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Sotilaskoti- 
juhlavuosi 
tietää 
kiirettä  
keittiössä ja 
kaupungilla. 
Mari 
Hietanen 
paistoi 
makkaraa 
läheisten  
päivänä. 

 
Makkara maistuu ulkona 

Kärkölässä 
nyplätään  
pitsikoruja 
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   JUHLAN ODOTUKSESSA
Suomen sotilaskotityö ja oma yhdistyksemme, 
Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys täyttävät sata vuotta 
tänä vuonna.  Yhdistyksemme on Suomen vanhin, ja 
syntymäpäivämme on 19.4.2018. 
Vietämme syntymäpäivää hotelli Arthurin Hjelt- kabinetissa.  
Samassa huoneessa NMKY:n perustama sotilaskoti aloitti 
toimintansa 15.4.1918 sisällissodan aikana. 
Sotilaskotityön yhtenä Suomeen tuojana pidetään 
silloista NMKY:n puheenjohtajaa Arthur Hjeltiä. Hän kävi 
Tanskassa tutustumassa sotilaskoteihin, joita oli ympäri  
maailmaa 38 maassa. 
NMKY:n tilat Vuorikatu 17:ssä kävivät pian ahtaiksi, ja toiminta siirrettiin Santahaminan 
alavaruskuntaan 1920. Helsingin kantakaupungissa toimi myös syksyllä 1918 perustettu Helsingin 
Sotilaskotiyhdistys. Santahaminassa saatiin Puolustuslaitokselta käyttöön oma rakennus ja entinen 
ortodoksinen kirkkorakennus, josta tuli kerhohuoneisto.   

Elintarviketilanne oli 1920-luvulla huono koko maassa, niin myös sotaväessä. Sotilaskodeista, joita 
perustettiin 1918 peräti seitsemän eri puolille Suomea, tuli tärkeitä muonituksen 
täydennyspaikkoja. Niissä sai ostaa kahvia, teetä, maitoa, pullaa, korppuja, puuroa ja keittoa. 

Santahaminassa toimi Ilmavoimien Merilentoasema, joka käytti Saharan aluetta 
maalentokenttänä, Uudenmaan rykmentti ja viestipataljoona. 
100-paikkainen sotilaskoti kävi taas ahtaaksi. Sotilaskotiyhdistys päätti rakentaa oman upean 
puutalon pääasiassa lainavaroin. Se vihittiin käyttöön syyskuussa 1924. 
Suureen tupaan mahtui 200 miestä. Lisäksi oli kirjasto, kirjoitus- ja tupakkahuone. Vanhaan 
kirkkosaliin mahtui 200 henkeä ohjelmailtoihin ja elokuviin. Tilaa saatiin lisää, kun 1925 
Uudenmaan rykmentti luovutti kahvilansa toiseksi sotilaskodiksi. Tämä entinen kahvila 
osallistui rykmentin mukana Parolan leireille, ja siten sisaret alkoivat saada myös maasto- 
kokemusta. 
Nykyinen sotilaskoti valmistui keväällä 1980 ja Puolustusvoimat luovutti sen 
sotilaskotiyhdistyksen käyttöön. 
Santahaminaan perustettiin myös toinen sotilaskotiyhdistys kadettien tarpeisiin toimipaikkana 
kadettikerho. MPKK:n jälkeen toimintaa laajennettiin vielä perustamalla Auditorion sotilaskoti. 
NMKY lopetti sotilaskotitoimintansa 2003 ja Santahaminan ja NMKY: n yhdistykset 
yhdistyivät. MPKK:lla toiminut Santahaminan sotilaskotiyhdistys luovutti uudelle yhdistykselle 
varastonsa ja 50 000 euroa. NMKY:n sotilaskoti luovutti varastonsa ja sotilaskodin kaluston. 
Yhdistyksen nimeksi tuli Helsingin seudun sotilaskotiyhdistys, myöhemmin Helsinki-Santahamina 
sotilaskotiyhdistys. 
100-vuotisjuhlasta ilmoitetaan tarkemmin maaliskuun aikana. 
 

Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta! 

Terhi Tolla 
 

P U H E E N J O H T A J A L T A 
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Varusmiehen ilo  
on paras palkkio 
 

Jos Merja Autiolla on joskus joutilas hetki, hän 
kutoo sukan. Hän voi kutoa sen sodeautossa 
matkalla leirille Kiikalaan tai hiljaisen 
sunnuntaivuoron aikana. Samalla hän vastailee 
puhelimeen tai googlaa netistä, ellei muista, kuka 
on Suomen paras koripalloilija tai vuoden 
korsolainen. 
Vapaaehtoistyö sotilaskodissa sai Merja Aution 
pauloihinsa heti, kun hän oli kerran auttamassa 
työkaveriaan Kadettikerhon sotilaskodissa 1984. 
Vuosien ajan hän on ollut mukana kaikessa 
toiminnassa, mutta nyt kaksi asiaa motivoivat 
eniten: poikkeusolotoiminta ja liikkuva sotilaskoti. 
Hän on Uudenmaan sotilaskotiyksikön päällikkö 
ja oman yhdistyksemme LSK:n vetäjä. 
”Poikkeusolotoiminta on ollut hyvin organisoitua 
vasta muutaman vuoden, mutta nyt kumppanuus 
puolustusvoimien kanssa sujuu hyvin, ja liikkuva 
sotilaskoti tukee hyvin kanttiinitoiminnan 
harjoittelua.” 
Santahaminassa on nyt kaksi sotilaskotiautoa, 
jotka ovat liikkeellä noin kerran viikossa. Saarella 
auto on käytössä mm. läheisten päivinä, 
valapäivinä, lukiolaisten turvakursseilla, 
kehitysvammaisten Intti tutuksi -kursseilla ja 
varusmiesten maastoleireillä. Saaren ulkopuolella 
auto on erilaisissa maanpuolustustapahtumissa 
kuten viime vuonna lippujuhlan päivän paraatissa 
ja Nuku rauhassa -tapahtumassa. 
Varusmiesten leireille ajellaan joskus pitkällekin, 
vaikka nykyisin mukaan pyritään pyytämään lähin 
sotilaskoti. 
”Jokunen vuosi sitten sodeauton ajoi 
Rovaniemelle 
australiansuomalainen 
varusmieskuski, nuori 
nainen. Hän soitti matkalta 
hädissään, että bensa 
loppuu. Laskin mielessäni, 
ettei se vielä lopu ja 
kehotin häntä jatkamaan 
perille. Lupasin apua, jos 
matka päättyisi kesken. 

