
 

 
 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

 
 
Tervehdys siskot 
 
Eikö se kevät ja kesä tule koskaan.  Ulkona sataa lunta tätä kirjoittaessani, vaikka 

elämme jo huhtikuun puoltaväliä.  Hiukan eloa helpottaa, kun katson sisäpihalla 
nuppujaan aukovia krookuksia.  Pyöräkin on jo kaivettu talviteloiltaan, mutta vielä en 

ole päässyt kokeilemaan. Odottavan aika on aina pitkä, kesääkin odotellessa. 
Niin kesä tulee ja kesälomat alkavat myös sotilaskodin työntekijöille.  Ensi kerran 
näemme, mitä vaikuttaa tämä varusmiesten koulutusajan kahden viikon lyhennys 

kesäkuun kotiutuksessa.  Juhannuksesta aina alokkaiden saapumiseen saakka 
Santahaminassa on todella pieni palveltavien joukko.  Olemmekin satsanneet 

kesälomia tuohon juhannuksen ympärille ja kesäapulaiset, viralliselta nimikkeeltään 
kausiapulaiset, pyörittävät toimintaa.  Onneksemme joukko koostuu vanhoista 

tutuista ja osaavista työntekijöistä.   
Alokkaiden saapuessa alkaa pirteänä pitävä kiire.  Vetoankin siskoihin, että 
lomistanne huolimatta varaatte heinäkuussa aikaa myös alokkaille.  Päivämäärät ovat 

tässä tiedotteessa tiedoksenne.  
Huomasin tiedotetta kootessani ja päivämääriä tiedottaja Ritvalle antaessani, että on 

monenlaista kivaa tulossa.  On retkeä, grilli-iltaa omalla porukalla tai varusmiesten 
kanssa, saamme tietoiskuja kahvista ja vilja-allergiasta. Voimme kuunnella 
sotilassoittoa Espalla ja saamme samalla nauttia torin kesän antimista. 

Sotilaskotiin on luvattu remonttia juhannuksen jälkeen, juuri ennen alokkaiden 
saapumista.  Keittiön ilmastointia tasapainotetaan ja jäähdyttämöön tehdään 

korjauksia. Aikataulutus pitäisi olla kunnossa, eli remontit ovat ohi ennen alokkaita. 
Kesä tuo tullessaan uuden eläkeläisen sotilaskotimme historiaan.  Sinikka Hirvelä jää 
ansaitulle vapaalle 1.8.2013.  Toivotamme kaikki Sinikalle mukavia ja virkeitä 

eläkepäiviä, ethän Sinikka kokonaan unohda meitä siskoja ja sotilaskotia.  Tule 
mukaan järjestämiimme tapahtumiin ja tilaisuuksiin.  

Toivon kaikille levollista ja virkistävää kesää. 
 
Inka 

PS. Mikäli olet kiinnostunut Kuubasta, tule sotilaskotiin 15.5.2013 klo 18:00, kerron 
matkastani kuvien kera. 
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Sisarvuorojen varaukset nyt kätevästi netissä 
  

Vuorovaraukset voi nyt tehdä netissä joko kotisivujemme www. hssky.fi -> 

sisarvuorojen varaukset tai suoraan http://vuorovaraus.hssky.fi kautta. Mikäli 
sinulla ei vielä ole tunnuksia, laita sähköpostia nikka.marjaliisa@gmail.com, niin 
saat tunnukset ja salasanan. Vuorovarausjärjestelmän etusivulla on ohje, miten 

ilmoittaudut vuorolle. 
  

Vuorovaraussovellus laskee ilmoittautumisten perusteella tehdyt 
vapaaehtoistyötunnit. Näin säästymme manuaalisesta tuntien laskemisesta. 
  

Räätälöimämme vuorovarausjärjestelmä on ainutlaatuinen sotilaskodeissa. Olemme 
uranuurtajia sotilaskotien toimintojen nykyaikaistamisessa, ja kerromme 

kokemuksistamme muillekin sotilaskodeille. 
Ne, joilla ei ole sähköpostia, voivat edelleen tehdä varauksensa sotilaskodissa 
paperikalenteriin. Virpi Fyhr yhdistää netti- ja paperivaraukset. 
 

