
 

Puheenjohtajan palsta

Hyvät siskot

Syksy on jo ovella.  Kesä meni ja oli jokaiselle mieleistä säätä, kenties joku halusi polttaa 
itsensä auringossa, se onnistui, joku piti viileästä, sekin onnistui ja sadettakin on saatu.  Sää 
on ollut hyvä puheenaihe koko kesän.

Syksy saapuu ja varusmiehet odottavat sodeen tekijöitä.  Erityisesti viikonloppuina on vaikea 
saada siskoja vuorolle, sillä mökki kutsuu vielä monia. Kun olette saaneet mökin talvipakettiin,
niin varusmies jo odottaakin Sinua sodessa.  Netissä voit helposti ilmoittautua vuorolle oman 
kalenterisi mukaan.

Seuraavan kerran kun tulette vuorolle, katsokaapa pääoven uutta kylttiä, vaikka itse sen 
sanonkin, se on tyylikäs.  Vanhassa olivat valot palaneet ja niiden vaihtaminen ei ollut 
mahdollista, joten päädyimme hankkimaan kokonaan uuden kyltin.

Monella näyttää kulkulupa vanhenevan taas tässä syksyn aikana. Esitän pienen pyynnön teille 
uusijoille.  Tulkaa saarelle tuoksutta, henkilö joka tekee kulkulupanne, on altistunut kaikille 
tuoksuille / hajuille ja vahva hajuvesi voi aiheuttaa sairaalassa käynnin.  On myös totta, 
etteivät tuoksut kuulu henkilöille, jotka käsittelevät elintarvikkeita, sillä tuoksu tarttuu 
sämpylään. Otetaan käyttöön Allergia- ja astmaliiton slogani ”tulethan tuoksutta”.

Monenlaista mukavaa on taas tulossa arkisen aherruksen rinnalle.  Tiedotteen kalenterista 
löytyy tarkempia tietoja.  Vaikka tapahtumasta olisi vasta ennakkotietoa, ilmoittaudu 
taloussihteerille, niin lähempänä tapahtumaa tulee lisätietoja, tai ne toimitetaan kiinnostuneille
heti ne saatuamme.

Moni on kysellyt, koska Santahaminatalo valmistuu, kun olemme katselleet rakennuksen 
edistymistä.  Olen saanut alustavana tietona, että talo on täydessä tohinassa 1.3.2015.  
Rakennuksen luovutus tapahtuu tammikuun lopussa, mutta erilaiset sisäiset kalustukset ja 
rakenteet, jotka eivät kuuluneet urakkaan, vievät helmikuun.  Korvikettakin rakennellaan 
helmikuun aikana ja avataan viimeistään 1.3.2015. Täytynee järjestää seuraava kevätkokous 
uudessa rakennuksessa, mikäli uuden rakennuksen kalenteri antaa myöten.

Tätä kirjoittaessa olen pakkaamassa matkalaukkua, lähteäkseni Sotilaskotiliiton matkalle 
Pohjois- Norjaan. Odotan matkalta paljon ja onhan se minun tämän kesän lomani, kokonainen 
viikko.  Matkaa odotellessa toivon Teille kaikille mukavaa sode syksyä.
Inka



SENIORISISKOJEN SYKSY

Antoisassa senioripalaverissa torstaina 28.8. synnytimme syksyn ohjelmarungon ja otimme 
toiminnan  johtoteemaksi  henkisen hyvinvoinnin. Jos henkinen hyvinvointi on kohdallaan, 
jaksaa sen jälkeen huolehtia myös fyysisestä hyvinvoinnista. Tähän tähtää sodesiskojen 
syksyn ohjelma.

Syyskuu
Teemme syysretken Helsingin 
edustalla olevalle Harakan 
saarelle. Harakka on entinen 
puolustusvoimien saari, joka 
avattiin yleisölle 1989. 
Pihapiirit, vanhat vallit, 
rantaniityt ja pienet suot 
tarjoavat vaihtelevia 
kasvupaikkoja kasveille ja 
pesimispaikkoja linnuille. 
Teemme retken piknik-

hengessä, mutta oppaamme johdattelee meidät luontopolulle ja saaren historiaan. 
Tutustumme myös Taiteilijataloon.
Jotta mahdollisimman moni sisar pääsee mukaan, retkipäivä on lauantai 20. 9. ja alustava 
kellonaika 12. Ilmoittaudu Sirpalle (p.679771; taloussihteeri@hssky.fi) maanantaihin 15.9. 
mennessä, jotta ehdimme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoa tarkemmat ohjeet.

Lokakuu
Tutustumme Suomen Käsityön Ystäviin, suomalaista tekstiilitaidetta edistävään ja ylläpitävään 
yhdistykseen. Alustava päivämäärä on 14. 10.

