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Sotilaskoti — uusi harrastus?
Tämä sotilaskotisisaren opas on apunasi aloittaessasi ja

siitä, kuinka pääset alkuun. Opas tarjoaa myös tärkeää

tutustuessasi sotilaskotiharrastukseen. Opas esittelee

perustietoa sotilaskotisisaruudesta ja siihen liittyvistä

yhdistyksen toimintaa sekä sen tarjoamia harrastusmah- käytännön asioista.
dollisuuksia.

Tämä opas toimii myös sisarkoulutuksen oppimateriaali-

Oppaan avulla saat tuntuman siitä, millaista vapaaehtoi- na ja oppaan sisältämiä asioita käydään läpi koulutuksen
sena sotilaskotisisarena toimiminen voisi olla ja tietoa

yhteydessä.

Lämpimästi tervetuloa intin parhaaseen paikkaan!
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry

”Meitä varusmiehiä auttaa tääl monin tavoin sisaret,
Voin sanoo kelle varusmiehelle vaa, et heitä ilman pärjäis et.
He ovat työntekijöistä ne vapaaehtoiset,
jotka mahdollistaa sotkust’ munkit makoiset.
Sisaret ei siis työstään täällä haluu palkkaa nostaa,
eikä heille oo alikkien tapaan mistään mitään syytä kostaa.
Leivonnaisii ja sämpylöit heilt’ mielellää ostaa,
ei yhtä mukavii työntekijöit löydy koko osastosta.
Asiointi heidän kans on mukavaa,
heitä jututtaes tuntuu ku ois entuudesta tuttavaa.
Rupatelles heidän kanssaan hyvän mielen saa
ei heidän toiminnassaan ole mitään valitettavaa.
He luovat intin synkkyyden keskelle ihan omaa valopilkkua,

ei ole mitään syytä, miksi sisarii pitäs ilkkua.
Vaikka työasu saattaa muistuttaa isoo tilkkua,
sisaren kans puhues tahtoo silmät iloisesti vilkkua.”

Leo Haapasalo
Kainuun prikaati, saapumiserä 1/16
Sotilaskoti 3/2016
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Yhdistys
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry
•

perustettu vuonna 1918

•

yksi suomen 36:sta sotilaskotiyhdistyksestä.

•

toimipisteet Parolannummella: kaksi sotilaskotia, leipomo ja toimisto.

•

jäseniä n. 290

•

palkattua henkilökuntaa n. 12

Yhdistyksen tavoitteena on vapaaehtoisuuteen perustuen edistää maanpuolustushenkeä ja
-valmiutta. Toiminnan tarkoituksena on tukea asevelvollisia heidän vapaa-aikansa viihty-

vyyden lisäämiseksi, henkisen kasvun edistämiseksi ja maanpuolustusasenteiden lujittamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää sotilaskoteja varuskunnissa, harjoituksissa sekä leireillä. Yhdistyksen päämääriä jäsenillä on mahdollisuus toteuttaa osallistumalla sotilaskotitoimintaan. Yhdistys tekee yhteistyötä Panssariprikaatin kanssa. Yhdistys
toimii Panssariprikaatin alueella ja tiloissa Hattulan Parolannummella.

