Marja-Liisa Nikka haki varusterepun keskusvarastosta. 
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Turvaverkostot esillä 
Kansalaistorilla 
Nuku Rauhassa -tapahtuma elokuussa Kansalaistorilla oli iso 
ponnistus maanpuolustusjärjestöille, jotka tekivät yhteistyötä 
Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Etelä-Suomen sotilaskodit 
tarjosivat munkkikahveja, ja Sotilaskotiliitto esitteli 
toimintaansa usean muun maanpuolustusjärjestön joukossa.  
Kansalaistorilla oli kahden päivän ajan puolustusvoimien 
kalustonäyttely ja monenlaista ohjelmaa sotakoirien ja 
poliisikoirien näytöksistä Laura Voutilaisen konserttiin. 
 
Sotilaskodin teltalle pysähtyivät helsinkiläiset Helena ja Ari Häll.  
He olivat erityisen kiinnostuneita koiranäytöksistä.  
Monen turvajärjestön esittelyt vakuuttivat heidät siitä,  
että paljon asioita tehdään turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
”Menestyvän yhteiskunnan instituutiot ovat vahvoja ja toimivia. 
Näin laaja-alainen kansalaistoiminnan esittely kertoo vakaasta 
yhteiskunnasta. Hienot taidelaitokset tässä ympärillä 
täydentävät vaikutusta”, Ari Häll sanoi. Helena Häll oli 
vaikuttunut vapaaehtoisten järjestöjen määrästä ja uskoi niiden 
tarpeellisuuteen erilaisissa poikkeustilanteissa. 
Santahaminan sotilaskodilla oli päävastuu munkkikahveista.  
Munkkeja oli varattu 20 000. Osa munkeista tuotiin 
Vekaranjärven varuskunnan leipomosta Kouvolan Valkealasta. 
Sää ei suosinut Nuku rauhassa -tapahtumaa, ja vierasmäärä jäi 
reilusti alle puoleen odotetusta 40 000:sta. Niinpä munkkeja riitti 
tapahtuman jälkeen jaettavaksi seurakunnan ja työttömien 
leipäjonoissa.

Perjantaina Nuku rauhassa -tapahtumassa vieraili runsaasti lapsia ja koululaisia. Sade tuli lauantaina. 

 

Helena ja Ari Häll aloittivat munkkikahveilla. 

 

Pirkko Kinnunen vihreän sisaren vieressä. 
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Nuoruus nousi pintaan Somerolla 
 

Kesän Someron-retkeltä palasi bussilastillinen 
hyväntuulisia matkalaisia, sillä päivä oli ollut kaikkien 
mielestä upea: Hovilan kartano näyttelyineen ja 
ruokineen, hyvät opastukset ja täydellinen sää 
hemmottelivat 45 hengen seuruetta. 
Hovilan kartanon vanhan navetan vintillä on näyttely, 
jossa on pääosin 1950- ja 60-lukujen esineistöä. Kalustus 
ja sisustus muodostavat tilakokonaisuuksia, joissa 
nostalginen tunnelma vie niin kampaamoon, kauppaan 
kuin lastenhuoneeseen.  
Merja Autio autojen harrastajana oli viehättynyt 
lapsuutensa ajan autotunnelmasta. Myös vaatteet, 
vanhat lehdet ja vanhat kahvipaketit muistuttivat 
ajoista kotona Kangasalla. 
 Leena Kosonen muisteli nuoruutensa tanssiretkiä 
näyttelyn Huvi-Hovi -nimisellä tanssilavalla. Siellä hän 
tanssahteli Mirja Laukkarisen kanssa, mutta 
lenkkitossut eivät oikein luistaneet lautalattialla.  
Hovilan ruokasalissa tarjottiin välimerellistä lohikeittoa, 
jonka kermaista lientä maustoivat kaprikset ja oliivit. 
Hovilan kartanon vanhimmat osat ovat 1600-luvulta. 
Kartano oli alun perin skotlantilaisen Ramsayn 
aatelissuvun hallussa. Monien sukupolvien ja omistajien 
jälkeen kartano tuli Hovilan suvulle 1800-luvun lopulla.  
 

