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PUHEENJOHTAJALTA

Pienin askelin kohti
uutta normaalia

U

usi normaali on alkamassa. Maskisuositusta on purettu ja työpaikoille saa mennä. Uudet tuulet
puhaltavat ja meidänkin
kannattaa katsella tulevaisuuteen, ainakin
ensi vuoteen. Suunnitelmia tehdään ja
toivotaan niiden myös toteutuvan.
Syyskokous pidetään 25.11. todennäköisesti
Perinnetalossa, ja samalla vietämme pikkujoulua perinteiseen tapaan. Sääntömääräinen kutsu ja muut kokoustiedot lähetetään
myöhemmin.
Seniorisiskot kutsuvat taas itsenäisyyspäivän kahveille 3.12. klo 14.00. Paikka on sotilaskodin näyttämö. Pidetään samalla
sotilaskotiasujen tuuletuspäivä; saa pukeutua hienosti järjestöasuun, ja nykyään voi
kunniamerkit kiinnittää myös ruutupaitaan.
Siviiliasussakin voi tietysti tulla. Ilmoita osallistumisestasi viimeistään 29.11. toimistonhoitajalle.
Etelä-Suomen aluetoimikunnan (ETSO)
puitteissa pidetään teams-välitteinen uusien
siskojen koulutus. Siihen voivat osallistua
kaikki uudet sisaret ja vanhatkin kertaamaan
muistiaan.

Pyrimme normalisoimaan sotilaskodin
toimintaa ja tekemään viikonloput
sisarvoimin. Iltaisin ja viikonloppuisin tarvitaan siskoja myös opastamaan asiakkaita.
Varusmiehet tulevat toistaiseksi ostoksille
pääovesta, mutta poistuvat ulos näyttämön
ulko-ovesta.
Hallitus on suunnitellut ensi vuodelle monta
erilaista jäseniltaa. Toiveissa on retki omille
siskoille ja toinen yhdessä alueen siskojen
kanssa. Toiveita ja ehdotuksia tapahtumiksi
voi esittää hallitukselle, ja jo esitetyt löytyvät
syyskokouksessa esiteltävästä toimintasuunnitelmasta.
Nyt odotamme innolla, paljonko pääesikunta vapauttaa toimintaansa valtiollisten
uusien toimintaohjeiden jälkeen. Päivittäiseen toimintaamme vaikuttaa se, miten
paljon kantahenkilökunta tekee etätöitä tai
palaa työpisteille ja ovatko varusmiehet
edelleen nykyisessä koulutusjärjestelmässä
vai pääsevätkö he iltavapaille kaupunkiin.
Nyt iltavapaalla on ollut mahdollisuus asioida
vain sotilaskodin myyntipisteessä.
Pian varmaankin pääsemme takaisin
sotilaskotiharrastuksemme pariin.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille.

Inka Tiittanen
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Arvokas ohjelma kokosi sisaret liiton etäjuhlaan Perinnetaloon

Sotilaskotiliiton 100-vuotisjuhlaa seurattiin Perinnetalossa isolta näytöltä. Tunnelma oli juhlallinen.

Sotilaskotisisaria kiitettiin kodikkuudesta,
joustosta ja pandemia-ajan tarmosta
Sotilaskotiliiton 100-vuotisjuhlaa vietettiin koronasuositusten
mukaisesti etänä. Kuten meillä Santahaminassa, myös useimmissa
muissa yhdistyksissä sisaret kokoontuivat osallistumaan juhlaan netin
välityksellä. Santahaminan Perinnetalossa katsotun juhlalähetyksen
jälkeen siirryimme sotilaskotiin kakkukahville.
Tallennuksista koottu ohjelma oli juhlava ja monipuolinen. Sotilaskotityötä ja sotilaskotisisaria kiitettiin ja heidän työtään arvostettiin juhlapuheissa ja
tervehdyksissä.
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen toivotti sisarkunnan tervetulleeksi juhlaan.
Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen totesi osuvasti, että asevelvolliset ovat jo sadan vuoden ajan
poistuneet sotilaskodista mieli tyytyväisenä ja sydän
lämpimänä. Kivinen kiitti sotilaskotien joustavuutta ja
kekseliäisyyttä pandemian aikana: sisaret ovat palvelleet asevelvollisia sotilaskotiautoista.
Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara muisteli lämmöllä 40 vuoden takaista asevelvollisuusaikaansa ja tutustumistaan sotilaskotiin Rovaniemellä.

