
 

Puheenjohtajan palsta

Hyvät vihreät siskot

Vuosi on alkanut normaaliin tyyliin. Puolustusvoimien kainalossa tiedämme 
kohokohtamme jo useaksi vuodeksi eteenpäin; alokkaat, läheisten päivät ja 
kotiuttamiset.  Niinpä tämäkin vuosi alkoi mukavasti alokkaiden myötä ja olemme jo 
yhden erän kotiuttaneetkin.  Urheilukoulu tuo vaihtelua perinteiseen kalenteriimme, 
alokkaiden tullessa eri aikaa kuin rykmentin alokkaat, samoin kotiuttamiset 
tapahtuvat eri rytmillä.  Urheilukoulun eli tiedustelu-komppanian seuraavat alokkaat 
astuvat palvelukseen 13.4.2015 ja sode info pidetään samalla viikolla.
Kevätkokouksessa kävimme läpi menneitä. Taaksepäin katsottaessa huomaa, miten 
ahkeria olemme olleet. Tuntejakin kertyi noin 1000:n työpäivän edestä. Määrä on 
hieman pienempi kuin edellisvuonna, mutta kiitettävä määrä joka tapauksessa.  
Kokous pidettiin Santahamina – talossa,  joten osallistujat pääsivät tutustumaan 
uutuuteen.  Kokouskahvit nautimme kahviossa ja sen jälkeen teimme 
tutustumiskierroksen. Talossa oleva kirjasto aukeaa yleisölle 30.3., keskiviikkoisin 
kirjasto on auki klo 18:aan asti.  Kahvion aukioloaikoja vielä mietitään, josko myös se 
olisi auki klo 18:aan.  Ulkopuoliset pääsevät kirjastoon ja kahvioon esittämällä portilla 
virallisen henkilöllisyystodistuksen, portilla annetaan väliaikainen kulkulupa kirjastoon 
ja kahvioon tulijoille.  Lupa pitää palauttaa poistuessa.
Talvi on taittunut ja olipa kerrankin minun mieleiseni talvi, sai kulkea kävelykengillä 
koko kauden. Toivottavasti takatalvi ei iske juhannuksen tienoilla.  Pääsiäinenkin on 
ihan tuossa tuokiossa.  Pokrovan retki sopi mainiosti juuri tähän pääsiäisen paaston 
aikaan.  Munkki Hariton kertoili tiluksista, niiden historiasta ja tutustuimme kirkon 
maalauksiin ja ikonin maalaus menetelmiin. Paaston kasviskeitto maistui hyvältä ja 
omenapiirakka kahvin kanssa mainiolta. Lähtiessämme saimme vielä moitteita siitä, 
että ohitamme juhlapyhät nopeasti, emmekä pysähdy nautiskelemaan pidempään 
paaston jälkeisistä herkuista.  Tunnustan, kalenterin mukaisen pääsiäisen jälkeen 
palataan jälleen makaronilaatikkoon, onhan sekin hyvää -  tosin arkiruokaa.
Juhlien jälkeen aloitamme välittömästi uusien juhlien odottamisen. Tulossa Vappu, 
Helluntai ja koulujen lopettamiset sekä monet muut henkilökohtaisesti erityiset päivät.
Sotilaskodin tulevista tapahtumista kerrotaan tässä tiedotteessa ja kalenterista näkee 
päivämäärät.  Seuraava ponnistuksemme on Nasta harjoitus Santis 2015, johon moni 
siskomme osallistuu oppilaana.  Sotilaskotia on luvattu pitää auki viikonlopun ajan 
aamusta iltaan, joten siskoja tarvitaan kahteen vuoroon, niin kassaan kuin 
keittiöönkin.  Tällä kertaa minä kirjaan halukkaita työvuoroille. Yhteystiedot 
takasivulla ja soittaa voi aina. Santahaminaan tulee kurssilaisia ja kouluttajia yli 
neljäsataa henkilöä.  Lähes kaikki pyörivät  sotilaskodin pihapiirissä.  Tervetuloa 
vuoroille.
Kevättä katsellessa ja kesää odotellessa nähdään sotilaskodissa.



Inka
HUOMIONOSOITUKSET KEVÄTKOKOUKSESSA

Seuraavat siskot palkittiin kevätkokouksessa ahkeruudesta
 
Eila Elo
Kaija Holopainen
Sirkka Roponen
Maikka Saaristo
Lilli Voutilainen 
 
50-vuotta sodetyötä
Anneli Heiskanen
Raija Iso-Junno 

VIESTIÄ SENIOREILTA

Kevät keikkuen tulevi – ainakin säät ”keikkuvat”!  Ennen kesän tuloa ehdimme vielä kokoontua
kulttuurin ja retkeilyn merkeissä. 

