
 

Puheenjohtajan palsta

Hyvät siskot

Vuoden kierron mukaisesti syksy koittaa jälleen. Sotilaskotityökin kulkee vuoden jaksojen 
mukaisesti. Meidän kiertoomme kuuluu neljän alokasryhmän tuloinfot. Rykmentin alokkaat 
kaksi kertaa ja Urheilukoulun alokkaat kaksi kertaa. Lokakuussa saapuvat uudet urheilukoulun 
alokkaat. Syyskuussa kotiutamme kaartilaisia, jääkäreitä ja urheilijoita. Juhlat ja työ jatkuvat 
entisellään.

Sotilaskodin henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Kesällä palkkasimme Sari Nylundin 
hoitamaan grilliä. Hänen työvuoronsa ajoittuu aina ilta-aikaan, jolloin hän myös opastaa ja 
neuvoo grillin apulaisia. Kiireisenä iltana tuotteita valmistaa Sari ja joku avustaa sekä yksi 
juoksuttaa valmiit annokset saliin.
Joonas Lindgren, iltatiskaaja, lopetti työnsä elokuun viimeisenä päivänä. Ketään ei ole tulossa 
hänen tilalleen. Syksy tuo tullessaan myös eläkkeellelähtöjuhlat. Tuula Holm jää ansaitulle 
työ-/ vanhuuseläkkeelle. Omituinen nimitys, kun emme kuitenkaan ole vanhoja, vaan 
saavuttaneet tarvittavan määrän vuosia ansaitaksemme eläkkeen. Tarvitsemme siis yhden 
kokoaikaisen työntekijän paikkaamaan näitä kahta lähtijää. Onko sisarkunnassa ravintola-alan 
ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita soden työstä ja osaisivat käyttää tietokoneita hyvin. Asiaa 
voi tiedustella minulta.
Kati Rossihan jäi vuoden alusta äitiys-/ hoitovapaalle. Lähtiessään hän kertoi olevansa poissa 
koko lakisääteisen ajan.  Heidi Hanukka on nyt Katin tilalla. Heidi tuli leipomoon kesätytöksi ja 
jatkaa siitä sodessa. Tainan kaverina leipomossa on myös uusi nuori Meri Lento-Hukkinen. 
Olemme siis saaneet työhön uusia innokkaita ja taitavia nuoria.

Kaiken edellä kerrotun johdosta vetoankin teihin sisariin. Vuoroilla tarvitaan tekijöitä. Olemme 
miettineet, että tarpeen olisi ainakin neljä siskoa. Hiljaisena iltana voi tuntua paljolta, mutta 
kiireisenä ei riitäkään. Koskaan teitä siskoja ei ole liikaa, tekeville  löytyy aina tehtäviä. 
Keltään ei voi tai saa kysyä / sanoa ”mitä sinä täällä tänään teet”, kaikki ovat tervetulleita ja 
kaikille tämä harrastus on yhtä tärkeä.  Viikonloppuisin on näin kesäaikana ollut vain vähän 
vapaaehtoisia. Toivonkin syksyn tuovan jälleen siskoja. Viikonloppuna tarvitaan ainakin yksi 
kassaan, yksi grilliin, yksi linjastoon ja yksi joka paikan apuri. Kolmella pärjää, neljällä ei ole 
niin vauhdikasta.  kaikkiin töihin opastetaan, jos tuntuu ettei vielä hallitse. Hiljaisempana 
aikana minusta on mukava rupatellakin siskojen kanssa ja ideoida kaikkea uutta ja tutustua 
toisiin. 

Muistattehan, että teemme tätä varusmiesten ja reserviläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Sitten vaan vuoroja merkkailemaan tai soittamaan Virpille  0400-441317.  Vuoronetin 
tunnusten unohduttua uudet salasanat saa  Marja-Liisa Nikalta   nikka.marjaliisa@gmail.com
Intoa puhkuen kaikki sodevuorolle, nähdään sotilaskodissa!
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SENIOREIDEN SYYSTAPAHTUMIA

Olemme kokeneet erikoisen kesän. Joku hyvämuistinen kertoi, että samanlainen kesä on ollut 
yli 50 vuotta sitten! Kesävaatteet ovat varmasti monelta jääneet odottamaan ensikesää.

         

Syksyn aloitamme 24. 9. klo 13.00 tutustumalla kesällä avautuneeseen Ateneumin Tarujen
kansat-näyttelyyn.  
Norjalaiset ja suomalaiset taiteilijat halusivat ottaa askeleen irti korkeakulttuurista. Taiteilijat 
antoivat mielikuvitukselle siivet ja loivat maittensa myyteille ja tarinoille fantastisen 
kuvamaailman.
Sisäänpääsymaksu on 11 euroa/eläkeläinen, muuten 13 euroa. Opas noutaa meidät museon 
sisäpihalta.

Keskiviikkona 7.10. klo 10.00 lähdemme omenantuoksuiselle Lohjan retkelle. 
Kohteena on mm. Alitalon omenaviinitila. Matkasta kerromme tarkemmin senioritiedotteessa. 
Tietoa saa myös yhdistyksemme toimistosta Sirpalta. Hänelle myös ilmoittaudutaan 
maanantaihin 28.9. mennessä. Alla yhteystiedot.