Arvot
Toimintaa ohjaavat kattojärjestön Sotilaskotiliitto ry:n arvot, joita ovat vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, osaaminen ja itsensä kehittäminen, luotettavuus sekä iloisuus ja palvelualttius.
Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotityön omaleimaisin piirre. Järjestöön liitytään ja
siinä toimitaan vapaaehtoisesti. Liityttäessä sitoudutaan tekemään työtä varusmiesten ja –
naisten hyväksi.
Sotilaskotijärjestössä yhteisöllisyys on yhdistysten ja sisarten verkottumista ja vuorovaikutusta varusmiehen ja kertausharjoituksessa olevan reserviläisen vapaa-ajan viihtyvyyden tukemiseksi. Yhteisöllisyys on myös voimavara, joka vahvistaa yhteisön jäseniä.
Jokainen sisar antaa omat taitonsa järjestön käyttöön, sekä kehittää sotilaskotitoimintaa
eteenpäin. Samalla järjestömme tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua järjestömme
toimintaan ja kehittää itseään.
Toteutamme sen mitä olemme luvanneet niin yksittäisenä sisarena, yhdistysten välisenä
yhteistyönä kuin järjestönäkin.
Iloisuus ja palvelualttius tarkoittaa sitä, että sotilaskodista jää myönteinen kuva ja hyvä mieli
varusmiehille ja yhteistyökumppaneille. Se tarkoittaa myös myönteistä suhtautumista toisiimme ja toimintaamme.
SISAREN

OPAS
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Sotilaskodit
Sotilaskoti 1 on toimipisteistä suurin. Se sijaitsee Parolannummella suljetulla alueella. Sotilaskodissa on käytössä langaton internetyhteys.
Sotilaskodin yläkerrassa on kirjasto, joka toimii vapaaehtoisten sisarten voimin. Kirjastosta voi lainata kirjoja, joiden laina-aika on kaksi viikkoa. Kirjastossa on myös kattava äänitevalikoima cd- ja lp-levyjä, joita voi kuunnella paikan päällä.
Kirjasto on avoinna:

ma–ke 18.00–20.30

Sotilaskoti 1:ssä sijaitsee lisäksi yhdistyksen toimisto ja leipomo sekä papin, kuraattorin ja parturin tilat.

Sotilaskotisisaret tekevät kassa- ja tiskivuoroja sotilaskodeissa pääsääntöisesti iltaisin klo 17 - 21.
Vuoroja voi olla myös päiväaikaan sekä leipomotyössä.

Sotilaskoti 2 sijaitsee myös Parolannummella. Koti ei ole suljetulla alueella, joten se on varusmiehelle paikka, jossa voi
tavata vierailijoita. Sunnuntaisin kotia hoitavat vapaaehtoiset sisaret. Sotilaskodin alakerrassa on sotilaskotiyhdistyksen
hankkima kuntosali ja ”bänditila”. Sotilaskodissa on käytössä
maksuton langaton internetyhteys.

Sotilaskotien ajantantasaiset aukioloaikatiedot
www.hmlsky.fi
yhteystiedot

Sotilaskotisisaret toimivat
eri jaostoissa

SIVU

Suurin jaosto on vakituisen henkilökunnan rinnalla toimiva
TARJOILUJAOSTO. Tarjoilujaoston sisaret tekevät tiski– ja
kassavuoroja molemmissa sotilaskodeissa.
Sisaret hoitavat myös tilaisuuksien kahvituksia kuten vala-

ja ylentämistilaisuudet.

Myyntitoiminnasta leireillä ja sotaharjoituksissa vastaa
LIIKKUVAN SOTILASKODIN JAOSTO ELI LSK. Tämän jaoston
sisaret vievät sotilaskodin maastoon ja ylläpitävät leirisotilaskotia. Maastossa liikutaan sotilaskotiyhdistyksen omistamalla SOD-3:ksi rekisteröidyllä sotilaskotimyyntiautolla.

Kirjasto on sotilaskodin rauhallinen tila, jossa voi lainata
kirjoja, pelata pelejä, kuunnella levyjä, opiskella ja lukea.
KIRJASTOJAOSTO hoitaa lainauksia sotilaskodin kirjastossa,
hankkii uusia kirjoja ja kunnostaa vanhoja.