Huhtikuun 16. päivä klo 14.00 vierailemme
Tarvaspään ateljeelinnassa, josta vuonna 1961
tuli Gallen-Kallelan Museo. Tänä vuonna on Akseli
Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi tuo
esiin tuttuja ja tuntemattomaksi jääneitä puolia
taiteilijasta mm. hänen ”Facebookpostailunsa”
1900-luvun alussa.
Vierailumme aikoihin Tarvaspäässä on Taiteen
pyhiinvaeltajat –näyttely, joka esittelee ensi kertaa
näin laajasti  venäläisen Nikolai Roerichin (1874 –
1947) ja Akseli Gallen-Kallelan (1865 – 1931)
toveruutta, taidetta ja ajatusmaailmaa.
Sisäänpääsymaksu on 6 – 8 euroa.

”Erämaan kätkössä tahtoisin omistaa sakaraharjaisen linnan, jossa olisi torni harmaata kiveä, 
honka- ja tammipuuta.” Tämä Akseli Gallen-Kallelan toive toteutui. Tosin Tarvaspää ei ole 
enää erämaata muilta osin kuin kulkuyhteyksiltään.  Tarvaspään osoite on Gallen-Kallelan tie 
27.

Ilmoittaudu Sirpalle toimistoon ( taloussihteeri@hssky.fi  tai  09- 679 771) ja kerro samalla, 
millä kulkuneuvolla olet tulossa Tarvaspäähän. Sirpalla on tieto sopivista busseista ja 
aikatauluista.
Toukokuussa retkeilemme. Suomalaisuuden päivänä eli 12. 5. ”autoilemme ” Kotkaan ja 
matkalla piipahdamme Loviisassa. Matkasta kerromme tarkemmin huhtikuun puolivälissä 
”ilmestyvässä” senioritiedotteessa. Matkasta saat samoihin aikoihin tietoa myös Sirpalta 
toimistosta. Yhteystiedot yllä.

Kevätterveisin Terhi ja Raija

HENGELLINEN JAOSTO

Perinteinen hengellinen ilta vanhan kirkon raunioilla on tiistaina 
19.5.2015 klo 18.00.
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Terveisiä  Hohenlockstedtista – sotilaskodin ”syntysijoilta”

KUVA:  Soldatenheim

Kuvateksti
Entisen Lockstedter Lagerin sotilaskoti. Sotilaskodin avajaiset olivat 6. 3. 1912. Sotilaskodin 
rakentamisen teki mahdolliseksi Pohjois-Saksan mies- ja nuorisojärjestön toimeenpanema 
keräys. Sotilaskodin tarkoitus oli tarjota sotilaille, myös suomalaisille jääkäreille, paikka vapaa-
ajan viettoon ja seurallisiin tilaisuuksiin.

Jääkärikoulutuksen aloittamisen 100-vuotisjuhlat järjestettiin 26. – 28. 2. Hohenlockstedtissa 
lähellä Hampuria. Satavuotistapahtumat alkoivat sotahistoriallisella seminaarilla, jonka 
järjestelyistä vastasivat Jääkärisäätiö ja Fürungsakademi. Seminaarin esityksissä tuotiin esille 
myös sotilaskotiaatteen syntyä ja siirtymistä jääkärien mukana Suomeen. 
Seuraava päivä oli joka vuosi vietettävä Suomipäivä, ”Finnentag”. Se oli tänä vuonna entistä 
juhlavampi esitelmineen, muistojen marsseineen pitkin Finnische Alleeta  ja Kaartin 
soittokunnan konsertteineen. Kolmas päivä, ”Hohenlockstedt-päivä ”, aloitettiin suomalais-
saksalaisella jumalanpalveluksella ja päätettiin muistojuhlaan puheineen ja 
seppeleenlaskuineen jääkärimuistomerkillä.

