
 

 
 

 

 
 

 
Puheenjohtajan palsta 

 
Hyvät vihreät siskot 

 

Kuluneena vuonna olemme saaneet paiskia töitä harrastuksemme parissa 

oikein olan takaa.  Kiitos siitä teille kaikille ahkerille sisarille!    

Yhdistyksemme henkilökunnalle kiitos haasteisiin vastaamisesta ja moneen 

venymisestä. 

Vuoden viimeisessä tiedotteessa haluankin toivottaa kaikille 

 

Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta 2014! 

 

Inka  
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SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 

-Hyväksyttiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma  vuodelle 2014. 

 

-Päätettiin henkilöjäsenmaksuksi entinen 15 euroa,  yritys - ja yhteisöjäsenmaksuksi 100 

euroa. 

 

-Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014 esityksen mukaisesti.   

   

-Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Riitta Kivinen ja Irma Järvenmäki. 

 

-Varajäseniksi valittiin Anita Korkalainen, Sirpa Luostarinen ja Aulikki Rautio.  

 

-Tilintarkastusyhtiöksi Oy KPMG Ab, ja varsinaisiksi tilintarkastajiksi Susanna Saarnikari, HTM 

ja varalle Miika Karkulahti, HTM. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Koskela 
ja varalle HTM Eero Lehtelä. 
 

-Sisäiseksi tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Ritva Saarni. 

 

-Valittiin ja hyväksyttiin jaostojen tiimit seuraavasti: 

 

Tarjoilu Santahaminan sotilaskodin tapahtumat:Riitta Kivinen 

 

MPKK:lla olevien sotilaskotien tapahtumat: Eeva Torsti ja Sirkka Puolakka  

 

päivystysvuorot, Virpi Fyhr  

 

LSK Merja Autio 

 

Kirjasto Jaoston vetäjänä toimii Ritva Saarni apunaan tiimi Leena Karhu-Westman, Raija 

Kekäläinen, Pirkko Kinnunen ja Leena Mikkola 

 

Hengellinen Mirja Laukkarinen, Tuula Peränen 

 

Nuoret sisaret Maura Kere  

  

Seniorisiskot Terhi Tolla ja Raija Iso-Junno 

 

Sotilaskotiipäällikkö Minna Frii 

 

Tekstiilihuolto Benita Puuvuori, apuna Sirpa Nieminen 

  

-Hallituksen esitys, että vuosikokous pyytää tilintarkastajia antamaan 

tilintarkastuskertomuksessaan lausumat vastuuvapauden osalta ja tilinpäätöksen 

vahvistamisen osalta (ns. kansalliset lausumat) päätettiin pyytää yksimielisesti. 

 

-Päätettiin perustaa Cafe Korvike Oy 

 

-Päätettiin osakeyhtiön pääomaksi 20.000,- 

 

-Osakeyhtiöön tulee kaksi osakasta Helsinki – Santahamina sotilaskotiyhdistys ry omistaa 

osakkeista 60 % ja Helsingin sotilaskotiyhdistys ry omistaa 40%. 

 

-Päätettiin valtuuttaa Helsinki – Santahamina sotilaskotiyhdistys ry:n edustajana Inka 

Tiittanen  allekirjoittamaan perustamiskirja ja hoitamaan perustamiseen liittyvät asiat. 

 

-Hallitukseen tulee 3-5 jäsentä, joista kolme HSSKY:stä  ja kaksi Helsingin 

Sotilaskotiyhdistyksestä. Päätettiin HSSKY:n edustajiksi hallitukseen Inka Tiittanen, Irma 

Järvenmäki ja Helena Leskinen. 
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Tiedoksi jäsenistölle: Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Elina Räsänen, Katri Laurila ja Terhi 

Tolla. 

 

 
VIERAILU PANKKIMUSEOON 
 

Pankkimuseo vierailu on 21.1.2014 klo 16.00-17.00  ja 20 ensiksi ilmoittautunutta pääsee 

mukaan.  Pankkimuseon osoite on Aleksanterinkatu 36 B.  Kokoonnutaan oven ulkopuolella. 

Mukaan tulijat ilmoittautukaa Sirpalle 17.1. mennessä.  
  

 
Astu sisään tunnelmalliseen jugendkonttoriin!  

Museossa on esillä kulttuurihistoriallisesti  

arvokas arkkitehtitoimisto Gesellius-Lindgren-Saarisen 

suunnittelema, vuonna 1904 käyttöön otettu pankki-

interiööri kalusteineen.  

Näytteillä on osa pankkisalia ja johtajan huone. 

 

 
 

 
 

SENIORISISKOT 
 

Ensi vuodeksi olemme suunnitelleet tammikuun teatteriksi Kansallisteatterin 
Kirsikkapuistoa, jossain vaiheessa tutustumiskäyntiä Vuosaaressa olevaan 

Kulttuurikeskus Sofiaan ja toukokuussa retkeä luontokeskus Haltiaan.    
 
                            

Tapahtumiin ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa  

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

KIRJASTOJAOSTO 
  
Ensi vuoden ensimmäiset kirjastotalkoot pidetään sotilaskodissa keskiviikkona 29.1.2014 

klo 18.00 alkaen. 

 

Tutustumme Helsingin yliopiston pääkirjastoon maanantaina 17.2.2014 klo 17.30–19.00. 

Kokoontuminen kirjaston sisääntuloaulassa klo 17.20, osoite Fabianinkatu 30. Kierros on 

opastettu ja mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. 