Talkoojaosto kokoaa varusmiehille jaettavat alokaspakkaukset ja tekee käsitöitä.
Hengellinen jaosto osallistuu varuskunnassa tehtävään hengelliseen työhön.
Ohjelmajaosto huolehtii sisarten virkistystoiminnasta kuten retket ja sisarillat.
Varusmiesten ohjelmajaosto järjestää ohjelmaa varusmiehille (esim. alokasjuhla, bingo).
Pikkusisarjaostossa 10-15 vuotiaat harjoittelevat sotilaskotityötä.
Perinnejaosto huolehtii sotilaskotiperinteen tallentamisesta.
Koulutusjaosto järjestää uusien sisarien koulutuksen ja kertauskoulutusta.
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Sisaren aakkoset
Osuutesi on tärkeä sotilaskotihengen luomisessa ja sotilaskotisi talouden tukijana.
Huolehdi päivystysvuorostasi. Jos olet estynyt, ota yhteyttä sotilaskotiin.
Ole aloitekykyinen. Ensisijaisesti olet vastuussa sinulle osoitetuista tehtävistä. Tarvittaessa ole valmis
ryhtymään myös muihin tehtäviin sotilaskodin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
Muista varusmiestä. Ystävällinen sana ja iloinen ilme ovat tärkeitä työssäsi.
Ole tasa-arvoinen työtoveri. Älä odota muilta palveluksia, vaan ole itse valmis auttamaan.
Päivystysasuna käytä aina asiallista sotilaskotiasua
Päivystysaikana (sotilaskoti 17/18-21 ja kirjasto 18-20.30) sinulle kuuluu kahvi, tee tai mehu ja leivonnainen tai sämpylä. Sotilaskotihinnoin 3,50 €, ylimenevästä maksetaan.
Panssariprikaatin alueella kuljet sotilaskotisisarena harrastukseen liittyvissä asioissa. Muista kulkulupa.

TEHTÄVÄT ERI PÄIVYSTYSPISTEISSÄ
Sotilaskodit, työaika klo 17/18 - 21
Kassa

Asiakaspalvelu, myyntityö, vuoron lopuksi linjaston ja salin pöytien pyyhkiminen, kas
san laskeminen. Hiljaisina aikoina hyllyjen täyttö, linjaston täyttö ja järjestely.

Tiski

Tiskaaminen, astioiden vienti paikalleen (henkilökunta auttaa tarvittaessa painavien
kanssa), tiskikoneen purku ja huuhtelu, tiskipöydän siistiminen

Parola 1 aamukassasisar
Asiakaspalvelu on tärkein tehtäväsi! Mikäli haluat, on mahdollista tehdä myös muita
tehtäviä hiljaisina aikoina kuten kahvin keittäminen ja sekoitus, pullavitriinin täyttö ja
karkkihyllyn täyttö.
Viikonloppupäivystyksestä on erillinen ohje.
Anna apua ja tarjoa apua! Hiljaisina aikoina voit kysyä henkilökunnalta muita tehtäviä.
Kassasisar ja henkilökunta auttavat tiskisisarta lopputöissä
Kirjasto

Kirjojen lainaaminen, palautuksien huolehtiminen hyllyihin ja kirjaston yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Levyistä huolehtiminen.

Maasto

Kaksi sisarta yhdessä huolehtivat sotilaskotiauton myynnistä ja tilityksestä.
Tavarat lastataan lähtiessä autoon sotilaskodista ja palatessa herkästi pilaantuvat
tuotteet puretaan sotilaskotiin. Auto siivotaan. Autossa on olemassa perusvalikoima,
jonka täydennyksestä seuraavaa kertaa varten tehdään puutelista. Maastosta on olemassa erillinen ohje.
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Päivystysvuorojen
aloittaminen
Sisaren perehdyttäminen päivystysvuo-

Perehdyttämisen jälkeen voit varata

roille aloitetaan harjoittelemalla tarjoi-

päivystysvuoroja netissä sisarsivujen

lujaoston tehtäviä kassa– ja tiskivuo-

(intranet) kautta. Vuoroja voi varata

roilla. Tarjoilujaoston kautta saat hyvän

myös puhelimitse ja sähköpostilla.

yleiskuvan yhdistyksen ydintoiminnas” Muistathan,

ta. Toiminta tarjoilujaostossa edes-

että henkilökunta

auttaa myös perehtymistä liikkuvan

ja kanssasisaret

sotilaskodin toimintaan, kun olet jo

ovat tukenasi

päässyt tutustumaan kassan käyttöön
sekä tuotevalikoimaan.