 
SISARILTA 
 
11.9. klo 18:00 pidetään asiapitoinen sisarilta keliakiasta.  Minna Halve tulee 

kertomaan allergiasta ja mitä meidän tulee ottaa huomioon valmistaessamme 
purtavaa keliaakikoille. 

  
 

PAULA-TYTTÖ VIERAILEE SODESSA 
 

 

22.5. keskiviikkona.  Klo 16.30-18.00 
sotilaskotisisarille ensin pienimuotoinen 

kahvikoulutus, jonka jälkeen klo 18.30-20.30  
Paula tarjoaa lisäkupillisia ja esittelee Cupsoloa ja 
valmistaa asiakkaille kuumia juomia laitteella 

sodessa.   
 

 
 

 

 
YHTEISLAULUILTA 
 
23.5. klo 18:00 sisarten huoneessa yhteislauluilta.  Kaikki mukaan.  Lauluja säestää 

Eeva Jalonen.  Lauletaan komiasti keväälle ja keväästä. 
 

 

 
 

http://hssky.fi/
http://vuorovaraus.hssky.fi/
mailto:nikka.marjaliisa@gmail.com
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SENIORISISKOT 
 
Toukokuu 

 
Tiistaina 14.5. klo 7.45 (huom! aika) kevätretki Tyrvään Pyhän Olavin 

kirkkoon ja Ateljé Heljään Humppilaan. Automme lähtee Kiasman edestä. 
Tutustumiskohteista on kerrottu lyhyesti jäsentiedotteessa 1/2013. Syvällisemmin 
paneudumme kirkon historiaan paikallisen oppaan johdolla. Ateljé Heljässä meitä 

opastaa taiteilija, professori Heljä Liukko-Sundström. Päivän ohjelmaan sisältyy myös 
lounas, jonka nautimme Vehmaan tilalla Sastamalassa. Takaisin Helsingissä olemme 

noin klo 19.  
Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 6.5. soden toimistoon. Maksa retken hinta 20,00 
e yhdistyksen tilille: Helsinki - Santahamina sotilaskotiyhdistys FI2222851800002883 

ja oma nimesi. 
 

Kevättä odotellessa 
Terhi, Leena, Raija 
 

Tapahtumiin ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa  

puh. 679 771 ; taloussihteeri@hssky.fi. Kaikki sisaret ovat tervetulleita tapahtumiin. 
 

 
KIRJASTOJAOSTO 
  

Lukupiiri pidetään seuraavan kerran torstaina 3.10.2013 klo 18.00 

alkaen sotilaskodissa. Luettavaksi on valittu Katja Ketun Kätilö, joka 
kertoo suomalaisen kätilön ja saksalaisen upseerin suhteesta Lapin 
sodan aikaan. Teos on saanut Runeberg-palkinnon ja Kalevi Jäntin 

palkinnon v. 2012. Toisena kirjana on irlantilaisen Maeve Binchyn 
viimeiseksi työksi jäänyt Koko kadun kasvatti. Kirja kuvaa värikkäästi 

ja lämpimästi äidittömäksi jääneen tytön elämän alkutaivalta, hänen 
kotikatunsa arkipäivää ja hänen isänsä selviytymistä tehtävästä, jota 
ei unissaankaan kuvitellut saavansa. 

 
 

HENGELLINEN JAOSTO 

 
To 30.5. klo 18 hengellinen hetki kirkon raunioilla, sen jälkeen kahvit sodessa. 
 
 

RETKET 
 

Tiistaina 4.6.2013 opastettu retki Suomenlinnaan. Kokoontuminen Suomenlinnan 
lauttarannassa klo 17.00. Lähtö Kauppatorilta esim. klo 16:40 HSL:n lautalla.     

Opastus lähtee Suomenlinnan lauttarannasta klo 17:00 ja päättyy noin klo 18:00 
bastioni Bielken kurtiinin päälle rakennettuun tiilirakennukseen, jossa Upseerikerhon 
lyhyt esittely. Ryhmän koko enintään 30 henkilöä, ilmoittautumiset Sirpalle 31.5.2013 

mennessä. Lauttamatkat omakustanteisia. Lautta-aikataulu on 29.4. asti, joten 
tarkista kesän liikennöinti. Opastuksesta saa enemmän irti, jos tutustuu etukäteen 

Suomenlinnan nettisivuihin www.suomenlinna.fi. 
 