Hän kiitti erityisesti Rajasotilaskotiyhdistyksen vapaaehtoisia, jotka paneutuvat antaumuksella rajamiesten
ja -naisten viihtyvyyden parantamiseen kolmessa sotilaskodissa ja kymmenessä paikallisosastossa pitkän itärajan varrella.
”Entisaikojen lukemisen ja laskennon opettaminen varusmiehille on jo historiaa, mutta isänmaallisuus ja lämmin yhteishenki leimaavat toimintaa tänä päivänäkin.”
Historiavideo toi sotilaskotitoiminnan kulmakiviä esille
liiton puheenjohtajien kertomusten kautta ensimmäisestä puheenjohtajasta Katri Bergholmista alkaen. Vuosikymmenten kuluessa toimintatapoja on parannettu,
monta uudistusta toteutettu ja yhteistyötä yhdistysten
ja sisarten kanssa vahvistettu. Yhteiset arvot ovat kuitenkin pysyneet vuosien saatossa samoina.
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”Sisaret toivat
varuskuntiin
inhimillisyyttä
ja lämpöä”
Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe
valotti juhlapuheessaan Suomen
valtion syntyä, Suomi-kuvan muodostumista, vahvaa valtiollisuutta
ja identiteettiä sekä oikeusvaltion
toteutumista.
”Pandemiakin osoitti, että voimme
luottaa hyvinvointivaltion apuun
kriisitilanteessa.”

Maija-Liisa Seppä (vas.), Irma Hannula, Aili Lamminen ja Kerttu Kolari juhlakahveilla.

”Julkishallinnon rooli on läpäissyt koko yhteiskunnan.
Oikeudenmukaisuus on sen keskiössä ja sitä olemme
valmiit puolustamaan.”
Kolbe korosti vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä kansalaisjärjestöjen toiminnassa.
”Sotilaskotitoiminta käynnistyi, kun vapaaehtoiset sisaret ottivat kantaakseen maanpuolustukseen liittyviä tärkeitä tehtäviä. Kuluneet 100 vuotta ovat todistaneet,
miten tärkeitä vihreät sisaret ovat suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja maanpuolustushengen luomisessa.”
”Sotilaskotisisarten myötä varuskuntiin on siirtynyt toiminnallinen lämpö, jopa äidillisyys, sekä kaikkea toimintaa leimaava selkeys ja sujuvuus. Toiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä ja erityisesti kodikkuutta. Sotilaskotien maailma on inhimillinen vastakohta sotilas-

koulutuksen täsmällisyydelle, ja siksi sotilaskotitoiminta
nauttii suurta yhteiskunnallista arvostusta.”
”Kriisinhallintaa edelleen tarvitaan, kuten pandemia on
osoittanut. Tarvitsemme siihen sellaisia organisaatioita
ja yhdistyksiä kuin Sotilaskotiliitto ja niihin naisia ja miehiä toimimaan. Näen, että toimintanne tulee jatkumaan
vireänä myös seuraavat 100 vuotta”, Laura Kolbe
päätti puheensa.
Juhlan musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta ja
Ilmavoimien Big Band kapellimestarina musiikkimajuri
Jaakko Nurila, solistina Juha Ketola.
Kenttähartaudessa esitetyn Sotilaskotisisarten virren
125 lauloi tunteisiin vetoavasti kaartinjääkäri
Nea Lamponen.

Tuula Pönkänen (vas.) ja Manna Hedengren vieraskirjan äärellä.

Sirkku Mero ja Sirkka Roponen tapasivat pitkästä aikaa.
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Teksti: Marja-Liisa Nikka
Kuvat: Merja Autio

Vihreä väri
virkisti
pitkästä aikaa
Yksi yhdistyksemme pitkäaikaisimmista
sisarista, Raija Vuori, ilahtui suuresti päästyään pitkästä aikaa Santahaminaan ja
Perinnetaloon tapaamaan muita sisaria.
”Tunnelma oli alusta alkaen lämmin. Ennen esitystä puheensorina täytti salin,
mutta kuka kukin oli – se olikin arvoitus,
kun maskin vuoksi toisen saattoi tunnistaa
vain silmistä ja äänestä. Itse juhlalähetys
oli monipuolinen ja kiinnostava.”
Sotilaskodin kahvitilaisuudessa juttu luisti.
”Siirryttyämme kahvitilaisuuteen yhteisen
pöydän ääreen puolentoista vuoden tauon jälkeen tunsin vahvasti, että tätä
yhdessäoloa ja sisarten tapaamista olin
kaivannut. Tuntui, että olin tullut kotiin.
Saatoimme ystävien kanssa vaihtaa avoimesti kuulumisia, niin iloja kuin surujakin.
Kiitos yhteisistä hetkistä, vihreät siskoni!”

