
 

 
 

 

 
 

 
Puheenjohtajan palsta 

 
Hyvät siskot 

Vuosi vaihtui ja yllättäen olemmekin jo eläneet yhden neljänneksen tästä vuodesta.  
Yhä vain nopeammin vierivät kuukaudet eteenpäin.  Talvi on ollut minulle oikein 

minun mieleinen, ei ole ollut tarvetta talvikengille eikä kerros pukeutumiselle.  Lunta 
juuri sopivasti, vaikka tiedän, että hiihtäjäsiskot olisivat kaivanneet tuhdimpia 
lumikerroksia.  

Toiminta on käynnistynyt entisellä tarmolla, on vierailtu Martoissakin peräti kaksi 
kertaa.  Tulossa on teatteria, Sotilaskotiläänin yhteistä sisariltaa,  koulutusta, siis 

huvia ja hyötyä.  Valtakunnalliset sisarpäivät Mikkelissä ja Viron viikonloppumatkaa.  
Molemmista on lisää tässä tiedotteessa. 
Toimintasuunnitelmassa päätimme ottaa yhdeksi vuoden teemaksi Arvostava ja 

kunnioittava sisarten keskeinen yhteistyö.  Viime vuoden puolella järjestettiin 
ensimmäinen koulutusrupeama asiasta jaoksien vetäjille.  Koulutus jatkuu  

henkilökunnalle järjestettävänä koulutuksena. Yhteinen sisarilta asiasta järjestetään 
alku syksystä.  Kaikissa tilaisuuksissa on kouluttajana ollut Arja Porvali. 
Sotilaskotiin ollaan palkkaamassa iltavuoroon tiskaajapoikaa. Hän olisi vuorossa 

maanantaista torstaihin klo 17:00 klo 21:00 asti. Hallituksessa toivomme tämän 
helpottavan siskojen iltavuoron paineita ja työn raskautta.  Ilman tiskaamistakin 

iltavuorolaisilla on usein hoppu vitriinin täytössä ja muussa touhussa.  Ahkeria 
olemme olleet, kun ajattelemme viime vuotta, harrastustunteja tehtiin yhteensä 
kaikki toiminnat mukaan lukien noin 1500 työpäivän verran.  

Kevätkokous pidettiin Terhin napakalla johdolla.  Siskoja oli tullut peräti 39 paikalle ja 
asiat sujuivat jouhevasti.  Kokouksen jälkeen kuulimme, ennakkoon jo tiedotetusti, 

Naisten Pankin toiminnasta.  Toinen naisten harrastama yhteisö, me huolehdimme 
varusmiehistä, Naisten Pankki auttaa kehitysmaiden naisia kouluttautumaan ja 
saamaan ammatin.  Pientä ostettavaakin oli asian tukemiseksi. 

Olemme saaneet Urlus säätiöltä rahaa, jolla hankitaan varusmiehille uusia 
tietokoneita.  Sotilaskotiliitolla on tämän vuoden teemana ”yhteys kotiin ” kampanja, 

joten uudet hankinnat lisäävät pääsyä netin kautta ulkomaailmaan.  Olen ajatellut, 
että salin koneiden lisäksi kirjastoon hankitaan muutama läppari, joita voi lainata 

kirjaston aukioloaikana.  Lisäksi hankimme tulostimen, sitä kun on usein kyselty. 
Kävimme jo Iskussa  katsomassa millainen pöytä / pöydät mahtuvat nykyiseen 
tietokonepaikkaan. 

Nähdään vuoroilla sodessa - muistathan käyttää netin vuorovarauslistaa. 
Ahkeruudesta kiittäen  Inka 

 



 2 

 

 

VALTAKUNNALLISET SOTILASKOTISISARPÄIVÄT MIKKELISSÄ 14.-
15.6.2014 
 

Onko Mikkeliin mänijöitä, juna män just, mutta bussi lähtee klo 7:30 Mikonkadulta, Fennian edessä 

olevalta tilauslaiturilta.    

