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Keilapallo sai kyytiä 

 

 Uusille sisarille luotu 
koulutuspolku 
 

 Leena Kosonen 
sai kaksi merkkiä 
 

 Uusi puheenjohtaja 
korostaa yhteistyön 
voimaa 

 

 Mikä tiedotteelle nimeksi? 
Ehdota uudenmuotoiselle 
tiedotteelle nimeä; paras 
palkitaan! Lähetä ehdotus 
osoitteeseen 
nikka.marjaliisa@gmail.com. 
Lähetä seuraavaa painettua 
tiedotetta varten myös 
jutunaiheita ja mielipide- 
kirjoituksia. Seuraa yhdistyksen 
tapahtumia myös nettisivuilta, 
facebookista ja sähköpostista.

Yhdistyksen varusmiehille tarjoamilla 
keilatunneilla Myllypurossa on ollut 
mukavasti tilaa myös sisarille. Vuorot ovat 
käytössä maanantaisin klo 19-20 
toukokuun loppuun.  
Ensikertalainen Anja Juntunen keilasi heti 
itsensä etusivulle. Kansikuvatytön ura alkoi 
Kansan Uutisista, kun hän nuorena 
nissetyttönä kaatoi kahvia Eino S. Revolle 
ravintola Sillankorvassa. 

 

 

Kevätkokous pidettiin 30.3. Kadettikerholla 

 

mailto:nikka.marjaliisa@gmail.com
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Hyvän työmme tulokset näkyvät 

Vaikka takana ovat pitkiltä tuntuneet talvipäivät, on hyvin valoisana 
merkkinä kirjattava sotilaskodin talouden hyvä tila ja alkuvuoden myynnin 
kasvu. 

Hyvä yhteishenki, tehtävien osaaminen ja hyvä asiakaspalvelu ovat avaimet, 
joiden ansiosta voimme edelleen panostaa varusmiesten viihtyvyyteen 
heidän suorittaessaan sotilaskoulutusta Isänmaan hyväksi. 

Sanotaan, että ”kissa kiitoksella elää”, mutta mielestäni koko Santahaminan 
sotilaskodin henkilökunta sisarineen voi olla ylpeitä ja hyvällä mielellä antaa 
kiitokset itselleenkin.  

Ensimmäinen vuosineljännes yhdistyksen puheenjohtajana on ollut 
haastava. Asioita ja tekemistä on ollut melkein enemmän kuin riittävästi. Kun samalla tehtävä on tuonut 
runsaasti uusia asioita, on kiinnostus niiden hoitamiseen opettanut runsaasti – ja vienyt aikaakin melkoisesti. 
Erityisen kiitollinen olen niille nykyisen hallituksen sisarille, joilla on kokemusta useiden vuosien hallitustyöstä.  

Suuret järjestelyt kuten valatilaisuus, Naistenpäivän konsertti, kotiuttamiset, sodeinfot ja läheisten päivät ovat 
osoitus yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvuudesta joustavuudessamme. 

Sotilaskotijärjestössä on tapahtunut merkittävästi muutoksia, ja tuskin tilanne aivan nykyiseksi jää. Kun monet 
sotilaskodit ovat varuskuntien lakkautusten myötä ”menettäneet poikansa” ovat he suunnanneet toimintaansa 
puolustusvoimiin liittyville uusille markkinoille eri tapahtumiin. Tämä tuo meille uusia haasteita yhteistyöstä 
”pojattomien” sisarten kanssa. Meidän tehtävämme on nyt ottaa ”viestikapula vastaan” ja tehdä naapureiden 
kanssa yhteistyötä ja muistaa, että kaikki sisaret kuuluvat samaan perheeseen. 

Tänä vuonna jatkamme töitä vuoden alusta totuttuun tapaan. Jaostoissa meillä on voimavaroja niin omien 
sisarten kuin jaostojen väliseen yhteistoimintaan. Uskon menestykseen myös tällä sektorilla.  

Aurinkoista ja virkistävää kevättä,  

Sirpa Luostarinen 

 

 

 

”Sotilaskoti tuo kotoisuutta armeijaan. Se on varusmiehen tuki ja  
turva vapaa-aikana. Sodeen on mukava tulla, kun siellä on aina  
hymyileviä ihmisiä vastassa.” 
Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, alikersantti Axel Cedercreutz. 
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Tukka ponnarille ja hommiin! Viivi Töyrylä (vas) ja Elina Väisänen pohtivat, ovatko housujen Adidas-raidat ok. 