Jos vireässä noin 6000 asukkaan Hohenlockstedtissa vierailee Suomipäivänä , ei tahdo uskoa 
silmiään. Suomen liput liehuvat talojen lipputangoissa, pienoisliput asuntojen ja kauppojen 
ikkunoissa ja lippusiimoina pitkin katujen varsia. Tänä vuonna liputusaika oli ”venynyt” 
kolmipäiväiseksi.  Enpä ole nähnyt meillä moista ”lippumerta”.
Hyvät suhteet ja yhteydet Suomeen näkyvät arkisinkin katukuvassa. Suomenkieliset 
osoiteviitat ja jääkäreiden historiasta kertovat kaksikieliset tekstit ovat tärkeä osa 
paikkakunnan imagoa. Sitä täydentää vuonna 2002 avattu suomalaisista jääkäreistä kertova 
museo peruskorjatussa vanhassa vesitornissa.

Vaikka juhlapäivät olivatkin arkipäiviä, saksalaiset osallistuivat sankoin joukoin eri tilaisuuksiin.
Ei voi moittia suomalaisiakaan. Suomesta juhliin oli saapunut runsaat 300 henkeä:  
varusmiehistä koottu kunniajoukkue, suuri joukko reserviläisiä, soittokunta, puolustusvoimien 
ja valtiovallan edustajia sekä pari koneellista perinneyhdistyksen jäseniä ja muita juhlavieraita.
Vanhoilta Lockstedtin leirin ajoilta on jäljellä mm. komendantin virka-asunto, joka on nykyisin 
kunnantalona sekä kasarmi M1, johon ensimmäiset 180 vapaehtoista suomalaista majoitettiin. 
Keskellä ”kylää” on edustava, punatiilinen sotilaskoti. Se on ollut suojelukohteena vuodesta 
1990. Rakennukseen tutustuminen ei ole ollut mahdollista, sillä se on asuin- ja 
ravintolakäytössä. Matkalla kerrottiin, että sotilaskodin saneerausta suunnitellaan. 
Tarkoituksena olisi perustaa Suomi-talo, maamme historiaa ja nykyhetkeä esittelevä keskus 
Pohjois-Eurooppaan.
Eiköhän tehdä tulevaisuudessa vihreiden sisarten matka ”syntysijoille”. 
Tätä ehdottaa Raija (Iso-Junno)

KOULUTUS

Infotilaisuuksia sotilaskotisisarille sotilaskotijärjestön 
poikkeusolosuunnitelmasta

Kevätkokouksen yhteydessä Minna Frii kertoi sotilaskotijärjestön poikkeusolosuunnitelmasta ja
etenkin sitä, miten se näkyy yhdistystasolla. 
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Jatkona tälle tilaisuudelle järjestämme torstaina 16.4.2015 klo 18.00 alkaen 
tiedotustilaisuuden, jossa kuullaan yleisellä tasolla asiaa sotilaskotijärjestön 
poikkeusolosuunnitelmasta ja kanttiinitoimintaan sitoutumisesta. Sotilaskotisisarille tulevat 
tästä kertomaan 1. sotilaskotipiirin piiripäällikkö Margetta Ala-Krekola ja 1. 
logistiikkarykmentin huoltopalvelu-upseeri, piirin yhteysupseeri, majuri Jyrki Rikka. Lisäksi 
paikalla ovat Uudenmaan sotilaskotiyksikön päällikkö Merja Autio, Helsinki – Santahamina 
sotilaskotiyhdistyksen sotilaskotipäällikkö Minna Frii ja toivon mukaan myös muiden 
yhdistysten sotilaskotipäälliköt.

Tilaisuus järjestetään Santahamina-talossa ja se on yhteinen kaikille Uudenmaan 
sotilaskotiyksikön yhdistysten sisarille (Dragsvikin sky, Helsingin sky, Helsinki-Santahamina 
sky. Rajasotilaskotiyhdistyksen Helsingin paikallisosasto. Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
Hangon, Upinniemen ja Suomenlinnan paikallisosastot, Tuusulan sky).
Jos haluat tietää poikkeusoloasioista enemmän ja etenkin jos harkitset sitoutumista 
kanttiinitoimintaan, tule kuulemaan, mistä tässä on kyse.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Merja Autio, merja.autio@bastu.net tai 
0400 434941.
Jos sinulla on kulkulupa, nimi riittää, muutoin tarvitaan lisäksi syntymäaika ja 
omalla autolla tultaessa myös auton rekisterinumero. Ilmoittautumisen jälkeen 
saat tarkemmat saapumisohjeet. 

Eikä siinä vielä kaikki. 

