
 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät vihreät siskot

Kiitos yhteisistä yhdeksästä vuodesta. Olemme yhdessä
olleet toimiva ja uusia uria hakeva tiimi. On haikeaa 
jättää tehtävät, mutta uudet tehtävät odottavat nurkan 
takana. Toivotan uudelle puheenjohtajalle menestystä 
tehtävässään hyvän tiimin kanssa.

Jälleen on joulun aika

RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA Teille kaikille!

Inka 

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hyväksyttiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Päätettiin henkilöjäsenmaksuksi entinen 15 euroa ja yritys- ja yhteisö-
jäsenmaksuksi 100 euroa.
Vahvistettiin talousarvio esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajaksi vuosiksi 2016-2018 valittiin yksimielisesti Sirpa Luostarinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin suljetun lippuäänestyksen jälkeen Kirsi Maaskola (43 
ääntä) ja Marja-Riika Saaristo (26 ääntä) kolmivuotiskaudeksi sekä Marja-Liisa Nikka (26 
ääntä) kahdeksi vuodeksi. Arpa ratkaisi tasapisteet saaneiden välillä.

Varajäseniksi valittiin Aulikki Rautio (42 ääntä), Piia-Liisa Mäkinen (32 ääntä) ja Viivi Lehtinen 
(28 ääntä).

Päätettiin valita tilintarkastusyhtiöksi Oy KPMG Ab, ja varsinaisiksi tilintarkastajiksi Susanna 
Saanikari, KHT (varalle Miika Karkulahti, KHT) ja Markku Koskela, KHT (varalle Eero Lehtinen, 
HTM). 



Sisäiseksi tarkastajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Ritva Saarni.

Valittiin ja hyväksyttiin jaostojen tiimit seuraavasti:

Tarjoilu Santahaminan sotilaskodin tapahtumat Heli Pasanen
MPKK:lla olevien sotilaskotien tapahtumat Eeva Torsti ja Sirkka 
Puolakka
päivystysvuorot Heli Pasanen

Liikkuva Sotilaskoti Merja Autio ja Minna Joensuu-Heikkilä
Kirjasto Jaoston vetäjänä toimii Ritva Saarni apunaan tiimi

Leena Karhu-Westman, Raija Kekäläinen, Pirkko Kinnunen ja Leena 
Mikkola

Hengellinen Mirja Laukkarinen, Pirkko Kinnunen
Nuoret sisaret Helmi Saarela
Seniorisiskot Raija Iso-Junno
Sotilaskotipäällikkö Minna Frii
Tekstiilihuolto Benita Puuvuori, apuna Sirpa Nieminen

Päätettiin, että Sotilaskotiliiton kokouksiin voivat osallistua hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
Hallituksen jäsenet ovat Sirpa Luostarinen pj, Irma Järvenmäki, Leena Kosonen, Kirsi 
Maaskola, Marja-Liisa Nikka, Marja-Riika Saaristo ja Ritva Saarni. 
Hallituksen varajäsenet ovat Viivi Lehtinen, Piia-Liisa Mäkinen ja Aulikki Rautio.

Päätettiin, että hallitus nimeää näiden henkilöiden joukosta kuhunkin Sotilaskotiliiton 
kokoukseen edustajat erikseen.

Kiitossanat pitkäaikaiselle yhdistyksen puheenjohtajalle Inka Tiittaselle lausui 
yhdistyksen varapuheenjohtaja Leena Kosonen.

TIETOA KULKULUVISTA

Syyskokouksessa keskustelimme 
kulkuluvista, joiden antamisen 
perusteet muuttuvat jälleen kerran. 
Kerroin kokouksessa, että 
komendantintoimistosta toivottiin 
minun jatkavan yhteyshenkilönä 
lupa-asioissa. Syyskokous 
yksimielisesti antoi luvan 
yhteistyöhön yhteyshenkilönä.