Olemme varanneet joko 40 tai 60 henkilön bussin yhteisesti siskoille Etelä-Suomen 

sotilaskotiläänin yhdistyksille.    Ilmoittaudu pikaisesti Sirpalle viimeistään 11.4. 2014 joko 

puhelimella  09-679771 tai sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi 

Sirpa tarvitsee seuraavat tiedot: 

 Sukunimi ja etunimi, puh numeron, sähköpostin, lauantain ja sunnuntain retken numeron, ruoka ja 

liikuntarajoitteet.  Lisäksi kerro osallistutko yhteiseen bussikuljetukseen.   Olemme varanneet 

Mikkelin Vaakuna hotellista huoneita yhdeksi yöksi, haluatko yöpyä siellä. 

Mitä tämä kaikki maksaa?  Yhdistys on päättänyt maksaa sisarpäivien osallistumismaksun  30 

euroa,  itselle jää kustannettavaksi kuljetus ja yöpyminen yhteensä noin 120 euroa. 

 

Mikkeli odottaa!
 

VALTAKUNNALLISTEN SOTILASKOTISISARPÄIVIEN OHJELMA  
 

 Lauantai 14.6.2014 

 

Klo 

09.00 – 11.00 Ilmoittautuminen yhdistyksittäin Karkialammella PitoPata 

  (os. Karkialammentie 6, 50150 Mikkeli) 

10.00 – 11.30 Lounas, ravintola PitoPata 

11.30 – 11.45 Avajaiset, PitoPadassa tai ulkona pihamaalla 

12.00 - 16.00 

 Retki 1:  Porrassalmen taistelun 225-vuotistaistelunäytös ja kiertoajelu kaupungilla Mikke-

Junalla (sis. sotilaskotinäyttely) 

Retki 2:  Mikkelin klubi/ Mannerheimin salonkivaunu/ Kenkävero/ Mikkelipuisto   

Majoittuminen 

18.00 - 22.00 Konsertti ja savolainen iltapalapöytä Mikaelissa 

 
 Sunnuntai 15.6.2014 

 

Klo 

08.00– 09.00 Aamupala hotellissa 

09.00 - 10.00 Seppeleen lasku Päämaja-patsaalle torilla ja hartaus Kirkkopuistossa 

10.00 - 12.30  

Retki 3:  Kenkävero/ Mikkeli-puisto (sis. sotilaskotinäyttely) 

Retki 4:  Kaupunkikiertoajelu bussilla (sis. sotilaskotinäyttely) 

Retki 5:  Jalkaväkimuseo (sis. sotilaskotinäyttely) ja Mikke-Junalla kiertoajelu 

12.00 – 13.30 Lounas Karkialammella, ravintola PitoPata  

13.30 – 14.30 Päätöstilaisuus ja kakkukahvit Karkialammella 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 
Retkien kuvaukset 

 

 Lauantai 14.6.2014 klo 12-16 eli 4 h 

 

Retki 1:  Porrassalmen taistelun 225-vuotistaistelunäytös ja Mikke-Juna kiertoajelu 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi


 3 
Porrassalmen taistelu käytiin vuonna 1789 kesäkuun 13. päivänä. Taistelun 225-vuo-

tispäivän kunniaksi järjestetään näytös, jossa katsojat seuraavat tapahtumapaikalla joukkojen 

yhteenottoja ja heille kerrotaan taistelun historiaa. Porrassalmelle matkataan bussilla tai 

laivalla ja paluu päinvastoin. Liikkuminen tapahtumapaikalla vaatii maastoon sopivat jalkineet. 

Kiertoajelu kaupungilla Mikke-Junalla (sis. sotilaskotinäyttely) 

Kaupunkijuna Mikke tekee opastelun kiertoajelun kaupungilla ja samalla tutustutaan 

Jalkaväkimuseolla olevaan sotilaskotinäyttelyyn. 

 

Retki 2:   Mikkelin Klubin tiloissa ylipäällikkö Mannerheim nautti lounaan ja päivällisen 

päivittäin jatkosodan aikana lähimpine alaisineen Mikkelissä ollessaan. Esittelyn lomassa voi 

nauttia omakustanteisen piripintaisen Marskin ryypyn. 

Mannerheimin salonkivaunu on avoinna tutustumista varten 14.6. sotilaskotisisarille.  

Pääsemme oppaan kanssa katselemaan vaunua sisältäpäin. 

