
 
 

Puheenjohtajan palsta 
 

 
Hyvät vihreät siskot 
 

Olipa mielenkiintoinen kesä, ensin odoteltiin lämmintä, jota sitten saatiinkin ihan 
runsaasti, jonka jälkeen odoteltiin sadetta, ainakin tänne Helsingin seutuville.  Ei tullut 

vettä eikä kantarelleja.  Mustikoita on sentään saatu kiitettävästi. Syksy on siis 
saapunut, kun talveksi herkkuja säilötään.  
 

Sotilaskodissa olemme kuitenkin ahkeroineet kesälläkin, on ollut omaistenpäivät, vala 
sekä muita niin isoja kuin pienempiäkin tapahtumia.  Kiitos kaikille, lomista huolimatta 

kotiin saatiin siskoja auttamaan. 
 

Syksy on tuonut myös rykmenttiin muutoksia.  Tiedottaja Tiina Möttönen siirtyy 
Pääesikuntaan, samoin evl Tuomo Repo. Uudeksi Uudenmaan jääkäripataljoonan 
komentajaksi on nimitetty evl Jukka Jokinen.  Jokiselle rykmentti onkin jo tuttu paikka 

hänen oltuaan 1. jääkärikomppaniassa päällikkönä heti valmistuttuaan 
kadettikoulusta.  Samoin sotilaskodissa olleet kesätyöntekijät ovat päässeet 

opiskelemaan ja jäävät pois palkkatyöstä.  Toivottavasti opiskeluilta jää aikaa myös 
sodeharrastukseen. 
  

Sotatieteiden kandidaatit saivat päästötodistuksensa ja Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt heidät luutnanteiksi.  Päätöstilaisuudessa totesin, että mekin saamme 

muutaman uuden luutnantin rykmenttiin. 
 
Syksyksi on tarjolla monenmoista tapahtumaa ja tilaisuutta niin työn kuin huvinkin 

merkeissä.  Olen viimeinkin saanut sovittua paloturvallisuuskoulutuksen marraskuulle, 
siinä huomioidaan kodin tarpeiden lisäksi sotilaskodin uuden rasvakeittimen 

erityisasiat. 
Toinen suuri ponnistus, www sivut, saadaan juuri tuossa tuokiossa päätökseensä.  
Uusien nettisivujen etusivu on jo valmis ja sisäsivuille pakerretaan tekstejä kovalla 

kiireellä.  Iisakin kirkko näyttää valmistuvan.  
  

Sotilaskodin ilmekin uudistuu, olemme tilanneet Iskusta uudet tuolit.  Saimme 
hankintaan avustusta Urlus säätiöltä.  Tuolit tulevat pyökkilaminaatista harmailla 
jaloilla ja sama malli on käytössä muuallakin puolustusvoimien tiloissa.  

  

Uudella ilmeellä uusiin haasteisiin, varusmiehet tarvitsevat hymyänne siskot.  

Nähdään sotilaskodissa.   
Inka 
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Tervetuloa viettämään Etelä-Suomen sotilaskotiläänin yhteistä sisarpäivää 

Santahaminaan lauantaina 22. syyskuuta! 

 
10.00-    tulokahvit sotilaskodissa 

10.30 – 11.00 Viivi Lehtinen kertoo sosiaalikuraattorin työstä 

11.00 – 13.00  Christina Forsgård avaa sosiaalisen median saloja;   

  Facebook, Twitter, Diigo, Wikipedia, YouTube, blogit… 

13.05 – 14.00 buffetlounas sotilaskodissa 

14.00 – 15.30 kävelyretki Santahaminan historiaan, oppaana   

  Santahaminaseuran edustaja 

TAI   Santahaminan historiaa kuvin ja sanoin  

  Perinnetalossa, multimediaesityksen esittelee Asta Ruuskanen  

  Santahaminaseurasta 

Historiatykityksen jälkeen juomme lähtökahvit sotilaskodissa. 

Päivän aikana näytillä on valokuvia Puolustusvoimain lippujuhlamarssilta Senaatintorilta 

4.6.2012 

Muun ohjelman lomassa ja vielä tilaisuuden jälkeen esittelemme sotilaskotivaatteita ja niitä on 

myös mahdollisuus ostaa. Maksu paikan päällä käteisellä tai kortilla. 

Ilmoittautumiset 14.9. mennessä Sirpa Niemiselle, taloussihteeri@hssky.fi tai puh. (09) 

679 771 

Kaikki ruuat ovat laktoosittomia. Muista ruokavalioista pyydämme kertomaan ilmoittautumisen 

yhteydessä. 

Lämpimästi tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin vihreisiin sisariin! 