Kulkulupien määrää pienenee ja sen
voi antaa vain siskoille, jotka käyvät 
säännöllisesti tekemässä vuoroja joko
kodissa, liikkuvassa tai kirjastossa.  
Mikäli kulkulupa-asiat ovat Sinulle ajankohtaisia, voit soittaa minulle numeroon 050 3000 123
(uusi puhelinnumero, vanha jää uudelle puheenjohtajalle). Vieraiden tuontiin 
oikeuttavat luvat loppuvat kokonaan yhdistyksen jäsenilta. 

Vanha keltaisen kansion sisarluettelo on portilla edelleenkin voimassa, ja sisälle pääsee 
kertomalla sodevuorosta ja näyttämällä henkilötodistuksen. Omalla autolla kulkeville tämä on 
näppärä tapa toimia. Bussilla tuleville se on hankalampaa, yritetään hakea tähänkin jotain 
joustavampaa tapaa.

Kulkuluvat ovat puhuttaneet jo pitkään ja ovat varmasti vastakin puheenaihe. Pidän teitä ajan 
tasalla pikatiedotteilla tämän tiedotteen jälkeen.

Inka
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SENIOREIDENTAPAHTUMIA

Tammikuussa 21.1.2016 kokoonnumme perinteiseen ”ideatorstain” palaveriin 
sotilaskotiin. Mietimme alkavan vuoden ohjelmaa sodekahvin ääressä. Tule ja tuo idea 
tullessasi! 

Yö laskeutuu.
Jostain kuuluu pienten tassujen pehmeää askellusta.
Kynnet raapivat aidantolppaa.
Vihreä silmä syttyy pimeyteen ja roskatynnyri kaatuu kolisten.

”Kissat” ovat palanneet Lahteen sähäkämpinä ja soivempina kuin aikaisemmin. 

Helmikuun 4. päivä klo 13 meille on varattu lippuja Cats-konserttiin Lahden 
kaupunginteatteriin. 

Andrew Lloyd Webberin Cats-musikaali on visualisesti täysin tuore, mutta laulut ja musiikki 
ovat täsmälleen vuoden 1981 alkuperäismuodossaan. Esiintyjinä on 16-henkinen orkesteri ja 
musiikkiteatterin kuoro solisteineen. Sirkustaiteilijat kuvittavat maailman suosituimman 
musikaalin lauluja.

Ilmoittautuminen Cats-konserttiin tapahtuu maksamalla pääsylipun hinta 42,00 euroa 
yhdistyksen tilille (FI 2222851800002883) torstaihin 14. 1.2016 mennessä.
Huom! Merkitse maksulomakkeeseen oma nimesi.

Kuljetuksesta/kulkuvälineestä kerromme sinulle tammikuun 14. päivän jälkeen. 

Hyvää Joulun odotusta!

Terhi Raija
perttiterhi.tolla@gmail.com anneli.isojunno@gmail.com
041 507 6972 050 464 0488

KIRJASTOJAOSTO

Kirjaston joulukertomusten iltaa vietetään sotilaskodissa torstaina 10.12.2015 klo 18.00 
alkaen. 
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Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin. Toivomme ilmoittautumista etukäteen Sirpalle, 
taloussihteeri@hssky.fi tai puh. 679 771 aamupäivisin.

MYYJÄISET

Helsinkiläiset sotilaskotiyhdistykset järjestävät yhdessä myyjäiset lauantaina 19.3.2016 Töölön 
Palvelukeskuksessa, Töölönkatu 33, klo 11-13 (varattu aika 10-14).
Myyjäistavaroita otetaan vastaan soden vaatevarastoon. Käsitöitä, pääsiäiskoristeita ym. Ruuat 
viedään suoraan myyjäisiin. KAIKKI INNOLLA MUKAAN!
Myyjäisten yhteyshenkilö toimii Allu Lamminen allulamminen@gmail.com tai 040 5335513.

