
 
Puheenjohtajan palsta 

 

Hyvät vihreät siskot 

 
Saimme Helsinkiinkin kunnon talven ja lumikinokset. Syyskokouksen jälkeisenä perjantaina 

olikin oikea myrskysää, josta myös sotilaskodin rakennus sai osansa. Santahaminassa kaatui 
useita puita ja yksi kellahti pääsisäänkäynnin viereen taloustoimiston ikkunan kohdalle. 

Onneksi rakennus ei saanut pahempia vaurioita, räystästä vielä tutkitaan tarkemmin, kunhan 

puu saadaan nosturilla poistettua.  

Onneksi syyskokousiltana myrsky oli vasta aluillaan. Sisaria saapuikin mukava joukko 

valitsemaan puheenjohtajaa ja muita hallituksen jäseniä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 
Uuden hallituksen kokoonpano löytyy yhteistietoja -palstalta. Itse kiitän saamastani 

luottamuksesta toimia puheenjohtajana seuraavan toimikauden. 

Tämä vuosi on ollut täynnä touhua ja ensi vuosi tuo uudet haasteet. Tätä kirjoittaessani on 

juuri vietetty varusmiesten pikkujoulua KJTK:n järjestämänä ja sotilaskodin avustamana. 
Juhlan kohokohtana esiintyi Pete Parkkonen. Varusmiehille järjestettiin myös kilpailu 

”taistelijan sämpylän” täytteistä. Oikein mukavia ehdotuksia tulikin. Samalla saimme listan 

suosituimmista täytteistä. Eniten halutaan sämpylän väliin tai leivän päälle pekonia.  Se siitä 

kevyestä ja terveellisestä välipalasta!!!! 

Seuraavana iltana järjestettiin ensi kerran sotilaskodissa Kauneimmat joululaulut - ilta 

sotilaskodin järjestämänä ja KJTK:n avustamana. Tämäkin ilta onnistui mukavasti, vaikka 

tiedottamiseen siskoille jäikin hyvin niukasti aikaa. Tapahtuma järjestettiin vajaassa kahdessa 

viikossa, joten ilta jouduttiin pitämään lähes ex tempore-aikataululla. Alun kankeuden jälkeen 
varusmiehetkin innostuivat laulamaan. Meillä oli suuri kunnia saada tähän ensimmäiseen 

iltaamme Puolustusvoimien ylikapellimestari musiikkieverstiluutnantti evp. Arvo Kuikka 

säestäjäksi. Esilaulajana toimi laulukerhomme vetäjä Eeva Jalonen. Kiitokset heille 

molemmille. 

Vastikään kuulimme, että tulevan vuoden saapumiserä on pienempi kuin aiemmin ja 
tiedossamme on myös, että palvelusaikaa lyhennetään kahdella viikolla. Palveluksen 

tiivistyminen ja varusmiesten väheneminen tulee näkymään sotilaskodissa hiljaisempina 

iltoina. Alokkaita tammikuussa saapuu noin 800 henkilöä. Kyllä meillä siskoilla heidän 

kanssaan kuitenkin puuhaa riittää. Omaistenpäivät vanhaan tapaan pidetään tammikuun 
toisena viikonloppuna. Syyskokouksessa jo kyseltiinkin tekijöitä. Tulette varmaankin saamaan 

vielä Riitta Kiviseltä sähköpostia asiasta. Alokasinfot pidetään jälleen 8.-11.1.2013, sielläkin 

siskojen apuja tarvitaan. Kerro tulostasi infoihin Virpi Fyhrille. 

Tammikuussa saamme myös vieraita Eestistä. Kaksi Naiskodukaitsen henkilöä tulee 
tutustumaan sotilaskotityöhön. Näytämme heille päivittäistä toimintaa ja illalla pidetään 

sisarilta leivän merkeissä. Saamme Vaasan Oy:ltä konsulentin kertomaan asiasta. 

Siispä reippahasti käypi askeleet kohti sotilaskotia, apuasi tarvitaan! 

Toivotan kaikille Teille oikein Rauhaisaa Joulua ja Reipasta Uutta Vuotta sodessa. 

Inka 
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PS. Sattuu sitä virheitä muillekin. Santahaminaan kun tehtiin katuosoitteet ja talot 

numeroitiin, saimme alkuvuodesta numeroksemme 13. Viimeisten tietojen mukaan oikea 

osoitteemme on kuitenkin Santahaminantie 15. 

