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Helsinki – Santahamina 
sotilaskotiyhdistys ry 

SISARPOSTI  2/2016 
 

 

Kodinhoitaja Heli Pasanen (vas.)  ja kodinjohtaja Virpi Fyhr osallistuivat koulutuspäivään Tuohilammella.   

”Hyvän illan jälkeen leijun kotiin” 
 

Santahaminan sotilaskodin 

luottamushenkilöiden ja 

henkilöstöjohdon 

koulutuspäivänä toukokuun 

lopulla osallistujat kirjasivat 

sotilaskodin tärkeimmän asian ja 

terveisensä sisarille.  

 

Tärkeintä sotilaskodissa 

Asiakkaiden hyvinvointi, 

yhdessäolo, kannustava 

ilmapiiri, selkeät tehtävänkuvat 

ja perehdytys, positiivinen 

asenne, tuore kahvi ja 

leivonnaiset varusmiehille, 

kohtuulliset kassajonot, oman 

mielen avaus, avoin ja 

luottamuksellinen keskustelu, 

hyvä laatu ja keittiön siisteys, 

kotimatkalla hyvä mieli. 

 

Terveiset sisarille 

Kiitos, kun teet mahdolliseksi  

Aulikki Rautio 

 

antoisan harrastuksen; kiitos, 

että sinulta riittää aikaa; 

olemme toisiamme varten – 

emme toisiamme vastaan; 

piikittely ja nolaaminen eivät 

kuulu hyvään käytökseen; 

annamme apua toisillemme;  

huumorintajua sisartyöhön; 

kannusta ja kiitä läheistäsi aina 

kun voit ja hyväksy erilaisuus. 

 

Koulutuspäivän osanottajat 

kertoivat, miksi he valitsivat 

sotilaskotityön. Aulikki 

Rautio kertoi: 

”Isoisäni oli jääkäri ja isäni 

upseeri.  Lapsena Utissa 

katselimme siskojen kanssa 

ikkunasta, kun varusmiehet  

marssivat  Haukkajärven rantaan 

laulaen Tulipunaruusua. 

Opettajaani huvitti, kun esitin 

laulukokeessa Maantie on kova 

kävellä ja kivääri raskas 

kantaa...Äidin sotilaskoti-iltoina 

isä pelasi kanssamme 

kaikenlaisia pelejä. Tykkään 

tekemisestä ja haluaisin 

sodessakin olla Ronskilan 

Hilkka. Parhaiden iltojen jälkeen 

leijun kotiin!” 
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Santahamina - Sinivalkoinen saari alkavassa kesässä 
 
Luonnon puhkeaminen kukkaan, muuttolinnut ja kesän nopea tuleminen saavat 
mielen joka vuosi herkistymään.  Hymy ja hyvä tuuli ovat herkässä, kun vielä 
saman huomaan läheisillä.   
 
Huomaan, että meillä on oikeus harrastaa ja tehdä töitä salaperäisellä puomein 
suljetulla ”sinivalkoisella saarella”.  Vuosikymmenet ovat sotilaskoti ja sen vihreät 
sisaret vapaaehtoisesti tukeneet ja kannustaneet saaressa varusmiespalvelustaan 
suorittavia nuoria, naisia ja miehiä. 
Parasta palautetta, jota heiltä saamme, on hymy ja hyvä tuuli, ja sitä samaa 
haluamme antaa heillekin. 
 
Hallituksen ja jaostojen vetäjien koulutuspäivän koin menestyksenä. Ihailin suuresti osanottajien ryhmätöiden 
tuloksia toimintamme edelleen kehittämiseksi.  Vahvuutemme ovat yhteinen positiivisuus ja toistemme 
kunnioitus.  
 