Elina ja Viivi aloittivat koulutuspolulla 
Lukiolaisten turvakurssi innosti Tikkurilan lukion 
abiturientteja Viivi Töyrylää, 18, ja Elina Väisästä, 
19, sotilaskotityöhön. Nyt heillä on takana 
ensimmäiset perehdytysillat ja edessä ensimmäiset 
oikeat sodevuorot. 
”Turvakurssin jälkeen teimme sotilaskodissa 
taksvärkkipäivän syksyllä 2015. Se puolestaan 
innosti anomaan jäsenyyttä”, Elina Väisänen 
kertoo. 
Maaliskuussa olivat ensimmäiset kaksi 
perehdytysiltaa Aulikki Raution opastuksella. 
Ensitapaamisessa katseltiin paikkoja, tutustuttiin 
vaatevarastoon ja keskusteltiin sisarvuorojen 
perustehtävistä. Seuraavalla kerralla puettaisiin 
ruutupaidat päälle ja tehtäisiin ohjattu iltavuoro. 
Aulikki kertoi sotilaskodin arvoista ja muistutti, että 
vapaaehtoistyö ja asiakkaiden erityislaatuisuus 
erottavat sotilaskodin tavallisista kahviloista. 
”Olemme täällä varusmiehiä varten, ja joskus heitä 
palvellaan myös poikkeusoloissa, leireillä ja 
monissa tapahtumissa. Vastapainoksi voimme 
kehittää itseämme ja kouluttautua monipuolisesti. 
Tärkeää on myös mukava yhdessäolo muitten 
sisarten ja sisaryhdistysten kanssa.” 
Abikevät asettaa aluksi rajoituksia nuorten 
iltavuoroille. Elina arveli, että hänen työnsä kaupan 
kassalla myös hidastaa uuteen harrastukseen 
antautumista. Aulikki muistutti, että 
vapaaehtoistyötä tehdään silloin kun itselle sopii,  
ja sen pitää pysyä hauskana. 
Tulevaisuus on nuorille sisarille vielä suurimmaksi 
osaksi avoin, mutta Viivi Töyrylälle yksi tavoite on 

selvä: hän haluaa armeijaan. 
Toisella harjoituskerralla Viivi ja Elina pääsivät 
tositoimiin melko vilkkaana maanantaina. 
Astianpesukone tuli tutuksi ensiminuuteilla. Sitten 
täytettiin juoma-automaatti, korjattiin lehdet 
pöydiltä, pyyhittiin pöydät rekryiltapäivän jäljiltä, 
juoksutettiin grilliannoksia ja osallistuttiin 
loppusiivoukseen. Kaikki tuntui kivalta. 
Santahaminan sisaret Aulikki Rautio ja Allu 
Lamminen ovat suunnittelemassa koulutuspolkua 
uusille sisarille. Omasta kokemuksestaan Aulikki 
tietää, että kestää jopa vuosia ennen kuin kaikki 
soden asiat ovat hallussa. 
” Yhtäkkiä joku sanoo: paista munia. Miten se 
sodessa tapahtuu, ei olekaan välttämättä itsestään 
selvyys. Kuitenkin olisi hyvä, että jokainen sisar 
osaisi tehdä sen.” 
Aulikin mielestä olisi hyvä, että perusasiat 
sotilaskodin rutiineista olisivat jo tuttuja, kun uudet 
sisaret tulevat vuoroihin. 
Kaksi ohjattua iltaa olisi Aulikin mielestä sopiva 
alku. Vähitellen voitaisiin monipuolistaa 
osallistumista oman sotilaskodin tehtäviin ja 
edelleen sotilaskotiliiton koulutustilaisuuksiin. 
Jäsenmerkin saa rintaansa, kun perusasiat on 
opeteltu. 
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Pojat ovat 
soden suola 
 