 

SYYSKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT 
 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi Inka Tiittanen, 

varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2013 – 2015 Helena Leskinen ja Marja-Liisa Nikka 

ja varajäseniksi vuodeksi 2013 Anita Korkalainen, Sirpa Luostarinen ja Aulikki Rautio 

  

SISARIA TARVITAAN  
 
2.1.2013 Rekry ja reserviin siirto  

4.1.2013 Ylennystilaisuus 

7.1.2013 Uudet alokkaat saapuvat 

8.-11.1.2013 Alokasinfot 
12.-13.1.2013 Omaistenpäivät 

 

UUDET NETTISIVUT 
 
Nyt kaikki joukolla tutustumaan yhdistyksen uusittuihin nettisivuihin osoitteessa 

http://www.hssky.fi/ 
Kunhan kaikki liikkuvat sivuilla kuin kotonaan, alamme käyttää niitä pikatiedotteen sijasta 

informoidessamme ajankohtaisista tapahtumista. 

 

SOTILASKOTITYÖTÄ 95 VUOTTA 
 
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 95 vuotta sotilaskotityön aloittamisesta ja 10 vuotta (23.9.2013) 
oman yhdistyksemme nykyisen nimisenä toimimisesta. 

Hallitus onkin huomioinut juhlavuotemme ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Sieltä löytyy 

runsaasti tapahtumia: kevätkonsertti, hengellinen ilta, kirjailijailta, Marttojen ilta, 

tutustuminen Kaisaniemen kasvitieteelliseen museoon jne. ja koulutusta: ensiapukoulutus, 

keliakialuento ja pelastussuunnitelmaan tutustuminen. 

 
 

SENIORISISKOT 
        
Kiitos Siskot kuluneesta vuodesta! Erityiskiitos teille, jotka olette toimineet emäntinä tai 

yhteyshenkilöinä vierailukohteen ja meidän välillä. 

 
Vuoden 2013 aloitamme kokoontumalla sotilaskotiin yhteiseen neuvonpitoon torstaina  

17.1. klo 13.00. Vuodenvaihteen kuulumisten lomassa keskustelemme ja päätämme kevään 

yhteisestä ohjelmasta. Voimme jokainen vaikuttaa ohjelman sisältöön.  

Ennen torstain palaveria meillä on mahdollisuus entiseen tapaan osallistua viikolla 2 
varusmiesten tuloinfojen järjestämiseen ja viikonloppuna 12. ja 13.1. omaistenpäiville. 

Omaistenpäivillä tarvitaan tekeviä käsiä. 

Hyvää Joulua Vihreät sisaret! 

Tapaamisiin 

Terhi ja Raija 

 

KIRJASTOJAOSTO 

 

Kirjaston lukupiiri pidetään sotilaskodissa torstaina 24.1.2013 klo 18.00  

alkaen. luettavana on Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat. Tervetuloa! 

 
Ilmoittaudu Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai puh. 679 771 aamupäivisin. 

 

http://www.hssky.fi/
mailto:taloussihteeri@hssky.fi


 3 

SISARTAPAHTUMIA  
 

Seuraava sisarilta on leipäilta, 17.1.2013 kello 18.00 sotilaskodissa. 

Iltaan osallistuu myös kaksi eestiläistä naiskodukaitselaista, jotka ovat Suomessa 
tutustumiskäynnillä. 

 

Perinteinen Naistenpäivän konsertti pidetään Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 

10.3.2013 klo 15.00. 

 
 

LIITON TIEDOTTEET 
 

Varusmiesten kriisien ehkäisy ja tukitoimet -koulutukset varuskunnissa  

Joukko-osastoissa koulutetaan henkilöstöä ja sotilaskotisisaria aiheena ”Varusmiesten kriisien 
ehkäisy ja tukitoimet”. Kaikki varuskunnat toteuttavat tämän joko loppuvuodesta 2012 tai heti 

ensi vuoden alussa. Paikallisilla sotilaskotiyhdistyksillä itsellään on suuri vastuu olla 

tarjoutumassa koulutukseen ja sopimaan yhteisiä pelisääntöjä tukiverkoston toiminnasta sekä 

sotilaskotisisarten roolista osana tukiverkostoa varusmiehen elämänpiirissä varuskunnassa. 
Koulutus on tarkoitettu niille sisarille ja henkilökunnalle, jotka tapaavat varusmiehiä 

säännöllisesti. Ne sotilaskotiyhdistykset, joilla ei ole sotilaskotia, mutta sisaria osallistuu 

maastotoimintaan tai jonkun muun yhdistyksen päivystysvuoroille, voivat ottaa yhteyttä 

lähimpään varuskunnalliseen sotilaskotiin ja selvittää koulutusajankohdan. Tiedon saa 
yhteysupseerilta, sotilaspapilta tai kuraattorilta.  

 

Sotilaskotiliiton yhteyshenkilöt ovat Laura Haapala ja Karoliina Hofmann. Lisätietoa asiasta 

Lauralta puh. 050 533 4821 ja Karoliinalta puh. 040 704 6755. 
 