 

Lastenhuoneessa on 1950-luvun rattaat. 
Liisa Kyyrää kiinnostivat kuva-albumit. 

Retkeläiset kuvattiin Hovilan kartanon rappusilla ennen Hämeen Härkätien -kierrosta. 
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Uusi sotilaskotipäällikkö haussa 
 
Olen toiminut yhdistyksemme sotilaskotipäällikkönä 
useita vuosia, ja nyt on aika siirtää soihtu seuraavalle. 
Vuosikokouksessa marraskuun lopussa valitaan 
yhdistyksemme toimihenkilöitä, myös 
sotilaskotipäällikkö. Tehtävään valitaan sisar vuodeksi 
kerrallaan, mutta olisi suotavaa, että valittava 
sitoutuisi tehtävään pidemmäksi aikaa. Tehtävä on 
luottamustoimi. 
Sotilaskotijärjestö on sitoutunut tuottamaan 
sotilaskotipalvelut niin normaali- kuin poikkeusoloissa. 
Valtakunnallinen organisaatio suunnittelee, 
harjoittelee ja tarvittaessa toteuttaa sotilaskotien 
poikkeusolosuunnitelman mukaisia toimintoja. 
Sotilaskotipäällikön tehtävä sijoittuu yhdistystasolle ja 
on kaksijakoinen: Normaalioloissa hän osallistuu 
valmiussuunnitelman tekoon, jakaa tietoa tästä 
toiminnasta ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan 
koulutuksiin ja harjoituksiin.  
Poikkeusoloissa sotilaskotipäällikkö toteuttaa 
suunnitelmaa muiden organisaation henkilöiden 

kanssa ja jalkauttaa sotilaskotipalvelut niitä 
tarvitseville joukoille. Tukena tehtävässä ovat 
poikkeusolo-organisaation muut yhdistykset ja sisaret.  
Työ on antoisaa ja innostavaa. Siinä pääsee näkemään 
vapaaehtoisorganisaatiomme valtakunnallista 
toimintaa sekä tutustumaan puolustusvoimien ja 
sotilaskodin yhteistyöhön. Tehtävässä käsitellään 
luottamuksellista materiaalia, ja tämä vastuu tulee 
sisäistää. Useamman vuoden kokemus 
sotilaskotityöstä ja etenkin maastokokemus ovat 
hyödyksi. Tehtävässä voi toimia täysi-ikäinen 
yhdistyksemme jäsen, joka ei ole asevelvollinen eikä 
siviilityössään sidottu työnantajansa 
poikkeusolotehtäviin.  
Annan mielelläni lisätietoja sotilaskotipäällikön 
tehtävistä henkilöille, jotka ovat siitä kiinnostuneet ja 
voivat siihen sitoutua. Toivon yhteydenottoja 
marraskuun alkuun mennessä, jotta ehdotukset 
uudesta henkilöstä ehditään valmistella ennen 
vuosikokousta. 

 

Minna Frii, sotilaskotipäällikkö 
Puh. 050 307 1082, E-mail: minnafr@yahoo.com  

 

 

Sirkalle ruusut syntymäpäivänä 
Seniorikokouksen yhteydessä 24.8. Sirkka 
Roposelle ojennettiin 80-vuotiskukat. Sirkan 
tunnetun pirteyden takana on äidiltä saatu 
elämänohje: ”Älä nurise turhasta!” Kukat 
ojensi Terhi Tolla. 