Kodinhoitaja Heli Pasanen, 44, on kahvilaihminen: 
hän viihtyy kahviloissa ja on tehnyt töitä ison 
kahvilaketjun useassa toimipisteessä. 
Santahaminan sotilaskotiin hän tuli viime syksynä 
töihin kuin mihin tahansa kahvilaan, mutta 
huomasi pian, ettei se olekaan ihan tavallinen 
kuppila. Erilaisuus on ollut myönteistä. 
”Pojat ovat tämän homman suola. Näin helppoja 
asiakkaita en ole tavannut muualla. Ihailen myös 
sisaria, jotka ovat sitoutuneet vapaaehtoistyöhön. 
Se on minulle uusi kokemus.” 
Helin vastuulle sotilaskodissa kuuluvat mm. kodin 
yleisilme, tuotteiden laatu ja päivittäisen toiminnan 
johtaminen sekä sisarvuorojen jako. Hän varmistaa 
myös, että ison kodin tapahtumissa, kuten vala- ja 
läheistenpäivinä on tarpeeksi sisaria töissä ja 
tarjottavaa riittävästi. 
Heli toimii myös kodinjohtaja Virpi Fyhrin sijaisena. 
Kodinjohtaja puolestaan on palkatun henkilöstön 
(15 henkeä) esimies ja kodin hallinnollinen johtaja. 
Vuoronvarauksesta Heli esittää pari toivomusta: 
”Vastatkaa viesteihini mahdollisimman nopeasti ja 
käyttäkää sähköistä varausjärjestelmää. Nyt vain 
ihan muutama sisar varaa itse vuorot netistä.” 
Sotilaskodissa on meneillään siistimiskampanja. 
Helin mielestä ilmeen raikastaminen on paikallaan. 
”Ajan patinoimaa tilaa ei voida hetkessä muuttaa, 
mutta pientä freesausta saadaan aikaan vähinkin 
keinoin. 

 
 
Helin mielestä keltaiset kyselytötsät raikastivat 
salin ilmettä. 
 
Vitriineihin Heli toivoisi lisää vaihtelua ja uusia 
leipomotuotteita. 
”Isot, muhkeat pullat varmaan maistuisivat 
pojillekin. Sesonkien mukaan voisimme kokeilla 
uusia tuotteita nykyistä enemmän ja vähän 
hullutellakin.” 
 
 
 

 
Jenni oppi sodessa nauttimaan keittiötöistä. 

 
Harjoittelu poiki kesätöitä 
 
Jenni Savaloja, 16, haluaa timpuriksi. Sitä ennen 
hän haluaa armeijaan. Viiden viikon harjoittelu 
sotilaskodin keittiössä opetti paljon, mutta ei 

muuttanut tulevaisuuden suunnitelmia. 
Joustavan perusopetuksen yhdeksäsluokkalainen 
Jenni Savaloja mietti kaverinsa kanssa 
harjoittelupaikkoja ja päätyi hakemaan 
Santahaminan sotilaskotiin. Hän viihtyi niin hyvin, 
että viimeinen työpäivä maaliskuun 11. oli täynnä 
haikeutta. 
”Onneksi pääsen tänne kesällä kahdeksi viikoksi 
töihin”, Jenni iloitsi. 
Jenni kertoi oppineensa sodessa keittiön 
perusasioita, ja harjoittelu vastasi odotuksia 
myönteisellä tavalla. 
Jenni on kätevä käsistään ja pyrkii peruskoulun 
jälkeen rakennusalan opintoihin ammattikouluun. 
”Opintojen jälkeen haluan armeijaan koettelemaan 
rajojani. Samalla yritän vakuuttaa äidille, että 
armeija on myös naisten juttu!” 
Jenni aikoo armeijaan senkin uhalla, että 
lävistyksistä on silloin luovuttava. Sininen 
hiuskiehkura saa mennä myös. 
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Kevätkokouksessa annettiin merkkejä 