 

 

SENIORISISKOT 

        

On jälleen se aika vuodesta, jolloin syksyn sato on suurelta osin säilötty talteen. On siis aika 

keskittyä sodeharrastukseen. Parikymmentä sisarta kokoontui sotilaskotiin 30.8. ja viimeisteli 

Terhin johdolla syksyn ohjelmamme. Hyvältä näyttää! Muistathan, että tilaisuuksiin ovat kaikki 

sisaret tervetulleita.  

Torstaina syyskuun 27. päivä klo 13.00 vierailemme Galleria Ortonissa.  

Orton Invalidisäätiön tiloissa olevan gallerian toiminta-ajatuksena on tuoda korkeatasoista 

taidetta tavanomaisesta poikkeavaan ympäristöön. Esillä on maalauksia, grafiikkaa ja 

valokuvia. Gallerian yhteydessä on myös veistospuisto. Sodesiskomme Anna-Maija Muromaa 

emännöi kulttuuriretkeämme. 

Ilmoittaudu 20.9. mennessä yhdistyksen toimistoon ( taloussihteeri@hssky.fi tai puh. (09) 

679771) tai Terhi Tollalle (perttiterhi.tolla@gmail.com tai puh. 041 507 6972). 

Yhteystiedot: Galleria Orton – Orton Invalidisäätiön kahvila, Tenholantie 10, Ruskeasuo. 

- Bussi 23 kulkee Rautatientorilta Pasilan aseman kautta Ruskeasuolle. Pysäkki on 

Ortonin edessä. 

- Raitiovaunu 10, pysäkki Ruskeasuo ja kävelyä n. 400 metriä. 

 

Professori, keramiikkataiteilija Heljä Liukko-Sundström  

juhlii 50-vuotista taivaltaan Arabian taiteilijana 

Virka Galleriassa. Tutustumme Helsingin kaupungintalon  

Virka Gallerian näyttelyyn tiistaina 9.10. klo 13.00.   

Jossain aina aurinko -teemalla oleva näyttely koostuu  

keraamisista veistoksista ja reliefeistä.  Se kertoo  

lapsuudesta ja vanhenemisesta; kuinka ihminen  

lapsesta saakka kerää kokemuksia ilon ja lohdun  

helminauhaansa. 

Kokoonnumme kaupungintalon aulaan,  

Pohjoisesplanadi 11 – 13. Sisäänpääsy on ilmainen. 

 

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu torstaina 29.11. klo 18.00. 

Seniorisisaret hoitavat puuro- ja kahvitarjoilun. 

  

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:perttiterhi.tolla@gmail.com
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Itsenäisyyspäivän kahvikonsertti järjestetään Isossa Sotilaskodissa keskiviikkona 5.12. 

klo 13.00.  

 

Lähdemme Lohjan keskiaikaisille joulumarkkinoille lauantaina 15.12. 

 

Joulukuun tilaisuuksista kerromme tarkempaa tietoa myöhemmin.  

 

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Terhi (perttiterhi.tolla@gmail.com; Gsm 041 5076972) ja 

toimisto (taloussihteeri@hssky.fi; 09-679 771).  

 

 

KIRJASTOJAOSTO 

 

Syyskausi aloitetaan lukupiirillä, joka järjestetään sotilaskodissa maanantaina 10.9.2012 klo 

18.00 alkaen. Tällä kertaa tutustumme Leo Tolstoin Anna Kareninaan ja Ester Ståhlbergin 

Sunnuntaihin. 

 

Harri Nykänen, Raid-kirjojen kirjoittaja, tulee 

kirjailijavieraaksi sotilaskotiin maanantaina  

8.10.2012 klo 18.00 alkaen.  

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Santahaminassa 

varusmiespalvelustaan suorittaville henkilöille, 

henkilökunnalle ja sotilaskotisisarille. 

 

Kirjastotalkoot pidetään sotilaskodissa torstaina 

1.11.2012 klo 18.00 alkaen. 

  

Kirjaston joulukertomusten ilta on vuorossa 

sotilaskodissa keskiviikkona 12.12.2012 klo 18.00 

alkaen. Tervetuloa! 

 

Kaikkiin tilaisuuksiin toivotaan ilmoittautumista 

etukäteen Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai puh. 

679 771 aamupäivisin. 

 

 

KOULUTUSTA 

 
To 4.10. Heli Lehtoniemi pitää siskoille koulutusta LSK hygieniasta klo 18.00 alkaen. 

Samana iltana on mahdollisuus suorittaa hygieniaosaamiskoe ja siis saada hygieniapassi. 

Ilmoittautuessasi kerro, jos olet aikeissa suorittaa testin, niin saat lisäohjeita. 