Raija Vuori on ollut sotilaskotityössä Santahaminassa vuodesta 1963
lähtien. Liiton 100-vuotisjuhlakahvilla hän nautti muiden sisarten
tapaamisesta pitkästä aikaa. Puheenaiheita riitti.

Pirkko Kinnunen iloitsi juhlatunnelmasta.

Marja-Riitta Hirvonen (oik.) ja Leena Alhola juhlakahveilla.
5

Kotivara-illanvietosta lähdettiin
muoviämpäri kainalossa kotiin
Syksyn ensimmäisen sisarillan aiheena syyskuussa oli kotivara. Koska illanvietto oli ensimmäinen puoleentoista vuoteen, ilta oli tavallista juhlavampi tervetulopuheineen
ja orkestereineen. Illan päätteeksi
jaettiin osallistujille valkoinen
sotilaskotiämpäri.
Puheenjohtaja Inka Tiittanen
arveli tervetulopuheessaan ihan
oikein, että pitkän tauon jälkeen
sotilaskodin kahvi ja munkki taatusti maistuvat. Samalla hän toivotti sisaret taas tervetulleiksi
sotilaskotivuoroihin.
Inka Tiittanen toivotti sisaret tervetulleiksi sisariltaan ja taas vuoroille.

”Rohkeasti mukaan, vaikka rajoitusten
vuoksi rutiinit ovat muuttuneet. Apua saa
ja pitää pyytää, nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen”, Inka kehotti.
Illan ämpäriyllätyksen ideoi Anna Maija
Luomi, ämpärit hankki Päivikki Jordan ja
ne lahjoitti Orthex.
Ennen illan kotivara -luentoa Kaartin
soittokunnan varusmiesbändi soitti 60luvulla nuoruutensa eläneelle kuulijakunnalle sopivan setin: oli Rauli Baddingin
Ikkunaprinsessaa, hengailtiin Kirkan tapaan, Kari Tapion Olen suomalaista ja muita jalat vipattamaan saavia ja mieltä virkistäviä iskelmiä. Solisti Are Järvelä lauloi
nuoruuden innolla.
Kotivarasta kertonut Hannele Kivikoski on
toiminut poliisina 35 vuotta, aikaisemmin
autopartiossa, nyt Helsingin poliisin
johtokeskuksessa.
Kivikoski on martta ja partiolainen, luennoi
arkiturvallisuudesta, lapsiin ja nuoriin kohHannele Kivikoskella oli mukanaan edustava valikoima kotivaraa.
distuvasta rikollisuudesta sekä pitää villiyrtti- ja ruokakursseja mm. varusmiehille.
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Kotivarasto
kannattaa täyttää
oman perheen
tarpeiden ja
maun mukaan

Hannele Kivikoski jakoi kotivara-esitteitä ja vastasi sisarten kysymyksiin.