Verenluovutuskahvi houkutteli  
Leenan ensikäynnille sodeen 

 
Leena Kososen, 69, ensimmäiset muistot 
Santahaminan sotilaskodista ovat ”veriset”, sillä 
toimiessaan puolustusvoimien 
merivalvontatehtävissä hän kävi sotilaskodissa 
luovuttamassa verta. 
”Verenluovutuspaikka oli näyttämöllä, ja palkkioksi 
sai kupin kahvia ja munkin. Sitä varten tulimme 
tänne työkavereiden kanssa useamman kerran.” 
Puolustusvoimia Leena palveli 30 vuotta. 
Kevätkokouksessa maaliskuussa hän sai  
Sotilaskotiliiton hopeisen ansiomerkin ja 
yhdistyksen 25-vuotismerkin.   
Leena ryhtyi sotilaskotisisareksi jo työvuosinaan ja 
oli eläkkeelle jäätyään mm. 
maanpuolustuskorkeakoulun sotilaskodin 
kodinhoitajana 2004-2006. Hän on myös asunut 
Santahaminassa, ja perheen lapset kävivät saarella 
koulua. 
Leenan mies Kimmo Kosonen oli myös 
puolustusvoimien palveluksessa. Ollessaan Kaartin 
pataljoonan komentotoimiston päällikkö hän 
maalasi taulun varusmiehistä ruokapöydän ääressä 
Mechelininkadulla sijainneen Taivallahden 
kasarmin ruokalassa. Taulu koristaa nyt 
Santahaminan sotilaskodin seinää. 
Leena muistaa miehensä kertoneen, että 
varusmiehet istuivat ruokapöydän ääressä malleina 
kiltisti tarvittavan ajan. Kimmo Kosonen kuoli 
runsas vuosi sitten. 
Leena on nyt Santahaminan sotilaskotiyhdistyksen 
varapuheenjohtaja ja ahkerasti mukana kodin 
arjessa, aina iloisena. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Leena Kososen puolison Kimmo Kososen maalaus 
ruokailevista varusmiehistä on Santahaminan 
sotilaskodin seinällä.  

 

Kokouksessa saivat Sotilaskotiliiton myöntämän 
ansioristin Helena Saarela, Ritva Saarni ja Raija 
Vuori. 50 -vuotismerkin saivat Eija Lempinen ja 
Marita Leivo, 40-vuotismerkki annettiin Inka 
Tiittaselle. 10 vuotta sotilaskotisisarina ovat 
toimineet Ulla Partanen ja Marjut Virtanen.  
Hopeisen ansiomerkin sai Leena Kosonen. 
Pronssisen ansiomerkin sai Ulla Kuusela. 

Lisätietoa merkeistä on Vihreässä kirjassa ja 
Sotilaskotiliiton sivuilla. 

  

Kuvassa vasemmalta Leena Kosonen, Ritva Saarni, 
Raija Vuori ja Helena Saarela 
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Reitzin kotimuseon tunnelma ihastutti sisaria 
Reitzin museon taidekokoelman vetonaulana on 
äskettäin hankittu Helene Schjerfbeckin maalaus 
Sitruunoita visakoivukulhossa. Museon säätiö osti 
sen viime joulukuussa n. 600 000 eurolla Sothebyn 
huutokaupasta Lontoosta. Maaliskuisella 
seniorisisarten järjestämällä vierailulla tutustuttiin 
laajaan maalaus-, hopea- ja posliinikokoelmaan. 
Lauri Reitz (1893-1959) oli merkittävä urakoitsija, 
joka rakennutti Helsinkiin kerrostaloja ja huviloita. 

 
 

 
Pääsiäismyyjäiset 
palasivat Töölöön 
Sotilaskotisisarten pääsiäismyyjäiset palasivat 
vuosien jälkeen Töölöön, kun rannikon 
(Suomenlinna), rajan, Helsingin ja Santahaminan 
yhdistykset pystyttivät myyntipöydät Töölön 
palvelukeskukseen 19.3. Myyjäiset oli menestys 
heti ovien avauduttua, ja sisarten askartelemat 
tärkätyt munakorit ja munkkikahvit tekivät 
kauppansa. 
Myyjäisiin löysi tiensä sellaisiakin töölöläisiä, jotka 
muistivat 1990-luvulta Mechelininkadun kasarmin 
pääsiäismyyjäiset, joista sai aina hernekeittoa, 
myös take-awayna. 
Sirkka Roponen muisteli myyjäispäivää, jolloin hän 
pesi soppatykkiä rokan jäljiltä. Lyhyenä naisena hän 
seisoi limsalaatikoiden päällä ja kurkotteli harjalla 
syvälle kattilaan. Hänen taakseen ilmestyi 
sotilaspoliisi, joka yllättäen otti häntä jaloista ja 
sanoi, että älä putoa kattilaan! Kohtelias mies  
auttoi sitten Sirkkaa kattilan pesussa. 
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Tapahtumakalenteri 
 