Työkenkiä sisarille Proflinelta  

Syksyn Sotilaskotiliiton tilaisuuksissa on ollut kokeiltavana sisarille työkenkiä. Niitä voi tilata 

Proflinelta, mutta emme ole vielä saaneet tilauslomaketta ja hintaa. Kerromme asiasta lisää 

heti, kun tiedämme enemmän. 
 

Sisarten koulutukset  

Jäsenrekisteristä puuttuu paljon sisarten käymiä yhdistyksen, Sotilaskotiliiton ja MPK:n sekä 

muiden yhteistyökumppaneiden koulutuksia. Aina ei jäsenrekisterinhoitaja tiedä, missä 
koulutuksessa kukakin sisar on ollut. Sisarten tulee itse pitää huolta, että ilmoittavat käydyt 

koulutukset merkittäväksi jäsentietoihin. Lähetä omat koulutustietosi Sirpalle sähköpostilla tai 

perinteisellä postilla. 

 

LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTAA 
 

Tiistain liikuntatunnit 
Liikuntatunnit jatkuvat joulutauon jälkeen taas 8.1. koko kevään aina toukokuun puoliväliin 
asti. Kaikki sisaret ja henkilökunta ovat tervetulleita kohentamaan kuntoaan. Anu liikuttaa 

meitä niin ansiokkaasti, että jokainen meistä tuntee joka tunnin jälkeen olevansa melkein 

huippukunnossa ja huomaa, että ne pienet askelsarjatkin sujuvat jo hyvin tai, jos rehellisiä 

ollaan, niin ehkä kuitenkin vain hieman paremmin kuin edellisellä viikolla. Tunnilla virkistyy 
mielikin! 

T-paita, joustavat verkkarit ja sisäliikuntakengät kainaloon ja liikkeelle. Rykmentin 

liikuntasalissa ruokalan yläkerrassa joka tiistai kello 18.00 – 19.00. 

 
Liikunnallisin terveisin 

Merja Autio 
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VALMIUSSUUNNITTELU 
 
Sotilaskodin rooli poikkeusoloissa on monille järjestömme jäsenille edelleen hieman vieras 

asia. Valmiussuunnittelu elää koko ajan, mutta tilanne on nyt konkretisoitumassa 

yhdistystasolle, jolloin on hyvä hetki hieman avata asiaa. 
Sotilaskotijärjestön tehtävänä on turvata sotilaskodin palvelut myös poikkeusoloissa. Jotta 

voimme suoriutua tästä arvokkaasta tehtävästä, on järjestömme suunnitellut toimintaohjetta 

poikkeusolojen varalle. Suunnittelua tehdään kolmessa tasossa: Sotilaskotiliitossa, 

sotilaskotialueiden tasolla sekä yhdistyksissä. Yhdistystasolle suunnittelu etenee lopullisesti 

vuoden 2013 aikana. 
Valmiussuunnittelussa luodaan raamit, joita päivitetään ja muokataan puolustusvoimien sekä 

sotilaskodin muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Yhteistyötä tehdään 

puolustusvoimien lisäksi myös muiden yhdistysten kanssa niin suunnittelu- kuin mahdollisessa 

toteutusvaiheessa. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, joka voidaan poikkeusoloissa 
aktivoida.  

Vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestön yhteensovittaminen muun poikkeusolo-organisaation 

kanssa tuo mukanaan haasteita, joita yhdistystason suunnittelussa ryhdytään meidän 

osaltamme pohtimaan käytännössä. Tuloksia saadaan vielä odottaa, mutta muiden yhdistysten 
kanssa tehtävään yhteistyöhön pohjaava suunnittelutyö avaa uusia mahdollisuuksia. 

Järjestömme on täynnä tietotaitoa, jota päästään nyt hyödyntämään. Vanhasta otetaan mallia 

ja uutta opitaan koko ajan lisää. Valmiussuunnittelu vaatii aikaa, eikä mitään aikatauluja ole 

lyöty lukkoon. Yhdistyksemme on aktiivisesti mukana prosessissa ja sen vaiheista kerrotaan 
sitä mukaan kun asiat etenevät. 

 

Minna Frii 

Sotilaskotipäällikkö 

 

Tonttu Töppösjalan joulukestit - Joulusatu, Sirkan joulu 1943  
 

 

Pari kolme päivää ennen joulua alkoi metsän väen keskuudessa kierrellä 

merkillinen huhu. Ei kenkään oikeastaan tiennyt mistä se oli lähtöisin eikä liioin 
minkä verran siinä oli perää, mutta kovasti asia vain antoi puheenaihetta.  