Kenkävero ja  Mikkelipuisto sijaitsevat lähekkäin kävelymatkan päässä toisistaan. Kenkäveron 

pappilan päärakennus ja tunnelmallinen pappilamiljöö puutarhoineen ja myymälöineen ovat 

parhaimmillaan juuri kesällä. Siellä on paljon nähtävää ja tuliaiset kotiin voi hankkia 

vaivattomasti. Kenkäveron aittojen vintille avautuu 1001 lapasta -näyttely 14.6. juuri 

sopivasti. 

Mikkelipuiston mallipuutarhat sekä luonnonkaunis ympäristö luovat ainutlaatuisen 

kokonaisuuden. Virkistyksen ohella se tarjoaa kävijöille runsaasti tietoa ja ideoita oman pihan 

ja ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. 

 

Sunnuntai 15.6.2014 klo 10-12.30 eli 2,5 h 

 

Retki 3:  Kenkävero/ Mikkeli-puisto ja lopuksi Jalkaväkimuseon sotilaskotinäyttely  

Sama ohjelma kuin lauantain retkellä Kenkäveron ja Mikkelipuiston osalta. Lisäksi käydään 

tutustumassa Jalkaväkimuseolla olevaan sotilaskotinäyttelyyn. 

 

Retki 4:  Kaupunkikiertoajelu bussilla (sis. sotilaskotinäyttely). 

Opastettu kierros kaupungilla sisältää tietopaketin Mikkelin historiasta ja antaa mahdollisuuden 

tutustua nähtävyyksiin. Jaloittelutuokioita on 1-2 sopivassa paikassa matkan varrella.  

 

Retki 5:  Jalkaväkimuseo ja sotilaskotinäyttely sekä kiertoajelu Mikke-Junalla. 

Jalkaväkimuseo sijaitsee Mikkelin keskustan tuntumassa vanhalla kasarmialueella. Mikkelin 

kasarmialue on säilynyt miltei alkuperäisessä asussaan. Jalkaväkimuseon käytössä on kaksi 

puukasarmia. Museon monipuoliset näyttelyt antavat kattavan kuvan suomalaisen jalkaväen 

historiasta. Esillä ovat armeijan varustautuminen ja 1900-luvun sotien – vapaus-, talvi- ja 

jatkosodan sekä Lapin sodan aikaiset tapahtumat. Erikoisnäyttelynä museolla on mm. 

sotilaskotinäyttely.  

 

Retkiohjelma tarkentuu lopulliseen muotoonsa ilmoittautumisen päätyttyä 14.4.2014. 

 
 

SENIORISISKOT 
 

24.4. klo 13 Senioreiden tapaaminen sotilaskodissa. 
Toukokuussa tehdään retki Haltia-luontokeskukseen. 
                            

Tapahtumiin ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa  

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

 
 

KIRJASTOJAOSTO 
  
Kevään viimeiset kirjastotalkoot pidetään sotilaskodissa keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00 

alkaen. 

 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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Teemme keväisen kävelyretken maanantaina 12.5.2014, teemana Kirjojen Helsinki. 

Retkellä tutustutaan muutamiin katuihin ja kohteisiin, joita on kuvattu kotimaisessa 

kaunokirjallisuudessa. Kierros alkaa Kapteeninkadulta, jatkuu ydinkeskustaan ja päättyy 
Kauppatorille. Kokoontuminen Ravintola Sea Horsen edessä klo 16.30, osoite Kapteeninkatu 

11. 

 

Seuraavaksi lukupiirin kirjaksi on valittu Alice Munron Hyvän naisen rakkaus. Lukupiiri 

kokoontuu syksyllä ja päivä ilmoitetaan seuraavassa tiedotteessa. 

 

Kaikkiin tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai 

puh. 679 771 aamupäivisin. 

 

 

HENGELLINEN JAOSTO 
 
27.5.2014 klo 18:00 Perinteinen hengellinen ilta kirkon raunioilla, mukaan voi ottaa tuttavia. 

 

10-11.4.2014 Puolustusvoimien valtakunnalliset hengelliset päivät Santahaminassa 

Kaikki sisaret tervetulleita mukaan ohjelmaan 

  

10.4.  klo 13:00 tapahtuman avaus Sotilaskodissa  ( koti kiinni tapahtuman ajan) 

10.4. klo 20:00 Sotilaskodissa Gospel konsertti tai samaan aikaan elokuvasalissa seurat,  

sotilaskoti auki. 