Sotilaskotien yhteystiedot:
Parola 1, p. 0299 442 991
sotilaskoti1@hmlsky.fi

myös
perehdyttämisen
jälkeen”

Ensimmäisillä päivystysvuoroillasi toimit yhdessä kokeneemman sisaren
opastuksella, minkä jälkeen voit toimia
sotilaskotivuoroilla itsenäisesti. Muistathan, että henkilökunta ja kanssasisaret ovat aina tarvittaessa tukenasi.
Sotilaskotiin ja siellä toimivien jaosto-

jen toimintaan pääsee tutustumaan
sovitusti ilman kulkulupaa. Säännöllisesti Parola 1 sotilaskodissa päivystäville sisarille hankitaan kulkulupa.

SISAREN

OPAS

Parola 2, p. 0299 442 992
sotilaskoti2@hmlsky.fi
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Käytännön asioita
Toimivana jäsenenä
•
suoritat jäsenmaksua 10 € vuodessa.
•
voit osallistua sotilaskotitoimintaan yhdessä tai useammassa jaostossa. Sotilaskotiharrastus on vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.
•
voit osallistua yhdistyksen sekä järjestön koulutus- ja
virkistystilaisuuksiin.
•
voit äänestää sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa.
•
olet vakuutettu sotilaskotitehtävissä.
Henkilökunnalta, eläköityneeltä henkilökunnalta, pikkusisarilta sekä yli 70 vuotta täyttäneiltä toimivilta jäseniltä ei peritä
jäsenmaksua. Jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Kannattavana jäsenenä
•

•

suoritat jäsenmaksua
25 € vuodessa, millä
kannatat yhdistyksen
toimintaa. Jäsenmaksu
laskutetaan kerran
vuodessa.
yhdistyksen julkaisemat tiedotteet sekä
Sotilaskotiliiton julkaisema Sotilaskoti-lehti
pitävät kannattavan
jäsenen ajan tasalla
sotilaskotitoiminnasta.

Yleinen tiedotus ja virkistys
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.hmlsky.fi. Sivujen
tapahtumakalenterista voit ilmoittautua sisarten tapahtumiin. Sisarsivuilla eli sisarten
intranetissa on sisäiset infot, ohjeita sekä päivystysvuorojen varaustoiminto.

Sisartiedote julkaistaan noin kaksi kertaa kuukaudessa sisarsivuilla ja se toimitetaan myös
sähköpostitse toimiville jäsenille, kunniajäsenille sekä pikkusisarille, kenellä on toimiva sähköpostiosoite jäsenrekisterissä.
Jäsentiedote julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa sisarsivuilla ja se toimitetaan myös sähköpostitse ja/tai postitse kaikille yhdistyksen jäsenille.
Sotilaskotiliiton julkaisema Sotilaskoti-lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehti postitetaan
jäsenille ilman erillistä tilausta ja se on jäsenille maksuton.
Vihreä kirja on Sotilaskotiliiton julkaisema pieni kirjanen, jossa kerrotaan yleisesti sotilaskotijärjestöstä sekä sen toiminnasta ja periaatteista. Vihreän kirjan avulla voi tutustua mm. sotilaskotitoiminnan tarkoitukseen ja historiaan, järjestön tehtäviin sekä huomionosoituskäytäntöihin. Vihreän kirjan sisältöä päivitetään Sotilaskotiliiton intranetissä sotilaskotisisarille.
Sisarilta on noin kerran kuukaudessa järjestettävä virkistystilaisuus, joka pitää sisällään yhdessäoloa, erilaisia teemoja ja vierailijoita sekä yhdistyksen tarjoaman kahvituksen. Sisarille järjestetään myös joulujuhla, retkiä yms.
HUOM! Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen oma intranet eli sisarsivut ja Sotilaskotiliiton
intranet ovat kaksi eri paikkaa.

