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Pirjo Sunikka sai 
Jääkärirykmentin ristin 

 
 

Vala Senaatintorilla oli 
unohtumaton kokemus 

 

Armeija yllätti Helmin 
hyvässä ja pahassa 

 

Jääkärit toivat 
sotilaskodin tuliaisenaan 

 

 

 

 

 
Taru Niskanen on  
soden kakkukuningatar 
 

Sotilaskodin keittiössä työskentelevä Taru rakastaa  

kakkujen tekemistä. Sukulaislapset saavat toinen toistaan 

hienompia ja hauskempia synttärikakkuja, ja sotilaskodin 

tilauskakut ovat usein Tarun luomuksia. Hän ”pyöräytti” 

kuusi voileipäkakkua, joiden teko-ohje on sivulla 9.

 

Leila Pakarinen esittelee Ellinor Ivalon 

suunnittelemaa jääkärimerkkiä. 

Näyttävä voileipäkakku oli tilattu syntymäpäiville. 



 

2 

  Sisaret ahkeria kesälläkin 
 

Kesään kuuluvat rentoutuminen ja valoisista päivistä nauttiminen.  

Sotilaskotimme kalenterissa oli silti runsaasti tapahtumia. 

  Kesäkuussa suuri joukko sisaria osallistui Finnairin henkilöstön kera 

Rosvopaistitapahtumaan Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa. Se oli sotiemme 

veteraaneille järjestetty tapahtuma, jossa oli myös veteraanien sukulaisia. 

Lämminhenkisessä tilaisuudessa oli osanottajia kolmatta sataa.  Meidän 

panoksemme tilaisuuden järjestelyssä oli merkittävä; kiitokset tarjoilut 

hoitaneille sisarille. 

  Kesän merkittävin tapahtuma oli uusi saapumiserä 4.7.  Seuraavina  

päivinä noin 700 alokasta osallistui Sodessa tulolimulle ja -munkille. Kodin 

johtaja Virpi Fyhr kertoi alokkaille sotilaskodin tehtävistä ja esitteli läsnä 

olleet sisaret. 

  Läheisten päivinä 9. - 10.7.  sotilaskotimme suorastaan pullisteli asiakkaita, 

kun vanhemmat ja ystävät tulivat tervehtimään alokkaita. 

   Perjantaina elokuun 12. päivänä vannoivat sadat varusmiehet sotilasvalan 

Senaatintorilla Tuomiokirkon edessä. Liikuttavan hienon tilaisuuden 

 ajan olimme torin etelälaidalla kolmen sodeauton voimin. Sotilaan herkkumunkkeja oli 

varattu 1 200, ja ne kävivät hyvin kaupaksi! 

   Kun kirjaamme vielä sisarten elokuun puolivälin rentoutumisen Villen saunalla, 

voimme jättää sodekesän mukavien muistojen laatikkoon ja suunnata yhdessä katseet 

syksyn tapahtumiin. 

 

Sirpa Luostarinen 

 

 

 

 

 

Ilmoita tunnusosa kulkulupaa varten 
Kulkuluvat Santahaminaan uusitaan 

lähitulevaisuudessa, mutta tarkka aika ei ole vielä 

selvillä. Kaikkien sisarten pitäisi ilmoittaa 

henkilötunnuksensa loppuosa joko taloussihteeri 

Sirpa Niemiselle tai kodinhoitaja Heli Pasaselle. 

Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen takakannessa. 

 
 

Jutunaiheita Sisarpostiin 
Kokosimme vuoden kolmannen sisarpostin 

vilkkaan tapahtumakesän päätteeksi. 

Päivänkohtaista ja muuttuvaa tietoa kerromme 

yhdistyksemme kotisivuilla ja Facebookissa. 

Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa, ja otamme 

mielellään vastaan juttuja, jutunaiheita ja valokuvia 

menneistä ja tulevista tapahtumista. Olemme myös 

iloisia palautteesta. Yhteystietomme ovat 

takasivulla. 

Marja-Liisa Nikka 

Marja-Riika Saaristo 

 
Inka Tiittanen sai rykmentin pienoislipun 

elokuussa. 4.6. myönnetty Suomen Valkoisen 

Ruusun ansioristi on kunniamerkkirivissä 

vasemmalla. 

 
Sosiaalikuraattori Viivi Lehtinen on valittu 

vuoden kaartinrykmenttiläiseksi. Valinnan teki 

rykmentin johtoryhmä.      
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Kaija Holopainen (vas.), Lilli Voutilainen, Virpi Leinonen ja Pirjo Sunikka saivat rykmentin ristin. 

Sisaria ja henkilökuntaa palkittiin  
Kotihengetär Pirjo Sunikka harrastaa arkea 
 

”Kiitos onnitteluista, minut ylennettiin 

kenraaliksi, vai oliko se kersantiksi?” pilaili Pirjo 

Sunikka sotilaskodin keittiössä muutama päivä sen 

jälkeen, kun hänelle oli ojennettu juhlallisessa 

tilaisuudessa Kaartin jääkärirykmentin risti. 

