
 

Puheenjohtajan palsta

Hyvät siskot

Sotilaskotiliitolla oli toukokuun lopulla kevätkokous Rissalassa. Kokous sisälsi 
sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat, lisäksi keskusteltiin liiton uudesta 
organisaatiosta.  Kokouksessa oli käsittelyssä myös Liiton sääntöjen kohta 3, asia 
jätettiin kuitenkin pöydälle jatkokäsittelyyn. Pykälä käsittelee yhdistysten 
äänestysoikeutta ja jäsenmaksun määräytymistapaa. Liiton uudessa organisaatiossa 
on toiminnanjohtaja. Toimenkuvia uudesta organisaatiosta ei ole vielä saatu. Uusi 
tapa toimia astuu voimaan 1.6.2015 ja toiminnanjohtajan työhön Liiton hallitus on 
kutsunut nykyisen Liiton puheenjohtajan Satu Mustalahden. Satun puheenjohtaja-
kausi olisi kestänyt tämän vuoden loppuun, nyt loppukauden tehtävää hoitaa 
ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuuli Kuutti.

Uuden organisaation myötä meilläkin on mahdollisuus hankkia nimekäs 
puheenjohtaja, kuten Marttaliitto teki rekrytoidessaan Marianne Heikkilän.  
Sotilaskotityön parhaat osaajathan ovat yleensä työsuhteessa. Sotilaskotityö kaipaa 
näkyvyyttä ja jäsenistön kasvua. Viime vuonna jäsenistön määrä kasvoi 
parillakymmenellä henkilöllä, vähennystä ei onneksi tapahtunut. 

Palataanpa oman yhdistyksemme asioihin. Kuten varmaan kaikki jo tietävätkin, 
saarella ollut kaupallinen grilli lopetti toimintansa huhtikuun lopussa. Sotilaskodin 
grillituotteet ovat nyt varusmiesten ykköstuote ja niitä menee runsaasti illan aikana.  
Olemme tähän asti toivoneet, että henkilökunnan apuna olisi illassa kolme sisarta, nyt
näyttää siltä, että vilkkaina iltoina tarvittaisiin neljä tai viisi siskoa vuorolle.  
Rasvakeittimen lisäksi on hankittu parila, jolla pystytään valmistamaan esim. 
hampurilaisia. Entisten tehtävien lisäksi tarvitaan ”annosten kuskaajaa” ja parilan 
käyttäjää. Hiljaisena iltana varmasti tuntuu, että meitä on liikaa, mutta nauttikaa 
toistenne seurasta ja ideoikaa vaikka uusia tuotteita grilliimme. Ruuhka voi syntyä 
milloin vain, vaikka juuri ennen sulkemisaikaa.

Sotilaskotia vastapäätä oleva kasarmi valmistuu ennen uusien alokkaiden saapumista,
joten varusmiesluku nousee entiseen noin 800-900 alokkaaseen.  Kiirettä siis riittää 
tuttuun tapaan. Varuskunnan ruokala on remontissa ja toiminta tapahtuu 
väistötiloissa teltassa. Varusmiehet ruokailevat siellä kuten ennenkin, mutta nälkä 
saattaa iskeä illan aikana ja sode tarjoaa siihen helpotusta.

Sotilaskodin ja rykmentin yhteinen haaste Urluksen tuella valmistuu kesäkuun 
loppuun mennessä, eli minigolf-radan pohjustustyöt pitäisi silloin olla valmiina ja 
kentälle sijoitetaan radat.  Mailat ja pallot saa sodesta panttia vastaan kuten muutkin 



pelit, ja ne ovat maksuttomia pelaajille. Toivotaan mukavia ja aurinkoisia iltoja pelin 
parissa.

Sotilaskodissa alkaa putkiremontti 27.5.2015. Se ei kuitenkaan sulje kotimme 
toimintaa, vesikatkoja on etukäteen ilmoitettuina aikoina, jotta voimme keittää kahvit 
valmiiksi. Nyt korjataan vain tulovesiä, viemärit joskus myöhemmin. Tulovesiputket 
onkin modernisti vedetty katon kautta, eli vain välikaton levyjä tarvitsee irrottaa.   
Leipomo saatetaan joutua sulkemaan muutamaksi päiväksi, mutta nykyisin saa hyviä 
raakapakasteita ja omasta pakasteesta sämpylät. Leipomon osuus on luvattu tehdä 
kaikkein hiljaisempana aikana eli kotiuttamisten jälkeen ennen uusia alokkaita.