SISAREN

OPAS

Rekisteröityminen Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen sisarsivuille osoitteessa
www.hmlsky.fi —> sisaret —> työvuoron varaus

1. Rekisteröitymistä varten tulee tilata rekisteröitymislinkki. Huomaathan että pyynnöt käsitel2.
3.
4.
5.

lään manuaalisesti, rekisteröitymislinkki ei siis saavu heti sähköpostiisi.
Avaa Opicloud-rekisteröitymislinkki, jonka sait sähköpostiisi.
Kirjoita sähköpostiosoitteesi, haluamasi salasana ja klikkaa ”rekisteröidy”
Kirjaudu tämän jälkeen palveluun automaattisesti avautuvasta kirjautumislomakkeesta.
Sisarsivuille kirjaudutaan kotisivujen www.hmlsky.fi oikeasta yläkulmasta löytyvän ”kirjaudu
sisarsivuille” -painikkeen kautta. Voit myös tallettaa kirjautumissivun ja kirjautumistiedot
esimerkiksi mobiililaitteellesi, niin sisarsivut ovat aina helposti saatavilla ja mukana.

Oma profiili sisarsivuilla
• Täydennä nimi ja puhelinnumero -kentät. Halutessasi valitse itsellesi profiilikuva.
• Valitse osastot kohdasta "jäsenet" valinta. Valitse lisäksi vain ne jaostot joihin kuulut.
• Tallenna profiilin tiedot.
• Omat asetukset -kohdasta voit valita haluatko puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen näkyvän muille sisarille yhteystiedot sivulla.

Päivystysvuorolla käytetään aina sotilaskotivaatetusta.
Yhdistyksen jäsenet voivat hankkia työasun (ruutupaita ja housut) 50 % alennuksella. Kun uusi
sisar aloittaa säännöllisen päivystämisen, yhdistys lahjoittaa hänelle ruutupaidan (arvo noin 60 €).
Sotilaskodeista löytyy myös lainavaatteita. Yleisimpiä vaatteita ovat ruutu– ja t-paidat sekä työhousut ja –hameet. Järjestön työasuun kuuluvien housujen lisäksi voi käyttää myös omia mustia
pitkiä housuja tai siistejä farkkuja, ei leggingsejä.
Sisarten uusia vaatteita on myynnissä Parola 1 sotilaskodissa. Varastossa on pieniä määriä

perusvaatetusta kuten ruutupaitoja, t-paitoja, pitkähihaisia t-paitoja ja vihreitä työhousuja.
Vaatteita tilataan valmistajalta sisarten tarpeiden mukaan 1 - 2 kertaa vuodessa. Sotilaskodeissa
myydään myös käytettyjä vaatteita.
Kulkeminen Panssarikaatin alueella (kulkulupa)
Kulkulupaa tarvitsevat Sotilaskoti 1:ssä säännöllisesti päivystävät sisaret, koska kyseinen sotilaskoti sijaitsee Panssariprikaatin porttien sisäpuolella. Ohjeet kulkuluvan anomiseen toimistolta.
Kulkulupa on Puolustusvoimien virallinen asiakirja, joka tulee säilyttää erittäin huolellisesti. Pidäthän lupaa mukanasi vain tarvittaessa; ethän ota lupaa mukaasi lomamatkoille. Kulkulupa myönnetään sotilaskotisisarille sisartoimintaa varten. Oleskelu prikaatin alueella muusta kuin sisartoimin-