 

 

 
Bensaa riitti perille asti, mutta kuljettaja tuskin 
unohtaa ajeluaan yksin halki Suomen.”  
Merja kannustaa sisaria autokeikoille. ”Se on 
monipuolista ja antoisaa, mutta vaatii joustavaa 
luonnetta. Usein tulee aikataulumuutoksia tai 
komennus kymmenen kilometrin päähän juuri, 
kun olet asettunut paikoilleen maastossa.”  
Kangasalta kotoisin oleva Merja opiskeli 
kauppatieteitä Vaasassa.  Yrittäjyys mahdollistaa 
hänelle laajan osallistumisen vapaaehtoistyöhön. 
Sotilaskodissa hän on joskus monta kertaa 
viikossa, mutta ei aina; joskus hän on 
järjestelemässä Korso-seuran tai Korson Kaiun 
myyjäisiä! Keväällä hän matkustaa 
kirjanpitoyrityksensä asiakastapaamiseen 
Kreetalle ja osallistuu samalla valokuvauskurssiin.  
Merja herkistyy, kun hän miettii innoittajaansa: 
”En laske sodeen käyttämääni aikaa, sillä saan 
itse enemmän, energiaa ja hyvää mieltä. Kun 
pojat tulevat sodeautolle maastosta väsyneinä ja 
märkinä, tuntuu hyvältä tarjota heille virkistystä. 
Kahvi tai suklaapatukka ovat silloin arvokkaita. 
Sen päälle jaksaa ajaa kotiin vaikka aamuaurinko 
jo nousisi.” 
Merjan ja koko hänen perheensä harrastus on 
vanhat brittiautot ja niiden entisöiminen. Kun 
Merja omistautuu vain itselleen, hän ajaa kesällä 
museorekisterissä olevan MG:nsä (MGB) ulos 
tallista ja tekee lenkin katto auki Korson teillä. 
                                                  Marja-Riika Saaristo 

 
 
 
 
 

Merja Aution tytär Minna Honkanen tuli sotilaskotiin ensi 
kertaa kantokopassa. Lapsena hän sai täyttää limsakaappeja 
äidin apuna ja teini-iässä hän liittyi jäseneksi. 
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MUISTOJA AUTOKEIKOILTA 

Kahvivana seurasi sodeautoa 

Santahaminasta Kasarmitorille 
Sotilaskotiauto oli tilattu Kasarmitorille Suomi 100 patsaan  
paljastustilaisuuteen marraskuussa. Sisaret pakkasivat autoon munkit ja  
kahvipöntön, ja auto suuntasi kohti keskustaa. Perillä odotti ikävä yllätys:  
20 litran kahvipönttö oli tyhjä. Kahvihana oli jossain vaiheessa kääntynyt 

 niin, että kahvi lirui autosta tielle. Nokkelat sisaret riensivät torin 
laidan Hesburgeriin kysymään myyjältä, voisiko hän myydä 20 litraa kahvia.  
Kun ällistyneelle myyjälle selvisi, että kyseessä todella oli 20 litraa,  
eikä kaksi kupillista, hän valitteli, että kahvin valmistus kestäisi liian kauan.  
Tyhjin käsin siis takaisin autolle. Onneksi Upinniemen Unelma tuli hätiin, 
ja sieltä saatiin sen verran kahvia, että autossa pärjättiin siihen saakka,  
kunnes saatiin uusi pöntöllinen kahvia Santahaminasta.

 

Hiiriä ja käärmeitä harjoituksessa 2016 
 
          Sotilasautokeikat Kaakko 16 -sotaharjoituksessa olivat tavallisuudesta 

poikkeavat ja ajettavat matkat pitkiä. Tilanteet olivat todentuntuisia, 
ja ennen keikalle lähtöä piti ottaa yhteys varoupseeriin ja varmistaa, 
että reitti oli turvallinen. 
Kerran auto joutuikin rintamien väliin, ja silta oli miinoitettu. Meno 
tyssäsi siis siihen. Oikeita teitä ei ollut, ja autolla mentiin pitkin metsiin 
raivattuja teitä.  
Harjoitusalueelle päästiin vain tunnussanalla. Paikalla oli kolme 
sotilaskotiautoa, kenttäleipomo ja leirisotilaskoti. Leirisotilaskodissa oli 
hiiriä, ja puuceen lattialla kyykäärmeitä sykkyrällä! Monenlaisesta oli siis       
selvittävä, mutta mihinkäs sotilaskotisisaret eivät taipuisi! 

