
 

Puheenjohtajan palsta

Hyvät vihreät sisaret

Pääsimme jo aikaisin toukokuussa nauttimaan kesäisen lämpimistä päivistä. Tulipa jo 
valitettuakin, kuinka kuumaa on. Toukokuussa oli myös liiton kevätkokous Porissa.  
Kokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, että onko oikein ”kerjätä” sisarilta työpanoksen 
lisäksi rahaa hankintoihin. Näillä rahoilla hankittaisiin sotilaskoteihin tabletteja poikien 
käyttöön. Oma yhdistyksemme on onneksi saanut Urlus-säätiöltä varat tietokoneiden 
hankintaan.  Saliin asennettiin neljä konetta lisää ja kirjassa on kolme läppäriä käytössä. Mikäli
saamastamme rahasta vielä jää, hankimme lisäksi tabletteja ja yhden päätteen 
terveysasemalle poikien käyttöön.

Puolustusvoimien uudistukset näkyivät kesäkuun toisena päivänä, kun ensimmäiset 
urheilukoulun varusmiehet astuivat palvelukseen muodostaen tiedustelukomppanian.  
Urheilukoulu kuuluu kuitenkin Hämeen rykmentin alaisuuteen tämän vuoden loppuun asti ja 
vasta sitten siirtyvät rykmenttiimme.  Sode infossa munkit ja limut maistuivat kuten muillekin,
kovin olivat mukavan oloisia. Heitä kun on vain 61, tuntui joukko heti tutummalta.
Sisarpäiviä  vietettiin  Mikkelissä. Meitä siskoja oli  kokoontunut paikalle  yli  300. Tapaaminen
alkoi  Karkialammilla  ruokailulla  ja  aloitusjuhlalla.  Juhlan  jälkeen  kukin  lähti  valitsemalleen
retkelle.  Illalla  kokoonnuimme  Mikaeliin  nauttimaan  Rakuuna  soittokunnan  konsertista  ja
syömään  iltapalaa.  Sunnuntai  aloitettiin  kirkkopuistossa  aamuhartaudella  ja  lähetettiin
seppelpartiot  Päämaja-  patsaalle  Mikkelin  torin  laidalle  ja  hautausmaalle.  Tämän  jälkeen
nautimme taas retkistä ja kokoonnuimme Karkialammille lounaalle ja päätöstilaisuuteen. ”Ja
meillä  kaikilla  oli  niin  mukavaa”!  Santahaminasta  tapahtumaan osallistui  seitsemän siskoa.
Yhdessä  matkasimme  muiden  Etelä  –  Suomen  sotilaskotiläänin  siskojen  kanssa  armeijan
järjestämällä pienoisbussilla.

Kevään aikana sotilaskodissamme on vierailut eri naisjärjestöjä.  Työmme kiinnostaa kovasti 
muitakin. Olemme saaneet mukavasti lisää uusia siskoja - tervetuloa uudet joukkoomme! 
Muistattehan niin uudet kuin vanhatkin siskot, uudet alokkaat tulevat jälleen 7.7.2014. Saman 
viikon iltoina järjestetään sode infot, kattamiseen ja tilaisuuden jälkeen pöytien siistimiseen 
tarvitaan siskoja. Omaisten päivät koittavat heti saman viikon viikonloppuna 12 ja 13 päivä. 
Kaikkien tekeviä käsiä tarvitaan. Varaa kalenterista aika ja ilmoittaudu sähköpostilla 
riittakivinen@hotmail.com. Sekä lauantaina että sunnuntaina puurramme kahdessa vuorossa. 
Kun kerrot tulostasi, kerro myös haluatko ilta vai aamu vuoroon. Iltavuoro on ainakin klo 21 
asti.