taan liittyvästä syystä on kielletty.
Valokuvaus ja sosiaalinen media
Puolustusvoimien alueella sekä sotilaskohteiden läheisyydessä kuvaaminen on pääsääntöisesti
kielletty. Myös kuvaaminen ns. portin ulkopuolelta sisäpuolelle on kiellettyä. Sotilaskodissa kuvaaminen kannattaa varmistaa yhdistyksestä. Kuvissa ei kuitenkaan tule näkyä joukko-osaston tunnisteita eikä puolustusvoimien omaisuutta. Sotilaskotiliiton sosiaalisen median ohjeistus löytyy sivulta
13. Tutustuthan ohjeeseen huolellisesti.
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Kyydit päivystysvuoroille
Hämeenlinnasta sisarilla on
mahdollisuus kulkea päivystysvuoroille
ja vuorolta pois yhdistyksen
henkilöpakettiautolla eli
“mummulinjalla”. Auton kuljettajana

Sekä meno- että paluukyyti varataan
sotilaskodista viimeistään kaksi arkipäivää ennen sotilaskotivuoroa, esim tiistain vuorolle viimeistään perjantaina,
perjantain vuorolle keskiviikkona jne.

toimii varusmies.
Mummulinjan kyytiin pääsee Hätilästä,

Kyytivaraukset Parola 1 sotilaskoti

rautatieasemalta, Wetterhoffilta ja Pa-

P. 0299 442 991 tai

rolantien 1 linja-autopysäkiltä. Ethän
ajata kuljettajaa muille reiteille.

sotilaskoti1@hmlsky.fi

Mikäli tarvitset kyytiä vuorollesi,

”Muista peruuttaa

ilmoita kyytitarpeesta sotilaskotiin.

kyytivaraus, mikäli

Muista myös peruuttaa

et sitä tarvitse.”

tilaamasi kyyti, jos et
sitä tarvitse.

LAHJOITUKSET VARUSMIEHILLE
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys lahjoittaa myynnistään varusmiesten hyväksi.
Vuosittainen lahjoitussumma on noin 65 000 — 75 000 euroa. Lahjoitukset muodostuvat ilmaistarjoiluista, sanoma- ja aikakauslehtien tilauksista, kirja- ja musiikkihankinnoista, internetin käytöstä, yksiköille annettavista palkintoesineistä, pelivälineistä, urheiluvälineistä, ohjelmista yms. Jos lahjoitussumma jaetaan saapumiserien
vahvuudella, saadaan noin 28-32 euroa/alokas.

SISAREN

OPAS

Sosiaalisen median ohje
jäsenistölle
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Sotilaskotiliitto 24.10.2021
OHJEEN TARKOITUS

On myös hyvä huomata, että ottaessasi kuvia
kännykällä tai kameralla, ne tallentavat paikkatieTämä ohje on tarkoitettu kertomaan, mitä järjes- tosi kuvan asetuksiin. On siis hyvä opetella laittatön jäsenen tai sotilaskodin henkilökuntaan kuulu- maan paikannus pois päältä laitteistakin, kun olet
van tulee aina muistaa sosiaalista mediaa käyttä- alueella, jonka sijaintitietoa ei saa julkaista.
essään.
HYVÄ MUISTAA
MIKÄ ON SOME?
Sosiaalisessa mediassa yksityisyysasetukset sekä
Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja
käyttösäännöt muuttuvat aika ajoin, on siis hyvä
ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, tarkastaa omat yksityisyysasetukset. Järjestön
yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla.
jäsenen julkaisuissa on syytä huomioida se, että
monesti liikumme sotilasalueella. Paikkatieto on
Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa,
monesti tieto, jota ei saa julkaista. Tämä on syytä
jaetaan tietoa ja mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, varmistaa aina julkaistessaan päivitystä sotilasjutellaan, pelataan ja verkostoidutaan. Palveluja
alueelta, eritoten harjoituksissa toimiessa pitää
jaotellaan niiden käyttötarkoituksen perusteella
kysyä lupa ennen kuin sijaintitietoa julkaisee.
esimerkiksi verkostoitumispalveluihin, sisällön jaJärjestömme jäsenten tulee muistaa toimintamme
kamisen tai yhteistyön tekemisen alustoihin, pikaarvot myös sosiaalisessa mediassa sekä se, että
viestimiin sekä virtuaali- ja pelimaailmoihin.
edustamme sotilaskotijärjestön arvoja muuallakin
On syytä huomioida, että myös WhatsApp on sosi- kuin sotilaskodissa. Jos epäröit julkaisusi julkaisemista, älä silloin julkaise sitä. Se, minkä kerran
aalisen median kanava.
olet internetiin laittanut, säilyy siellä varmasti,
vaikka yrittäisit poistaa sen.
MITÄ SAAN JULKAISTA?
Voit kirjoittaa omista tunnelmista, tapahtumista
sekä siitä, mitä olet tehnyt työvuorosi aikana tai
harrastuksessasi. Voit kertoa, mitä harrastus on
ja voit kannustaa kavereita mukaan toimintaan.