 

Lukupiiri kokoontuu sotilaskodissa keskiviikkona 26.2.2014 klo 18.00 alkaen. Luettavaksi 

kirjaksi on valittu Maeve Binchyn Talo Dublinissa. Maeve Binchy on kuvannut irlantilaisia 

lämpimästi, oivaltavasti ja uskottavasti. Kirjassa kovia kokeneet dublinilainen Ria ja 

amerikkalainen Marilyn vaihtavat kesän ajaksi kotejaan ja äkkiä, edes toisiaan tapaamatta, 

molemmat ovat uudessa ympäristössä, uusien ihmisten parissa ja uusien ongelmien edessä. 

 

Kaikkiin tilaisuuksiin toivotaan ilmoittautumista etukäteen Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai 

puh. 679 771 aamupäivisin. 
 

 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTAA 
 

JUMPAT JATKUVAT JOULUTAUON JÄLKEEN 

Liikuntatunnit jatkuvat tiistaisin liikuntasalissa  

klo 17.30 – 18.30. Tammikuu alkaa kuntopiirillä  

7.1.2014 ja sen jälkeen Anu taas liikuttaa meitä  

kevään ajan. 

 

Reipasta ja liikunnallista joulun aikaa kaikille!  

 
 

SOTILASKOTILIITTO 

 
Sotilaskotityön 100-vuotishistorian kirjoittajaksi on valittu sotatieteiden dosentti, 

prikaatinkenraali Pentti Airio.  

 

Vuoden 2014 vaatteiden tilausaikataulua 

P&M Desing (Ruutuvaatteet) tilaukset 15.2. ja 31.8.2014 

Profline (työ- ja järjestövaatteet, neuletakki yms.) tilaukset 28.2. ja 31.8.2014 

Pajunen (maastopuvut) tilaukset 27.3. ja 13.11.2014 

 

T-paita 

Sotilaskotisisarille ja henkilökunnalle on tilattavissa t-paitaa. Paita on tarkoitettu vapaa-aikaan, 

mutta EI työasuksi sotilaskotiin. Paita on vihreä ja tereet kauluksessa ja hihansuissa ovat 

valkoiset. Koot XS - XXL. Hinta on 11 €/kpl. Tilaukset tehdään liitosta järjestösihteeriltä. 

  

 

 

MUUTA MUKAVAA 
 

Syyskokouksessa kerätty Lastensairaalan tuotto oli keräyksen ja yhdistyksen kanssa 

yhteensä 400 euroa.  Maija-Liisa Anttila lämpimästi kiittää osallistumisesta 

syntymäpäiväkeräykseen.  Summasta tuli näin tasainen, koska Maija-Liisa itse täytti sen 

seuraavaan sataan euroon.  keräyssumma on jo lähetetty yhdistyksen nimissä saajalle. 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
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6.1.2014  Uudet alokkaat  

7-9.1.2014  Sode-infot  

11-12.1.2014  Omaisten päivät  

21.1.2014 16.00-
17.00 

Vierailu Pankkimuseossa  

29.1.2014 18.00 Kirjastotalkoot Ritva Saarni 

Tammikuu 2014  Teatteri Kirsikkapuisto Lilli Voutilainen 

17.2.2014 17.30-
19.00 

Yliopiston pääkirjastoon 
tutustuminen 

Ritva Saarni 

22.2.2014  Vala Senaatintorilla  

26.2.2014 18.00 Lukupiiri Ritva Saarni 

27.2.2014  Marttaliitto, siivousluento  

  Digikuvauskurssi  

Kevät 2014  Kulttuurikeskus Sofia Seniorisisaret 

8.3.2014  Naisten päivän konsertti  

27.3.2014  Kevätkokous  

  Sotilaskotiläänin yhteinen 
sisarpäivä 

 

9.4.2014  Kaartin Soittokunnan 
kevätkonsertti 

 

  Kävelyretki kirjojen Helsinkiin  

Toukokuu 2014  Luontokeskus Haltia Senioririsaret 

2.6.2014  Urheilijat palvelukseen  

14-15.6.2014  Valtakunnalliset sisarpäivät 

Mikkelissä 

 

7.7.2014  Alokkaat  

  Sodeinfot  

12-13.7.2014  Omaisten päivät  

2.8.2014  Hamina Tattoo  

16-17.8. tai 23-
24.8.2014 

 Läänin sisarretki Viroon  

26.8.2014  Killan saunailta  
 

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 
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
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Tonttujen juhlat 
 

Yöntumma taivas ja tähtien taika - 

kinkun ja syltyn ja makkaran aika. 
Hiutaleet tanssivat villin fandangon, 

aika on piirin ja polskan ja tangon. 
 

On keitetty, paistettu, putsattu kauhat, 

on pakkailtu lahjat ja solmittu nauhat. 
Nyt autosta huutelee äänekäs kuoro: 

”Juhlimaan kaikki! Jo meidän on vuoro!” 
 

Kun huiske ja tuiske ja juoksu on loppu 

ja hellittää vihdoinkin raatajan hoppu, 
niin jouluinen rauha on heillä ja meillä 

ja muuttuvan maailman oudoilla teillä. 
 

Yöntumma taivas ja tähtien taika - 
kinkun ja syltyn ja makkaran aika. 

Räiskyvät liekit, kun ihmisten lailla 
juhlivat tontut nyt huolia vailla. 

 
Lotta Gahran 

 
 



 