11.4. päättöjumalanpalvelus vanhassa kirkossa klo 13:00 ja kirkkokahvit klo 14:30.  

Osallistujat ilmoittautuvat Sirpalle 9.4.2014 mennessä kaikkiin tapahtumiin 

 

24-25.4.2014 Puolustusvoimien ortodoksiset hengelliset päivät Uudessa-Valamossa. 

Ilmoittautumiset 11.4.2014 mennessä puh. 020 6100 480 

 

SISARILTA 
 

Sotilaskotialueen yhteinen sisarilta järjestetään torstaina, 15.5 klo 18.00 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tiloissa Katajanokalla, osoite Katajanokankatu 4 D, ovikoodi 

7384. 

Ohjelmassa 

* House of Elliotin edustaja kertoo kevään korutrendeistä ja koruista yleensä 

* miten asusteilla voi uudistaa pukeutumistaan (esittäjä selviää myöhemmin) 

* tilaisuuden alussa kahvitarjoilu  

* arvontaa sekä mahdollisuus ostaa edullisesti House of Elliotin uutuuskoruja 

 

Ilmoittautuminen 9.5.2014 mennessä osoitteeseen taloussihteeri@hssky.fi. 

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja katsomaan kevään kuulumisia! 

 

 

TARJOILUJAOSTON KERTAUSKURSSI 
 
3.5.ja 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! 

 

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 2.5. mennessä 

 

 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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MUSIIKKITAPAHTUMIA 

Viihdekonsertti 

Keskiviikkona 9.4.2014 kello 19.00 
Finlandia-talo 

 
Kaartin soittokunnan jokakeväiset viihdekonsertti. Konsertin johtavat Kaartin soittokunnan 

päällikkö, musiikkimajuri Jyrki Koskinen sekä kapellimestari, musiikkikapteeni Ville 
Paakkunainen. Solistina laulaa Laura Voutilainen.  

Liput sisarille 20 €, muualta ostaen 25 €. 

 

 

 Hamina Tattoo lauantaina 2.8.2014. 

 Varatkaa lippunne ajoissa nähdäksemme  

 pääsevätkö myös ystävät mukaan. 

 
 

 

 
 

MUUTA MUKAVAA 
 
Kaartin Kilta tiedottaa 

Maanantaina 28.4. klo 18.00 Helsingin pelastuslaitoksen edustaja kertoo poikkeusolojen 

pelastustoiminnasta pääkaupunkiseudulla. 

 
Tiistaina 6.5. klo 17.30, rankkasateen sattuessa 7.5. Kari J Talvitien johdolla tutustumme 

Kaartin hautausmaahan ja viereisen luterilaisen hautausmaan vanhimpaan osaan. 

Kokoontuminen Kaartin hautausmaan portilla(Marian sairaalan kohdalla) klo 17.20. Ei tarvitse 

ilmoittautua. Tervetuloa mielenkiintoiselle "retkelle" suomen ilmeisesti ainoalle 

sotilashautausmaalle. 

 
Ilmoittautumiset jos ei kulkulupaa edellisenä perjantaina klo 08.00 mennessä, nimi, 

syntymäaika ja auton rekisterinumero kai.wigren@pp.nic.fi tai puh. 050 465 4088 

 
 
7.6. Kesäyön marssi Tuusulassa, marssijat lähtevät klo 18:00 taipaleelle. 
Kerätään oma porukka, yhdistys maksaa marssijoiden osallistumismaksusta (40€) puolet. Ryhmä 
itse päättää, kuinka pitkän lenkin kävelevät, vaihtoehtoja 5 kmstä aina 40 kmiin. 
Ilmoittautumiset  Sirpalle viimeistään 14.4. mennessä. 
 

 

mailto:kai.wigren@pp.nic.fi
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Etelä-Suomen sotilaskotilääni järjestää alueensa yhdistysten siskoille Tallinnan 

matkaa 16-17.8.2014 

Lähdemme Ekerölinen laivalla 8:30 Tallinnassa 11:00, yövymme Hotelli Virussa 

paluu 17.8.2014 klo 18:45 Helsingissä 21:15 

Alustava hinta 110 euroa, sisältää laivamatkat, hotellin ja aamiaisen. 

Lauantai- iltaan suunnitellaan yhteistä ruokailua, puoleksi oma kustanteisena, läänin 

avustamana. 