Ei tullut kenraalia eikä kersanttia, mutta 

ansioristinsä Pirjo on ansainnut pitkästä ja ahkerasta 

työstä sotilaskodissa. 

Sotilaskotityöstä palkittiin ristillä myös 

Auditoriotalon kanttiinin kodinhoitaja Virpi 

Leinonen sekä sotilaskotisisaret Kaija Holopainen 

ja Lilli Voutilainen. Rykmentin pienoislipun sai 

yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Inka 

Tiittanen. Rykmentin risti koristaa hänen 

mitalirivistöään entuudestaan. 

Pirjo Sunikka, 58, on ollut Santahaminan 

sotilaskodissa töissä 17 vuotta, ensin viisi vuotta 

Kadettikoululla. Soden keittiö on hänelle edelleen 

mieluinen työpaikka ja työkaverit rakkaita. 

”Työpaikan yhteishenki on hyvä, ja tulemme hyvin 

toimeen keskenämme. Myös sisarten kanssa on 

mukava tehdä töitä, vaikka näin ammattilaisena 

joskus toivoisi heiltä vähän enemmän paneutumista 

soden rutiineihin. Kiireen keskellä ei aina ehtisi 

neuvomaan. Etenkin kassatyö on sellaista, johon 

sisaria voisi kouluttaa paremmin.” 

Etelä-Haagassa kasvanut Pirjo on ollut 

ravintolassa töissä koko työikänsä. Hän pitää 

vaihtelevasta vuorotyöstä, sillä siten joka toinen 

viikko ”aamuntorkku” saa rauhassa loikoilla, 

lueskella tai hoidella pientä keittiöpuutarhaansa 

Myllypurossa.  

”Tämän kesän sato on onneton, perunatkin menivät 

lakoon. Tuli sentään vähän papua ja salaattia”, Pirjo 

kertoo. Kesälomaa hän vietti Mikkonsa kanssa 

mökillä Mäntyharjulla. 

”Mökillä eletään vaatimattomasti ja tehdään vain 

välttämätön, saunotaan ja luetaan. Lomalukemisena 

oli nyt irlantilaisen Maeve Binchyn kirjoja.” 

Pirjo nauttii kodista ja leppoisasta arjesta, ja hän 

pyrkii tekemään vain mukavia asioita. Uinti 

Kontulan tai Vuosaaren uimahallissa on ehdoton 

viikoittainen meno. On sitten vielä yksi 

sydämenasia, josta puhuessaan Pirjon ääneen tulee 

lisähellyyttä: Rölli-koira. Siitä hän ei luovu 

koskaan!  

Hyväsydämisinä ihmisinä Pirjolla ja Mikolla on 

nyt myös toinen koira, naapurin perintönä jättämä 

portugalinajokoira Topi. ”Toivoton”, lisää Pirjo, 

sillä koira ei millään tahdo ruveta sisäsiistiksi. 

Marja-Riika Saaristo 
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Vala oli hieno irtiotto 
Uudenmaan jääkärirykmentin 

heinäkuun saapumiserän vala- ja 

vakuutuksenantotilaisuus järjestettiin 

elokuussa Helsingin Senaatintorilla. 

Tilaisuudesta kehkeytyi juhlava 

keskipäivän hetki myös  

kaupunkilaisille ja turisteille, jotka 

kansoittivat Tuomiokirkon portaat. 

Valan vannoi 613 alokasta ja 

vakuutuksen antoi 19. Valan 

esilukijana toimi kaupunginjohtaja 

Jussi Pajunen. 

Sotilaskoti oli näyttävästi mukana 

Senaatintorilla. "Sodeautoista 

myytiin 1 100 munkkia ja 100 litraa 

kahvia", kertoo liikkuvan 

sotilaskodin vetäjä Merja Autio. 

Santahaminassa on varuskunnista 

suhteellisesti eniten 

ulkomaalaistaustaisia ja eri 

uskontokuntiin kuuluvia 

varusmiehiä. 

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti 

Jari Haataja kertoo, että valaan 

osallistuivat nyt, kuten yleensäkin, 

myös useimmat muihin kuin 

luterilaiseen kirkkoon kuuluvat. 

Vakuutuksen antajissa 

maahanmuuttajataustaisten 

varusmiesten osuus ei korostu. 

"Kaikille tarjotaan mahdollisuus 

valita vala tai vakuutus, ja se on aina henkilökohtainen valinta. 

Olen huomannut, että esimerkiksi islaminuskoisille valan uskonnollinen sanamuoto ei ole ongelma, eikä sitä koeta 

loukkaavana", Jari Haataja toteaa. 

Vapaa-ajattelijoiden liitto ehdotti viime vuonna siirtymistä uskonnottomaan vakuutukseen myös armeijassa. 

Tuomarinvala muuttuu ensi vuoden alusta vakuutukseksi, todistajanvala muuttui aiemmin, mutta ministerit vannovat 

vielä valan. 