Muistathan kesän lomassa, että alokas ja 
varusmies kaipaa siskoja niin kodissa kuin 
maastossa.

Viileästä keväästä huolimatta hyvää ja 
rentouttavaa kesää, nähdään sotilaskodissa.

Inka

SENIOREIDEN SYYSTAPAHTUMIA

Olemme aivan kesän kynnyksellä – neljä viikkoa Juhannukseen! Kevät on takanapäin kaikkine 
kiireineen. Nyt on aika ”relata”.
 Olemmeko ”pahanilman lintuja”, kun muistutamme alkusyksyn tapahtumista.  Kolmen 
kuukauden kuluttua varmasti monet kaipaavat vihreää väriä.
Elokuu
Aloitamme ”pehmeästi” kokoontumalla sotilaskotiin 27. elokuuta klo 13.00. 
Syyskuu
Tutustumme 24. 9. klo 13.00 Kansa, myytit ja tarinat Norjan ja Suomen taiteessa  
-näyttelyyn Ateneumissa.
Lapsuuden kirjojen peikot, eläintarinat, Kalevalan uroteot ja norjalaiset sadut loihtivat 
Ateneumin saleihin tarujen valtakuntia, uljaita korpimaisemia ja kuvia kansanuskomusten 
olioista. Norjalaiset ja suomalaiset taiteilijan Gallen-Kallela, Munthe,  Kittelsen ja Simberg 
halusivat ottaa askeleen irti korkeakulttuurista. Taiteilijat antoivat mielikuvitukselle siivet ja 
loivat maidensa myyteille ja tarinoille fantastisen kuvamaailman.
Sisäänpääsymaksu on 11 euroa/eläkeläinen, muuten 13 euroa. Opas noutaa meidät museon 
sisäpihalta.
Lokakuu
Kiertokäynti Kansallisoopperan kulisseissa 22. 10. 2015 klo 14.00.
Tutustumme oopperan ompelimoon, puvustoon ja näyttämöntakaisiin kulisseihin. Sisäänkäynti 
on Töölönlahden puolelta. Ilmoittaudu 15.10. mennessä Sirpalle toimistoon 
(taloussihteeri@hssky.fi; 09-679771).

Lopeta kesällä uurastus, työ, 
lauteilla loju ja löylyä lyö! 
Sivele itsesi hunajalla, 
kuningatarten lahjalla ihanalla. 
Mielihyvän tunteessa oikein kelli, 
joka hetkestä nauti ja itseäs helli.

Koivuvihdan tuoksuisin toivotuksin
Terhi ja Raija
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KIRJASTOJAOSTO

Lukupiiri pidetään sotilaskodissa torstaina 17.9.2015 klo 18 alkaen.
Luettavana on Minna Lindgrenin Kuolema Ehtoolehdossa. Kirja kertoo
hauskan ja jännittävän tarinan Ehtoolehdon palvelutalon arjesta, sen
asukkaiden elämänmenosta iloineen ja suruineen, ystävistä, joiden
elämää rytmittävät punaviini ,raitiovaunut ja hautajaiset sekä oudoista
sattumuksista, joita palvelutalon asukkaat alkavat selvittää. 

LIITON TIEDOTTEET

Villasukka –idea 

Sotilaskotiliittoon tuli entiseltä varusmieheltä idea 
villasukkamallista. Ideana oli, että sotilasarvon mukaan olisi 
(jääkärin) vihreässä sukassa olevat keltaiset raidat. Liitteenä oleva 
mallikuva on esimerkki yliluutnantin sukasta.

Sotilaskotiliitto on eronnut Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenyydestä 

Sotilaskotiliiton hallitus päätti tammikuun kokouksessaan erota Naisjärjestöjen Keskusliiton 
jäsenyydestä. Eropäätöksen syynä oli, että järjestömme tarkoituspykälän mukainen 
toiminta ei mahdollista jäsenyyttä Naisjärjestöjen Keskusliitossa.