LIIKUNTAA

Rivitanssi on harjoituksineen ohitse tältä vuodelta. Jatkamme jälleen vuoden 2016 maaliskuussa 
Kirsi-Marjan ohjauksessa. Ei ihan vielä olla valmiita julkisiin esiintymisiin, askelkuvioissa hieman 
hiomista, mutta musiikin rytmi löytyy meiltä jokaiselta. Kiitos, kun olitte rohkeasti mukana.

Hyvää Joulun odotusta, toivottelee Leena

SOTILASKOTILIITTO

Syyskokousterveiset
Sotilaskotiliiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle valittiin Kirsi Patrikainen 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksestä.
Samalla kierroksella valittu varajäsen Virpi Alapeteri Rovaniemeltä nousi Sotilaskotiliiton 
varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi.
Sotilaskotiliiton hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2016 – 2018 valittiin Marjaana 
Vihottula, Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry ja Heli Itkonen, Kajaanin Sotilaskotiyhdistys ry.
Varajäseneksi kolmevuotiskaudeksi valittiin Inka Tiittanen, Helsinki-Santahamina 
Sotilaskotiyhdistys ry sekä varajäseneksi kaksivuotiskaudeksi (2016 – 2017) Pippa Rantala, 
Rissalan Sotilaskotiyhdistys ry.

Vuoden 2016 teema 
Jäsenistön vuosi
Lisätietoa Sotilaskoti-lehdessä
tulevan vuoden aikana.

MUUTA MUKAVAA

Syyskuussa 6.9.-11.9.2016 käsityömatka Tiroliin. Lisätiedot Allu Lammiselta, 
allulamminen@gmail.com tai 040 5335513.

KAARTIN KILLAN UUTISIA

Kevään 2016 Kaartin Jääkärirykmentin killan esitelmät Perinnetalolla

25.1.2016 klo 18.00 Urheilukoulun johtaja evl Marko Hirsimäki kertoo, miten 
urheiluvalmennus ja varusmieskoulutus sovitetaan yhteen.

21.3.2016 klo 18.00 Punaisen ristin edustaja kertoo millaista on työskennellä 
katastrofialueella.

Keskiviikkona 20.4.2016 klo 16.00 tutustumiskäynti Helsingin Tuomiokirkkoon. 
Tutustumme valtakunnan ykköskirkkoon tavallista turistikierrosta tarkemmin. Käymme mm. 
katsomassa tiloja, jotka liittyvät kuuluisaan asekätkentään vaaran vuosina. Kokoontuminen 
kirkon portaiden yläpäähän klo 15.50. Ilmoittautuminen viim. 18.4. klo 18.00
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Esitelmiin ilmoittautuminen viim. edellisenä perjantaina
kai.wigren@pp.nic.fi tai 050 4654088

KAARTIN SOITTOKUNNAN JOULUKONSERTTI
JOHANNEKSEN KIRKOSSA 14.12.2015 KELLO 19.00

Vielä ehdit ostaa lipun konserttiin sotilaskodin kassalta tai Sirpalta, hinta 10 
€/kpl. Solistina Waltteri Torikka.
Toinen konsertti Porvoon Tuomiokirkossa 15.12. kello 19.00, sinne liput myy lippu.fi 

SOTILASKOTILÄÄNIN KUULUMISET

Olemme yhdessä päättäneet, että Etelä-Suomen Sotilaskotiläänin nimi muutetaan
Etelä-Suomen sotilaskotialuetoimikunnaksi, lyhennys edelleen ETSO.

Vuodelle 2016 suunniteltuja yhteisiä tapahtumia:

Järjestetään yhteinen sisarilta ystävänpäivän aattona, lauantaina 13.2.2016 kello 15.00
Lauttasaaressa Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen tiloissa.
Ilmoittautumiset Sirpalle viimeistään 10.2.2016 taloussihteeri@hssky.fi tai puh. (09)679771

Yhteinen hygieniapassikoulutus 12.3.2016 (kouluttajana Satu Mustalahti). Ilmoittaudu!