  

Gustav Hägglund sisarten vieraaksi 
Puolustusvoimain entinen komentaja,  kenraali 
Gustav Hägglund  saapuu 10.5. klo 18 
kirjastojaoston  kutsumana luennoimaan 
aiheesta ”Miten maailma makaa – ja  Suomi siinä 
sivussa?”. Esityksen jälkeen on aikaa keskustelulle. 
Gustav Hägglund  (s. 1938) oli puolustusvoimain  
komentaja 1994-2001 ja sen jälkeen kolme vuotta 
EU:n sotilaskomitean  puheenjohtaja. 
 
Tutustu sodeautoihin 
Liikkuvan sotilaskodin Merja Autio ja Minna 
Joensuu-Heikkilä kutsuvat tutustumaan 
sotilaskotiautoihin sunnuntaina 22.5. klo 12. Silloin 
on mahdollisuus perehtyä autojen käyttönikseihin 
ja siten valmentautua autokeikkoja varten. 
Samalla voi osallistua autojen sisäsiivoukseen. 
Talkoolaisille on tarjolla hyvää syötävää eikä 
mukava yhdessäolokaan ole kiellettyä. 
. 
 

Lukupiirissä Könkään Hertta 
Kevään lukupiiri kokoontuu kirjastoon 26.4. klo 18. 
Kirjana on Heidi Könkään Hertta, joka kertoo 
Hertta Kuusisen elämästä sotavuosina, jolloin hän 
toimi kielletyn kommunistiliikkeen aktiivina ja oli 
vankilassakin. 
Kirjassa kerrotaan Hertta Kuusisen suhteesta  
Moskovassa asuviin isäänsä Otto-Ville Kuusiseen ja 
poikaansa Juriin. Rakkaus vasemmistoaktivisti Yrjö 
Leinoon roihusi aluksi mutta päättyi onnettomasti. 

 
Retki Haminaan toukokuussa 
Etelä-Suomen sotilaskotien aluetoimikunta 
järjestää retken Haminaan 14.5. Retkellä  
tutustutaan RUK-museoon ja oppaan johdolla 
ympyräkaupunkiin. Lounas nautitaan 
Varuskuntakerholla  ja kahvit sotilaskodissa. 
lImoittautumiset 28.4. mennessä. Retken hinta 
10 €/h kerätään bussissa. 

 
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset taloussihteeri@hssky tai puh. (09)679771, ellei 
toisin mainita. Ilmoita myös syntymäaikasi, mikäli tarvitset kulkuluvan. 

Aika ja paikka Tapahtuma lisätietoja 
 

ke 13.4. klo 14.00 
Sotilaskodissa 

Itsehoito – terveys ja 
hyvinvointi 

Kirsi Maaskola Orionilta, ilmoittaudu viim. 11.4. 

ke 20.4. klo 15.50 Helsingin 
Tuomiokirkko 

Tutustuminen Tuomiokirkkoon Kaartin Kilta järjestää. Ilm. viim. 18.4. 
kai.wigren@pp.nic.fi tai 050-465 4088 

ti 26.4. klo 18.00 kirjasto Lukupiiri Luettavana kirjana Heidi Könkään Hertta 

ti 10.5. klo 18.00 
Sotilaskoti, neuvotteluhuone 

Gustav Hägglund: Miten 
maailma makaa ja Suomi siinä 
mukana 

Kirjastojaoston järjestämä tilaisuus sisarille 
Ilmoittautumiset 6.5. mennessä 
 

la 14.5. klo 9.15 Retki Haminaan Etelä-Suomen sotilaskotialueen yhteinen retki 
Lähtijöille lisätietoja myöhemmin 

su 22.5. klo 12.00 Sodeautoihin tutustuminen ilmoittautumiset 19.5. mennessä 

ti 24.5. klo 18.00   Hengellinen ilta vanhan kirkon 
raunioilla 

Sotilaspastori Risto Kaakinen mukana 

pe 10.6.  Rosvopaisti Oulunkylän 
kuntoutuslaitoksessa 

Lisätietoja myöhemmin 

10.-12.6.2016 Kaartin soittokunta -festivaali Suomenlinna, keskusta 

ma 13.6. klo 18.00 Sotilaskoti grilli-ilta varusmiehille tutustutaan Aasian mausteisiin 