MUUTA MUKAVAA

HAETTAVANA USKOLLISUUS- JA VIRKISTYSLOMAT 2015
 
Avustus- ja eläkesäätiö Tuen hallitus on päättänyt – monien kyselyjen vuoksi - jatkaa 
virkistyslomien järjestämistä. 
Vuoden 2015 loma on syksyllä 24.-27.9.2015. Kevään loma peruuntui, halukkaita oli liian 
vähän.
 
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. 
 
Lähdöt ovat torstaiaamuna ja paluu sunnuntaina. Hakemukset vuoden 2015 lomille oman 
yhdistyksen kautta, syksyn matka-anomus 7.8.2015 mennessä Tuulikki Liukkulalle. 
Hakulomakkeita saa sotilaskotiyhdistyksen toimistoista tai yhdistyksen puheenjohtajalta.
Huom.! Aikaisemmin lomiin osallistuneet eivät voi hakea uudelle lomalle!
 
Matkaan kuuluu:
-laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki 
-majoitukset kahden hengen huoneissa
-aamiaiset ja päivälliset hotellissa
-8 hoitoa
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Ottakaa huomioon, että satamissa on pitkät kävelymatkat, hotellissa portaita ja hoitoihin on 
mentävä yksin, joten lomalla tarvitaan omatoimisuutta.
Sisaret maksavat itse edestakaisen matkan kotipaikkakunnalta Helsinkiin.
PASSI tai VIRALLINEN HENKILÖLLISYYSTODISTUS on oltava mukana matkalla.
 
LISÄTIEDOT: 
Tuulikki Liukkula puh. 041 461 8945 
tai sähköposti tuulikki.liukkula@gmail.com

RETKI SALPALINJALLE

ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIAN SUURIN RAKENNUSHANKE

Yhdistys tekee päiväretken bussikuljetuksineen Miehikkälään, 
Salpalinjalle 29.8.2015. Toteutamme sen yhdessä Kaartin Killan jäsenten 
kanssa.
Kustannuksia tulee ruokailusta ja oppaan kuluista n. 30 euroa henkilö. 
Aikatauluista ja muista matkaan liittyvistä asioista,ilmoitamme 
tarkemmin elokuun alussa.
Tervetuloa tutustumaan Salpalinjaan ja sen historiaan.

Ilmoittautua voi jo Sirpalle yhdistyksen toimistoon puh. 09 679771 tai 
sähköpostilla taloussihteeri@hssky.fi

Retkiterveisin  Leena Kosonen

KAARTIN KILLAN UUTISIA

Maanpuolustusmessut Tampereella 5.9.2015, bussipaikkoja voi kysyä Kai Wigreniltä. 
Hinta 5€, lähtö ja paluu tapahtuu Kiasman turistipysäkiltä.

28.9. klo 18.00 Perinnetalolla Merisotakoulun edustaja kertoo Suomenlahden ja Itämeren
tilanteesta sotilaan näkökulmasta. Ilmoittautumiset 26.9. mennessä.

26.10. klo 18.00 Perinnetalolla Yleisradion kirjeenvaihtaja Antti Kuronen kertoo 
kokemuksistaan sotatoimialueella mm Itä- Ukrainasta. Ilmoittautumiset 24.10. mennessä.

Tervetuloa kuuntelemaan, jos ei kulkulupaa niin ilmoittautuminen esitelmiin edellisenä 
perjantaina klo 08.00. Syntymäaika ja auton rekisterinumero mainittava.

Ilmoittautumiset kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088
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VIERAILU VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALAAN

Teemme ryhmävierailun Vantaan Energian Jätevoimalaan maanantaina 5.10.2015 klo 
17-19, osoite Pitkäsuontie 1, Vantaa.
Tutustumiskierros kestää 1,5-2 tuntia. Opastus perehdyttää meidät jätteen synnystä 
kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. Kokonaisuus käydään läpi kuvin ja sanoin sekä lyhyellä
kiertokäynnillä voimalaan.
Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Merkitse vierailu kalenteriisi ja varaa paikkasi 
taloussihteeri@hssky.fi tai puhelimitse 09-679771/Sirpa Nieminen.