Muu ohjelma on vielä auki mutta on kaavailtu esim.  vierailua KGP-museossa, käyntiä 

Katriogissa, Kumussa, merimuseossa jne.  

 

Jos olet kiinnostunut matkasta kerro asiasta viimeistään toukokuun lopussa, jotta tiedämme 

toteutuuko retki.  

Inka 

 
 
HAETTAVANA USKOLLISUUS- JA VIRKISTYSLOMAT 2014 

 
Avustus- ja eläkesäätiö Tuen hallitus on päättänyt – monien kyselyjen vuoksi - jatkaa 

virkistyslomien järjestämistä ainakin vielä syksyllä 2014. 

 

Tallinnassa järjestettävien lomien saamisen edellytyksenä on vähintään seitsemän vuoden 

aktiivinen toiminta yhdistyksessä. Lomaa voivat hakea myös työntekijät, jotka ovat 

työskennelleet sotilaskodeissa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. syksyn 2014 aikana 

järjestetään seuraavat matkat viikoilla 38, 39 ja 40. 

  

Lähdöt ovat torstaiaamuna ja paluu sunnuntaina. Hakemukset syksyn lomille oman 

yhdistyksen kautta 15.7.2014 mennessä. Hakulomakkeita saa sotilaskotiyhdistyksen 

toimistoista. 

Huom.! Aikaisemmin lomiin osallistuneet eivät voi hakea uudelle lomalle! 

 

LISÄTIEDOT: Tuulikki Liukkula puh. 041 461 8945 tai sähköposti liukkula@armas.fi. 

 

 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 

 
7.4.2014 17:30 Hallituksen kokous Hallitus 

8.4.2014  Lottaperinneyhdistyksen juhlakirkko 
Tuomiokirkossa ja kahvit kryptassa   ( 

 

9.4.2014 19.00 Kaartin Soittokunnan 
kevätkonsertti 

 

10-11-4-2014 13:00 Puolustusvoimien 
valtakunnalliset hengelliset 

päivät Santahaminassa 
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11-13.4.2014  Lukiolaisten turvakurssi  

23.4.2014 18:00 Kirjastotalkoot Ritva saarni 

24.4.1024 13:00 Senioreiden tapaaminen 

sotilaskodissa 

Terhi Tolla 

24-25.4.2014 10:00 Puolustusvoimien ortodoksiset 

hengelliset päivät 

 

26-27.4.2014  Sotilaskotiliiton kevätkokous 
Porissa 

Sotilaskotiliitto 

28.4.2014 18:00 Kaartin Killan esitelmätilaisuus Kai Wigren 

3.5.2014 14-17 Tarjoilujaoston kertauskurssi 
sotilaskodissa 

 

6.5.2014 17:30 Kaartin hautausmaakierros Kai Wigren 

9.5.2014  Henkilökunnan Tyhy-päivä Kaisa 

kodissa 

Hallitus 

Toukokuu 2014  Luontokeskus Haltia Senioririsaret 

12.5.2014 16:30 Kävelyretki kirjojen Helsinkiin Ritva Saarni 

14.5.2014  Hallituksen kokous Hallitus 

15.5.2014 18:00 Sotilaskotiläänin sisarilta Hallitus 

27.5.2014 18:00 Hengellinen ilta Mirja Laukkarinen 

2.6.2014  Urheilija-alokkaat  palvelukseen  

3.6.2014  Hallituksen kokous Hallitus 

7.6.2014 18:00 Kesäyön marssi  

14-15.6.2014 7:30 Valtakunnalliset sisarpäivät 
Mikkelissä 

Hallitus 

7.7.2014  Alokkaat saapuvat  

12-13.7.2014  Omaisten päivät  

2.8.2014  Hamina Tattoo  

16-17.8. tai 23-

24.8.2014 

8:30 Läänin sisarretki Viroon Inka Tiittanen 

26.8.2014  Saunailta Killan saunalla Hallitus 

13.9.2014 14-17 Toinen Tarjoilujaoston 
kertauskurssille 

 

20.9.2014  Hygieniapassikurssi ja koe  

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 
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. Suuremmissa tilaisuuksissa 
portille toimitetaan erillinen lista osallistujista (muista 

ilmoittautua).  

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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