Kiertokysely sisarten keskuudessa osoitti, että kaapeista löytyy jo paljon kotivaraa: säilykkeitä kuten
”nötköttiä”, kuivattuja hedelmiä, hilloja, hapankorppuja,
pähkinöitä, keksejä ja muuta syötävää, jota ei tarvitse
keittää sekä vihanneksia, juureksia ja hedelmiä, joita voi
syödä raakana.
Sähkökatkon sattuessa retkikeitin ja pihagrilli, mökillä
puuhella ja -uuni pelastavat ruuanlaitossa ja
leipomisessa.
”Hamstraamme vessapaperia ja ruokatarvikkeita, mutta
tulisi muistaa, että veden saanti on elintärkeää. Suomalainen käyttää päivässä keskimäärin 130 litraa vettä, josta kaksi litraa juomiseen. Vettä voi pitää varalla kannellisissa muovisankoissa. Sadevettä pitäisi keittää
seitsemän minuuttia, jotta se olisi juomakelpoista. Vessan voi korvata sankoon laitetulla muovipussilla, joka
hävitetään sekajätteeseen.”
”Poikkeusoloissa on muistettava, että aina ensin autetaan hädässä olevia. Yhteiskunnan apua voi joutua
odottamaan, ja siksi varautuminen on tärkeää”,
Hannele Kivikoski muistutti.
Auton bensatankin pitäisi aina olla vähintään puolillaan! Kylmyyttä voi torjua pitämällä vain yhtä huonetta
lämpimänä, peittämällä ikkunat huovilla; ns. avaruuspeitto ja myös sadetakki pitävät kehon lämpimänä.
Nykypäivää on yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin
kohdistuva kyberuhka. Poikkeusoloissa saatamme yksilöinä joutua kokemaan turvattomuutta ja haavoittuvuutta hyväksi käyttävien rikollisten uhreina. Nettihuijaukset ovat arkipäivää, ja tarkkana saa olla.

”Toisaalta emme saa antaa pelolle valtaa, vaan meidän
pitää olla askel edellä, ja ottaa poikkeusolot haasteena”,
Hannele sanoi.
Koronapandemia osoitti, että varautuminen on tarpeellista. Voimme omalla kohdallamme miettiä, mikä on
meille sopivaa varautumista. Asuinpaikka, terveys, liikkumismahdollisuudet jne. määrittävät suuntaviivat,
minkälainen varautuminen on meille tarpeen.
Leena Mikkola kertoi omasta kotivarastaan:
”Lapsenlapsi siivosi taksvärkkinä kylmäkellarin. Hyllyt ja
lattia pestiin, ja vanhat juurekset vietiin biojätteisiin.
Ostin tilalle uudet perunat, porkkanat ja punajuuret.
Muutaman kuukauden kuluttua muistin kellarivaraston
ja menin hakemaan juureksia. Neljäsosa varastosta oli
pilalla: perunat itivät ja porkkanoille kasvoi parta! Opin
konkreettisesti, että varaston tarvikkeita pitää käyttää ja
tuoda uudet tilalle.”
Johanna Pähti kokosi koronan iskettyä ”koronakaapin”,
jossa on käsidesiä, maskeja, kertakäyttökäsineitä, lääkkeet, käsisaippuaa, hapankorppuja, keksejä, kuivahiivaa,
lettujauhepussi, puurohiutaleita, riisiä, kuivapastaa, tonnikalasäilykkeitä, Bonne- hedelmäsose-, kikherne, pastakastike-, tuoremehu- ja iskukuumennettumaito- säilykkeitä. ”Ajatuksena oli, että mahdollisen karanteenipäätöksen saatuamme olisimme perheen kanssa jonkin aikaa pärjänneet.”
Marja-Liisa Nikka
Kuvat Merja Autio
Lisää tietoa kotivarasta osoitteista:
www.72tuntia.fi ja www.martat.fi/kotivara
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Sotakirjaston väki
tutustui saaren toiseen
erikoiskirjastoon
Sotilaskodin kirjasto
kiinni vielä loppuvuoden

Santahamina-talossa sijaitsevan Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston toimihenkilöitä kävi
tutustumassa sotilaskodin kirjastoon.
Omaan kirjastoomme verrattuna MPKK:n
kirjasto on sekä aineistollaan että palvelujen monipuolisuudella aivan eri luokkaa. Heidän
kirjastossaan on 100 000 nimikettä ja henkilökuntaa
kymmenen.
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto palvelee
paitsi MPKK:n henkilökuntaa ja opiskelijoita, myös
koko Puolustusvoimien henkilökuntaa
sekä siviiliasiakkaita. MPKK:n kirjasto myös
koordinoi Puolustusvoimien kirjastojen (esim. MaaMeri- ja Ilmasotakoulujen kirjastot) yhteistyötä. Kirjaston kokoelmat koostuvat painetusta kirjallisuudesta, kausijulkaisuista, lehtivuosikerroista ja yhä
enemmän myös elektronisista aineistoista.
”Digiloikka oli välttämätön”, kertoi kirjastopalvelutoimintojen sektorijohtaja Anu Alaterä.
Aineistoa on suomen, englannin ja ruotsin
kielten lisäksi venäjäksi, saksaksi ja ranskaksi.
Kirjaston ensimmäinen kerros on avoin kaikille ja
sen kokoelmat ovat käytettävissä kirjaston
aukioloaikoina. Siellä on luku- ja työskentelytilaa
sekä kopiointi-, skannaus- ja mikrokortinlukumahdollisuudet.
MPKK:n kirjasto on ainoa sotatieteellinen
erikoiskirjasto Suomessa. Sen kokoelmissa on
paljon ainutlaatuista materiaalia. Sieltä kysytään
paljon aineistoa Puolustusvoimista sekä
kansainvälisestä ja Suomen sotahistoriasta.