 

Emo Ristiturpa oli kuullut huhun Orava Neulahampaalta, joka taas oli saanut 

tietonsa Varis Vaakkujalta. Tämä oli muka lentäessään Tonttu Töppösjalan 
majan yli tuntenut tuoreen leivän hajun ja alemmas laskeutuessaan se oli 

selvästi kuullut Töppösjalan haastelevan eukolleen tähän tapaan:  

 

"Leivo tarpeeksi kakkuja, eukko. Olen päättänyt kutsua naapurit joulupuurolle."  

 
Hiiri Siimahäntä puolestaan oli nähnyt Töppösjalan kantavan raskasta säkkiä selässään.  

 

"Ja hyvin tiedän mitä säkki sisälsi", vakuutti se rotta Naskalinenälle. "Koko syksyn on 

Töppösjalka eukkoineen häärinyt viljapellolla. Ovat tarkkaan poimineet kaikki tähkäpäistä 
varisseet jyvät ja paljon niitä kertyikin."  

 

"Niin", tuhahti rotta Naskalinokka halveksivasti, "toiset ahertavat otsa hiessä leipänsä edestä. 

Minä puolestani syön kuhilaista ja hinkaloista."  
 

"Mutta paljon vaarallisempaa. Eilenkin olin vähällä tarttua jalastani loukkuun", huokasi 

Siimahäntä.  

 

Heidän vielä jutellessaan lensi Varis Vaakkuja paikalle: "Mitä minä sanoin! Tonttu Töppösjalka 
ajelee paraillaan suurella kelkalla pitkin metsää jouluvieraita noutamassa. Kas tuossa!" 

Naskalinokka ja Siimahäntä ennättivät töin tuskin hypätä syrjään, kun jo Töppösjalan reki tulla 

porhalsi, jotta lumi tuprusi. Töppösjalka itse ohjasi.  

 
Ja olipa siinä väkeä. Oli Jänis Vemmelsääri eukkoineen ja lapsineen, oli Mikko Repolainen 
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ovelasti hymyilevänä sekä koko Oravalan joukko.  

 

Tonttu Töppösjalka seisautti rekensä. "Tulkaa mukaan", kehotti hän. "Nyt mennään meille 

joulupuurolle."  
 

Hihhei! Kelkka kiiti pitkin lumista metsäpolkua, kunnes saavuttiin tonttujen majalle. Siellä 

tonttueukko oli kattanut pitkän juhlapöydän jonka keskellä höyrysi suuri suunnaton puuropata.  

 
"Nyt ei muuta kuin joulua juhlimaan", sanoi Töppösjalka ja kehotteli vieraita syömään. (Sirkan 

joulu 1943) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Päivä Klo Tapahtuma Vastuuhenkilö 

    

2.1.2013  Rekry ja reserviin siirto  

4.1.2013  Ylennystilaisuus  

7.1.2013  Uudet alokkaat saapuvat  

8.-11.1.2013  Alokasinfot  

12.-13.1.2013  Omaistenpäivät  

13.1.2013  Tulokirkko, virsikirjojen jako Annika Wiikeri 

17.1.2013 13.00 Seniorisiskojen neuvottelu Raija Iso-Junno 

17.1.2013  18.00 Sisarilta Vaasan Oy/leipäasiaa 

sotilaskodissa 

hallitus 

24.1.2013 18.00 Lukupiiri Ritva Saarni 

10.3.2013  15.00 Naistenpäivän konsertti hallitus 
 

Sotilaskodin sisarille järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin tulee ilmoittautua Sirpa 
Niemiselle joko sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi tai puhelimella (09)679771. 

Kerro tulostasi viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä ennen klo 12:00. 

 

OSOITTEENMUUTOKSET 

 

Ilmoita osoitteenmuutos, muuttunut puhelinnumero ja myös uusi 
sähköpostiosoite aina myös sotilaskotiin Sirpa Niemiselle; 

taloussihteeri@hssky.fi tai (09)679771 tai postitse. 
 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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Saapuminen sotilaskotiin 

Portilla ilmoitat nimesi ja kerrot, että olet tulossa sotilaskotiin 
esim. päivystämään. Jos olet ilmoittautunut tilaisuuteen tai 

vuorolle, nimesi pitäisi löytyä päivälistalta. Kaiken varalta 

yhdistyksen jäsenlista löytyy portilta päivystäjän kopista 

(keltainen kansio, jossa yhdistyksen nimi sekä kannessa että 

päädyssä). Tästä kansiosta sotilaspoliisi voi tarkistaa, että nimesi 

löytyy sieltä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan. 
Suuremmissa tilaisuuksissa portille toimitetaan erillinen lista 

osallistujista (muista ilmoittautua). 
 

 