Kanttiinitoimintaan sitoutumisesta vakavasti kiinnostuneet sisaret saavat vielä 
yhdistyskohtaisesti tarkemman perehdytyksen asiaan. Meidän yhdistyksemme 
perehdytystilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.4.2015 klo 18.00 sotilaskodissa. 
Tilaisuudessa on paikalla myös Sotilaskotiliiton valmiuspäällikkö Kirsi Tulkki, joka varmasti 
osaa vastata kiperimpiinkin kysymyksiin. 
Lopullinen kirjallinen sitoutuminen voidaan antaa tämän jälkeen. 

Ilmoittautumisia tähän tilaisuuteen ottaa vastaan Minna Frii, 
minnafr@yahoo.com tai 050 307 1082. Nimi, ja jos ei ole kulkulupaa, myös 
syntymäaika ja omalla autolla saapuvilta auton rekisterinumero.

Kännykkäkuvauskurssi-Santahamina 26.5. klo 18.00
Santahaminan sotilaskoti

Alustus
Valokuvaus on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana täysin.
Aiemmin filmikuvauksessa tarvittiin erillinen kamera onnistuneen muiston tallentamiseen ja 
lopputuloksen näki vasta kun filmin vei kehitettäväksi.
Digitaalinen kuvaus mullisti aluksi tavan tallentaa muistoja. Kaikesta tuli nopeampaa ja 
helpompaa. Samaan aikaan tallennettujen kuvien määrä nousi räjähdysmäisesti.
Nykyiset älypuhelinten valokuvausominaisuudet ovat osittain syrjäyttäneet ”pokkarikameran” 
tarpeen ihmisten arjessa.
Valokuvauksen perusperiaatteet ovat teknisistä innovaatioista huolimatta pysyneet täysin 
samana. Hyvää sisältöä ei korvaa mikään tekninen sovellus. Tärkeintä on olla oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan ja silloin on tärkeää että kamera on mukana.
Voidaankin todeta että kännykkä on ihmisten arjessa tärkein tallennusväline. Hyvä valokuva 
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvaan tallentuvat ilot ja surut, maisemat ja tilanteet.
Kurssilla käydään läpi muutamia valokuvaamisen perusperiaatteita ja myös 
kännykkäkameroiden ominaisuuksien hyödyntämistä sekä kuvien käyttöä ja julkaisemista eri 
kanavissa.

Ohjelma
17.00-18.00
-Valokuvan ja kuvaamisen tarkoitus
-Eri puhelinten tekniset ominaisuudet
-Kuvien tallentaminen ja kopiointi
-Kuvien tulostaminen ja julkaisu eli jatkokäyttö
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18.00-19.00
-Harjoitustehtävät lähimaastossa ryhmätyönä
19.00-20.00
-Kuvien läpikäynti ja palaute
Varustus ja vaatetus
-Oma kännykkä jossa kameraominaisuus
-Lämpimät vaatteet sään mukaisesti
-Iloinen mieli

Kurssin kouluttaja Rami Lappalainen on ammatiltaan 
mainosvalokuvaaja, tuottaja ja Mediapool Finland 
sisältötoimiston toimitusjohtaja.
Lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus 
valokuvaustoimeksiannoista Suomesta ja ulkomailta on 
vienyt tien mielenkiintoisiin henkilötapaamisiin, tilanteisiin ja
maisemiin.
Rami Lappalainen on myös vuorittanut 
varusmiespalveluksensa Ruotuväki-lehden valokuvaajana 
vuonna 1997.
Nykyisin hän toimii sisältötoimisto Mediapool Finlandin 
toimitusjohtajana, luovana tuottajana ja myös 
valo-/videokuvaa asiakkaiden kuvamateriaaleja. Hän toimii 
myös Fimage ry:n (ex. Suomen Mainosvalokuuvaajat) 
puheenjohtajana vuodesta 2014.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu 25 hlöä.

Ilmoittautumiset  sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi  viimeistään 18.5.2015.

Tervetuloa sisaret!

SoMa

Sotilaskotisisarten ja 
maanpuolustusnaisten 
valtakunnallinen harjoitus 
Rovajärvellä 28.8.-30.8.2015
Sotilaskotiliitto ry ja 
Maanpuolustusnaisten liitto ry 
tarjoavat erinomaisen 
mahdollisuuden osallistua 
maanpuolustustyöhön ja lisätä 
turvallisuutta yhteiskunnassa. Nyt 
nämä kaksi järjestöä yhdessä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) Lapin koulutus- ja tukiyksikön
kanssa järjestävät suurharjoituksen 
Rovajärven legendaarisissa 
maisemissa.