ma 4.7.2016 saapumiserä II/2016 alokkaat  

5.-8.7.2016 sodeinfot  

9.-10.7.2016 Läheisten päivät  

la 6.8.2016 klo 10.00 
Santahaminasta 

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

pe 12.8. Senaatintori Vala  

ti 8.11. 2016 Yhdistyksen syyskokous  

12.11.2016 Hygieniakoulutus ilmoittautumiset 30.10. mennessä 

mailto:kai.wigren@pp.nic.fi
mailto:kai.wigren@
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Helsinki - Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

Yhteystiedot 2016

Hallitus Jaostot Sotilaskodit

Sirpa Luostarinen Sisarvuorot ja tarjoilujaosto Santahaminan sotilaskoti

Puheenjohtaja Heli Pasanen Santahaminantie 15

Gsm 040 547 7799 Kodinhoitaja ma-to 8.30-20.30

sirpa.luostarinen@hssky.fi Gsm 050 440 6993 pe 8.30-19.30 (alokasaikana 20.30:een)

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

Leena Kosonen Puh (09)684 6368

varapuheenjohtaja MPKK: n sotilaskodin tapahtumat

Gsm 040 574 9532 Eeva Torsti Kodinjohtaja

leenam.kosonen@gmail.com Gsm 040 521 5521 Virpi Fyhr

eeva.torsti@gmail.com Gsm 0400 441 317

Irma Järvenmäki Sirkka Puolakka virpi.fyhr@hssky.fi

sihteeri

Gsm 040 754 4079 Hengellinen jaosto Kodinhoitaja Heli Pasanen

irma.jarvenmaki@welho.com Mirja Laukkarinen

Gsm 041 436 2460 Kadettikerhon sotilaskoti  (MPKK)

Kirsi Maaskola mirjakala@hotmail.com Kadettikouluntie 7

Gsm 050 966 5683 ma-to 8.30-15.30

kirsi.maaskola@orionpharma.com Liikkuva sotilaskoti (LSK) pe 8.30-14.00

Merja Autio Kodinhoitaja Eeva Riuttala

Marja-Liisa Nikka Gsm 050 440 6994 (oma) Puh 0299 530 701

tiedottaja Gsm 0400 434941 (LSK) kadettikerho@hssky.fi

Gsm 040 570 4230 merja.autio@bastu.net

nikka.marjaliisa@gmail.com Auditoriotalon kanttiini

Minna Joensuu-Heikkilä Kadettikouluntie 6

Marja-Riika (Maikka) Saaristo Gsm 050 544 6063 ma 8.30-15.15

tiedottaja m.joensuu.heikkila@gmail.com ti-to 7.45-15.15

Gsm 040 508 4702 pe 7.45-12.00

maikka@welho.com Kirjastojaosto Kodinhoitaja Virpi Leinonen

Ritva Saarni Puh 0299 530 702

Ritva Saarni Gsm 050 563 6500 auditorio@hssky.fi

Gsm 050 563 6500 ritva.saarni@kolumbus.fi

ritva.saarni@kolumbus.fi Yhdistyksen toimisto

Seniorijaosto Taloussihteeri Sirpa Nieminen

Varajäsenet Raija Iso-Junno  ma-pe 9.00-15.00

Gsm 050 464 0488 Puh (09) 679 771

Viivi Lehtinen anneli.isojunno@gmail.com taloussihteeri@hssky.fi

v.i.lehtinen@gmail.com

Nuoret sisaret

Piia-Liisa Mäkinen Helmi Saarela Helsinki - Santahamina

plm.lilies.roses@gmail.com Gsm 040 825 8566 sotilaskotiyhdistys ry

helmi.saarela@gmail.com Santahaminantie 15

Aulikki Rautio 00860 Helsinki

Gsm 0500 461 770 Sotilaskotipäällikkö

aulikki.rautio@danbrit.fi Minna Frii Nordea

Gsm 050 307 1082 FI22 2285 1800 0028 83

Tiedotteen kokosivat minnafr@yahoo.com

Marja-Liisa Nikka ja Y-tunnus 1869305-2

Maikka Saaristo www.hssky.fi