Maaliskuussa yhteinen uusien sisarten koulutus, samoin syksyllä.

Retki Haminaan lauantaina 14.5.2016
Koko päivän kestävä retki Haminan Sotilaskotiyhdistyksen vieraiksi. Lisäksi saamme tietoiskun
upseerioppilaiden koulutuksesta 

Syyskesällä retki Örön vartiolinnakkeelle tai Sakun tehtaalle Viroon.

Järjestetään yhteinen ilta sisarille myös syksyllä.

Tonttujen jouluyö - laulaen ja leikkien 

Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.
Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Nukutaan poski kämmeniä vasten. Kertosäe hypellään paikallaan 
vuorohyppelyä, nostellen samalla vuorotellen kummankin käden etusormea.) 
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Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan,
Varovasti hiipii alta sillan, alta sillan.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Hiivitään esiin varpaillaan ja kyyryssä. Leikkijät muodostavat piirin.) 

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki, kunnon väki,
Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Tarjoillaan ruokaa puolelta toiselle. "Kiikaroidaan" puolelta toiselle.) 

Pöydän päälle veitikkaiset rientää, veitikkaiset.
Syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Istutaan lattialla ja syödään ja juodaan suurin liikkein.)

Herkkua on siinä monenlaista, monenlaista.
Kuiske kuuluu: "Miltä ruoka maistaa, ruoka maistaa?"
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Tarjoillaan puolelta toiselle. Kuiskaillaan puolelta toiselle.) 

Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla,
kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Tanssitaan piirissä. Nostetaan käsivarret pään ylle yhteen "auringoksi" ja 
pyöritään ympäri.)

Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, varpahillaan,
kotikoloihinsa alle sillan, alle sillan.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe tip-tap, tip, tip, tap! 
(Hiivitään varpaisillaan ja kyyryssä, jonossa pois - kurkistetaan poistuttaessa 
salamyhkäisesti hymyillen katsojia - ja huiskutetaan näille) 
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Toivottelee tiedottaja
Ritva Hellén

TAPAHTUMAKALENTERI

10.12.2015 klo 18.00 Joulukertomusten ilta Ritva Saarni
16.12.2015 klo 18.00 Hallituksen kokous Inka Tiittanen
14.12.2015 klo 19.00 Kaartin soittokunnan joulukonsertti 

Johanneksen kirkossa
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 KAARTJR:n kokelaiden 
ylentämistilaisuus

Heli Pasanen

4.1.2016 Alokkaat saapuvat Heli Pasanen

9. ja 10.1.2016 läheistenpäivät Riitta Kivinen
21.1.2016 Senioreiden ideapalaveri Terhi Tolla
4.2.2016 klo 13.00 Cats – konsertti Lahdessa Terhi Tolla
13.2.2016 klo 15.00 Alueen yhteinen sisarilta Helskyn 

tiloissa Lauttasaaressa
12.3.2016 Alueen yhteinen 

hygieniapassikoulutus
Inka Tiittanen

19.3.2016 klo 11-13 Myyjäiset Töölön 
Palvelukeskuksessa

Allu Lamminen

14.5.2016 Retki Haminaan
4.7.2016 Alokkaat saapuvat
9. ja 10.7.2016 Läheistenpäivät
6.9.-11.9.2016 käsityömatka Tiroliin Allu Lamminen

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 ellei 
toisin ole pyydetty.
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Saapuminen sotilaskotiin
Portilla ilmoitat nimesi ja kerrot, että olet tulossa sotilaskotiin 
esim. päivystämään. Yhdistyksen jäsenlista löytyy portilta 
(keltainen kansio, jossa yhdistyksen nimi sekä kannessa että 
päädyssä). Tästä kansiosta sotilaspoliisi tarkistaa, että nimesi 
löytyy sieltä. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan. 
Suuremmissa tilaisuuksissa portille toimitetaan erillinen lista 
osallistujista (muista ilmoittautua). 
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