Harjoituksessa järjestetään seuraavat kurssit:

Kaikille avointa koulutusta
-Luonnonmuonaa ja maastotaitoja
-Itsensä johtaminen – arjen ja ajan hallinta
-Tiedottamisen jatkokurssi
-Kurssinjohtajakoulutus
-MSO-etsinnän peruskurssi
-Kenttämuonituskurssi
Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton jäsenille suunnattu koulutus:
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-PV:n B-ajo-oikeus
Sotilaskotitoiminnan peruskurssin käyneille suunnattu koulutus:
-Oma suoja – Kanttiinitoiminta poikkeusoloissa
-Sotilaskotitoiminnan jatkokurssi

Harjoituksen johtajana toimii Anu Keränen (Maanpuolustusnaisten liitto ry), puh. 040 
7166029, anu.keranen@kao.fi
Koulutuspäällikkönä Virpi Alapeteri (Sotilaskotiliitto ry), puh. 0299 870247, 
virpi.alapeteri@suomi24.fi

Ilmoittautuminen MPK:n Tiedonhallintajärjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.3. ka 
päättyy 7.8. Kurssien osallistujamäärä on rajoitettu, joten varmista pääsysi haluamallesi 
kurssille ilmoittautumalla ajoissa!
Kurssin hinta 0n 60€ sisältäen koulutuksen lisäksi majoituksen, suojavaatetuksen ja 
kuljetuksen.
Kuljetuksen on järjestetty Rovaniemen rautatieasemalta, lähtö perjantaina 28.8. klo 11.00.
Paluukuljetus harjoituksen päätyttyä sunnuntaina 30.8. klo 18.00 mennessä.

LIITON TIEDOTTEET

. Pukeutuminen sotilaskotijärjestöä edustettaessa 

Sotilaskotijärjestöä edustettaessa pukeudutaan sotilaskotiasuihin, tilaisuuden luonteen 
mukaisesti. Meidät tunnistetaan vihreästä asusta, se on meidän värimme. Järjestön 
väriä tunnustaessamme teemme kunniaa kanssasisarillemme ja aatteellemme. 
Järjestön näkyvyyttä voi lisätä pukeutumalla järjestön vaatetukseen myös sisarretkillä. 

. Lippis (H, S)

Sotilaskotiliitosta on tilattavissa esim. maastopuvun kanssa käytettäväksi oliivin vihreitä
Army-lippiksiä s-logo brodeerauksella ja tarrakiinnityksellä. Lippiksen á-hinta on 10 €. 
Tilaukset taloussihteerin kautta pikaisesti.

. Peruuttamattomat osallistumiset koulutuksiin (H, S) 

Sotilaskotiliiton koulutukset ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti sotilaskotiyhdistysten 
jäsenille maksuttomia. Varatusta, käyttämättä jätetystä, peruuttamattomasta 
koulutuspaikasta veloitetaan 50 €/ilmoittautunut henkilö.

MUUTA MUKAVAA

Helsingin Poliisisoittokunta solistina Paula Koivuniemi

Uudenmaan 
maanpuolustusyhdistys järjestää torstaina, 5 päivä marraskuuta klo 19.00 upean konsertin 
Savoy-teatterissa. Konsertissa esiintyy Helsingin Poliisisoittokunnan solistina Paula 
Koivuniemi. Lippuja á 32 euroa voi tilata Allu Lammiselta, puhelin 040 5335513 tai 
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sähköpostilla allulamminen@gmail.com. Allulta saa maksuohjeet ja samalla voi sopia lippujen 
toimituksen

Vartioparaatit alkavat jälleen

Puolustusvoimien perinteikkäät vartioparaatit ja niiden jälkeen kuultavat 
MIL-Espa-konsertit alkavat jälleen Helsingissä.

Viime vuosina suuren suosion saavuttaneet Helsingin varuskunnan vartioparaatit elävoittävät 
pääkaupungin kaupunkikuvaa tänäkin kesänä  lähes joka perjantai 22.5.-28.8. 
Vartioparaateissa esiintyvät joko vuorollaan tai yhdistettynä maamme sotilassoittokunnat 
joukko-osastolippuineen.

Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin Senaatintorilta kello 12.30. Osastot marssivat 
Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin paraatin 
päättyessä Kasarmitorille. Soittokunnat tarjoavat vartioparaatien jälkeen perjantaisin kello 
14.00 noin tunnin mittaisen konsertin Esplanadin lavalla.