**************************************
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistystä voit seurata
somessa Facebookissa ja Instagramissa.

Rekrytointi on jopa suositeltavaa!
KUVAN JULKAISEMINEN SOMESSA
Puolustusvoimien alueella sekä sotilaskohteiden
läheisyydessä kuvaaminen on pääsääntöisesti
kielletty. Myös kuvaaminen ns. portin ulkopuolelta
sisäpuolelle on kiellettyä. Sotilaskodissa kuvaaminen kannattaa varmistaa omasta yhdistyksestä.
Kuvissa ei kuitenkaan tule näkyä joukko-osaston
tunnisteita eikä puolustusvoimien omaisuutta
(esim. kulkulupa on puolustusvoimien

Facebook: Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry

omaisuutta).
Kuvista, joista voi tunnistaa toisen henkilön, on
kohteliasta kysyä ko. henkilöltä lupa ennen julkaisua.

Instagram: hml_sotilaskotiyhdistys_ry

Tiesitkö että...
•

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry
täytti sata vuotta vuonna 2018.

•

Suomessa on yhteensä noin 4600 sotilaskotisisarta.

•

Panssariprikaatiin Hattulan Parolannummelle saapuu vuosittain noin 2600—
2800 alokasta.

•

Vuonna 2020 vapaaehtoiset sotilaskotisisaret ympäri Suomea tekivät yhteensä
yli 90 000 työtuntia

•

Sotilaskotisisarten yksivärisiä vihreitä
työvaatteita, kuten t-paitoja ja fleecetakkia voi käyttää myös sotilaskotitoiminnan ulkopuolella.

•

Vuonna 2020 Sotilaskotijärjestön lahjoitukset varusmiehille olivat yhteensä lähes 600 000 euroa.

Yhdistys on vakuuttanut jäsenensä ryhmätapaturmavakuutuksella.
Vakuutuksen perusteella korvataan ne tapaturmat, jotka vakuutetulle sattuvat sotilaskotityöhön liittyvissä tilaisuuksissa ja tehtävissä sekä näihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.

”Intin paras paikka”

Hämeenlinnan
Sotilaskotiyhdistys ry



Perustettu 1918



Yhdistys kuuluu Sotilaskotiliitto—
Soldathemsförbundet r.y.— nimiseen liittoon,
johon kuuluu 36 sotilaskotiyhdistystä



Toimisto



Kaksi sotilaskotia

Parola 1 sotilaskoti
13700 Parolannummi



Leipomo



Vakinaista henkilökuntaa 12

0299 442 990 / toiminnanjohtaja
0299 442 994 / toimistonhoitaja
toimisto@hmlsky.fi
www.hmlsky.fi



Jäseniä = sotilaskotisisaria n. 290