Uusi nimiä mestaritauluun 
Urheilukoulun perinnepäivänä sotilaskodin 
mestarien tauluun naulattiin neljä uutta nimeä:  
nuorten EM- ja MM-mitalisuunnistaja Marika Teini 
sekä salibandyn MM-mitalistit Jarno Ihme, Tommi 
Aro ja Krister Savonen. 
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Puku 
kaikkiin 
juhliin 
On vain yksi tilaisuus, johon ei voi mennä 
kansallispuvussa, akateeminen juhla 
kuten promootio. Kaikkiin muihin isoihin 
tai pieniin tilaisuuksiin siihen voi 
pukeutua, valisti kansallispuku-
asiantuntija Elsi Winch seniorisisarten 
järjestämässä kansallispukupäivässä. 
Jos kansallispuku tuntuu hautajaisiin 
liian värikkäältä, siihen voi yhdistää 
tumman tai mustan huivin tai myssyn. 
Muutenkin saman seudun puvussa voi 
olla erivärisiä huiveja ja esiliinoja 
paikkakunnasta riippuen. 
Muutama sisar oli pukeutunut omaan 
kansallispukuunsa, muutama toi puvun 
näytille henkarissa. Elsi Winch tiesi kertoa 
jokaisesta puvusta jotakin. Hän kertoi, että 
kansalais- ja työväenpistoissa tehdään 
ahkerasti kansallispukuja, vaikka niitä ei 
kovin usein ihmisten päällä näy. Hän 
suositteli käyttämään kansallispuvun osia 
normaalivaatteiden lisänä ja käyttää itse 
Kaukolan puvun liiviä paitapuseron ja 
mustan hameen kanssa. 
”Mutta kun pukeudun koko pukuun, 
sen pitää olla oikeaoppinen kenkiä ja  
käsilaukkua myöten. Käytän usein 

 käsilaukkuna pientä pärekoria.” 
Elsi Winch kertoi kansallispukujen 
historiasta ja tyyleistä Karjalassa ja  
eri puolilla Suomea. Puvut ovat yleensä 
ottaneet vaikutteita laajasti 
ympäristöstään ja seudun uskonnosta.  
Elsi Winch oli pukeutunut tekemäänsä Ylä-
Savon pukuun. Hän esitteli pukunsa  
yksityiskohtia alushametta ja salataskua  
myöten. Kansallispukumuodin vaiheista  
hän kertoi, että Karjalan evakot eivät 
niinkään haikailleet kotiseutujensa 
kansallispukujen perään, mutta seuraava sukupolvi niitä hankki, kunnes minimuoti 
 ”iski lekalla päähän 1960-luvulla”, kuten Elsi Winch kuvaili. 
Kansallispuvun säilyttämiseen Winch suositteli kangaspussia, jonne voi nakata 
seetripuukuution tai pari karkottamaan koita. Paitapuseron ja esiliinan hän kehotti 
paneman pussiin puhtaana, mutta silittämättä. Silitetty esiliina kellastuu silittämätöntä 
helpommin. Muutamaa päivää ennen käyttöä asusteet voi kostuttaa ja silittää käyttövalmiiksi. 

Maija Päiviö-Erosen (oik.) ja Marja-Liisa Tapanaisen Tuuterin puvut ovat heidän 
äitiensä ompelemat ja kirjailemat. Taustalla Raija Vuori Alavuden puvussaan. 

 

Elsi Winchin Ylä-Savon pukuun kuuluu 
pitsein somistettu tykkimyssy. 

 

Inka Tiittanen toi näytille Keski-Suomen 
puvun, joka oli hänelle lapsena 
pienennetty aikuisten puvusta. 

Katja Karjalaisen Munsalan-
pukuun kuuluu ruotsinkielisille 
alueille tyypillinen liivi. Esiliinan ja 
huivin väri vaihtelee alueittain. 

 



 
Torstaina 19.10. kello 13.00 tutustuminen Helsingin kaupungintaloon. Lounas klo 13-14 kaupungintalon ravintolassa 
à 10 euroa. Klo 14-15.30 opastettu kierros Armi Hillbergin johdolla. Ilmoittautumiset taloussihteerille 16.10. 
mennessä. 
 