Kansallisoopperan kulisseissa 22. 10. 2015 klo 14.00. pääsemme tutustumaan oopperan 
ompelimoon, puvustoon ja näyttämöntakaisiin kulisseihin. Sisäänkäynti on Töölönlahden 
puolelta. Ilmoittaudu 15.10. mennessä Sirpalle toimistoon (taloussihteeri@hssky.fi; 09-
679771).

Yhdistyksen syyskokouksessa ja sen jälkeisessä pikkujoulussa 26.11. seniorisiskot 
huolehtivat tuttuun tapaan tarjoilusta.

Perinteinen itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus sotilaskodissa 4.12. klo 13.00.

Tervetuloa ”senioreiden syksyyn”.

Kaunista syksyä!
Terhi ja Raija

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. 
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Syksyn vierailukohde on Pohjoismainen kulttuuripiste Norden 
tiistaina 6.10.2015 klo 16.00. Osoite Kaisaniemenkatu 9, katutaso. 
Tapaamme sisääntuloaulassa klo15.45. 

Kirjastotalkoot pidetään sotilaskodissa keskiviikkona 14.10.2015 klo 18.00 alkaen.

Kirjaston joulukertomusten iltaa vietetään sotilaskodissa torstaina 10.12.2015 klo 18.00 
alkaen. 

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin, joihin toivotaan ilmoittautumista etukäteen Sirpalle, 
taloussihteeri@hssky.fi tai puh. 679 771 aamupäivisin

SISARTEN SAUNAILTA

Kaartin Killan Villen sauna on varattu 17.9.-15 klo 12.00-15.00 sisarille saunaillaksi. 
Tässä vähän ohjeita niille, jotka tulevat bussilla: Santahaminan bussin päätepysäkiltä 
n.500m Radioniemen suuntaan, ohitetaan vasemmalla puolella "vanha" ratsastuskenttä. 
Sauna on tien oikealla puolella, vanha tenniskenttä on vieressä sekä isohko venelaituri. 
Kaupungin silhuetti taustalla.
Tervetuloa!

SISARILTA

Sisar-ilta Vantaan energialle maanantaina 5.10 klo 17.00 osoite Långmosseninkuja 1, 
01230 Vantaa. 

Tutustumiskäynti kestää 1,5 - 2 tuntia. Opastus perehdyttää meidät jätteen syntyyn, 
kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön, jätevoimalan tekniikkaan sekä 
 
laajemmin jätteestä energiaa -tuotantoon. Kokonaisuus käydään läpi kuvin ja sanoin, pelin, 
pienoismallin ja ainutlaatuisen äänimaailman avulla
sekä kiertokäynnillä voimalaan. Tule yksin tai kaksin. 
Ilmoittaudu Sirpalle toimistoon mahdollisimman 
pian  taloussihteeri@hssky.fi tai (09) 679 771. 

Olen Teitä vastassa Laitoksen portilla 
klo 16.45 alkaen.
Meidät noudetaan portilta joten tulethan ajoissa.

Tapaamisiin Vantaalla,
Sirpa Luostarinen, 050-5688309.

LIIKUNTAA

Syksy saapuu ja kesälomat on vietetty vaihtelevassa säässä. On aika aloittaa yhteisiä 
hyvänolon hetkiä, vaikka näin, siispä sisaret olette tervetulleita kokeilemaan RIVITANSSIA 
opettajan opastuksella ,jos kiinnostusta riittää, voidaan jatkaa useammankin kerran. 
Ohjattua jumppaahan ei syyskaudella ole järjestetty sisarille.
Paikka on Santahamina ja se tuttu jumppasali siinä ravintola
Saharan 
yläkerrassa, tiistaisin klo 18.00-19.00, 29.9.2015 alkaen.

3

mailto:taloussihteeri@hssky.fi
mailto:taloussihteeri@hssky.fi


Pieni riimittely:
Pääsee näin valloilleen kehon kieli,
hohtavat silmät ja virkistyy mieli. 
Katsoo pian peilistä uusi nainen,
lähes täydellinen, siis sinunlainen! 

Leena

MUUTA MUKAVAA

Kaartin soittokunta on palannut kesälomilta ja syksy on lähtenyt käyntiin rivakasti!

Tattoo Show torstaina 10.9. kello 19.00 Hartwall Arenalla.
Kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat, huippusolistit ja tanssiryhmä! 
Liput vain 2,5 €

Lisätietoja: www.tattoo.fi

Lämpimästi tervetuloa!

KAARTIN KILLAN UUTISIA

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.

Terve tuloa 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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TAPAHTUMAKALENTERI

15.9.2015 KAARTJR:n I/15 saapumiserän 
255pv palvelleiden reserviin siirtoon
liittyvä paraatikatselmus ja 
ohimarssi sekä reserviin siirtojuhla, 
Santahaminassa

17.9..2015 klo 18- Sisarten saunailta
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
29.9.2015 klo18.00 Rivitanssi
3.10.2015 Hygieniapassi koulutus Etelä-suomen 

sotilaskotilääni
5.10.2015 klo 17-19 Vierailu Vantaan Energiaan Sirpa Luostarinen
6.10.2015 klo 16.00 Vierailu kulttuuripiste Nordenissa Terhi Tolla
7.10.2015 klo 10.00 Retki Lohjalle Terhi Tolla
14.10.2015 klo 18.00 Kirjastotalkoot Ritva Saarni

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 Sotilaskotiilon poikkeusoliprosessi 

vierailee yhdistyksessämme
Minna Frii

4.12.2015 klo 13.00 Itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus
10.12.2015 klo 18.00 Joulukertomusten ilta Ritva Saarni
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.

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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