 

Kuutamokeikka Vantaalla 
 
Sotilaskotiauto suuntasi kerran syysillassa kohti Vantaan perukoita, 
jossa oli reserviläisten harjoitukset. Metsäkauris loikki tien poikki auton 
lähestyessä harjoituspaikkaa. 
Perillä oli jo miehiä jonossa odottamassa kahvia ja munkkeja. Jonoa riitti koko 
parituntisen ajan, ja kun viimeinenkin asiakas oli saanut kahvinsa ja munkkinsa, 
oli kahvipönttö tyhjä ja kaikki munkit myyty! Nappisuoritus siis. 
Täysikuu valaisi sotilaskotiauton paluuta ja sisaret lauloivat täysillä: 
 ”Täysikuu, tuo ihme suuri öisen taivahan.” Keikasta jäi kiva muisto. 
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Paras kahvi löytyi 

mutta yllätti 
Sotilaskotisisarten 
kahvimaistajaisissa koettiin yllätys: 
Saludo voitti! 
Useimmat olivat odottaneet parhaita 
pisteitä Presidentille.  
Se jäi viimeiseksi. 

Leena Turtiainen ja Veera Hakanen Metro-
tukusta kaatoivat kuutta eri kahvia soden 
näyttämölle kokoontuneille sisarille 
numeroituihin mukeihin. Niitä arvioitiin 
keskustelemalla ja lopulta jokainen asetti kahvit 
paremmuusjärjestykseen. 
Mielipiteet vaihtelivat äärestä toiseen.  
Kahvit keräsivät mm. sellaisia adjektiiveja kuin 

 kitkerä, laiha, mausteinen, mitätön, murukahvin 
 makuinen, liian tumma, liian vaalea jne. 
 Kaikki kahvit olivat samaa, vaaleaa paahtoa. 
Paremmuusjärjestys oli: 
Saludo 6 pistettä 
Juhlamokka 5 pistettä 
Kultakatriina 4 pistettä 
Kultamokka 4 pistettä 
First Price 4 pistettä 
Presidentti 2 pistettä. 
 

Kahvimaistelun jälkeen Metron edustajat 
tutustuttivat sisaret Castello-juustoihin. Tarjolla 
oli tuttua, mietoa ja voimakasta 
valkohomejuustoa, punahomejuustoa, 
vuohenmaitohomejuustoa, tryffelihomejuustoa, 
chilipaprikahomejuustoa ja kypsää cheddaria 

 

Hienostunutta tryffelijuustoa 
esittelijä kehotti lisäämään pastaan. 

 
Maisteluillan päätteeksi Petra Autinen esitteli Me&I -merkkisiä, 
ruotsalaisia lasten ja naisten vaatteita, joita voi ostaa 
esittelytilaisuuksista tai verkosta.  
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Sode ei unohdu 
 

Sotilaskotiin tulo saa miehet 
haikailemaan armeija-aikojaan, eikä 
munkki maistu missään niin hyvältä kuin 
”omassa” sodessa. Kirjasimme entisten 
varusmiesten muisteluita 100-
vuotisjuhlavuoden alkajaisiksi. 
 
 
 
Kaartin jääkärirykmentin killan ja Kaartin killan 
aktiivinen jäsen Aarne Kostia kahvittele usein 
sunnuntaisin Santahaminan sotilaskodissa, koska se 
on kuin ”toinen koti”, sillä hän palveli työvuosiaan 
puolustusministeriön rakennusosastolla, ja hänellä oli 
aikoinaan kesäpaikka Santahaminassa. 
Varusmiehenä Kostia palveli Riihimäen 
viestirykmentissä. Sähköasentajakoulutuksensa vuoksi 
hän oli välillä 
komennettuna 
Upinniemessä. 
”Riihimäellä 
varusmiehet 
hakkasivat 
sotilaskodin halot ja 
saivat munkkikahvit 
palkaksi. 
Kumarsimme ovella, 
totta kai, ja se oli 
kunnioituksen osoitus sisarille.” 
Kostia muistaa, että päiväraha oli 1967 alokasaikana 
markka 20 penniä. Sillä sai pannarin palan eli 
”lentokentän”, kahvin ja askin Norttia. 
 Työvuosinaan Kostia kiersi monet varuskunnat ja 
sotilaskodit. ”Moni niistä on jo sulkenut ovensa, mutta 
muistan ainakin Utin, Kouvolan Kasarminmäen, 
Hennalan, Tilkan, Taivallahden, Kotkan Kirkonmaan, 
Haminan ja Vekaran.” 
Santtu Kosonen tuli Santahaminaan katsomaan 
tyttöystävänsä Mari Tiihosen valaa. Santtu itse palveli 
Vekaranjärvellä ja RUK:ssa Haminassa 2013. ”Vaikka 
Vekaran sotilaskotirakennus on betonihelvetti, itse 
sode on viihtyisä. Siellä on hyvä kirjasto, jossa kävin 
ahkerasti, hyvät pelitilat ja tarjoilut. Tosin etenkin 
alkuaikoina vapaa-aikana pääasiassa nukutti.” 

 

 
 
Veljekset Olli Lahtimies (kuvassa oik.)  ja Veli-Antti 
Hakala odottelivat sodessa Ollin pojan valaa. 
Lahtimies muistelee, että hänen inttiaikanaan 
sotilaskotiin menoon liittyi aina pieni vapauden tunne, 
kun oli pois komentoketjusta. Hän palveli 
Upinniemessä 1982.  ”Soden jukebox! Se oli kova 
juttu.”  
Veli-Antti Hakala palveli Riihimäellä 1980-81. 
”Sotilaskoti ei ollut auki joka päivä, mutta kyllä siellä 
ehdittiin kahvitella riittävästi. Sinne meno oli aina 
juhlahetki. Muistan, että jossain vaiheessa siirryin 
munkeista lihapiirakoihin. Sodessa taisi olla myös 
ainoa puhelin, jolla saattoi soittaa kotiin.” 
Timo Grönlund (alakuva) pistäytyi sotilaskotiin 
matkalla Santahaminan päiväkodin isovanhempien 
juhlaan. Reposaarelaisena hän palveli 1970 Säkylässä 
ja lääkintäaliupseerikurssilla Lahden Hennalassa. 
”Lääkintäaliupseerina vietin paljon aikaa 
varuskuntasairaalassa, en niinkään metsähommissa. 
Niinpä sotku tuli hyvin tutuksi. Sinne mennessä 
mielessä oli munkin kalastaminen ja kahvihetkestä 
nauttiminen.” Sotilaskodista jäi Grönlundille 
pelkästään hyviä muistoja, niin kuin koko armeija-
ajasta. 
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Käsityö yhdistää 
Kärkölän naiset 
 