Lauantaina 21.10.2017 klo 10.00 uusien sisarten koulutus. Koulutuspäivän ohjelma etenee sotilaskotitoiminnan 
historiasta nykypäivään. Tutustut perustehtävämme lisäksi jaostojen toimintaan ja sotilaskotiautoihin. Jos Sinulta on 
tämä koulutus jäänyt käymättä, varaa paikkasi ilmoittautumalla  sirpa.luostarinen@hssky.fi. Mainitse samalla myös 
mahdollisesta ruoka-aineallergiasta. Sisarkoulutuspäivän käytyäsi saat sisarmerkin, jota kannat ruutupuserossasi. 

 

Lauantaina 11.11. klo 13.00 tutustuminen Tupperware -tuotteisiin, esittelijänä Terttu Ihalainen. Sen jälkeen 
pidämme olkihimmelin tekotalkoot. Sotilaskodissa on kauniit kattoparrut, joihin voisimme kiinnittää jouluksi 
olkihimmeleitä. Osallistujille on tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Ilmoittautumiset 8.11. mennessä 
taloussihteerille.  
 
Uusimaa 2017 -harjoitus. Nyt on sotilaskotisisarilla erinomainen tilaisuus päästä etelässäkin leirielämän makuun. 
Syndalenin harjoitusalue sijaitsee Hangossa lähellä Tvärminneä ja Koverharia. Harjoitukseen tarvitsemme sisaria 
-  Toimistoon 1 + 2 sisarta, jotka auttavat myös leirisotilaskodin keittiössä. 
    Toimiston tehtävänä on sisarhuolto, kassatilitykset, sotilaskotipäiväkirjan ylläpito.  
-   Varastoon 1 + 2 sisarta, jotka auttavat myös leirisotilaskodin keittiössä.  
-   Myyntiryhmään 1+ 8 sisarta 

Tarvittaessa järjestetään koulutusta ennen leiriä. 
Ota yhteys Merja Autioon, niin saat lisätietoja.  
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Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

   

to 5.10. Perinnetalo 16.30-
20.00 

etiketti- ja 
protokollakoulutus 

ilm. es.sotilaskotialue@gmail.com 

ma 9.10. sotilaskoti 18.00 kirjastotalkoot  

to 19.10. klo 13.00 Helsingin 
kaupungintalo 

Tutustuminen 
kaupungintaloon 

kts. alla 

la 21.10. sotilaskoti Uusien sisarten koulutus kts. alla 

su 22.10. Santahamina Urheilukoulun 
tulojumalanpalvelus 

ilmoittaudu Mirja Laukkariselle 

la 11.11. Sotilaskoti himmelintekokurssi kts. alla 

la 11.11. Sotilaskotiliitto hygieniapassikoulutus ilm. es.sotilaskotialue@gmail.com 

pe 17.11. Lahden Siikaniemi varusmiesten konfirmaatio ilmoittautumiset Mirja Laukkariselle 

ti 21.11. Musiikkitalo Pro Patria – Suomi 
100/Kaartin soittokunnan 
konsertti 

Liput Lippupalvelusta. 

27.11.-4.12. Syndalen Uusimaa 2017 harjoitus ilmoittautumiset merja.autio@bastu.net -kts.alla 

30.11.klo 18.00 Perinnetalo yhdistyksen syyskokous kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumiset 

taloussihteerille. 

pe 1.12. klo 13.00 sotilaskoti Itsenäisyyden päivän 
kahvit 

ilmoittautumiset taloussihteerille. 

to 7.12. sotilaskoti klo 18.00 kirjastojaoston pikkujoulu Tuo mukanasi joku sinulle tärkeä jouluinen esine! 