Marraskuu
Lauantaina 8. 11. klo 13 on luvassa säihkettä ja glamouria! Sodesisko-Lilli on varannut lippuja 
Lahden kaupunginteatterin musikaaliin Chicago. Ilmoittaudu Lillille 15.10. mennessä, jotta hän
ehtii lunastaa liput. Samalla saat tilinumeron, johon maksat lipun hinnan 42 euroa. 
Yhteystiedot: p. 050-3833020; lilli.voutilainen@saunalahti.fi.
Kokoonnumme sotilaskotiin yhteisen tekemisen ja hemmottelun merkeissä torstaina 13. 11. 
klo 13.
Syyskokous on 27. 11. ja sen jälkeen vietämme pikkujoulua. Perinteiseen tapaan seniorisiskot 
huolehtivat sekä kokous- että pikkujoulukattauksesta.

Joulukuu
Itsenäisyyspäivän kahvihetkeä vietämme torstaina 4. 12. klo 13.00. 
Menneen ajan joulumarkkinoille Lohjalle teemme retken lauantaina 13. 12.

Hyvää syksyä  tuntemattoman runoilijan säkein: Terhi ja Raija 

Miten kesän jälkeen syksyinen sää
voi joka kerta yllättää!
Kun tuuli ulvoo ja taivuttaa puita,
kun sade vihmoo ja hillitsee suita.

Tapahtumiin ilmoittautuminen
Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa 
puh. 679 771 ; taloussihteeri@hssky.fi. Kaikki sisaret ovat tervetulleita  tapahtumiin.
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KIRJASTOJAOSTO
 
Syyskausi aloitetaan lukupiirillä, joka järjestetään
sotilaskodissa maanantaina 29.9.2014 
klo 18.00 alkaen. Tällä kertaa tutustumme
kanadalaisen, vuonna 2013 Nobel-palkinnon saaneen
Alice Munron Hyvän naisen rakkauteen. Kirjassa
kuvataan kahdeksassa laajassa kertomuksessa ihmisiä,
joiden tekemiset saavat merkitystä suhteista
aviopuolisoihin, lapsiin ja äiteihin.
Kirjastotalkoot pidetään sotilaskodissa torstaina 30.10.2014 klo 18.00 alkaen.
Kirjaston  joulukertomusten  iltaa vietetään  sotilaskodissa  keskiviikkona  10.12.2014 klo
18.00.
Tervetuloa!

Kaikkiin tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen Sirpalle, taloussihteeri@hssky.fi tai
puh. 679 771 aamupäivisin.

HENGELLINEN JAOSTO

Sotilaspastori Kouri ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori järjestävät perinteisen 
kenttäehtoollisen 11.9.2014 klo 19.00.
Ilman kulkulupaa saapuvat kokoontuvat portilla klo 18.40

UUDET SISARET

Kertaus on opintojen äiti…..
Sisaret on kantava apuvoima sotilaskodissa.
Tehtäväkuvaan kuuluu useita erilaisia toimintoja ja tehtäviä, tässä hieman esimerkkejä – kodin
puolelta.
Olet liittynyt jäseneksi yhdistykseemme, jonka edellytyksenä on ollut kiinnostus ja aate 
sotilaskotityöhön. Uudet sisaret koulutetaan, ja kodissa on järjestetty perehdyttäminen 
”vanhemman ” sisaren toimesta. Osaava henkilökunta auttaa myös tarvittaessa, mutta välillä 
heillä saattaa olla niin kiire – älä lannistu. Tartu toimeen – joitakin ohjeita löytyy keittiöstä.      
Vuorossa et ole yksin – aina on palkattua henkilökuntaa paikalla sekä useampi sisar. 
Päivystysillat voivat olla hiljaisia tai hyvinkin kiireisiä, riippuen asiakasmäärästä. 
Usein henkilökunta on jo valmistellut päivän myytävät tuotteet, mutta täydennystä aina välillä 
tarvitaan. Huolehdit tuotteiden esillepanosta esim. karkkihyllyt, limukaapit, sekä kahvinkeitto, 
astiavaunun täydentäminen, käytetyt astiat vaunusta, tiskaaminen. Tehtäväkuva muodostuu 
ajan mittaan, pikkuhiljaa. Mukaan tulee erilaiset tapahtumat ja tehtävät niiden ohessa.            
Tässä vaiheessa olet jo varannut itsellesi nettivarauksena, tai Virpin laittaman tekstiviestin 
perusteella sisarvuoron joka kirjataan varausvihkoon. Vuorolle tullaan klo 17.00- 18.00 välillä 
Ja ahkeroimme klo 21.00 saakka. Ilmoita varatessasi vuoroa, mikäli tulee poikkeuksia vuorosi 
pituuteen.
Sotilaskoti on auki joka päivä, joten sisaria tarvitaan – olet korvaamaton ja tärkeä ´´ lenkki´´ 
toiminnassamme.
Myös pukeutuminen sisarvuorolla on määritelty, saat siihen ohjeet, kun tulet tutustumaan 
kotiin. Sotilaskotiliiton Vihreä kirja opastaa myöskin oikeaan asuun. Vaatteita löytyy 
kodistamme, joita voit lainata tai lunastaa omaksi.
Tarjoamme myös viihdykettä esim. retket, saunaillat, tutustumiskäynnit eri kohteisiin, ohjattu 
jumppatunti Santahaminassa kerran viikossa. Muihin sotilaskoteihin tutustutaan, ja 
kodissammekin järjestetään tapahtumia. Toimintaa riittää, valitse Sinulle mieleinen ja 
kiinnostava kohde, olet aina tervetullut joukkoomme!
Leena
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UUSIEN KOULUTUS