Kesän svengaavimmat ilmaiskonsertit

Miljazz kiertue 2015
Ke 3.6. klo 18 Tampere
To 4.6. klo 18 Oulu
Su 7.6. klo 14 Lahti
Pe 12.6. klo 18 Lappeenranta
La 13.6. klo 18 Mikkeli
Su 14.6. klo 14 Kuopio
To 13.8. klo 18 Helsinki
To 20.8. klo 18 Joensuu
Pe 21.8. klo 18 Jyväskylä
La 22.8. klo 16 Kajaani
Su 23.8. klo 14 Rovaniemi
Ke 26.8. klo 18 Vaasa
To 27.8. klo 18 Hämeenlinna
Pe 28.8. klo 18 Kouvola
La 29.8. klo 18 Turku
Su 30.8. klo 14 Tammisaari

2015 musiikkitapahtumia Kaartin soittokunnalla

04.06. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati Oulussa 
05.06. Vartioparaati ja MIL-Espa-konsertti Helsingissä 
11.06. Kaartin seitsikon konsertti Järvenpään kirkossa 
12.06. Vartioparaati ja MIL-Espa-konsertti Helsingissä 
26.06. Vartioparaati ja MIL-Espa-konsertti Helsingissä

KIITOS

Toukokuun alussa pidettiin viimeinen sotilaskotisisarten jumppatunti. Jumppaohjeet on säilötty
naftaliiniin ja painot, pallot ja kuminauhat laitettu kiertoon.
Kiitos kaikille mukana olleille kuluneista vuosista.

  

Psta Merja

Viimeisenä tiistaina alkulämmittelynä oli 
telinevoimistelua Kaartin jääkärirykmentin 
tapaan
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SANTIS 2015 NASTA-HARJOITUS TÄYTTI SAAREN

Naisten Valmiusliiton organisoima harjoitus toi lähes 400 naista viettämään huhtikuista 
viikonloppua keväiseen Santahaminaan. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Kaartin 
jääkärirykmentin tuella toteutetussa harjoituksessa oli 10 erilaista kurssia, joista yhtenä oli 
kanttiinitoiminta maastossa.

Harjoituksen yleissuunnittelu oli käynnistynyt Naisten Valmiusliitossa jo paljon ennen kuin me 
hyppäsimme mukaan ja kurssikin oli melkein valmiiksi suunniteltu. Ensimmäisessä palaverissa 
tuntui kuin kaikki toiset olisivat olleet varsinaisia nastaguruja ja kurssilaisina, kouluttajina tai 
johtajina jo valmiiksi tuttuja toisilleen. Tutustuimme kuitenkin toisiimme talven ja kevään 
aikana suunnittelupalavereissa ja johtamiskursseilla, joissa saimme arvokasta tietoa ryhmän 
johtamisesta ja kouluttamisesta sekä kuulimme kokemuksia aiemmilta kursseilta. On ollut niin 
onnistumisia kuin haasteitakin, mutta kaikesta selviää.

Kanttiinikurssille eri puolilta Suomea saapuneet 31 naista Suomea aloittivat viikonlopun 
varustesäkin täyttämisellä. Alokkaalla säkki pursuaa tarviketta, meillä se oli vain puolillaan, 
mutta on sitä siinäkin raahaamista, naisvoimin. Maastoasuun sonnustautumisen jälkeen 
kokoonnuimme sotilaskodin neuvottelutilaan kurssin aloitukseen. 
Kurssit eivät ole sotilaallisia, mutta kun varuskunta-alueella ollaan, on mukava näyttää, miten 
naisetkin osaavat. Mahtava tunne, kun puolen tunnin harjoittelun jälkeen osataan asettua 
muotoon, pitää se ja vielä marssia jotakuinkin samassa tahdissa ruokailuun, majoitukseen, 
avajaisiin, kurssipaikoille. Kaartinjääkäritoimikunnan puheenjohtaja, alikersantti Antti Ahvonen
ja graafikko, kaartinjääkäri Jeremias Makkonen sattuivat olemaan vielä paikalla 
perjantaiaamuna ja heidän erinomaisella avustuksellaan tulivat kanttiinikurssilaisten rivit ja 
ruodut järjestykseen ja tarpeelliset käskyt selviksi. Pienen harjoituskierroksen jälkeen 
opettajat olivat valmiit lähtemään viikonloppuvapaille ja me valmiit siirtymään avajaisiin. 
Kurssilaisten keksimä marssilaulu antoi liikkumiselle menevän rytmin.