"Uudisteilla olevaan puolustusvoimien palvelusohjesääntöön tuskin tulee ainakaan vielä muutoksia tähän asiaan", 

kertoo tiedottaja Henrik Gahmberg pääesikunnan viestintäosastolta. 

Varusmiehet arvostavat juhlallista rituaalia taustoistaan riippumatta. Espoolainen Mikael Byman odotti laimeampaa 

tunnelmaa: 

”Valatilaisuus oli yllättävän hieno. En odottanut mitään erityistä, en ainakaan sellaista yleisömäärää." 

Irakilaistaustainen Mohammed Bareq ilmoittautui ensin vahingossa vakuutukseen. 

"Luulin, että eriuskoisten pitää valita vakuutus. Sitten kuulin, ettei uskonto vaikuta valintaan, ja vala oli hyvin 

positiivinen kokemus. Marssimista vähän jännitin, mutta se meni hyvin." 

Vantaalaiselle Joni Lomakinille vala oli itsestään selvä valinta, vaikkei hän pidä itseään kovin uskonnollisena. 

"Tilaisuus oli hieno tapahtuma ja kivaa vaihtelua. Vanhemmat olivat paikalla, mutta eivät erottaneet minua joukosta”.

                                                                                                                                                     Marja-Riika Saaristo 

 

 

 

Tilaisuuden tärkein hetki 

Jani Lomakin (vas.) ja Mikael Byman   Mohammed Bareq 



 

 

 

Tuvan täydeltä naisenergiaa 

Armeija yllätti Helmin hyvässä ja pahassa 

"Kaksi ekaa viikkoa olivat elämäni pisimmät. 

Itkin ja nauroin ja mietin, oliko armeijaan tulo 

oikea valinta. Täällä kaipasin kotiin ja kotona 

ajattelin, että intissä on aika makeeta. Tunteet 

vaihtelivat. Luulen, että vapaaehtoisuus 

voimistaa tunteita. Mutta nyt, 45 vuorokauden 

jälkeen sanon: täällä on hirveää, hauskaa ja 

opettavaista." 

Heinäkuussa palveluksensa aloittanut Helmi 

Saarela, 20, oli haltioissaan Senaatintorin 

valasta. "Kun marssimme Tuomiokirkon 

kulmasta torille, tuli kylmät väreet. Rummut 

tahdittivat menoa, ja yhtäkkiä näimme kaikki 

ne ihmiset rappusilla. Uskomaton kokemus", 

Helmi muistelee. 

Armeija tuntui Helmistä luontevalta valinnalta 

jo monta vuotta. Kesätyö ja vapaaehtoistyö 

sotilaskodissa sekä opintoihin liittyvä 

harjoittelu puolustusvoimien Kuvakeskuksessa 

saivat varuskunnan tuntumaan tutulta. Se 

osoittautui harhaksi. 

"Muutos oli järkyttävän suuri, ja olin 

ihmeissäni reaktioistani. Esimiesten komentelu 

tuntui henkilökohtaiselta loukkaukselta, ja 

tunteet vaihtelivat ratkiriemusta äärimmäiseen 

uupumukseen." 

Helmi kertoo, että tuvan tukijoukot, viisi naista, 

helpottivat sopeutumista. 

"Tsemppasimme toisiamme. Nyt uskon jopa 

ikuiseen ystävyyteen ja tiedän, että tulemme 

kaipaamaan toisiamme. Meillä kaikilla oli eri 

syy tulla armeijaan. Yksi haaveili sotilasurasta, 

yksi tuli hakemaan tukea työelämään, yksi 

testaamaan rajojaan. Itsekin ajattelin jopa 

sotilasuraa, mutta en enää." 

Ennen armeijaan tuloaan Helmi valmistui 

Heltechistä valokuvatuotannon media-

assistentiksi, ja hän oli sen jälkeen 

Kuvakeskuksessa töissä miltei vuoden. Hän 

mm. kiersi kaikki varuskunnat ja monia 

armeijan yksiköitä (yhteensä 27) ja koulutti 

viestintätehtävissä toimivaa henkilöstöä 

mediataidoissa. Helmille kertyi 60 

matkapäivää! 

 Kuvakeskus on käynnistämässä valtavan 

sotilaskuvien digitalisointityön, ja siihen piti 

kouluttaa väkeä. Peruskoulutuskauden jälkeen 

kaartinjääkäri Saarela siirtyi tukikomppaniasta 

erikoiskomennusjoukkueeseen tehtävänään 

kuvatoimittajan työ Pääesikunnan 

mediatuotantotiimissä. Yöt hän nukkuu 

Santahaminassa. Aamukampa on piikitön 

maaliskuussa. 

Tukikomppanian tuvassa 2 asuivat peruskoulutuskaudella Iina 

Neittamo (vas.), Katariina Purmonen, Mariette Hulkkonen, Helmi 

Saarela ja Erica Seger. 

Harjoituksessa napalmiradalla elokuussa 

Helmi Saarelan hiha syttyi palamaan ja 

kyynärpäähän tuli palovamma. 
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Rohkeimmat uskalsivat 
Villen saunasta mereen 
Löylyistä, grillimakkarasta ja mukavasta 

yhteisolosta nautti elokuun 18. päivän lämpimänä 

iltana peräti 20 siskoa. Uskaliaimmat pulahtivat 

viileään mereen. 