 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
tel:3.10.2013
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Etelä-Suomen Sotilaskotiläänin kesäretki tehdään Malmgårdin linnaan, joka sijaitsee 

entisen Pernajan kunnan alueella Loviisassa Uudellamaalla.  
Malmgård 24.8.2013 lauantai klo 8.30 – n. 17.00 

                              
Aikataulu: 
8.30 Lähtö Fennian edestä Rautatientorilta 

                 (Puolustusvoimien bussi) 
9.30       Brunbergin tehtaanmyymälä 

11.00-n.13.30 Malmgårdin linna                 
Opastettu kierros Creutz-suvun yksityis-  
omistuksessa olevaan linnaan 

- Tutustuminen Malmgårdin panimoon 
- Ostosmahdollisuus linnan puodissa 

(Puodissa myynnissä linnan luomutuotteita 
mm. jauhoja, leipää, olutta ym.)  
13.30 Lounas (paikka avoin) 

15.00 Tutustuminen Pernajan kirkkoon 
n.17.00 Paluu Rautatientorille                                               

Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen  
31.5.2013 mennessä 

Helsinki – Santahaminan sisaret ilmoittautuvat Sirpalle 
 
 

 
KOULUTUS 

 

SoMa Rovajärvi kutsuu Sisaria!   
Sotilaskotiliitto ja Maanpuolustusnaiset yhdessä MPK:n kanssa järjestävät 
loppukesästä Rovajärven harjoitusalueella mielenkiintoista ja ajankohtaista koulutusta 

sekä ihka uusille että jo pitkään toiminnassa mukana olleille sisarille. Luvassa on mm. 
sotilaskotitoiminnan perus- ja jatkokurssi, kouluttajakoulutusta sekä koottuja 

paketteja sisältäen monia yleishyödyllisiä taitoja tueksi sisartoimintaan ja arkeenkin. 
PV:n B-ajo-oikeuden kouluttamismahdollisuutta selvitellään vielä ja tarkempi 
koulutustarjonta valmistuukin huhtikuun aikana.  Lisätietoja saa esim. Sotilaskotiliiton 

sivuilta. 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
Ilmoittautumiset alkavat toukokuussa www.mpk.fi sivuston kautta ja luonnollisesti 
avustamme tarvittaessa asian teknisessä hoitamisessa. Ilmoittautuminen ei siis ole 

nettitaidoista kiinni. Nykyisen tiedon mukaan ilmoittautumisaika loppuu 
9.8.2013.  Kerrothan Sirpalle, jos olet menossa kurssille, saamme tiedon 

jäsenrekisteriin.  Jos olet muutenkin ollut Naisten valmiusliiton tai MPK:n kursseilla, 
tieto kartuttaa osaamistasi jäsenrekisterissä. 
  

http://www.mpk.fi/
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Nyt on kuitenkin aika avata kalenterista ajankohta pe 30.8. – su 1.9.2013 ja tehdä 

sinne merkintä – Olen Rovajärvellä!! 
  

5.10. Hygieniakoulutus Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tiloissa Katajanokankatu 4.  
Kerro tulostasi viimeistään 2.10.  Sirpalle 
 

 
 

 
 

 
 
Vartioparaatit alkavat 

Senaatintorilta 24.5.  
klo 12:30, jota edeltää 

viihdemusiikkiesitys.  
 
Paraati kulkee 

Unioninkadun kautta 
Esplanadille ja 

Päävartioon, missä 
tapahtuu vahdin vaihto.   
Sen jälkeen 

vartioparaatikulkue 
marssii Esplanadin 

puiston ympäri ja 
Kasarminkadun kautta 
Kasarmintorille.   