Kanttiini-Kaisojen marssilaulu (osa)

Kanttiinitoiminta maastossa
Meillä on munkit paistossa

Kahvii, kahvii
Munkkii, munkkii

Meillä on kahvit keitossa
Kymmenen litraa kerralla

Kahvii, kahvii
Munkkii, munkkii

Toimintaympäristömme Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa kaupunkijääkäreitä, joten 
päätimme sovittaa kanttiinitoiminnan kaupunkimaastoon. Pöpelikkö Saharan laidalla ei 
kutsunut meitä, vaan toimintapiste rakennettiin sotilaskodin takapihan parkkipaikalle. 
Korjaamosuoja olisi ollut ihanteellinen apu, mutta sitä emme saaneet ja tokko olisimme 
saaneet pystyynkään sen päivän aikana. Pop-up-teltta ajoi saman asian ja tuulensuoja 
rakennettiin kekseliäästi rullakoista ja ylimääräisistä vahakangasliinoista. 

Sotilaskodin leipurit olivat valmistaneet meille munkkiaihiot ja nostatuskin tapahtui 
lämpökaapissa. Taikinantekoa jäi joku kaipaamaan, mutta aikataulu ei antanut myöden. 
Leipomista varten olisi pitänyt herätä ennen kukonlaulua, kun hygieniaosaamiskurssikin vei 
oman aikansa. 
Munkkipadan äärellä oltiin Minna Honkasen johdolla. Taikinapallerot muotoutuivat rinkuloiksi, 
ja voi sitä riemua, kun rasva viimeinkin oli tarpeeksi kuumaa ja ensimmäiset taikinanokareet 
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olivat ruskistuneet ja sokeroitu. Maastossa kaikki maistuu paremmalta, niin munkitkin, vai 
johtuisiko siitä, että rasvaa taisi imeytyä tavanomaista enemmän. 
Alfa-keittimen saloihin perehdyttiin Raija Iso-Junnon opastuksella. Ensin keitettiin kuumaa 
vettä ja siitä valmistettiin perinteisellä tavalla ison suodattimen avulla kahvia. Taisivat 
polttopuut olla kuivia ja tulenteko helppoa, koska kahvintuoksu levisi ympäristöön hieman 
ennen munkintuoksua. 

Tuotoksistamme pääsivät nauttimaan myös muiden kurssien osallistujat, sillä sotilaskotiautoilla
munkit ja kahvit vietiin jokaisen saataville ja sotilaskodissa saivat nopeimmat varusmiehetkin 
maistiaiset. Kutsuvieraat saivat tutustumiskierroksensa kruunuksi nauttia meillä iltapäiväkahvit
ja tuoreet munkit.

Munkinpaiston lisäksi saimme maastotyöskentelyyn liittyvää turvallisuusaiheista tietoa. Marco-
Juhan Kainulainen, Santahaminan terveysaseman osastonhoitaja, kertoili elävään tapaansa 
kuvin ja sanoin erityisesti niistä vammoista, mitä voi tulla, kun ollaan ulkona maastossa tai 
ollaan tekemisissä tulen ja kuuman rasvan kanssa ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä.
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Satu Mustalahti perehdytti kurssilaisia maastotoiminnan 
hygienia-asioihin. Olosuhteet ulkona, paljaan taivaan alla ovat erilaiset kuin 
elintarviketehtaassa, mutta toisaalta tuotteet syödään lähes saman tien, joten 
vaatimuksetkaan eivät ole aivan yhtä tiukat. Pieni pölykerros vain kasvattaa vastustuskykyä.
Paloturvallisuusasiatkin tulivat tutuiksi, sillä koko kurssimme osallistui Alkusammutuskurssille. 
Teoriaa ja käytäntöä oli sopivasti, sillä jokainen pääsi kokeilemaan sammuttimen ja 
sammutuspeitteen käyttöä ja pienen rasvapalon tukahduttamista. 

Sunnuntaina muistuteltiin henkisestä huollosta, kun Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori
Viivi Lehtinen kertoi varusmiespalveluksen tuomista muutoksista nuoren miehen tai naisen 
elämään ja muistutti samalla, miten tärkeää on kaikissa tilanteissa, erityisesti 
vapaaehtoistyössä, huolehtia omasta jaksamisestaan, tunnistaa omat voimavarat, heikkoudet 
ja vahvuudet. 