Nautitaan kesästä ja lämmöstä 
 
Sirpa Luostarinen 
 

"Työyhteisön kulttuuri syntyy siitä, mitä yhteisössä sallitaan ja mitä ei."  
Raija Peltola, työyhteisövalmentaja, Tevere Oy 

 

Haminan retken oppaan hauskat tarinat jäivät mieleen 
 

 
 
Haminan retkellä oli kiva tunnelma. Lounas nautittiin historiallisella varuskuntakerholla ja 
munkkikahvit juotiin sotilaskodissa. Vierailun oppaalla Eero Laurilla riitti tarinoita RUK:sta.  
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Tapahtumakalenteri 

 

 
Liitto muistuttaa keittiöhygieniasta 
Sotilaskotiliitto muistuttaa yhdistyksiä ja sisaria tartuntatautilain vaatimuksista elintarviketyössä. Aina, kun 
käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai niiden käsittelypintoja, tulee olla erityisen 
tarkka, jos epäilee sairastavansa yleisvaarallisia tartuntatauteja. Jos Pohjoismaiden ulkopuolelle tehdyn matkan 
(väh. 4 vrk) jälkeen on ripulioireita, on syytä erityiseen varovaisuuteen ja mahdollisesti salmonellatutkimukseen 
ennen keittiötöitä. 
 
Hygieniapassikoulutuksessa 12.11. elintarvikelain vaatimukset käydään läpi.  
 
Toimiva vuorovaikutus -kurssi on 10.9. ja 15.10. Sotilaskotiliiton tiloissa Helsingissä (Simonkatu 12 A 9). 
Kaksipäiväinen kurssi on ilmainen ja sinne voivat sisaret ilmoittautua osoitteessa 
https://www.lyyti.in/Vuorovaikutus2016 
 
Ruudullisen sotilaskotipaitapuseron valmistaja on vaihtumassa eikä uusia puseroita nyt voi tilata.  
Yhdistyksemme varastossakin niitä on vain muutama, joten puserokierrätys olisi paikallaan. Taloussihteeri Sirpa 
Nieminen vastaanottaa kierrätyspuseroita. 
 
Tulossa: Suuren suosion saavuttanut tutustuminen Päävartioon uusitaan syksyllä iltatilaisuutena. Päivä 
tarkentuu myöhemmin. 
 
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset taloussihteeri@hssky.fi tai puh. (09)679771, ellei toisin mainita. 
Santahaminan portilla sotilaspoliisilla on lista sisarista. Ota mukaan henkilöllisyystodistus, joka pitää esittää 
sotilaspoliisille. 

Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

pe 10.6. Oulunkylä Rosvopaisti Oulunkylän 
kuntoutuslaitoksessa 

ilmoittautumiset Merja Autiolle 

10.-12.6.2016 Kaartin soittokunta -festivaali Suomenlinna, keskusta (konserttiaikataulu 
nettisivuillamme www.hssky.fi) 

ma 13.6. klo 18.00 Sotilaskoti grilli-ilta varusmiehille tutustutaan Aasian mausteisiin, ilmoittautumiset 
Heli Pasaselle 

ma 4.7.2016 saapumiserä II/2016 alokkaat  

5.-8.7.2016 sodeinfot ilmoittautumiset Heli Pasaselle 

9.-10.7.2016 Läheisten päivät ilmoittautumiset Heli Pasaselle 

la 6.8.2016 lähtö klo 10.00 
Santahaminasta Haminaan 

Hamina Tattoo Kaartin kilta järjestää. Hinta 55 € sis. kuljetus, 
lippu ja ruokailu. Ilm. viim. 1.7. 
kai.wigren@pp.nic.fi tai 050-465 4088 

pe 12.8. Senaatintori Vala ilmoittautumiset Heli Pasaselle 

to 18.8 Santahamina Sisarten saunailta Villen sauna 

to 24.8. kl0 13 Sotilaskoti Liisa Viranko kertoo 100-
vuotiaasta jääkäriliikkeestä 

ilmoittautumiset 19.8. mennessä taloussihteerille 

la 10.9. Liiton toimisto Toimiva vuorovaikutus kts. alla 

ti 27.9. kirjasto Lukupiiri Kirja Tommi Kinnusen Lopotti 

la 15.10 Liiton toimisto Toimiva vuorovaikutus kts. alla 

la 22.10. Santahamina Uusien sisarten koulutus  

ti 8.11. 2016 Perinnetalo Yhdistyksen syyskokous  

12.11.2016 Hygieniapassikoulutus ilmoittautumiset 30.10. mennessä  

la 21.1.2017 MPK, 
Döbelninkatu 2 

Tunnistatko eleet - hallitsetko 
etiketin- kurssi  
 

lisätietoja myöhemmin 

https://www.lyyti.in/Vuorovaikutus2016
mailto:kai.wigren@
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Yhteystiedot 2016       