Kun intohimo ja kädentaidot yhdistyvät luovuuteen ja 
ahkeruuteen, syntyy kaunista jälkeä.  Vakuutuimme 
siitä, kun vierailimme yhdistyksemme jäsenen Seija 
Suurhaskon kutsusta hänen kotikunnassaan 
Kärkölässä. 
Siellä naiset käyvät kutomassa vanhan talon 
yläkerrassa, jossa on 12 kangaspuut kuntalaisten 
käyttöön. Kerran viikossa tulee Wellamo-opiston 
opettaja opastamaan ja neuvomaan. Kutojat 
päättävät, mitä kudotaan, ja kokoavat kangaspuut 
kudontakuntoon loimen luomisesta alkaen. Nyt oli 
tekeillä niin mattoja, poppanoita, pöytäliinoja kuin 
pannunalusiakin. 
Seija toimi Merivoimien esikunnassa tilannevalvojana 
ja sitä kautta tutustui samanlaisissa töissä olleeseen 
Leena Kososeen. Naisten välillä synkkasi heti 
ensitapaamisella. Seija totesi, että hän kävisi 
useamminkin sodessa, mutta matka on pitkä. Hän 
on opastanut siskoja mm. himmelien ja 
pääsiäiskoristeiden askarteluilloissa. 
 
Kärkölässä on toinenkin käsityökeskus, jossa 
luovuudella ei ole rajoja. Alun perin 
käsityönopettajaksi valmistunut Pirkko Peltola 
ylläpitää sukunsa vanhaan navettaan tehdyssä  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ateljeessa Pitsipajaa, 
jossa opetellaan 
nypläämään pitsiä 
vanhaan malliin 
nypläystyynyillä. 
Pirkko Peltola asui 30 
vuotta Saksassa ja opetti sielläkin nypläystä, ja jatkoi 
työtä palattuaan Suomeen 1999.  
Pitsi on yleismaailmallinen käsityö ja nykyisin 
pitsintekijät saavat paljon vaikutteita toisiltaan. Pirkko 
Peltolan työpajassa käy vuosittain italialainen opettaja 
ja siellä tehdään tšekki taiteilija Jana Novakin 
suunnittelemia pitsikoruja. 
Pitsipajassa on tulevana kesänä useita pitsikursseja. 
Kesä-heinäkuun vaihteessa opetellaan nypläämään 
ranskalaisia Guipure-pitsejä. Heinäkuun puolivälissä 
englantilainen Elizabeth Trebble tulee 
perehdyttämään englantilaiseen Honiton-
pitsitekniikkaan. Elokuussa on Krysanteemi-pitsikurssi 
ja Schneebergin nauhapitsikurssi. 
Pitsipajassa on kesänäyttely 16.-17.6. Paja sijaitsee 

Kärkölän Marttilassa.                                                                                          
Leena Kosonen, Marja-Liisa Nikka ja Marja-Riika Saaristo

Seija Suurhaskon matot ovat valmiit lattialle. Pirkko Peltola nyplää pitsiä. 

Kangaspuilla syntyy myös 
pannunalusia. 
 
 panne 
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Touhua on meillä monenlaista… 
  

Kun tupa täyttyy 
vala- tai läheistenpäivänä, 
sisarilla pitää kiirettä. 
Kun tupa tyhjenee, 
sisaret kyselevät: 
mistähän löytäisi 
mukavat kengät! 

 

Ulla Kuusela ja Anita Korkalainen myivät 
sotilaskotituotteita soden aulassa. Kuva yllä. 

Vasemmalla: Kaija Holopainen pussitti munkkeja 
tykkihallissa. 

 

Eila Elo täytti vitriiniä, Inka Tiittanen ja Merja Autio hoitivat kassan ja Leena Kosonen keitti kahvia. 
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  • Tammikuun läheisten 
päivinä ja helmikuun 
valailtana sisartunteja 
tehtiin 
yhteensä noin 500. 

• Kahvia myytiin noin 
450 litraa 

• Munkkeja paistettiin 3 000  

• Makkaraa myytiin 300      

• Väkeä saarella n. 3 800 

Hauska havainto 
 

Läheisten päivä herättää yleensä eloon myös järjestömme "nukkuvat" sisaret. On tosi ilahduttavaa 
tavata sisaria, jotka muuten ovat jo melkein unohtumassa. Varusmiesten läheisten päivät ovat siis 
meidän siskojemme "jälleennäkemisen päivät". Ilahduttavaa toden totta! 
 
Nämä melkein unohduksissa olleet siskot kantavat oman panoksensa yhteiseen kekoon 
varusmiesten parhaaksi. Tällä tavalla yhteinen aate yhdistää meitä kaikkia. 
Sotilaskotilippu liehuu siis jälleen. 
Raija Vuori 

Alikersantti Suominen asioi ulkosodessa. Vas. Helmi Kahri, Ulla Kuusela, Salla Serenius ja Eila Elo 

Leena Kallionpäällä oli kiirettä tiskien kanssa. 
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Työpajakoulutusta kaikille sisarille 
Sisarkoulutusta pyritään järjestämään kerran 
kuukaudessa klo 17 alkaen kevään aikana sekä 
kesällä/syksyllä muutamana lauantaina/ sunnuntaina. 
Idea sisarkoulutuksesta syntyi syksyn 2017 
sisarkyselyn palautteesta. Pitkäänkin mukana olleet 
sisaret ovat toivoneet selkeitä ohjeita ja käytännön 
opastusta esimerkiksi uusien laitteiden käyttöön.  
Viikonloppuvuoroissa koetaan paljon epävarmuutta. 
Siksi kohderyhmää ovat niin uudet kuin vanhat sisaret.  
Tapaamisissa kerrataan eri vuorojen tehtäviä, keittiön 
varustelua, pukeutumista sekä arjen ja viikonlopun 
eroa. Työpajoissa harjoitellaan vaikeiksi koettuja 
tehtäviä, mm. kassatyötä.   
Hallituksessa koulutuksesta vastaavat sisaret ovat 
Hanna Waris ja Kirsi Maaskola.  
 