 

Ke 7.11. Paloturvallisuusilta, kodin kynttilät, sammutusvälineiden käyttö, rasvapalo ja 

rasvakeitin sotilaskodissa ym. aiheeseen liittyvää Santahaminassa. Kokoontuminen 

sotilaskodissa klo 18.00 

  

10.11. uusien sisarten koulutus, Läänin yhteinen tilaisuus Katajanokalla 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tiloissa 

 

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittauminen Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai (09) 679 771 

 

17.11.2012 klo 9-15 MPK:n järjestämä Etiketti ja protokollakoulutus 

SantahaminassaLauantai 17.11. 

Kurssin tavoite: 

Kurssin tavoitteena on oppia vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä etiketti ja 

protokollasäännöt sekä –tavat toimia erilaisissa tilaisuuksissa. 

Kurssin aiheina: 

- Etiketti ja protokolla – hyvät tavat 

- Maanpuolustuskentässä toimimisen erityispiirteet 

- Pukeutuminen/pukukoodi – hyvä ohjenuora 

mailto:perttiterhi.tolla@gmail.com
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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- Kunnia- ja ansiomerkit 

- Heraldiikan perusteet 

- Liput ja niiden käyttö/pienoisliput ja standaarit 

- Kunniavartiot, seppeleen lasku, paraatit, ”sulkeisjärjestys” 

- Maanpuolustusjuhlat 

- Kenttäharjoitus ja –ehtoollinen 

- Hautajaiset 

 

Kouluttajana Markus Anaja   ”Reserviläisen juhla- ja seremoniaopas”  

Kurssinjohtajana toimii Anne Kärki 041-4679290 

 

Hinta 20 € sisältää luennot, lounaan ja kahvin. Kurssimaksu suoritetaan ohjeiden mukaan 

ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet ja muu tarkempi informaatio lähetetään sähköpostilla 

tai tarvittaessa muuten ilmoittautumisen jälkeen. 

 

Ilmoittautuminen 17.10.2012 mennessä MPK:n verkkosivuilla osoitteessa 

www.mpk.fi � koulutuskalenteri � Etelä-Suomi � Helsinki 

Sirpa Holma, 040-5607703, sirpa.holma@pp.inet.fi antaa lisätietoa kurssista. 

 

Kurssin toteuttaa NVL Helsingin Seudun alueneuvottelukunta yhteistyössä MPK:n Etelä-

Suomen Maapuolustuspiirin kanssa.  Kurssi on avoin kaikille. 

 

 

SISARTAPAHTUMIA  

 

Tutustuminen Merisotakoulun Planetaarioon torstaina 13.9. klo 18.00 

Mukaan mahtuu 18 sisarta. Jos tulijoita on enemmän, järjestetään myöhemmin 

toinen retki. Suomenlinnan lautta kulkee 20 minuutin välein, klo 17.00 Kauppatorilta 

lähtevällä ehtii mainiosti mukaan. Ilmoittautumiset jälleen Sirpalle 

taloussihteeri@hssky.fi tai (09) 679 771.  

Sodesiskojen yhteislauluillat aloitamme torstaina 13.9. kello 17.30 

neuvotteluhuoneessa, soden alakerrassa. Yhteensattumien vuoksi samana iltana on 

kaksi sisartapahtumaa, joten tällä kertaa tulee jokaisen tulijan ilmoittautua! 

Sähköpostia Sirpalle taloussihteeri@hssky.fi tai soitto (09) 679 771.  

Tulemme syksyn aikana laulelemaan noin kerran kuukaudessa. 

 

10.10. yhteislauluilta klo 17.30 Eeva Jalosen johdolla, kulkuluvattomat ilmoittautuvat 

Sirpalle edellisenä päivänä, muuten vapaasti mukaan. 

 

27.-29.9. Turvallisuusmessut Lahdessa 

Kilta tekee retken 29.9. ja siskoilla olisi mahdollisuus päästä mukaan. Retken hinta 10 e, 

kattaa matkan ja messulipun. Tiedustelut ja varaukset Sirpalta pikaisesti. 

 

 

 

LIITON TIEDOTTEET 

 

 

 

Turvallisuus- ja Puolustusmessut 2012  

Turvallisuus- ja Puolustusmessut ovat Lahdessa 27.-29.9. Sotilaskotiliitolla on oma 

messuosasto näyttelyssä tilassa Ch 1. 

 

Ruutuvaatteet ja työasut 

Jos haluat täydentää omaa asukokonaisuuttasi ruutuvaatteilla (paita, essu, huivi) tai vihreällä 

työasulla (hame, housut, liivi), ota yhteys Sirpaan. Vaatteita voi sovittaa sisartapahtumassa 

22.9. tai iltaisin esimerkiksi vuorolla sopimuksen mukaan. 