        

Hallitus  Jaostot  Sotilaskodit   

        

Sirpa Luostarinen, pj Sisarvuorot ja tarjoilujaosto Santahaminan sotilaskoti  

Gsm 040 547 7799 Heli Pasanen, kodinhoitaja Santahaminantie 15   

sirpa.luostarinen@hssky.fi  Gsm 050 440 6993 ma-to 830-20.30   

  tarjoilu.heli@hssky.fi  pe 8.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een) 

Leena Kosonen, varapj   la-su 16.3019.30 (alokasaikana 20.30:een) 

Gsm 040 574 9532 MPPK:n sotilaskodin tapahtumat     

leenam.kosonen@gmail.com  Eeva Torsti Kodinjohtaja Virpi Fyhr  

  Gsm 040 521 5521 Gsm 0400 441 317   

Irma Järvenmäki, sihteeri eeva.torsti@gmail.com  virpi.fyhr@hssky.fi    

Gsm 040 754 4079       

irma.jarvenmaki@welho.com  Hengellinen jaosto Kodinhoitaja Heli Pasanen  

  Mirja Laukkarinen heli.pasanen@hssky.fi   

Kirsi Maaskola Gsm 041 436 2460     

Gsm 050 966 5683 mirjakala@hotmail.com  Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK)  

kirsi.maaskola@orionpharma.com   Kadettikouluntie 7   

  Liikkuva sotilaskoti (LSK) ma-to 8.30-15.30   

Marja-Liisa Nikka Merja Autio pe 8.30-14.00   

Gsm 040 570 4230 Gsm 050 440 6994 (LSK) Kodinhoitaja Eeva Riuttala  

nikka.marjaliisa@gmail.com  Gsm 040 434 941 (oma) puh. 0299 530 701   

  merja.autio@bastu.net  kadettikerho@hssky.fi    

Marja-Riika(Maikka) Saaristo       

Gsm 040 508 4702 Minna Joensuu-Heikkilä Auditoriotalon kanttiini  

nikka.marjaliisa@gmail.com  Gsm 050 544 6063 Kadettikouluntie 6   

  m.joensuu.heikkila@gmail.com  ma 8.30-15.15   

Ritva Saarni   ti-to 7.45-15.15   

Gsm 050 563 6500 Kirjastojaosto pe 7.45-12.00   

ritva.saarni@kolumbus.fi  Ritva Saarni Kodinhoitaja Virpi Leinonen  

  Gsm 050 563 6500 puh. 0299 530 702   

Varajäsenet ritva.saarni@kolumbus.fi  auditorio@hssky.fi    

Viivi Lehtinen       

v.i.lehtinen@gmail.com  Seniorijaosto Yhdistyksen toimisto   

  Raija Iso-Junno Taloussihteeri Sirpa Nieminen  

Piia-Liisa Mäkinen Gsm 050 464 0488 ma-pe 9.00-15.00   

plm.lilies.roses@gamail.com  anneli.isojunno@gmail.com  puh (09) 679 771   

    taloussihteeri@hssky.fi   

Aulikki Rautio Nuoret sisaret     

Gsm 0500 461 770 Helmi Saarela Helsinki - Santahamina  

aulikki.rautio@danbrit.fi  Gsm 040 825 8566 sotilaskotiyhdistys ry   

  helmi.saarela@gmail.com  Santahaminantie 5   

Tiedottajat   00860 Helsinki   

Marja-Liisa Nikka Sotilaskotipäällikkö www.hssky.fi    

Maikka Saaristo Minna  Frii Nordea     

  Gsm 050 307 1082 FI 22 2285 1800 0028 83  

  minnafr@yahoo.com  Y-tunnus 1869305-2   
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