 

Aulikki Rautio (kuvassa oikealla) on muutaman 
vuoden ajan opastanut uusia sisaria. Ystävänpäivänä 
harjoittelemassa oli Tanja Kytöluoto.  

 
Raija Iso-Junno halausta  
vaille valmis Oulun junaan
Haikeita ja kiitollisia lähdön hetkiä koettiin 
pikkujoulussa, kun yhdistyksemme pitkäaikainen  
jäsen Raija Iso-Junno (kuvassa vas.) kertoi 
muutostaan kotiseudulleen Ouluun. 
 ”Sielläkin on sotilaskoti, ja voin tulla tänne joskus 
ekstraamaan, kun käyn Helsingissä.” 
Raija Iso-Junno on ollut sotilaskotityössä mukana yli 
50 vuotta, vuosia mm. seniorijaoston johdossa.  
Puheenjohtaja Terhi Tolla lausui kiitoksen sanat 
ystävälleen ja sisarkumppanilleen. Naiset ovat olleet 
Santahaminan yhdistyksessä alusta pitäen.  

 
Vohvelit maistuivat 
ystävänpäivänä 
Ystävänpäivänä sotilaskodissa herkuteltiin vohveleilla. 
Niitä paisteltiin keittiön puolella jo iltapäivällä ja pitkin 
iltaa kolmella vohveliraudalla. Päälle sai hilloa ja aitoa 
kermavaahtoa – ei mitään pursoketta! 
Leena Kosonen oli paistomestari ja Helena Aalto 
annosteli herkut salin puolella. Vohvelitaikinaa kului 
kuutisen litraa. Rääppiäisiä jäi seuraavaksikin päiväksi 
ja hyvin nekin tekivät kauppansa. 
Kuvassa alikersantti Reinikainen odottelee annostaan. 
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Sotahevoset näytöksessään kuin muumit 
Helsingin Senaatintorilla nähtiin helmikuun 9. päivänä 
outo näky, kun huppupäiset ”sotahevoset” kulkivat 
ympäri toria. Samanaikaisesti torilla oli kovempaakin 
sotakalustoa, kenttähaupitseja ja raketinheittimiä. 
Maavoimat esitteli kalustoa Suomen kenttätykistön ja 
Tykistökoulun 100-vuotijuhlan merkeissä. Tapahtuma 
oli osa puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa, jota 
vietetään koko vuosi. Paikalla oli myös sotilaskotiauto 
ja kahviteltta pakkaspäivän iloksi.  

Tykistön kalustoa esitteli Raskas patteristo 1:n 
perinneyhdistys. Perinnevaljakot kuuluivat Niinisalon 
ratsastajien ja Kankaanpäänseudun tykistökillan 
asemaanajonäytökseen.  

Hevosia käytettiin sodan aikana kaluston, 
ampumatarvikkeiden, muonan, kenttäkeittiöiden,  
haavoittuneiden ja aseiden kuljettamiseen sekä 
ratsulähettitehtävissä. Raskasta tykkiä vetämään 
tarvittiin kahdeksan hevosta.  

Talvella hevosille laitettiin valkoinen lumivaippa ja  

 

 

 

huppu, jossa on reiät silmiä ja korvia varten. 
Tykistökillan kotisivulla kerrotaan tositarina, jossa 
pieni tyttö nähdessään lumipukuiset hevoset 
valmistautumassa näytökseen, huudahti: ”Voi 
kauheeta, miten monta Muumia!” 

 

 

Asemaanajonäytös on alkamassa ja valjakot järjestäytyvät paikoilleen.  Kuva Merja Autio 
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Lukupiirissä kirja saa lisää syvyyttä 
 

Pohjanmaalla kokoontui 1700-luvulla 
herrakerho, joka luki ranskalaista filosofia 
Montesquieutä ruotsiksi. Sen todistaa 
Vaasan museossa kirja, jonka takakanteen 
on kirjoitettu kommentteja. 
Se oli tiettävästi Suomen ensimmäinen 
lukupiiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monta muutakin kiinnostavaa ja uutta  
tietoa lukutavoista kuulimme, kun kirjailija, 
Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Suvi Ahola 
vieraili lukupiirissämme tammikuussa. Hän väitteli 
2009 suomalaisista lukupiireistä. 

Suomalaisuusaatteen levitessä 1800-luvulla 
lukupiireistä tuli suomen kielen ja 
kansallisuusaatteen edistäjiä. J.W. Snellman 
kannusti kaikkia ihmisiä lukemaan. 
Raittiusseuroissa, nuorisoseuroissa, 
urheiluseuroissa luettiin ja opeteltiin 
yhteiskunnallisuutta.  

Naiset kokoontuivat kodeissa keskustelemaan 
kirjoista, sillä heillä ei ollut juuri muita paikkoja 
osallistua miesvaltaisessa yhteiskunnassa.  

Yhtä lailla ”aatteellisia” lukupiirejä ovat olleet 
mm. taistolaisten opintopiirit ja kirkon 
raamattupiirit. Mutta vasta 2000-luvulla 
lukupiireistä tuli trendi; niin USA:ssa, Britanniassa 
kuin pohjoismaissa, joissa lukeminen on aina ollut 
ahkeraa. 