Vietetään rahallista ja levollista kesää unohtamatta varusmiehiämme. Nähdään sotilaskodissa.
Inka 

OMAISTENPÄIVÄT SAAPUMISERÄLLE 2/2014

Heinäkuun saapumiserän omaistenpäivät järjestetään 12-13.7.2014.
Kaikkien tekeviä käsiä tarvitaan. Varaa kalenterista aika ja ilmoittaudu sähköpostilla 
riittakivinen@hotmail.com. Sekä lauantaina että sunnuntaina puurramme kahdessa vuorossa. 
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Kun kerrot tulostasi, kerro myös haluatko ilta vai aamu vuoroon. Iltavuoro kestää klo 21 asti ja
mahdollisesti vähän ylikin.
Tervetuloa  mukaan tämän kesän sisarretkelle Tallinnaan, alla 

viikonlopun ohjelma:

LÄHTÖ Lauantaina 16.8. klo 8.30 Länsisatamasta (Eckerö Linen terminaali) m/s 
Finlandia-laivalla, saapuminen Tallinnaan n. klo 11. Huom! ole paikalla jo tunti ennen laivan 
lähtöä ryhmälähtöselvityksen vuoksi.  Matkanjohtajamme tunnistat SOTILASKOTI-kyltistä-

Tutustumisvaihtoehtoja (pienryhmissä kiinnostuksen mukaan)
Lauantaina
-käynti Tallinnan kuuluisassa KARNALUKS-käsityötarvikekaupassa (raitiovaunu/kävellen)
-Viru-hotellin KGB-”vakoilumuseo” (max. 15 henkilöä; toinen opastus sunnuntaina)
Lauantaina omaa aikaa yhteiseen illalliseen saakka.
Sunnuntaina
-Opastettu kävely Tallinnan vanhassa kaupungissa
-Tutustuminen Kadriorgin palatsiin ja/tai KUMUn taidemuseoon (raitiovaunu)
-Merimuseo (Lennusadam, taksi/kävellen)
-Miehitysmuseo (keskusta)
-Kaupunginmuseo tai Historiallinen museo (vanha kaupunki)
-Viru-hotellin KGB-”vakoilumuseo” (max. 15 henkilöä)

PALUU Sunnuntaina 17.8. klo 19.30 m/s Finlandialla, saapuminen Helsinkiin n. klo 21.45
Matkan hinta 110,00€/henkilö sisältää laivamatkat, majoituksen Hotelli Virussa (2hh), 
hotelliaamiaisen sekä bussikuljetuksen hotelliin/hotellista. Yhden hengen huone lisämaksusta 
(saatavuus riippuu hotellin varaustilanteesta) Ruokailu, matkavakuutus, pääsyliput, Tallinnan 
paikallisliikenteen liput, taksi jne. omakustanteisesti. Läänintoimikunta osallistuu yhteisen 
illallisen kustannuksiin 20,00€/sisar.
Sitovat ilmoittautumiset: perjantaihin 27.6. mennessä Sirpalle, taloussihteerillemme, jolta saat
ohjeet matkan maksamiseksi. Mukaan mahtuu 40 sisarta ja paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Mainitse ilmoittautuessasi, mitkä retkikohteet sinua kiinnostavat sekä 
mahdolliset ruoka-ainerajoitteet ja –allergiat. Mukana matkalla tulee olla voimassaoleva 
henkilökortti tai passi.
Ilmoittautumiset Sirpa Niemiselle joko sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi tai puhelimella 
(09)679771.

SENIORISISKOT

Ennen kesälomaa merkitkää päivyriinne seuraava tapaaminen. Kokoonnumme suunnittelun, 
kahvittelun ja rupattelun merkeissä sotilaskotiin 28.8. klo 13.00.

Kesänvietto-ohje kaikille sisarille:

Ihastele poutapilviä
siristele auringossa silmiä.
Haista kesän tuoksut
unohda turhat juoksut!
Muista paljon lekotella
laiturilla elämää hekotella.
Mieti kivoja juttuja,
tapaa ystäviä ja tuttuja.
Älä murehdi ötököitä
vietä rauhallisia kesäöitä!
 

Terhi ja Raija

Tapahtumiin ilmoittautuminen
Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa 
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puh. 679 771 ; taloussihteeri@hssky.fi. Kaikki sisaret ovat tervetulleita  tapahtumiin.

TARJOILUJAOSTON KERTAUSKURSSI

13.9. klo 14-17 Tarjoilujaosten kertauskurssi sotilaskodissa.
Sotilaskodin päivystykseen kuuluu eri toimintamuotoja, joista voit valita mieleisesi.
Tule mukaan kertaamaan eri laitteiden ja koneiden toimivuutta! Olethan sotilaskodin kantava 
voima! Tarjoiluun liittyvä hygieniapassikurssi järjestetään 20.9.2014.

Vapaaehtoisena saat nauttia sotilaskodin tunnelmasta samalla, kun teet arvokasta työtä. 