 
Espan lavalla järjestetään 

vartioparaatipäivinä 
MilEspa-konsertti klo 

14:00 alkaen,   
kuitenkin 26.7. ja 2.8. 
konsertti jo klo 11:00. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

14.8. Miljazz Maanpuolustuskorkeakoulun kampusalueella.  Musiikki alkaa soimaan 

klo 18 ja tilaisuus päättyy klo 22.  Tervetuloa kuuntelemaan ja työtekijöitäkin 

tarvitaan, samalla kuulee musiikin. Miljazz työntekijät ilmoittautuvat Merjalle. 
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LIITON TIEDOTTEET 

 
T-paita sotilaskotisisarille ja henkilökunnalle vapaa-aikaan  

Sotilaskotisisarille ja henkilökunnalle on tilattavissa t-paita kesäksi. Paita on 
tarkoitettu vapaa-aikaan, mutta EI työasuksi sotilaskotiin. 

 
Paita on vihreä, ja tereet kauluksessa ja hihansuissa ovat valkoiset. Koot XS - XXL. 

(On myös senttikokoja 120, 140, 160, esim. pikkusisarille). Mitoitus on sama kuin 
virallisessa vihreässä T-paidassa. 
 

Paidan etuosaan tulee Sotilaskotikortista tuttu kuumailmapallo kuva ja taakse teksti 
'Pannu kuumana jo vuodesta 1918' Sotilaskoti. 

 
Paidan hinta on (lopullinen hinta määräytyy yhteistilauksen mukaan +toimituskulut) 
 n. 15 €/kpl, jos tilauksia 1-50 kpl 

 n. 13 €/kpl, jos tilauksia 51 - 100 kpl 
 n. 11 €/kpl, jos tilauksia 101 - 200 kpl 

 
Tilaukset yhdistyksittäin Sotilaskotiliittoon 30.4.2013 mennessä. Tilaukset lähtevät 
heti viimeisen tilauspäivän jälkeen eteenpäin, jotta paidat saadaan yhdistyksiin 

toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Emme tilaa paitoja Santahaminaan kuin 
Sinulta saadun tilauksen perusteella.  Tilaa pikaisesti Sirpalta, Sirpa tekee 

yhteistilauksen. 
 
Järjestyksessään 16. Kesäyön marssi järjestetään tänä vuonna lauantaina 8.6. 

Pirkkalassa. Tapahtuma alkaa käytännön järjestelyjen johdosta yhteislähdöllä kello 
12.00. Marssireiteistä voi valita joko 6, 12, 23 tai 38 kilometrin pituisen lenkin. 

Perheille soveltuvat reitit ovat 6 ja 12 kilometriä. Pirkkalan ja Lempäälän 
ulkoilualueiden maastoon voi tulla marssimaan niin perheen, ystävien, työporukan, 
ryhmän, kuin joukko-osastojen osastonkin kanssa. 

 
Ilmoittautuminen on nyt käynnissä tapahtuman Internet-sivuilla, osoitteessa 

www.kesayonmarssi.fi ja se sulkeutuu 2.6. Tapahtuman sivut löytyvät myös 
Facebookista: www.facebook.com/kesayöonmarssi.fi. 
 

Maastoasuun sopivat maiharit   

Laitosjalkine Oy tarjoaa sotilaskotiyhdistyksille maastoasuun sopivia maihareita 

135,28 € -10 % => netto 121,76 €. Korkeavartinen vetoketjumaihari muistuttaa 
varusmiesjalkinetta. 
Malli 38050PGMU, koot 35-48. Mallissa hyvä pakkasen kestävä pitopohja, jota saa 

myös piilonastoitettuna (sisällä kävely mahdollista). Malli käy sekä talvi- että 
kesäkäyttöön ja siinä on kosteutta hylkivä rakenne (ei ole täysin vedenpitävä). 

 
Pohjan pitävyyden maksimoimiseksi voidaan pohja nastoittaa kahdella tavalla: 

Piilonastoitettuna 38050NPGMU hinnastohinta on 177,28 € -10 % => netto 159,56 €. 
Erillinen nastapakkaus (maxigrip- nastat voidaan itse ruuvata paikoilleen, ei voi 
kävellä sisätiloissa). Nastat voi ruuvata kesäksi pois. Hinnastohinta 32,73 -10 % 

sopimusale => netto 29,47. 
 