Nykyisin lukupiirit ovat nyt pääasiassa naisten 
harrastus, mutta miehillä on esimerkiksi 
tietokirjapiirejä.   

 

 

Suvi Ahola etsi lehti-ilmoituksella lukupiirejä 
väitöskirjaansa varten. Hän sai satoja vastauksia 
ja valitsi 149 piiriä tutkittavakseen. ”Määrä yllätti 
minut täysin sillä en ollut tiennyt trendin 
laajuudesta. Ja nykyisin lukupiirejä on varmaan 
tuhansia”, Suvi Ahola arveli.  

Lukupiirejä kokoontuu yhdistyksissä, kirjastoissa, 
kodeissa ja verkossa, jossa kirjoja voi vaikka 
kuunnella pätkittäin. Suvin oma lukupiiri 
kokoontuu Tapanilan kirjastossa.  

”Lukupiireissä lukutapa muuttuu.  Siitä tulee 
pohtivampaa ja kunnianhimoisempaa, kun joutuu 
ottamaan kantaa. Kuulemalla muiden 
mielipiteitä, löytää näkökulmia, joita ei yksin 
löytäisi. Se on kirjallisuuden vastaanottamista 
parhaalla mahdollisella tavalla”, Suvi Ahola sanoi. 
                                           Marja-Riika Saaristo 
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Lukupiiriläiset  
pitivät Salmisen 
Katriinasta 
 
 
 
 
 
Sotilaskotiyhdistyksen lukupiirin vuoden 
ensimmäinen kirja oli Sally Salmisen Katriina. Kirja 
julkaistiin Ruotsissa 1934 ja 1936 Suomessa Aukusti 
Simojoen suomentamana.  
Finlandia-palkittu kirjailija Juha Hurme suomentaa 
kirjaa parhaillaan uudelleen.  
Aikoinaan kirja sai runsaasti menestystä maailmalla 
ja sitä käännettiin usealla kielelle. 
Sally Salminen jäi Suomessa melko 
tuntemattomaksi, sillä hän asui suurimman osan 
elämästään ulkomailla, Ruotsissa, Saksassa ja 
Yhdysvalloissa. 
Kirjan Katriina muuttaa Pohjanmaalta köyhiin 
oloihin Ahvenanmaalle merimiehen vaimoksi.  
Elämä saaristossa ei ollut helppoa, mutta rakkaus ja 
sitkeys voittivat.  
Lukupiiriläiset kuvailivat kirjaa monesta 
näkökulmasta, ja se sai yleisarvosanaksi 9/10. 
Rauni Tiainen sanoi, ettei hän voinut laskea kirjaa 
käsistään, sillä kieli oli niin upeaa ja saariston 
ankean tunnelman aisti vahvasti. 
Pirkko Kinnusen mielestä kirja oli yllättävän hyvä ja 
järkevää luettava. 
Marja-Liisan Nikka oli järkyttynyt Katriinan 
kohtaamasta kurjuudesta Ahvenanmaalla. Johan 
olikin taivaanrannan maalari, eikä Katriina saanut 
koskaan omenapuutarhaa. Vahva nainen hänestä 
kuitenkin koettelemusten myötä kasvoi. 
Leena Karhu-Westman piti Katriinaa vahvana, 
suomalaisena naisena, joka sai lopulta arvostusta 
omana itsenään keskellä julmaa saaristolaisarkea. 
Ritva Harju kertoi lukeneensa kirjan ensi kerran jo 
lapsena. ”Silloin se oli vain yhden naisen  

 
 
 
 
selviytymistarina. Aikuisena ymmärsin Katriinan 
kohtaaman epäoikeudenmukaisuuden ja kaiken 
kestävän rakkauden.” 
Leena Mikkolan kirja teki aluksi vihaiseksi. ”Miksi 
Katriina lähti Pohjanmaalta ja miksei hän ottanut 
vastaan naapuriapua. Toisen kerran suutuin, kun 
Einarin juhlissa rikottiin hienoja astioita!” 
Raija Kekäläinen totesi, että kirja oli vahvasti 
elämässä kiinni. ”Niin paljon kuuluu rakkauteen.” 
Svetlana Syrjö kehui loistavaa kieltä, mutta 
surulliseksikin kirja teki. ”Kyynel valui poskille, kun 
surut ja ilot olivat niin todellisia.” 
Ritva Saarni oli lukenut kirjan myös nuorena. 
”Samastuin kirjaan, koska olin nuorena vaimona 
muuttanut mieheni lapsuudenkotiin. Nyt kirja 
avautui uudella tavalla. Katriinan kehittyminen oli 
kuvattu hienosti.”  
Ammattilukija Suvi Ahola piti Katriinaa 
yleissivistyksenä ja 1930-luvun bestsellerinä. Jotain 
silti puuttui. ”Se oli ehdottomasti aikaansa edellä. 
Siinä on seksuaalisen ahdistelun kuvaus ja 
sukupuliroolit sekaisin: vahva nainen, heikko mies. 
Mutta psykologisesti kirja ei perustellut tarpeeksi 
itseään. Odotan kovasti uutta käännöstä.” 
 
 
 

 
P.S  
Seuraavan lukupiirin kirja (tiistaina 10. 4. klo 18) 
on Selja Ahavan omakohtainen romaani Ennen 
kuin mieheni katoaa. Gummerus, 2017, 231 sivua. 