Nuorille harrastuksesta saattaa olla hyötyä, kun he suunnistavat kohti tiettyä ammattia tai 
työtä.
Ilmoittautumiset Sirpalle 

MUSIIKKITAPAHTUMIA

Hamina Tattoo lauantaina 2.8.2014.

Muutamia lippuja on vielä myymättä, hinta vain 38€.
Yhteiskuljetus, ruokailu varattu Hotelli Leikarista. Buffet 
hintaan 11€, kerätään bussissa.

Vartioparaatit ja MIL-Espa –konsertit kesällä Helsingissä

Kaikki vartioparaatit alkavat Senaatintorilta klo 12.30. Muutamaa minuuttia ennen kuullaan 
kuitenkin viihdemusiikkiesitys ja joukkojen ilmoittautuminen oman joukko-osaston 
komentajalle.
Paraatireitti kulkee Unioninkadun kautta Esplanadille ja Päävartioon, missä tapahtuu 
vartionvaihto. Paluumatka kulkee Esplanadin puiston ympäri ja sieltä Kasarmikatua pitkin 
Kasarmitorille.
Vartioparaatipäivinä Espan lavalla järjestetään myös viihteellinen MIL-Espa –konsertti klo 
14.00
Vartioparaatissa esiintyvät soittokunnat ovat:
11.7. Laivaston soittokunta
18.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
25.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
8.8. Kaartin soittokunta
29.8. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

LIITON TIEDOTTEET

Sotilaskotijärjestön sähköiset osaamismerkit

Sotilaskotiliiton koulutusprosessi on osallistunut Ok-opintokeskuksen Open Badge Factory 
-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuoda osaamismerkeillä osaaminen näkyväksi.

Koulutusprosessi on nyt hankevuonna 2014 luonut Jäsenrekisteriosaaja, Sotilaskotitoiminnan
perusteet ja Sotilaskotitoiminnan maasto-osaaminen -sähköiset osaamismerkit käytettäväksi
Sotilaskotijärjestössä. 

Jäsenrekisteriosaaja merkin myöntää Sotilaskotiliiton 
koulutusprosessi/jäsenrekisterikoulutuksen kouluttaja koulutuksen käyneille sisarille. Vuoden
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2014 aikana osaamismerkki myönnetään vuonna 2013 ja 2014 jäsenrekisterikoulutuksen 
käyneille. 

Sotilaskotitoiminnan perusteet ja Sotilaskotitoiminnan maasto-osaaminen osaamismerkit 
myöntää Sotilaskotiliitto sotilaskotiyhdistyksen suosituksesta, että ao. sisar on merkin 
ansainnut.
Sotilaskotiyhdistykset ilmoittavat Sotilaskotiliittoon järjestösihteerille kootusti esim. exel-
taulukkona (sisaren nimi ja sähköpostiosoite) 30.9.2014 mennessä kenelle sisarille merkit 
hankevuonna myönnetään. 

Sisarten sähköpostiosoitteet

Sotilaskotiliiton järjestämää some-kyselyä tehdessä tuli ilmi, että yhdistysten 
jäsenrekistereissä on hurjan paljon virheellisiä ja vanhentuneita sähköpostiosoitteita. 
Jäsenrekisterissä sisarten sähköpostikohdassa voi olla vain YKSI sähköpostiosoite 
kirjattuna, jotta sotilaskotiliiton intraan kirjautuessa sisar pystytään tunnistamaan jäseneksi.
Intraan kirjautuminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen. Huom. myös osaamismerkkien 
myöntäminen/vastaanottaminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen.

MUUTA MUKAVAA

Kaartin Kilta tiedottaa
Tutustumiskäynnit ja esitelmät Perinnetalolla
Maanantaina 25.8.2014 Kaartin Jääkärirykmentin kalustoesittely ja toimintanäytös.
Kokoontuminen Aliupseerikoulun edessä klo 15,45. Tilaisuus kestää pari tuntia ja killalle 
paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautuminen viimeistään 17.8. klo 18.00 mennessä. Syntymäaika ja auton 
rekisterinumero mainittava.
Maanantaina 29.9.2014 klo 18.00 Puolustuvoimien Kansainvälisen Keskuksen edustaja kertoo 
rauhanturvaamisen historiasta ja luo katsauksen tämänpäivän kriisinhallintaan
Ilmoittautumiset Kai Wigrenille 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi

Syksyn jumpat

Jumpat jatkuvat 2.9. lähtien tiistaisin kello 18.00 rykmentin liikuntasalissa. Aloitamme 
kuntopiirillä ja loka-marraskuussa on Anun vetämä lihaskuntojakso, jossa treenataan 
erityisesti niitä lihaksia, joita tarvitaan, että selvitään taas kunnialla talven liukkailla keleillä. 
Ajankohdasta tarkemmin syksyn tiedotteessa.