Laitosjalkineen edustajat eri puolilla Suomea hoitavat jalkinesovitukset tiloissanne. 
Jalkineet toimitetaan postilla, kolme paria ja suuremmat kertatoimitukset ilman 
postimaksua. Samalla voitte tilata muitakin työjalkineita sotilaskotikäyttöön. 
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Jos määrä on noin 60 - 70 paria, toimitusaika: n. 30 paria naisten kokoja löytyy 

varastosta, loput menevät työn alle, toimitusaika lopuille noin 3 viikkoa. Miesten koot 
löytyvät varastosta. 

 
Lisätietoja ja tilaukset Johanna Anttila, myyntijohtaja/Laitosjalkine Oy, puh. (03) 3363 
210, 0500  567 372 tai johanna.anttila@laja.com. 

 
 

VARUSMIESTAPAHTUMAT 
 

18.6. Varusmiesten grilli-ilta soden rannassa.  Siskot tervetulleita mukaan. Myös 
työntekijöitä tarvitaan, ilmoittautumiset Merjalle. Tilaisuus on samalla varusmiesten 
kotiuttamisjuhla, esiintyjät Rudolf ja varusmiesorkesteri 

20.6. varusmiehet kotiutuvat 
8.7. uudet alokkaat tulevat 

9.7. alokasinfo 
10.7. alokasinfo 
11.7. alokasinfo 

12.7. alokasinfo 
13.-14.7. omaistenpäivät totuttuun tapaan 

16.8. Vala Vermossa, Espoossa 
 
 

YHTEISTYÖ KAARTIN KILLAN KANSSA 
 
22.5. klo 17:30 tutustumisretki Suomen Kaartin hautausmaalle.  Oppaana Kari J. 

Talvitie.  Kokoontuminen Kaartin hautausmaan portilla (Marian sairaalan kohdalla) 
ei tarvitse ilmoittautua.  Kaatosateen sattuessa sama paikka ja aika mutta 

seuraavana päivänä eli 23.5. Kierros kestää pari tuntia. 
 

 

LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTAA 
 

JUMPPA JATKUU tiistaisin kello 18.00-19.00 rykmentin liikuntasalissa Anun johdolla 
toukokuun puoliväliin saakka. Poikkeuksena vappuaatto, jolloin juhlistamme kukin 

tahoillamme kevään tuloa. Uudetkin jumpparit, uskaltautukaa mukaan! 

 

 
LIIKKUVA SOTILASKOTI 

 

Tässä ennakkotietoa kesän isoimmista autokeikoista. Niitä kaikkia ei ole virallisesti 

vielä tilattu eikä kaikista ole vielä tiedossa tarkat kellonajatkaan. Jos ajankohta sopii 
sinulle, voit heti laittaa alustavan ilmoittautumisesi. Kerro, mihin tapahtumiin voit 

mahdollisesti osallistua ja mihin aikaan voit tulla. Ilmoittaudu vaikka heti, mieluiten 
sähköpostitse, mutta toki voit soittaa. Monesti nopeat syövät hitaat, mutta 

yritämme antaa osallistumismahdollisuuden myös niille, jotka eivät ole ennen olleet 
autokeikoilla. Jos olet ilmoittautunut ja sinulle tuleekin este, ilmoitathan siitä. 
Ilmoita myös, tavoittaako sinut sähköpostitse myös kesäaikaan. 

 
PUOLUSTUSVOIMAIN VALTAKUNNALLINEN LIPPUJUHLAPÄIVÄN PARAATI 

RAASEPORISSA tiistaina 4.6. 
Tänne on pyydetty apujoukkoja marssiosastoon, mutta on mahdollista, että myös 
myyntiapua tarvitaan.  

 
KOTIUTUSKONSERTTI JA GRILLI-ILTA tiistaina 18.6. Santahaminassa 

mailto:johanna.anttila@laja.com
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OMAISTENPÄIVINÄ lauantaina 13.7. ja sunnuntaina 14.7. isompi sotilaskotiauto 
palvelee alokkaita ja heidän vieraitaan. 

 
MILJAZZ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN KAMPUKSELLA keskiviikkona 14.8. 
Autojen pakkaaminen alkaa sotilaskodissa noin kello 14. Kummankin auton tulee 

olla myyntipaikalla valmiina klo 16 mennessä. Myynti jatkuu klo 22 asti ja sen 
jälkeen on vielä loppusiivoukset. 