 

 

Sally Salminen 1906 - 1976 
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Palauta sodevaatteet, pese oma paitasi 
 

Vaatehuoltoryhmä muistuttaa, että jokaisen sisaren 
tulee ostaa oma ruutupusero (25 euroa) tai t-paita 
14 euroa), joita käytetään vuoroilla ja sotilaskodin 
tapahtumissa. Nelosvarastossa (sisarten 
pukuhuoneen vieressä) on vain pieni määrä 
lainattavia vaatteita poikkeustilanteiden varalta. 
 
Sotilaskodissa ei ole vaatteiden pesupalvelua, vaan 
sisarten on itse huolehdittava pesusta. Myös 
lainavaatteet pitää palauttaa puhtaina. Tarvittaessa 
voi käyttää sisarten pukuhuoneessa olevaa 
pesukonetta.  

Tarkista, ettei kaappiisi ole unohtunut sotilaskodista 
lainattuja vaatteita. Jos niitä löytyy, palauta ne pian 
vaatevarastoon.   

 Etenkin uusia maastoasuja kaivataan mm. autokeikoille. 

Sotilaskotiin haetaan leipuria ja sotilaskotityöntekijää. 
Sodeen on hankittu vohvelirauta, joka oli jo käytössä 
ystävänpäivänä. 
Grillin uusi tuote on kebabkori. 

Kodinhoitaja Heli Pasanen toivoo, että kaikki jäsenet 
ilmoittaisivat hänelle, haluavatko vuoropyynnöt 
tekstiviestinä puhelimeen, vai eivätkö halua niitä 
lainkaan. Suuriin tilaisuuksiin kutsu tulee kaikille sisarille 
sähköpostilla. 

Nettivarausjärjestelmä on edelleen käytössä, ja jos olet 
unohtanut salasanasi, uuden saat Marja-Liisa Nikalta. 

 

 

 

Edessä toinen vilkas juhlavuosi
 
Sotilaskotiyhdistyksemme uudeksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin tammikuun alussa 
Anu Helpinen ja sihteeriksi hallituksen 
ulkopuolelta Irma Järvenmäki. 
Sotilaskotien 100-vuotisen työn kunniaksi tänä 
vuonna on useita juhlatapahtumia.  
 Huhtikuun 19. päivänä on oman yhdistyksemme 
100-vuotisjuhla NMKY:n tiloissa Vuorikadulla. 
Siellä aloitti toimintansa Helsingin ensimmäinen 
sotilaskoti, jota ylläpiti Nuorten miesten 
kristillinen yhdistys. Se oli nykyisen 
yhdistyksemme ”alkukoti.” 
Huhtikuun juhlasta kerrotaan lisätietoja 
maaliskuun aikana. 
29.4. on Sotilaskotiliiton järjestämä, 
Varusmiessoittokunnan konsertti Järvenpää-
talossa. Yhdistykset saavat ilmaislippuja 
jäsenmäärän mukaan. Toukokuussa ilmestyy 
prikaatikenraali, historioitsija Pentti Airion 
kirjoittama Sotilaskotityön 100 vuotta -kirja,  
 

 
joka jaetaan kaikille yhdistyksen jäsenille. 
Toukokuun 7. päivänä järjestetään pop up -
sotilaskotipäiviä eli yhdistykset esittäytyvät 
yleisölle varuskuntien ulkopuolella kaikilla 
sotilaskotipaikkakunnilla.  
Touko-kesäkuun vaihteessa on Helsingissä 
useampia tapahtumia ja kalustoesittelyjä 
puolustusvoimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Santahaminassa on 2.6. avoimet ovet.  Viime 
vuoden tapaan sisarille riittää tänä vuonna 
tekemistä niin sotilaskodissa kuin autossa.  

Leipomossa 
työskentelee kesäkuun 
loppuun saakka tuttu 
leipuri, Teemu Kivekäs, 
joka palaa sitten 
jatkamaan opintojaan.
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  Tapahtumakalenteri 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

13.-15.4.2018 Santahaminassa pidetään Sotilaskotiliiton valmiusharjoitus. Se on suunnattu poikkeusolotoiminnasta 
kiinnostuneille, ja erityisesti kanttiini- ja LSK-toiminnassa mukana oleville.  Tavoitteena on antaa valmiuksia toimia 
poikkeusoloissa johtotehtävissä tai kanttiinijoukkueessa. Harjoitus selkeyttää poikkeusolo-organisaation 
johtosuhteita ja yhteistoimintaa sekä antaa uutta näkökulmaa sotilaskotitoimintaan. 
Ohjelma: perjantai-iltana 13.4. teoriaa poikkeusolotoiminnasta ja lauantai-sunnuntai harjoitellaan non-stop. Kurssi 
on maksuton. Lisätietoja kurssin johtajalta: Kirsi Tulkki, kirsitulkki@gmail.com 
Tule rohkeasti mukaan!  
 
To 19.4. klo 18 alkaen, (kahvia 17.30 alkaen) vietämme yhdistyksemme 100 -vuotisjuhlaa sen ensimmäisessä  
kokoontumispaikassa, HNMKY:n Hjelt-salissa, Vuorikatu 17:ssa. Sisäänkäynti tilaan tapahtuu hotelli Arthurin  
aulan kautta. Juhlassa prikaatikenraali Pentti Airio kertoo sotilaskotityön alkuajoista ja erityisesti oman 
 yhdistyksemme alusta ja toimipaikoista. Kakkukahvien lisäksi saamme toivottavasti muutakin ohjelmaa ja 
pääsemme jossain vaiheessa kurkkaamaan suureen juhlasaliin, jossa myöhemmin varusmiehet kokoontuivat ennen 
muuttoaan Santahaminaan.  
Toukokuussa järjestämme sisarillan tutustumalla Siniseen taloon Meilahdessa. Siitä kerromme myöhemmin 
erillisessä tiedotteessa.  

Maanantaina 7.5. Pop Up -sotilaskoti (kellonaika avoin, paikka avoin, ehkä Narinkkatori) 

Lauantaina 2.6. Avoimet ovet Kaartin jääkärirykmentissä ja Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa kello 
10-16; autot, teltta, Kadettikerhon sotilaskoti. Päivä liittyy Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlaviikkoon, tapahtumia ja 
näyttely Senaatintorilla 30.5.-4.6. 

Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

la 10.3. klo 14.00  
MPKK:n juhlasali 

Naistenpäivän konsertti kahvitarjoilun järjestämiseen ilmoittautumiset Eila 

Elolle eila.elo@luukku.com tai puh. 040725 7827 

ma 12.3. rekry Heli Pasanen kutsuu kahvitukseen. 

ti 13.3. kotiuttaminen Heli Pasanen kutsuu kahvitukseen 

to 15.3. neuvotteluhuone virpomisvitsojen askartelua 
pääsiäismyyjäisiin ja 
sotilaskodin koristeiksi 

Ilmoittautumiset Leena Kososelle. Pajunvitsoja 

tarvitaan runsaasti, muut tarvikkeet paikan päällä. 

la 17.3. klo 9.30 Santahamina uusien sisarten koulutus ilm. es.sotilaskotialue@gmail.com 

su 18.3. klo 10 Roihuvuoren 
kirkko 

sisarten kirkkopyhä Sotilaspastorimme Risto Kaakinen saarnaa. 

Kahvitarjoilun järjestämistä varten ilmoittautumiset 

Mirja Laukkariselle. 

ti 27.3. Perinnetalo yhdistyksen kevätkokous ilmoittautumiset Sirpa Niemiselle viim. 23.3. 

ke 28.3. Santahamina LSK -koulutus Ilmoittaudu: merja.autio@bastu.net 

pe 6.4. Siikaniemi konfirmaatio Lisätietoja Mirja Laukkariselta. 

ti 10.4. neuvotteluhuone lukupiiri Kirja Selja Ahavan Ennen kuin mieheni katoaa. 

Ilmoittautumiset taloussihteerille. 

pe 13.4.-su 15.4. Santahamina Sotilaskotiliiton 
valmiusharjoitus 

Ilmoittautumiset MPK:n kautta www.mpk.fi – kurssin 

nimi SKL:n valmiusharjoitus 

to 19.4. klo 17.30 HNMKY:n 
Hjelt-sali 

sisarilta/yhdistyksen 100 v kts. alla, ilmoittaudu Sirpa Niemiselle viim 13.4. 

la 21.4. Santahamina Urheilukoulun läheisten 
päivä 

 

la 24.3. Töölön palvelukeskus pääsiäismyyjäiset  

su 29.4. Järvenpää Sotilaskotityötä 100 vuotta 
juhlakonsertti 

Yhdistyksellä 24 lippua, ilmoita Sirpa Niemiselle, jos 

haluat lipun. Liput jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ma 7.5.  Sotilaskotityötä 100 vuotta 
pop-up -tapahtuma 

kts. alla 

la 2.6. Santahamina klo 10-16 Intti tutuksi – avoimet ovet lisätietoja myöhemmin 

pe 17.8. Espoo saap. erä II/2018 vala lisätietoja myöhemmin 

mailto:kirsitulkki@gmail.com
mailto:eila.elo@luukku.com
http://www.mpk.fi/
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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 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.li l ies.roses@gmail.com mirjakala@hotmail.com

Kodinhoitaja Eeva Riuttala

Marja-Liisa Nikka Liikkuva sotilaskoti (LSK) puh. (09) 684 6368

Puh. 040 570 4230 Merja Autio eeva.riuttala@gmail.com

nikka.marjali isa@gmail.com Puh. 050 440 6994 (LSK)

Puh. 0400 434 941 (oma) Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK)

Marja-Riika (Maikka) Saaristo merja.autio@bastu.net Kadettikouluntie 7

Puh. 040 508 4702 ma-to 8.00-15.00

marjariikas@gmail.com Kirjasto- ja perinnejaosto pe 8.00-14.00

Ritva Saarni puh. 0299 530 701

Hanna Waris Puh. 050 563 6500 kadettikerho@hssky.fi

hanna waris@gmail.com ritva.saarni@kolumbus.fi

Auditoriotalon kanttiini

Varajäsenet Käsityö- ja tekstiilijaosto Kadettikouluntie 6

Helena Aalto Leena Kosonen ma 8.00-15.00

helemv98@gmail.com Puh. 040 574 9532 ti-to 7.30-15.00

Puh. 050 583 1040 leenam.kosonen@gmail.com pe 7.30-12.00

Kodinhoitaja Virpi Leinonen

Leena Kosonen Benita Puuvuori (tekstii l ihuolto) puh. 0299 530 702

Puh. 040 574 9532 Puh. 040 123 6484 auditorio@hssky.fi
leenam.kosonen@gmail.com benita.puuvuori@saunalahti.fi

Taloussihteeri Sirpa Nieminen

Maija-Liisa Seppä Seniorijaosto ma-pe 9.00-15.00

Puh. 040 777 4231 Pirkko Kinnunen puh (09) 679 771

maijali isa.seppa@pp.inet.fi Puh. 050 511 3792 taloussihteeri@hssky.fi

kinnunen.pirkko@elisanet.fi Helsinki - Santahamina

Sihteeri sotilaskotiyhdistys ry

Irma Järvenmäki Sotilaskotipäällikkö

puh. 040 754 4079 Sirkka Pouru Santahaminantie 15

irma.jarvenmaki@welho.com Puh. 050 329 0152 00860 Helsinki

sirkka.pouru@gmail.com www.hssky.fi

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri Nordea 

Sirpa Nieminen FI 22 2285 1800 0028 83

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

sirpa.nieminen@hssky.fi

Tiedotus

Marja-Riika (Maikka) Saaristo

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 
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