Kaikki sisaret ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset 4.12. 

mennessä taloussihteerille.  

ti 12.12. Johanneksen kirkko Kaartin soittokunnan 
joulukonsertti 

lippujen myynnistä lisätietoja myöhemmin 

ma 18.12. Sotilaskoti klo 18.00 yhdistyksen pikkujoulu  

ma 22.1.2018  klo 18.00 lukupiiri Kirja: Sally Salminen ”Katriina” 

mailto:sirpa.luostarinen@hssky.fi
mailto:merja.autio@bastu.net


12 
 

 Yhteystiedot 2017

Hallitus Jaostot Sotilaskodit

Sirpa Luostarinen, pj Sisarvuorot ja tarjoilujaosto Santahaminan sotilaskoti

Puh.  040 547 7799 Heli Pasanen, kodinhoitaja Santahaminantie 15

sirpa.luostarinen@hssky.fi Puh. 050 440 6993 ma-pe 8.30-20.30

tarjoilu.heli@hssky.fi la-su 16.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een)

Leena Kosonen, varapj

Puh. 040 574 9532 Hengellinen jaosto

leenam.kosonen@gmail.com Mirja Laukkarinen Kodinjohtaja Virpi Fyhr

Puh. 041 436 2460 Puh. 0400 441 317

Marja-Liisa Nikka mirjakala@hotmail.com virpi.fyhr@hssky.fi

Puh. 040 570 4230

nikka.marjali isa@gmail.com Liikkuva sotilaskoti (LSK) Kodinhoitaja Heli Pasanen

Merja Autio Puh. 050 440 6993

Marja-Riika(Maikka) Saaristo Puh. 050 440 6994 (LSK) heli.pasanen@hssky.fi

Puh. 040 508 4702 Puh. 0400 434 941 (oma)

maikka@welho.com merja.autio@bastu.net Kodinhoitaja Eeva Riuttala

puh. (09) 684 6368

Ritva Saarni Kirjasto- ja perinnejaosto

Puh. 050 563 6500 Ritva Saarni

ritva.saarni@kolumbus.fi Puh. 050 563 6500 Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK)

ritva.saarni@kolumbus.fi Kadettikouluntie 7

Varajäsenet ma-to 8.00-15.00

Piia-Liisa Mäkinen Käsityö- ja tekstiilijaosto pe 8.00-13.00

plm.li l ies.roses@gmail.com Leena Kosonen puh. 0299 530 701

Puh. 040 574 9532 kadettikerho@hssky.fi

Sihteeri leenam.kosonen@gmail.com

Marketta Kinnunen Auditoriotalon kanttiini

kinnunen.marketta@gmail.com Seniorijaosto Kadettikouluntie 6

Raija Iso-Junno ma 8.30-15.00

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri Puh. 050 464 0488 ti-to 8.00-15.00

Sirpa Nieminen anneli.isojunno@gmail.com pe 8.00-12.00

puh. (09) 679 771 Kodinhoitaja Virpi Leinonen

sirpa.nieminen@hssky.fi Sotilaskotipäällikkö puh. 0299 530 702

Minna  Frii auditorio@hssky.fi
Tiedotus Puh. 050 307 1082

Marja-Riika (Maikka) Saaristo minnafr@yahoo.com Taloussihteeri Sirpa Nieminen

Marja-Liisa Nikka ma-pe 9.00-15.00

puh (09) 679 771

taloussihteeri@hssky.fi

Helsinki - Santahamina

sotilaskotiyhdistys ry

Santahaminantie 15

00860 Helsinki

www.hssky.fi

Nordea 

FI 22 2285 1800 0028 83

Y-tunnus 1869305-2

Neitoperho istahti kall ionauhuksen kukalle syyskuun

lopulla Leppävirralla.

Seuraava Sisarposti ilmestyy joulukuun puolivälissä. Toivomme 

sisarilta valmista aineistoa tai juttuideoita esimerkiksi arvosteluja 

lahjaksi sopivista kirjoista ja omia jouluruokareseptejä. Olisi 

mukava lukea myös lapsuuden joululeikeistä ja muista 

joulunviettotavoista.  Toimittakaa aineisto tai ideat tiedottajille.  

Marja-Liisa Nikka ja Marja-Riika Saaristo 
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