 

 

 
 

 

Sisaret jakoivat taas 
virsikirjat alokkaille
Sodesiskot Benita Puuvuori (vas.), Mirja Laukkarinen, 

Pirkko Kinnunen ja Leena Ruha jakoivat heinäkuussa 

alokkaille virsikirjat ennen kenttäjumalanpalvelusta. 

Soden rannassa paistoi aurinko, ja virrenveisuu kuulosti 

hienolta. 

 

 

 

 

 

Peltirummut rytmittivät 
Tattoo-esityksiä 

 

Sotilaskotisisaret pääsivät elokuun alussa 

Hamina Tattoon retkelle Kaartin 

jääkärirykmentin killan matkassa. "Illan 

konsertissa suurimman vaikutuksen teki 

sveitsiläisten ja suomalaisten sotilassoittajien 

yhteinen rumpuryhmä. Trinidad-Tobagon 

puolustusvoimien steel panit eli 

peltitynnyreistä tehdyt rummut toivat 

konserttiin rytmikästä vaihtelua", kertoo 

retkellä mukana ollut Merja Autio. Hän nautti 

myös Kiinan vapautusarmeijan ryhdikkäästä 

marssista. 

 

Koekuvaus 
taisteluvarustein 
90 varusmiestä kuvautti itsensä sotilaskodin näyttämöllä, 

kun pv:n kuvakeskus pilotoi kaikkiin varuskuntiin 

suunniteltua vapaa-ajan palvelua. Kuvan saa heti 

mukaansa QR-kortilla, ja sitä voi käyttää, miten haluaa. 

Kuvakeskuksen johtaja, komentajakapteeni Pasi 

Leskinen pitää kuvausta maanpuolustustyönä. 

"Kun pojat jakavat kuviaan sosiaalisessa mediassa he 

samalla viestittävät, että poikas valveil on." 

Kuvauksen toteuttaa yritys nimeltä Taylor Frame.  

Mini-Tattoossa Senaatintorilla Trinidad-Tobagon 

peltirumpuorkesterin värikäs lintuhahmo 

hauskuutti yleisöä. 

Kuvattavana alikersantti Ville Kukkonen. 
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Lilli Voutilainen (vas.), Eeva Torsti, Leena Kallionpää, Leena Mikkola ja Marja-Liisa Tapanainen osallistuivat 

seniorisisarten tilaisuuteen, jossa käsiteltiin myös tulevaa toimintaa. 

Sotilaskoti on jääkärien tuliainen 

 

Sotilaskotisisar, eläkkeellä oleva 

apteekkari Liisa Viranko vieraili 

seniorisisarten kutsumana Santahaminassa 

kertomassa jääkäriliikkeestä, jonka 

tuomisina sotilaskoti tuli Suomeen. 

Liisa Viranko on kuulunut Helsingin ja Rannikon 

sotilaskotiyhdistyksiin, ja hän toimi vuosikaudet 

Tilkan kanttiinissa. Hän myös kahvitti vuodesta 

1972 alkaen lähes 30 vuotta jääkärien rouvia, jotka 

kokoontuivat Sotilaskotiliiton tiloissa 

Simonkadulla. 

Jääkäriliike perustettiin marraskuussa 

1914, ja vuoteen 1918 mennessä noin 2000 

suomalaista sotilasta koulutettiin Saksan 

armeijassa, ensi alkuun partioliikkeen 

suojissa ja partiopuvuissa. Jääkärit 

taistelivat saksalaisten rinnalla mm. 

Baltiassa venäläisiä vastaan. Viimeisetkin 

jääkärit palasivat Suomeen 1918, ja 

vapaussodassa heitä kaatui 127. 

Jääkärit olivat Saksan Lockstedtissa 

tutustuneet sotilaskotiin, ja heidän 

kannustuksellaan se perustettiin myös 

Suomeen. Jääkärinrouvain Yhdistys ry. 

perustettiin 1929. 

Jääkärien rouvat opettivat Liisa Virangolle 

ja hänen työparilleen Liisa Hietalalle mm. 

sen, kenelle kahvi kaadetaan ensiksi, ja että 

kermatölkki huuhdellaan tilkalla vettä ja  

tyhjennetään nekkaan. Kun rouvat 

saapuivat kokouksiinsa, he ensi töikseen 

eteisessä suoristivat sukan saumat. 

Jääkäriliitto lakkautettiin 1989 ja samana 

vuonna Jääkärinrouvain Yhdistys. 

Jääkärisäätiö ja Jääkäripataljoona 27:n 

Perinneyhdistys vaalivat jääkärien muistoa. 

Viimeinen jääkäri, jääkärikenraali Väinö 

Valve kuoli 1995. 

 

Liisa Viranko sai jääkärien 

rouvilta pienoisjääkärilipun. 
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Horse shown yleisömenestyksiä olivat hevoskäryillä ja Pasilla ajelu. 

Hevosella pääsee ja Pasilla 
 
Hevoset palaavat päiväksi Santahaminaan kerran 

vuodessa, kun Upseeriratsastajat järjestää 

perinteisen 

 Santahamina Horse Show -esteratsastuskilpailun.  

Arpapeliä on aina sää; tänä vuonna noppa 

pysähtyi sateen kohdalle. Se ei menoa haitannut, 

ja talkoovoimin kunnostettu kenttäkin kesti hyvin. 

Kisassa ratsastettiin esteiden korkeuden mukaan 

jaetuissa kolmessa luokassa. Santahaminan 

mestariksi ratsasti Upseeriratsastajien Riitta Hovi 

hevosella Dream of Caletto. 

Kilpailun ohessa Santahaminassa nähtiin myös 

ratsastusesityksiä. Lapsia kiinnostivat 

talutusratsastus ponilla sekä ajelu hevoskärryillä 

ja panssaroidulla miehistönkuljetusvaunulla Pasilla.  

Sotilaskotiauto oli tietysti tutulla paikallaan Papinlahden kentän laidalla. 

Upseeriratsastajat perustettiin 1936. Seura oli alun perin vain upseerien ja 

aliupseerien kerho, mutta nykyisin avoin kaikille. 1950-luvulta 1990-luvulle 

kerhon toiminta keskittyi Santahaminaan. Puolustusvoimien luovuttua 

hevosista 1994, Upseeriratsastajat siirtyi muualle. Nykyisin sen tallit 

sijaitsevat Luhtajoen ratsutilalla Nurmijärvellä. 

 

 
Kuskit saivat uudet 
standit pöydälleen  
Autojoukkojen Helsingin piirin kilta lahjoitti kesäkuussa 

sotilaskuljettajien (raskaan kaluston kuljettajat) ja 

sotilaspoliisikuljettajien (vip-kuljettajat) pöytään sotilaskotiin 

uudet pöytätunnukset, standit. Ne ovat pyöreät, lasiset ja 

niihin on hiekkapuhallettu koulutushaarojen merkit. 

 
 
 
 

 

Sotilaskotisisarten kutomia sukkia oli palkintoina.  
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Taru siveli kakun kostukkeeksi lihalientä (ylh.), 

 reunat koristeltiin persiljalla (ylh. oik.)  

 Päällys viimeisteltiin kurkkuviuhkalla (alh. oik.). 

Helppoa, kun sen osaa 

 

Kun Taru Niskanen, 34, ryhtyi sotilaskodissa 

tekemään voileipäkakkuja, hän keräsi työpöydälle 

ainekset täytteisiin, työvälineet ja astiat. Tekeillä oli 

kuusi kakkua. Sotilaskodin leipomo oli nyt tehnyt 

kakkupohjat moniviljajauhoista, joiden seassa oli 

erilaisia siemeniä. Pohjaksi sopisi myös vuokaleipä. 

Voileipäkakuista tuli kolmekerroksisia, joten pohja 

piti leikata neljään yhtä paksuun osaan.  Kostukkeeksi 

Taru siveli lihalientä. Kasvisliemikin kävisi. 

Kahden kerroksen täyte oli sekoitettu 

kinkkurouheesta, kurkkusalaatista, majoneesista sekä 

paprikachili-tuorejuustosta, ja maustettu aromisuolalla 

ja mustapippurilla.  

Keskikerrokseen Taru teki täytteen kananmunasta, 

ruohosipulituorejuustosta, majoneesista ja mausteista. 

Taru suosittelee, että jokainen valitsee maut 

mieltymystensä mukaan. 

Täytetyt kakut käärittiin kelmuun, päälle pantiin 

lautanen väärinpäin ja painoksi maitotölkki. Kakut 

vietiin kylmiöön yöksi. Täyttämiseen meni aikaa tunti 

kakkua kohti. 

Ennen koristelun alkua Taru taas sekoittaa, pilkkoo ja 

leikkaa kaiken valmiiksi sekä ottaa esiin pyörivän 

 

 

 

 

 

 

alustan ja levittää kakkulaatikon pohjan. Hän sipaisee 

siihen nokareen majoneesia, joka pitää kakkupaperin 

paikallaan. 

Ennen kuorrutusta Taru leikkaa pois täytetyn kakun 

kuivahtaneet reunat ohuesti. Kuorrutustahnaa eli 

majoneesia Taru levittää pyörivällä alustalla ensin 

ohuen kerroksen, jotta mahdolliset muruset 

tarttuisivat siihen. Paksumpi kerros päälle on sitten 

aivan sileä. Kuorrutetun kakun Taru ottaa varovasti 

kädelleen, ja nostelee kevyesti persiljaa reunoille.  

Muu koristelu tehdään kakkulaatikon pohjalla. Taru 

asettelee munalohkot kakun päälle kuin kellon 

numerot ja niiden pariksi tomaattilohkot. Keskelle 

tulee kuvio samoista aineksista. Sitten joka väliin 

taitellaan kaksi kinkkuviipaleesta pyöräytettyä rullaa, 

jotka saavat tuekseen kurkkuviipaleet. 

Kakkujen koristelu viimeistellään vielä terävällä 

veitsellä sahalaitaisiksi leikatuilla oliivikukilla ja 

persiljanoksilla. Yhden kakun koristelu vei aikaa 

runsaan tunnin. 

Pikku niksinä Taru suosittelee, että kuorrutuslasta 

kannattaa sipaista usein puhtaaksi kulhon reunaan. 

Muuten kuorrutuksesta ei saa sileää. Koristetomaatit 

ja -kurkut kannattaa panna hetkeksi talouspaperin 

päälle, jotta niistä imeytyisi liika kosteus. 

Koristekurkut syntyvät siten, että viisi 

kurkkuviipaleen puolikasta jätetään yhdestä reunasta 

toisiinsa kiinni. "Kurkkuviuhkan" keskimmäinen siivu 

jätetään suoraan ja sen molemmilla puolilla olevat 

rullataan sisäänpäin.  
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Kanaa sen olla pitää 
Sari Nylund grillaa 
pojille iltapalaa 
 

Sotilaskodin "grillimaisteri" Sari Nylund, 51, on 

hyvin perillä varusmiesten mausta. Edellisen 

saapumiserän suosikki oli hampurilainen, sitä 

edellisen makkaraperunat. Tuoreimpien 

tulokkaiden suosikit ovat kanaa, joko 

hampurilaisen välissä tai korissa. 

”Kanahampurilaisia ja kanakoreja menee 

ällistyttävän paljon”, Sari kertoilee sotilaskodin  

grillinurkkauksessa, jonka lämpöä hän kuvaa 

trooppiseksi. 

Grillissä tehdään päivän aikana jopa 150 ruoka-

annosta. Makkaraperunoita täydennetään usein 10 

friteeratulla sipulirenkaalla tai viidellä 

mozzarellatikulla. Siitä kehkeytyy iltapala 

nälkäisimmällekin varusmiehelle. 

Sari uudisti kesän aikana tavallisen hampurilaisen 

sisältöä. Sämpylän välissä on nyt pullean 

pannupihvin lisäksi salaatinlehti ja juustoviipale. 

Makua täydentää hampurilaiskastike. 

Kanahampurilaisessa on kanapihvin lisäksi 

ananasviipale, salaatinlehti ja currykastiketta. 

Ranskalaiset kuuluvat mukaan. Kanakorissa 

puolestaan on kanan koipi- ja siipipaloja yhteensä 

viisi, ranskalaiset ja currykastiketta. 

Lisukekastikkeita Sari on maustanut 

varusmiesten toiveiden mukaan. Tulisuutta on 

lisätty ja vähennetty, ja nyt annoksiin kuuluvien 

kastikkeiden lisäksi vitriinistä voi ostaa 

valkosipuli- ja hot orient-kastikkeita sekä 

kurkkusalaattia. 

 

 

 

Sari Nylund tuli sotilaskodin grilliin töihin viime 

vuoden kesällä ja hän tekee vain iltavuoroja. Tänä 

kesänä päivävuoroon palkattiin uutena 

työntekijänä Katja Karjalainen. 

Kiireisinä iltoina Sarin työpöytää reunustavat 

tilausnumerolaput. Sisaret lennättävät annoksia 

saliin kiireellä. Hiljaisina iltoina Sari leipoo 

vitriiniin kuivakakkuja ja joskus pipareitakin. 

”Suklaakakku maistuu, mutta teen kakkuja 

aina niistä aineksista, joita sattuu olemaan.” 

Kun Sari aloitti työt viime kesänä, hänen 

sisarensa ennusti hänen turpoavan 

kolminkertaiseksi grillin ääressä. Toisin on 

käynyt. Sari on työskennellyt keittiössä ennenkin 

ja tietää, ettei tekijän pidä napostella 

turhanaikaisesti. 

Sari on stadin friiduja neljännessä polvessa, 

kotoisin Pakilasta. ”Lapsena kadehdin niitä, 

joilla on mummula maalla. Kuka sitä nyt 

omaansa tyytyisi.” 

 

 
 
 
 

SOMA-harjoitus 
Santahaminassa ensi kesänä 
 

Santahaminassa on ensi elokuun 25. -27. päivinä 

Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton 

yhteinen SOMA-harjoitus. Sen aikana harjoitetaan 

kansalaistaitoja, joista on hyötyä arjessa, 

yhdistystoiminnassa ja poikkeusoloissakin. 

SOMA-harjoitus käsittää teemakursseja, joista 

osanottajat valitsevat yhden. Ohjelmassa ovat 

alustavan suunnitelman  mukaan mm. 

Sotilaskotiliiton  poikkeusolokoulutuksen moduli 3, 

selviytyminen sähköttä kaupungissa, 

muutosjohtaminen, turvalliseen ajamiseen liittyvä 

kurssi, viestintäkurssi ja retkimuonakurssi. 

SOMA-harjoitukseen ilmoittautuminen on ensi 

keväänä MPK:n varausjärjestelmän kautta. 