Liikuttavaa asiaa

Kevätkausi alkoi Anu Salmisen vetämällä tehojumpalla. Askelsarjat, joissa pitää yhdistää 
käden ja jalan liike, eivät ole vaikeita, mutta kyllä niissä ajatus pitää olla mukana ja ne 
haastavat mukavasti myös pääkopan mukaan liikuntaan. Onnistumisen ilo on suuri, kun 
huomaa, että jo kolmannella kerralla pysyy suurin piirtein mukana kuvioissa! Tuntien 
loppuosat ”lepäilimme” jumppamatoilla niin, että seuraavana päivänä vatsalihakset vaikersivat.
Ilo oli suuri, kun KJTK:n avustuksella saliin saatiin uudet hienot jumppamatot, jotka 
korkkasimme viikko sitten.
Pääsiäisen jälkeen jatketaan kuntopiirillä ja muilla omilla harjoitteilla joka tiistai kello 18.00-
19.00 rykmentin liikuntasalissa. Kävele sisään ja osallistu!

Kesäyön marssiakin on harkittu. Se marssitaan tänä 
vuonna Turussa. Kiinnostaisiko lähteä? Tai olisiko 
jossain lähempänä jokin muu mukava tapahtuma, 
johon voisimme yhdessä osallistua kävellen tai 
sauvakävellen? Jos yhteinen tapahtuma kiinnostaa ja 
varsinkin jos olet kuullut jostain, kerro meille.
Leena (leenam.kosonen@gmail.com) ja Merja 
(merja.autio@bastu.net).
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TAPAHTUMAKALENTERI

13.4.2015 Urheilukouluun uudet alokkaat

14.4.2015 Sodeinfo alokkaille
16.4.2015 klo 14.00 Vierailu Tarvaspään ateljeelinnassa Terhi Tolla
16.4.2015 klo 18.00 Infotilaisuus 

poikkeusolosuunnitelmasta
Merja Autio

29.4.2015 klo 18.00 perehdytystilaisuus Minna Frii
24-26.4.2015 Nasta harjoitus Santahaminassa
5.5.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
12.5.2015 Retki Kotkaan ja Loviisaan Terhi Tolla
19.5.2015 klo 18.00 Hengellinen ilta vanhan kirkon 

raunioilla
Mirja Laukkarinen

26.5.2015 klo 18.00 Kännykkävalokuvauskurssi
9.6.2015 Klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
18.6.2015 Kotiuttaminen
18.6.2015 Kaartjr:n kokelaiden 

ylentämistilaisuus
6.-7.6.2015 Kesäyön marssi Turku
6.7.2015 Alokkaat saapuvat
9.7.2015 Rannikon perinnepäivä ja 

Helsingissä laivaparaati
11-12.7.2015 Läheisten päivä
13.8.2015 KAARTJR vuosipäivän 

palkitsemistilaisuus, 
Santahaminassa

13.8.2015 Miljazz
14.8.2015 Vala
28-30.8.2015 SoMa harjoitus
15.9.2015 KAARTJR:n I/15 saapumiserän 

255pv palvelleiden reserviin siirtoon
liittyvä paraatikatselmus ja 
ohimarssi sekä reserviin siirtojuhla, 
Santahaminassa

22.9.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
3.10.2015 Hygieniapassi koulutus Inka Tiittanen/Satu 

Mustalahti
20.10.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
24.10.2015 Sotilaskotiliiton syyskokous
3.11.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
5.11.2015 klo 19.00 Poliisisoittokunnan konsertti Allu Lamminen
26.11.2015 klo 18.00 Syyskokous Hallitus
16.12.2015 2015 KAARTJR:n I/15 347pv ja 

II/15 165pv palvelleiden reserviin 
siirtoon liittyvä paraatikatselmus ja 
ohimarssi sekä reserviin siirtojuhla, 
Santahaminassa klo 08.57 alkaen

17.12.2015 2015 KAARTJR:n kokelaiden 
ylentämistilaisuus
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Tapahtumista kiinnostuneet ilmoittautukaa  toimistolle, saatte lisätietoa sähköpostilla, 
sitten kun sitä on.

Sotilaskodin sisarille järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin tulee ehdottomasti 
ilmoittautua Sirpa Niemiselle joko sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi tai puhelimella
(09)679771.
Kerro tulostasi viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa, komendantin uusi pyyntö.
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