MPKK:n kirjastosta vieraili sotilaskodin kirjastossa
Anu Alaterä, Joonas Parviainen ja Tapio Pitkäranta.

Vierailun aikana selvisi, että MPKK:n kirjastossa on
jo samat sotatieteitä ja -historiaa käsittelevät kirjat
kuin meidänkin kirjastossamme.
Hyllyjä tutkiessaan Tapio Pitkäranta kuitenkin huomasi Viktor Suvorovin vakoilujännärin Akvaario,
joka oli jäänyt palauttamatta heidän kirjastoonsa.
Lahjoitimme sen MPKK:n kirjastolle.
Toivotimme MPKK:n opiskelijat ja Puolustusvoimien
henkilökunnan tervetulleiksi asioimaan myös sotilaskodin kirjastoon, kun aikaa löytyy muuhunkin
kuin ammattikirjallisuuden lukemiseen, ja kun rajoitukset sallivat kirjastomme avaamisen. Vierailun
emäntinä toimivat Inka Tiittanen, Pirkko Kinnunen
ja Marja-Liisa Nikka.
Sotilaskodin kirjasto pysyy näillä näkymin kiinni
vielä loppuvuoden.
Kirjojen lainaaminen onnistuu myös näin: kaartinjääkäri Valtanen katseli joku päivä kirjaston ikkunasta sisään ja bongasi Stephen Kingin kirjan Tukikohta,
joka olisi mukavaa luettavaa vapaa-ajalla varuskunnassa. Hän kertoi lainaustoivomuksensa soden kassalle, joka lupasi järjestää kirjan noudettavaksi kassalta. Palvelu pelasi ja kaartinjääkäri sai toivomansa
kirjan.
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Nasta vei kurssilaisia ilmaan Kauhavalla
Pandemiarajoitusten helpotuttua
Naisten Valmiusliiton Nasta Frisk
järjestettiin lähiopetuksena
Kauhavalla. Naiset ympäri Suomea
kokoontuivat entisen Ilmasotakoulun alueelle 17.-19.9. Harjoitus oli
ensi kertaa Puolustusvoimien alueen
ulkopuolella.

Marju Moisalo (keskellä) kurssikavereineen Cessnan vieressä.

Il
Kauhavan varuskunta oli Ilmavoimien keskeinen alue,
kunnes Puolustusvoimat luopui siitä viitisen vuotta sitten.
Alue on nykyään kaikille avoin, ja sen historiallisia rakennuksia pääsee vapaasti katsomaan.
Nasta-harjoitus koostuu useasta kurssista. Friskin erikoisuus oli lentopelastajan perehdytyskurssi. Kurssilla tutustuttiin vapaaehtoiseen lentopelastukseen sekä luokassa
että käytännön harjoituksissa. Lisäksi tuli paljon tietoa
ilmailun kartoista, rajoituksista ja käytännöistä.
Kurssi järjestettiin yhdessä Suomen lentopelastusseuran
(SLP) alueellisen harjoituksen kanssa. SLP koordinoi lentopelastusta, ja sen kautta on mahdollista saada viranomaisten avuksi kalustoa ja koulutettuja lentopelastajia
esimerkiksi etsintä- ja maastopalotehtäviin.
Kurssin antoisimpia osioita olivat käytännön harjoitukset
ja tutustumiset kalustoon lentokentän laidalla eli
ilmailuslangilla platalla. Osa kurssilaisista pääsi suorittamaan etsintätehtävää Cessna-pienlentokoneilla lentäjän
ja tehtävänjohtajan kanssa. Osa seurasi johtopaikalla lentopelastusoperaation johtamista. Kauko-ohjattava drone
on monille tuttu laite, mutta ihmistäkin kantava moottoroitu liidin jätti monelle kytevän halun itsekin kokeilla
sitä; niin vapaalta ja helpolta sen meno taivaalla näytti.
Koronan takia majoitus oli vain kolmen hengen tuvissa
vanhassa tukikohtakomppaniassa. Maskia käytettiin koko
ajan sisällä, ja jokainen kurssi ruokaili omissa tiloissaan.
Muita kurssilaisia nähtiin vain kentällä avajaisissa, päättäjäisissä ja lauantaina ”lavis”-illanvietossa hangaarilla eli
lentokonehallilla.
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Cessnan ohjaamo mittareineen.