Harjoitus maksaa 60 euroa, ja majoitus on 

Santahaminan kasarmilla. 

Ohjelma täydentyy ennen ilmoittautumisajan alkua. 

Lisää tietoa on seuraavissa tiedotteissa. 

Sari Nylundille eivät grillisuosikit enää juurikaan maistu. 
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Tapahtumakalenteri 
 
 

 

Suisto 2016 kenttämuonituskurssi 30.9.-2.10. Porvoossa 
Koulutuksen tavoitteena on opettaa hallitsemaan kenttämuonittamisen eri työvaiheet, käyttämään ja huoltamaan 

kenttämuonituskalustoa ja hahmottamaan käytännössä, mitä tarkoittaa kenttä- ja maastomuonituksen 

omavalvonta. Ilmoittaudu 18.9. mennessä MPK:n verkkosivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri/Suisto 

Kenttämuonituskurssi,  kurssinumero 1700 16 13024. Kurssimaksu 44 euroa sisältää opetuksen, materiaalin, 

ruokailut ja majoituksen. KOTU-yksikön muonitustehtäviin sitoutuneille kurssi on maksuton. 

Jumppa: Helsingin seudun selkäyhdistyksen fysioterapeutti vetää jumpan tiistaisin klo 18-19 Rykmentin 

liikuntasalissa 27.9. alkaen. Viimeinen jumppa 29.11. Nyt kaikki mukaan – liikkumalla pysyy kunnossa! 
Sisarretki Hämeenlinnaan tiistaina 20.9. Lähtö Kiasman edestä klo 8.00. Parolan sotilaskodin puheenjohtaja 

Liisa Suomilammi kertoo aamukahvin lomassa sotilaskodista ja Panssariprikaatista. Retki jatkuu Aulangon halki 

Hämeen Linnaan, jossa linnan vaiheisiin tutustutaan oppaan johdolla. Lounas nautitaan ravintola 

Piparkakkutalossa, menu: peruna-purjososekeitto, pariloitu lohi, talon piiras. Lounaan hinta 20 euroa maksetaan 

paikan päällä. Hämeenlinnan kaupunginmuseossa piipahdetaan katsomaan OOH, Hämeenlinna! -näyttelyä. 

Takaisin Helsingissä n. klo 18.00. 

Uusitun Töölön kirjaston opastettu esittely ti 22.11. klo 18.00. Tapaamme Töölön kirjaston aulassa klo 17.45. 

Osoite Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki. Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen 17.11. 

mennessä. 

Tulossa: Vierailu Presidentinlinnaan lokakuussa. 

                ETSO:n pikkujoulu. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin. 

Ruutuvaatteiden (paidat ja essut) tilaukset taloussihteerille 30.9. mennessä. 

 

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 
 

ti 20.9. Hämeenlinna sisarretki Hämeenlinnaan ilmoittautumiset taloussihteerille 12.9. mennessä 
kts. alla 

ti 20.9. klo 17.30 hallituksen kokous  

ke 21.9. klo 17.00 tutustuminen Päävartioon ilmoittautumiset 16.9. mennessä taloussihteerille 
mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta 

ti 27.9. kirjasto Lukupiiri Kirja: Tommi Kinnusen Lopotti 

tiistaisin 27.9.-29.11. klo 18-19 
Rykmentin liikuntasali 

jumppa kts. alla 

pe 30.9.-su 2.10. Porvoo Suisto 2016 
kenttämuonituskurssi 

kts. alla 

ke 12.10. klo 17.30 hallituksen kokous  

la 22.10. Santahamina 
klo 10-15.30 

Uusien sisarten koulutus ilmoittautumiset sähköpostilla 

es.sotilaskotialue@gmail.com 17.10. mennessä. 

Otsikoi sähköposti UUSIEN SISARTEN 

KOULUTUS 
ke 26.10. klo 17.30 hallituksen kokous  

ke 2.11. klo 18.00 kirjasto kirjastotalkoot  

ti 8.11. 2016 Perinnetalo Yhdistyksen syyskokous ja 
pikkujoulu 

 

la 12.11.2016 Hygieniapassikoulutus ja siihen 
liittyvä testi 

ilmoittautumiset sähköpostilla 

es.sotilaskotialue@gmail.com 7.11.2016 

mennessä, otsikoi sähköposti  HYGIENIAPASSI 

ti 22.11. klo 18.00 tutustuminen Töölön kirjastoon ilmoittautumiset 17.11. mennessä 

ke 14.12. klo 19.00 
Johanneksen kirkko 

Kaartin soittokunnan 
joulukonsertti 

Liput 17,50€/kpl myynnissä sotilakodissa.  

la 21.1.2017 MPK, 
Döbelninkatu 2 

Tunnistatko eleet - hallitsetko 
etiketin- kurssi  
 

lisätietoja myöhemmin 

tel:30.9.-2.10.2016
http://www.mpk.fi/koulutuskalenteri/Suisto
mailto:es.sotilaskotialue@gmail.com
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Yhteystiedot 2016  