Sunnuntaina koitti jäähyväisten aika. Pirteät lilat lippikset eivät värittäneet päättäjäiskenttää, 
sillä jouduimme sitä puolituntista varten kaivamaan varustesäkistä sadetakit kaiken peitoksi. 
Kaiken kaikkiaan viikonloppu oli erittäin mukava ja antoisa, kohtasimme ihania ihmisiä ja 
tunnelma oli mahtava. Olimme kehittäneet itseämme kaikilla toimintakykyjemme osa-alueilla, 
siis oppineet uutta. Olo oli haikea, mutta mukava oli lähteä taas kotiinkin, uusia nastoja 
odotellen.
Koko harjoitus sujui lähestulkoon suunniteltuun malliin eikä muutoksia juurikaan tullut, vaikka 
niistä kovasti ennakkoon varoiteltiin. Kaikki toimi ajallaan, vaikka joku heittikin, että ”naisilla ei
ole kelloja, vain kalenterit”. Iso kiitos hyvistä järjestelyistä niin harjoituksen johdolle kuin 
Kaartin jääkärirykmentille.

Naisten Valmiusliiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen 
liittyviä valmiuksia erityisesti järjestämällä koulutuksia. Nasta-harjoituksia järjestetään kaksi 
kertaa vuodessa eri puolilla Suomea ja niihin voivat osallistua kaikki naiset, vaikka eivät 
kuuluisi mihinkään jäsenjärjestöön. Kurssit ovat käytännönläheisiä ja ajankohtaisia, 
esimerkiksi Etsintä ja maastoensiapu, Katuturvallisuus, Kyberturvallisuus, Maastotaidot, 
Selviytyminen sähköttä ja muonitukseen liittyviä erikoiskursseja. Seuraava harjoitus, 
Syyslento 2015 Tikkakoskella, täyttyi sekin hetkessä.
Naisten Valmiusliiton muodostavat sen 10 jäsenjärjestöä, mm. Sotilaskotiliitto, jotka kaikki 
tekevät ja tukevat naisten turvallisuus- ja kokonaismaanpuolustustyötä. Liitolla ei ole 
henkilöjäseniä, vaan siihen kuulutaan jäsenjärjestöjen kautta. Liiton nettisivujen 
www.naistenvalmiusliitto.fi kautta löytyy lisää tietoa.

Voimme suositella kursseille osallistumista!

Leena Kosonen, kurssinjohtaja
Merja Autio, vara
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TAPAHTUMAKALENTERI

5.6.2015 Oulunkylän kuntoutussairaala 
Rosvopaistitapahtuma

9.6.2015 Klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
17.6.2015 Kotiutusjuhlat
18.6.2015 Kaartjr:n kokelaiden 

ylentämistilaisuus
6.7.2015 Alokkaat saapuvat
9.7.2015 Merivoimien perinnepäivä ja 

Helsingissä laivaparaati
11.-12.7.2015 Omaisten päivät
13.8.2015 KAARTJR vuosipäivän 

palkitsemistilaisuus, Santahaminassa
13.8.2015 Miljazz kampusalueella
14.8.2015 Vala
27.8.2015 klo 13.00 Seniorisisaret kokoontuvat Terhi Tolla
28-30.8.2015 SoMa harjoitus
29.8.2015
10.9.2015

________ Retki Salpalinjalle
Tattoo Marssishow Harwall areenalla

Leena Kosonen

15.9.2015 KAARTJR:n I/15 saapumiserän 255pv 
palvelleiden reserviin siirtoon 

17.9.2015 Klo 18.00 Lukupiiri Ritva Saarni
22.9.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
24.9.2015 klo 13.00 Näyttely Ateneumissa Terhi Tolla
3.10.2015 Hygieniapassi koulutus Etelä-suomen 

sotilaskotilääni
5.10.2015 klo 17-19 Vierailu Vantaan Energiaan Sirpa Luostarinen
17.10.2015 Vuorovaikutuskoulutus Lahdessa
20.10.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
22.10.2015 klo 14.00 Kiertokäynti Kansallisoopperan 

kulisseissa
Terhi Tolla

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
3.12.2015 klo 18.00 Sotilaskotiiliiton poikkeusoloprosessi 

vierailee yhdistyksessämme
Minna Frii

10.12.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
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

Tapahtumista kiinnostuneet ilmoittautukaa  toimistolle, saatte lisätietoa sähköpostilla, 
sitten kun sitä on.
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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.
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