 

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi
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Sotilaskotiliiton Intranet  

Sisarten rekisteröitymisessä Liiton Intranettiin on ollut ongelmia. Nämä 

ohjelma/järjestelmävirheet pitäisi olla nyt korjattu ja ohjelmien toimia. Ilmoittakaa 

mahdollisista ongelmista heti Pialle Sotilaskotiliittoon, niin välitetään tieto eteenpäin ohjelman 

ylläpitäjälle. Sähköposti pia.ojala@sotilaskotiliitto.fi 
 

 

LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTAA 

 
Syksyn jumpat alkavat tiistaina 11.9. kello 18 – 19 rykmentin liikuntasalissa, ruokalan 

yläkerrassa. Jatkamme Anun innoittamana entiseen tapaan joka tiistai. Ehkäpä keksimme 

jotain uuttakin, mutta siitä myöhemmin lisää. Kulkulupaa tarvitessasi ilmoittaudu! 

 

VARUSMIES  

 

Torstaina 15.11. varusmiehille suunnattu kirppis illalla klo 18 lähtien. Jos tavaraa jää, saavat 

ostoksia tehdä myös siviilit perjantaina 16.11.  Kirppiksellä myydään uutta ja hyvää tavaraa 

varusmiehille lahjahintaan.  Tuotteita voi lahjoittaa tapahtumaan, toimita ne sotilaskotiin 

viimeistään viikkoa ennen kirppistä. 

 

 

KAARTIN KILLAN TAPAHTUMIA 

 

Kiltaesitelmiä, joihin siskot ovat tervetulleita: 

 

24.9. klo 18 Perinnetalo,  Tietokirjailija Antero Uitto kertoo Hangon neuvostotukikohdasta 

aiheena Hanko sotahistorian polttopisteessä 

  

22.10. klo 19 Perinnetalo,  Killan pj Kari J Talvitie kertoo keväällä tehdystä Pietarin 

perinnematkasta 

  

26.11. klo 18 Perinnetalo,  Kaartin Pataljoonan edustaja kertoo millainen on sodan ajan 

sotilaspoliisiyksikkö, tehtävät, henkilöstö ja varustus 

 

 

Sotilaspastori Tapani Selin on jäänyt eläkkeelle 1.5.2012. 

Kiitämme häntä antoisasta yhteistyöstä! 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Päivä Klo Tapahtuma Vastuuhenkilö 
10.9.2012 18.00 Lukupiiri Ritva Saarni 

11.9.2012 18 – 19 Jumppa liikuntasalissa Merja Autio 

13.9.2012 17.30 Sodesiskojen lauluillat alkavat Inka Tiittanen 

13.9.2012 18.00 Tutustuminen Merisotakoulun 
Planetaarioon 

hallitus 

22.9.2012 10.00 Etelä-Suomen sotilaskotiläänin 
sisarpäivä 

HSSKY 

27.9.2012 13.00 Seniorisisarten vierailu Galleria 
Ortonissa 

Terhi Tolla 

27.-29.9.2012  Turvallisuusmessut Lahdessa  
4.10.2012 18.00 LSK hygieniakoulutus  
8.10.2012 18.00 Kirjailijavieras Ritva Saarni 
9. 10. 2012 13.00 Seniorisisarten vierailu 

kaupungintalon Virka Galleriaan 
Terhi Tolla 

10.10.2012 17.30 Yhteislauluilta Inka Tiittanen 
11.10.2012 17.30 Hallituksen kokous hallitus 
1.11.2012 18.00 Kirjastotalkoot Ritva Saarni 
7.11.2012 18.00 Paloturvallisuusilta Inka Tiittanen 
8.11.2012 17.30 Hallituksen kokous hallitus 
10.11.2012  Uusien sisarten koulutus RSKY 
15.-16.11.2012  Varusmiesten kirppis Kirsi Maaskola ja 

Merja Autio 
17.11.2012 9-15 Etiketti ja protokolla -kurssi MPK 
29.11.2012 18.00 Syyskokous ja pikkujoulu hallitus 

5.12.2012 13.00 Itsenäisyyspäivän 
kahvikonsertti 

Terhi Tolla 

12.12.2012 18.00 Joulukertomusten ilta Ritva Saarni 

15.12.2012  Lohjan keskiaikaiset 
joulumarkkinat 

Terhi Tolla 

 

 

        Killan tapahtumiin ilmoittautuminen Sirpalle edellisenä päivänä. 
 

Saapuminen sotilaskotiin 
Portilla ilmoitat nimesi ja että olet tulossa sotilaskotiin esim. 
päivystämään. Jos olet ilmoittautunut tilaisuuteen tai vuorolle, 

nimesi pitäisi löytyä päivälistalta. Kaiken varalta yhdistyksen 
jäsenluettelo löytyy portilta (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). 

 
  

 

 