 

  

     

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-to 8.30-20.30 

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

Leena Kosonen, varapj   la-su 16.30-19.30 (alokasaikana -20.30) 

Puh. 040 574 9532 MPKK:n sotilaskodin tapahtumat  
leenam.kosonen@gmail.com  Eeva Torsti  Kodinjohtaja Virpi Fyhr 

  Puh. 040 521 5521 Puh. 0400 441 317 

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

Puh. 040 754 4079    
irma.jarvenmaki@welho.com  Hengellinen jaosto Kodinhoitaja Heli Pasanen 

  Mirja Laukkarinen Puh. 050 440 6993 

Kirsi Maaskola Puh. 041 436 2460 heli.pasanen@hssky.fi  

Puh. 050 966 5683 mirjakala@hotmail.com   
kirsi.maaskola@orionpharma.com   Kadettikerhon sotilaskoti (MPKK) 

  Liikkuva sotilaskoti (LSK) Kadettikouluntie 7 

Marja-Liisa Nikka Merja Autio  ma-to 8.30-15.30 

Puh. 040 570 4230 Puh. 0400 434 941 (oma) pe 8.30-14.00 

nikka.marjaliisa@gmail.com  Puh. 050 440 6992 (LSK) Kodinhoitaja Eeva Riuttala 

  merja.autio@bastu.net  puh. 0299 530 701 

Marja-Riika(Maikka) Saaristo   kadettikerho@hssky.fi  

Puh. 040 508 4702 Minna Joensuu-Heikkilä  
maikka@welho.com  Puh. 050 544 6063 Auditoriotalon kanttiini 

  m.joensuu.heikkila@gmail.com  Kadettikouluntie 6 

Ritva Saarni   ma 8.30-15.15 

Puh. 050 563 6500 Kirjastojaosto ti-to 7.45-15.15 

ritva.saarni@kolumbus.fi  Ritva Saarni  pe 7.45-12.00 

  Puh. 050 563 6500 Kodinhoitaja Virpi Leinonen 

Varajäsenet ritva.saarni@kolumbus.fi  puh. 0299 530 702 

Viivi Lehtinen   auditorio@hssky.fi  

v.i.lehtinen@gmail.com  Seniorijaosto   

  Raija Iso-Junno Yhdistyksen toimisto 

Piia-Liisa Mäkinen Puh. 050 464 0488 Taloussihteeri Sirpa Nieminen 

plm.lilies.roses@gmail.com  anneli.isojunno@gmail.com  ma-pe 9.00-15.00 

    puh (09) 679 771 

Aulikki Rautio Nuoret sisaret taloussihteeri@hssky.fi  

Puh. 0500 461 770 Selina Ala-Nikkola  
aulikki.rautio@danbrit.fi  Puh. 045 6308015 Helsinki - Santahamina 

  alanikkola.selina@gmail.com  sotilaskotiyhdistys ry 

Tiedottajat   Santahaminantie 15 

Marja-Liisa Nikka Sotilaskotipäällikkö 00860 Helsinki 

Maikka Saaristo Minna Frii  www.hssky.fi  

  Puh. 050 307 1082 Nordea  

  minnafr@yahoo.com  FI 22 2285 1800 0028 83 

    

Y-tunnus 1869305-2 
 

 

Inttirolex ranteeseen 
Rannekello on taas muotia, ja Santahaminan varusmiehet 

ovat muotitietoisia. Yhden "asianosaisen" mukaan joka toisella  

varusmiehellä on ranteessa punareunainen Prologue,  

digitaalinen rannekello, joka maksaa 21,95 Clas Ohlssonilla. 

Kello on kuulemma hintansa väärti ja ihan must! 

mailto:sirpa.luostarinen@hssky.fi
mailto:tarjoilu.heli@hssky.fi
mailto:leenam.kosonen@gmail.com
mailto:eeva.torsti@gmail.com
mailto:virpi.fyhr@hssky.fi
mailto:irma.jarvenmaki@welho.com
mailto:heli.pasanen@hssky.fi
mailto:mirjakala@hotmail.com
mailto:kirsi.maaskola@orionpharma.com
mailto:nikka.marjaliisa@gmail.com
mailto:merja.autio@bastu.net
mailto:kadettikerho@hssky.fi
mailto:maikka@welho.com
mailto:m.joensuu.heikkila@gmail.com
mailto:ritva.saarni@kolumbus.fi
mailto:ritva.saarni@kolumbus.fi
mailto:auditorio@hssky.fi
mailto:v.i.lehtinen@gmail.com
mailto:plm.lilies.roses@gmail.com
mailto:anneli.isojunno@gmail.com
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:aulikki.rautio@danbrit.fi
mailto:alanikkola.selina@gmail.com
http://www.hssky.fi/
mailto:minnafr@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

        

       

        

    

     

     

    



 

    

      

    

      

     

       

    

     

      

    

     

      

     

    

     

      

       

    

     

      

      

     

    

      

     

       

     

     

     

     

      

      

    

     

      

      

     

      

     

      

        

 