Helsingin Sotilaskotiyhdistys

Helskyssä tapahtui kevään kuluessa iso muutos Otaniemessä olevan sotilaskodin toiminnan 
päättyessä, sillä Raja- ja Merivartiokoulu siirtyi Immolaan.
Kodittomaksi Helsky ei kuitenkaan jäänyt, vaan uudet tilat löytyivät Lauttasaaresta ESSLEN 
tiloista, joita kunnostetaan kesän aikana.

 
Osaanottomme

IN MEMORIAM

Sotilaskotisisar

Hannele Pälsi-Grahn

24.10.1955 – 8.6.2014
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13.6.2014 vietettiin Salme Haarasen ja Eeva Riuttalan yhteiset synttärit.

Lämpimät onnittelut!!!!!

Santahaminan sodesiskot Kesäyön marssilla Tuusulassa

Lauantaina 7.6. kello 18:00:00 kuusi reipasta sisarta starttasi kesäyön marssille Tuusulan 
urheilukentän juoksuradan puolivälistä. Vielä päivällä kannoin tavaroita autoon vesisateessa ja 
soitin Leenalle, saanko perua osallistumiseni, kun en halua marssia sateessa kengät märkinä. 
Leena lupasi, että sade loppuu kello 17. Ihan ei osunut ennustus oikeaan, sillä vedentulo 
loppui jo tuntia aiemmin. Tällä kertaa siis sää suosi meitä. Aurinko paistoi poutapilvien takaa ja
pieni tuulenvire kuivatti hien. Valitsemamme 15 kilometrin reitti kierteli pitkin 
kulttuurimaisemia Tuusulassa ja Keravalla. 
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Tasainen reitti ja tasainen vauhti, siinä valttimme tälle matkalle. Nopeimmat kävelijät ottivat 
välillä pieniä irtiottoja, mutta näköetäisyys säilyi ryhmällä kaiken aikaa. Yhdessä pysyttiin ja 
yhdessä tultiin maaliin.

Ensi vuonna uudelleen. Kesäyön marssi o ens vua Turus, Ruissalos, mis tuamet kukkii ja kialot
tuaksuu, vaikka onhan noita kävelytapahtumia lähempänäkin. Syksyllä ryhdytään kokoamaan 
joukkoa kokoon ja treenataan, ettei kenenkään tarvitse kylmiltään lähteä marssille.

Mukana olleiden puolesta
Merja

TAPAHTUMAKALENTERI

7.7.2014 Alokkaat saapuvat
12-13.7.2014 Omaisten päivät Riitta Kivinen
2.8.2014 Hamina Tattoo Inka Tiittanen
15.8.2014 Vala Hakunilan urheilupuistossa
16-17.8.2014 8:30 Läänin sisarretki Tallinnaan Inka Tiittanen
26.8.2014 Saunailta Killan saunalla Hallitus
28.8.2014 13.00 Seniorisisarten tapaaminen Terhi Tolla
13.9.2014 14-17 Toinen Tarjoilujaoston 

kertauskurssille
20.9.2014 Hygieniapassikurssi ja koe Inka Tiittanen
24.10.2014 Uusien koulutuspäivä Allu Lamminen
27.11.2014 18:00 Syyskokous, alustava varaus Hallitus

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 tapahtumaa edeltävänä päivänä ennen klo 12:00.

Saapuminen sotilaskotiin
Yleensä sisarten tulosta on portille toimitettu erillinen lista 
osallistujista vuorolle tai tapahtumiin (muista ilmoittautua).
Mikäli nimeäsi ei löydy, portilla ilmoitat nimesi ja että olet tulossa
sotilaskotiin esim. päivystämään. Yhdistyksen jäsenlista löytyy 
portilta (keltainen kansio, jossa yhdistyksen nimi sekä 
kannessa että päädyssä). Tästä kansiosta vartija tarkistaa että 
nimesi löytyy sieltä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan. 
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