Ilmailuteema näkyi vaatteissakin: kurssilaisilla oli yllään
Tikkakoskelta lainatut Ilmavoimien haalarit ja pilottitakit.
Muutama kurssilainen innostui lentopelastuksesta
ja aikoo jatkaa paikallisessa ilmailukerhossa. Yhdellä
kurssilaisella kävi erityisen hyvä tuuri: junaliput Kuusamon suuntaan vaihtuivat lentokonekyydiksi.
Se kirvoitti meissä muissa ihastuksen ja kateuden
tunteita matkatessamme tyytyväisen väsyneinä
kotiin sunnuntai-iltana.
Marju Moisalo
Kevään 2022 NASTA-harjoitus Leijona on
Parolannummella ja syksyn NASTA
Lempi Kajaanissa. Kurssit ovat avoimia kaikille.
Lisää tietoa naistenvalmiusliitto.fi.

Tavaran runsaus hyllyillä yllätti Väinö Putkurin ensi käynnillä
Merja Autio

Alikersantti Väinö Putkuri oli pitkästä aikaa ensimmäinen varusmiesasiakas sotilaskodissa. Inka Tiittanen hoiti kassaa.

Sotilaskoti taas auki varusmiehille
Kirkkonummelainen alikersantti Väinö Putkuri
pääsi ensimmäisenä ostoksille sotilaskotiin, kun se
avattiin puolentoista vuoden karanteenisulun jälkeen. Sotilaskodin palvelut siirtyivät 23.3.2020
pihalle autoon ja aulan kioskiin, eikä varusmiehillä
ollut asiaa sisälle. 4.10.2021 varusmiehet pääsivät
jälleen asioimaan sotilaskotiin. Sisälle ei kuitenkaan
saa jäädä istumaan, ja poistuminen ostosten jälkeen tapahtuu näyttämön ovesta.
Kaupunkijääkäri, alikersantti Väinö Putkuri astui
palvelukseen tammikuun erässä eikä ollut aiemmin
päässyt sotilaskotiin sisälle.
”Palvelusaika on kulunut hyvin Santahaminassa, ja
palvelut poikkeusjärjestelyin sujuneet loistavasti,”
Putkuri kertoi. ”Ennen armeijaan tuloa kuvittelin,
millaista täällä olisi ja odotin, että pääsen sodeen
ostoksille ja viettämään aikaa.”
Ensimmäisellä kerralla Putkuri osti vain energiajuomaa, mutta hän sanoi tulevansa pian uudelleen.
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Sotilaskodin henkilökuntakin oli odottanut pitkään
soden aukeamista.
”Olen iloinen siitä, että varusmiehet pääsevät nyt
sodeen. Moni ihmettelee, että tältäkö täällä
näyttää. Olemme myös tyytyväisiä, ettei tarvitse
enää raahata painavia limuja autolle,” kertoi Elsie
Kivikoski.
Yhdistyksen Facebookissa ja Instagramissa oli arvonta varusmiehille 4.-22.10. Heitä pyydettiin kommentoimaan seuraavia asioita: Miltä tuntui päästä
asioimaan sodeen sisälle asti? Mitä ostit? Löysitkö
jotain sellaista ostettavaa, josta et aiemmin tiennyt? Puuttuiko jotain? Yllättikö jokin?
Kommentoijien kesken arvotaan kolmena lokakuun perjantaina soden herkkuja. Saamme myös
arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaamme palveluistamme tuumivat.

Kaartinjääkärit Juha Arjanne ja Kalle Mäkinen kuvasivat varusmiehiä,
kun he pääsivät pandemiarajoitusten jälkeen taas sotilaskotiin ostoksille.

Bongikone välittää
grillitilauksen
keittiöön
Grillitilaukset siirtyvät nyt
kassalta suoraan keittiöön
eikä kassan tarvitse
kirjoittaa niitä paperille.
Bongikone sylkee tilauslapun grillaajalle musiikin
säestyksellä. Asiakas saa
kassalta tilauksensa numerolapun entiseen tapaan. Annos noudetaan
yhä ulkoa ikkunasta.
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Yhteystiedot 2021
Hallitus
Inka Tiittanen, puheenjohtaja
Puh. 040 547 7799
inka.tiittanen@hssky.fi
Merja Autio
Puh. 0400 434 941
merja.autio@bastu.net
Marja-Riitta Hirvonen
Puh. 050 338 6121
marjariittahirv@gmail.com

Päivikki Jordan
paivikki.jordan@gmail.com
Anna Maija Luomi
Puh. 050 584 0181
amluomi@gmail.com
Marja-Liisa Nikka
Puh. 040 570 4230
nikka.marjaliisa@gmail.com

Jaostot

Sotilaskodit

Tarjoilujaosto
Heli Pasanen, kodinhoitaja
Puh. 050 440 6993
tarjoilu.heli@hssky.fi

Santahaminan sotilaskoti
Santahaminantie 15
Puh. (09) 684 6368
ma-pe 8.30–20.30
la-su 16.30–20.3.0
Kodinjohtaja Virpi Fyhr
Puh. 0400 441 317

Ison kodin tapahtumat
Helena Saarela
Puh. 040 554 9221
helena.saarela@saunalahti.fi
MPKK:n tapahtumat
Eila Elo
Puh. 040 725 7827
eila.elo@luukku.com
Hengellinen jaosto
Marja-Riitta Hirvonen
Puh. 050 338 6121
marjariittahirv@gmail.com

Helmi Saarela
Puh. 040 825 8566
helmi.saarela@gmail.com

Liikkuva sotilaskoti (LSK)
Merja Autio
Puh. 050 440 6994 (LSK)
lsk@hssky.fi
Puh. 0400 434 941 (oma)
merja.autio@bastu.net

Varajäsenet
Iiris Ihalainen
Puh. 044 9966445
iiris.auroora.ihalainen@gmail.com

Kirjastojaosto
Anu Helpinen
Puh. 040 835 0195
anumarita48@hotmail.com

Heli Kuisma
Puh. 040 737 8039
heli.m.kuisma@hel.fi

Käsityö- ja somistusjaosto
Leena Kosonen
Puh. 040 574 9532
leenam.kosonen@gmail.com

Mikko Skön
Puh. 050 514 8196
mikko.skon@kolumbus.fi
Tiedotus
Marja-Liisa Nikka
Puh. 040 570 4230
nikka.marjaliisa@gmail.com
Nuoret sisaret
Helena (Hippu) Kilpeläinen
Puh. 050 505 0119
hippuq@live.com

Seniorijaosto
Pirkko Kinnunen
Puh. 050 511 3792
kinnunen.pirkko@elisanet.fi
Perinne- ja arkistojaosto
Pirkko Kinnunen
Puh. 050 511 3792
kinnunen.pirkko@elisanet.fi

Kodinhoitaja Heli Pasanen
Puh. 050 440 6993
heli.pasanen@hssky.fi

Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK)
Kadettikouluntie 7
Kodinhoitaja Marjo Ilanko
ma-to 8.30–14.30
pe suljettu
puh. 0299 530 701
kadettikerho@hssky.fi
Auditoriotalon sotilaskoti (MPKK)
Kadettikouluntie 6
ma -to 8.30–15.00
pe 8.00–12.00
Kodinhoitaja Virpi Leinonen
puh. 0299 530 702
auditorio@hssky.fi

Helsinki - Santahamina sotilaskotiyhdistys ry
Santahaminantie 15
00860 Helsinki
Toimistonhoitaja Nina Laurinen
Puh. (09) 679 771 ti-pe klo 10.00–15.00
taloussihteeri@hssky.fi
www.hssky.fi
Nordea FI 22 2285 1800 0028 83
Y-tunnus 1869305-2
Sotilaskotipäällikkö
Sirkka Pouru
Puh. 050 329 0152
sirkka.pouru@gmail.com

Tekstiilijaosto
Benita Puuvuori
Puh. 045 123 6484
puuvuori.benita@gmail.com
Pomponasterit
koristavat
soden sisäänkäyntiä.
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