Etelä-Suomen sotilaskotiläänin yhteinen uusien sisarten koulutus pidetään 24.10.2014 klo 
9:00.
Uusien vihreiden tulisi osallistua ainakin toiseen uusille suunnattuun koulutukseen saadakseen 
jäsenmerkin kevätkokouksessa.

TARJOILUJAOSTON KERTAUSKURSSI ja UUSIEN KOULUTUSTA

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

MUUTA MUKAVAA

Retki Merivartioasemalla
Teemme retken Helsingin merovartioasemalla, Suomenlinnaan
lauantaina 27.9.2014 klo 14.00. Mukaan mahtuu 15-20 sisarta. Pukeutukaa sään mukaisesti, 
osa retkestä saatetaan olla myös ulkona.
Kokoontuminen Kauppatorin lauttarannassa, lautta lähtee klo 13.00.

Vierailu Fazerilaan
Vierailemme Fazerin suklaatehtaalla 9.12.2014 klo 14.30, mukaan mahtuu 30 nopeinta 
ilmoittautujaa. Osoite Fazerintie 6, Vaarala Vantaa.
Ilmoittautuminen tapahtuu pääportilla (autoilijat), ajo-ohjeet saat Sirpalta. Mikäli saavut 
julkisilla kulkuneuvoilla, ilmoittaudu jalankulkuportilla (ovi 7). Portilla on puheyhteys vartijaa.
Fazerilan vastaanottotilat ovat rajalliset joten he toivovat, etteivät vierailijat saavu liian 
varhain.

Kaartin killan esitelmät
Maanantaina 29.9.2014 klo 18.00 Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen edustaja 
kertoo rauhanturvaamisen historiasta ja luo katsauksen tämänpäivän kriisinhallintaan.
Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00 aiheena Krimin ja Ukrainan tapahtumien sen hetkinen 
tilanne ja johtopäätökset. Pitäjäksi on alustavasti lupautunut everstiluutnantti Petteri 
Kajanmaa.
Ilmoittautumiset Kai Wigrenille 050 4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI

11.9.2014 19:00 Kenttäehtoollinen Mirja Laukkarinen
13.9.2014 14-17 Tarjoilujaoston kertauskurssi
20.9.2014 9:00 Hygieniapassikurssi ja koe
20.9.2014 12:00 Syysretki Harakan saarelle Terhi Tolla
22.9.2014 Hallituksen kokous Hallitus
27.9.2014 14:00 Tutustuminen merivartiostoon

29.9.2014 18:00 Lukupiiri Ritva Saarni
1.10.2014 18:00 Urheilijoiden sodeinfo
14.10.2014 Tutustuminen Suomen Käsityön 

Ystäviin
Terhi Tolla

24.10.2014 Uusien koulutus
25.10.2014 Sotilaskotiliiton syyskokous
29.10.2014 Hallituksen kokous Hallitus
30.10.2014 18:00 Kirjastotakoot Ritva Saarni
8.11.2014 13:00 Musikaali Chicago Terhi Tolla
13.11.2014 13:00 seniorisisaret sotilaskodissa Terhi Tolla
17.11.2014 Hallituksen kokous Hallitus
27.11.2014 18:00 Syyskokous ja pikkujoulu 

Perinnetalossa
Hallitus

4.12.2014 13:00 Itsenäisyyspäivän kahvihetki Terhi Tolla
9.12.2014 14:30 Vierailu Fazerilaan
10.12.2014 18:00 Joulukertomusten ilta Ritva Saarni
13.12.2014 Joulumarkkinat Lohjalla Terhi Tolla
24-26.4.2015 Nasta harjoitus Santahaminassa

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). 
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