 
VALA VERMON RAVIRADALLA ESPOOSSA perjantaina 16.8. 
Apua tarvitaan aamusta lähtien sotilaskodissa kahvin keitossa ja autojen 

pakkaamisessa, päivällä myyntityössä kummassakin sotilaskotiautossa itse 
valatilaisuudessa ja myöhemmin iltapäivällä vielä autojen loppusiivouksessa 

sotilaskodissa. Jos olet allerginen ampiaisille, tämä tilaisuus ei sovi sinulle, sillä 
Vermossa on syyskesällä runsaasti ampiaisia ja munkkisokeri houkuttelee ne 
varmasti paikalle. Maastontiedustelu on vasta tulossa, joten tarkat ajat eivät ole 

vielä tiedossa. 
 

SANTAHAMINA HORSE SHOW lauantaina 17.8. 
Aamu alkaa kahvinkeitolla, munkkien paistolla ja auton pakkaamisella. Heppoja 

ihastellaan iltapäivään saakka. 
 

Terveisin 
Merja Autio 

LSK Liikkuva Sotilaskoti 
merja.autio@bastu.net puh. 0400 434941 
 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA  
 
Saunailta Koivusaaressa 28.8.2013 klo 17-21.  

Kuljetus Koivusaareen lähtee Santahaminan päälaiturista klo 17:00 
Saunotaan, uidaan ja grillataan, ja/tai  vain nautitaan loppukesän viimeisistä 
päivistä. 

Ilmoittautumiset 26.8. mennessä Sirpalle, mukaan mahtuu 30 sisarta. 
Peruuttamattomasta ilmoittautumisesta peritään jälkikäteen kuljetusmaksu 10 e.  

  
Maanantaina 23.9.2013 yhdistyksemme täyttää 10 vuotta. 
Vietämme yhdistyksen 10-vuotisjuhlia Perinnetalossa. Tilaisuuden ohjelma on yllätys. 

Samalla tarjotaan sotilaskotityön 95-vuotistaivalkahvit. 
 

Torstaina 28.11.2013 klo 18 yhdistyksen syyskokous. 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:merja.autio@bastu.net
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TAPAHTUMAKALENTERI 

 
Päivä Klo Tapahtuma Vastuuhenkilö 

14.5.2013 8:00 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko ja 
Ateljé Heljä 

Terhi Tolla 

16.5.2013 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

22.5.2013 16:30 Paula-tytön vierailu Virpi Fyhr 

22.5.2013 17:30 Suomen Kaartin hautausmaa Kaartin Kilta 

23.5.2013 18:00 Yhteislauluilta Inka Tiittanen 

25.5.2013  Liiton kevätkokous Säkylässä Sotilaskotiliitto 

30.5.2013 18:00 Hengellinen hetki Annika Wiikeri 

4.6.2013 17:00 Tutustuminen Suomenlinnaan Irma Järvenmäki 

13.6.2013 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

18.6.2013 17:30 Varusmiesten Grilli-ilta Merja Autio 

8.7.2013  Alokkaat saapuvat  

13-14.7.2013  Omaistenpäivät Riitta Kivinen 

14.8.2013 18:00 Miljazz  LSK Merja Autio 

16.8.2013  Vala Vermossa  LSK  

17.8.2013  Horse Show  LSK Merja Autio 

24.8.2013  Sotilaskotiläänin yhteinen retki Inka Tiittanen 

28.8.2013 17:00 Saunailta Koivusaaressa Irma Järvenmäki 

31.8.-1.9.2013  Poikkeusolokoulutus Sotilaskotiliitto 

11.9.2013 18:00 Sisarilta Inka Tiittanen 

12.9.2013 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

23.9.2013 18:00 Yhdistys täyttää 10 vuotta Hallitus 

3.10.2013 18:00 Lukupiiri Ritva Saarni 

5.10.2013   9:00 Hygieniakoulutus Inka Tiittanen 

10.10.2013 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

21.11.2013 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

28.11.2013 18:00 Syyskokous ja pikkujoulu hallitus 

 

Sotilaskodin sisarille järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin tulee ehdottomasti 
ilmoittautua Sirpa Niemiselle joko sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi tai puhelimella 
(09)679771. Kerro tulostasi viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä ennen klo 12:00. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

 
 
 

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). 
 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi

