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TERVETULOA SOTILASKOTIJÄRJESTÖÖN
Sotilaskotiliitto ja siihen kuuluvat sotilaskotiyhdistykset muodostavat yhdessä maanpuolustushenkeä ja -valmiutta edistävän maanpuolustusjärjestön, jonka tehtävänä
puolustusvoimien kumppanina on tukea asevelvollisten palvelusaikaista hyvinvointia. Yhdistysten päätehtävänä on tuottaa sotilaskotipalvelut kaikille asevelvollisuuden piiriin kuuluville.
Yhdistysten jäsenet eli sotilaskotisisaret koulutetaan, jotta he voivat antaa vapaaehtoisen työpanoksensa yhdistystoiminnan ja sotilaskotien ylläpitoon liittyvien
tehtävien hyväksi sekä osallistua kansainväliseen toimintaan. Harrastuksensa määrän
ja laadun saa jokainen sisar vapaasti valita elämäntilanteensa mukaan. Sotilaskotityön laajasta työkentästä löytää jokainen itselleen sopivia tehtäviä ja harrastuksesta
tulee juuri sinun näköisesi!
Sotilaskotijärjestö on sitoutunut hoitamaan sotilaskotitoiminnan kaikissa olosuhteissa. Poikkeusolojen tehtäviin kouluttaudutaan ja harjaannutaan liikkuvalla sotilaskotitoiminnalla puolustusvoimien sotaharjoitusten yhteydessä. Näihin tehtäviin
kouluttautuneet, kokeneet ja sitoutumaan valmiit sotilaskotisisaret voidaan varata
poikkeusolojen sotilaskotitehtäviin.
Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus ja myönteinen suhtautuminen maanpuolustustyöhön. Työn vapaaehtoisuudesta huolimatta jokaisen tulee sitoutua ja kouluttautua valitsemiinsa tehtäviin. Sotilaskotisisarelle on kunnia-asia hoitaa vastuulleen
ottamansa tehtävät luotettavasti.
Satu Mustalahti
puheenjohtaja
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SOTILASKOTITOIMINNAN TARKOITUS
Sotilaskotijärjestö on maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä on tukea varusmiesten
ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia sekä edesauttaa sotilaskotiyhdistysten toimintaedellytyksiä kaikissa olosuhteissa.
Sotilaskotijärjestön tehtävänä on myös toimia maanpuolustushenkeä ja valmiutta
edistävänä vapaaehtoisjärjestönä.

Järjestön arvot ovat:
• vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotityön omaleimaisin piirre. Järjestöön liitytään ja siinä toimitaan vapaaehtoisesti. Liityttäessä sitoudutaan tekemään työtä varusmiehen hyväksi.

• osaaminen ja itsensä kehittäminen

Jokainen sotilaskodissa luovuttaa omat taitonsa järjestön käyttöön, sekä kehittää sotilaskotityötä eteenpäin. Samalla sotilaskoti tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää sekä
kehittää itseään.

• luotettavuus

Luotettavuus on sitä, että järjestöön kuuluvat sisaret pitävät ja toteuttavat sen, mitä
ovat luvanneet. Se on myös Sotilaskotiliiton ja yhdistysten luotettavuutta sekä keskinäisissä suhteissa että ulospäin.

• iloisuus ja palvelualttius

Iloisuus ja palvelualttius merkitsevät, että asiakkaalle jää hyvä mieli sotilaskodista.
Tämä tarkoittaa myös myönteistä suhtautumista toisiimme ja työhömme
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Sotilaskotisisar
Sotilaskotisisareksi - eli vihreäksi sisareksi - voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen johtokunnan tai hallituksen hyväksymä 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, nainen
tai mies.
Pikkusisarena voi aloittaa jo 10-vuotiaana. Yläikärajaa ei sotilaskotitoimintaan osallistumisessa ole. Sotilaskotisisar pukeutuu harrastuksessaan vihreään sotilaskotiasuun.
Nimitys ”vihreä sisar” tulee asun väristä, joka puolestaan on peräisin jääkäreiltä.
Sotilaskotisisarena voi toimia useissa eri tehtävissä oman mieltymyksensä mukaan.
Ammatilla ei ole väliä, kaikki taidot ovat hyödyksi. Toimia voi esimerkiksi hallituksessa,
kirjastossa, liikkuvassa sotilaskotiyksikössä, leireillä, erilaisissa tapahtumissa tai harjoituksissa, myös poikkeusolojen tehtävissä.

Sotilaskoti
Varuskunta-alueella, ampumaradalla tai puolustusvoimien leirialueella sijaitseva sotilaskoti on puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilaskotiyhdistyksen käyttöön
luovuttama rakennus.
Sotilaskodissa varusmiehet ja kertausharjoituksissa olevat voivat viettää vapaaaikaansa ja tavata ystäviään ja sukulaisiaan. Kahvilatoiminta on näkyvintä,
vaikkei ostopakkoa olekaan. Sotilaskodit tarjoavat muutakin, kuten esimerkiksi pelejä
ja internet-yhteyksiä.
Jo vuonna 1946 sovittiin tarkemmin sotilaskotiyhdistysten ja puolustusvoimien välisestä yhteistyöstä. Silloin nimettiin yhdistyksiin yhteysupseerit joukko-osastoista, ns.
vihreät veljet. Samalla sovittiin, miten sotilaskotien tuotto jaetaan joukko-osaston ja
Pääesikunnan kesken. Samana vuonna sovittiin myös sotilaskotityön tarkoitukseksi

• perustaa ja ylläpitää varusmiehille viihtyisiä sotilaskoteja, joissa vallitsee hyvän
suomalaisen kodin henki

• koota sotilaskoteihin poikkeuksetta kaikki sotilaat maailmankatsomukseen, yhteiskunnallisin olosuhteisiin ja valtiollisiin mielipiteisiin katsomatta

• järjestää yhteisvoimin vastuunalaisen päällystön kanssa sotilaskodeissa sotilaille
viihtyisiä juhlia ja illanviettoja

• hankkia sotilaskoteihin hyödyllistä ajanvietettä, kirjastoja, pelejä, sanoma- ja aikakauslehtiä, radioita, soittokoneita ym.

• pitää sotilaskodeissa mahdollisimman halpaan hintaan sotilaille tarjolla virvokkeita
ja muuta pientä myyntitavaraa

• muistaa myös sotilassairaaloissa hoidettavana olevia sairaita sotilaita johdon
määräämissä puitteissa
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Lyhyesti sanoen: tehdä jokaisen sotilaan hyväksi se, minkä toivoisimme muiden tekevän oman varusmiespoikamme hyväksi. (Lähde: Valistuskäsky № 2/46 Sotilaskotitoiminnasta, päivätty Lahdessa 9.8.1946)
”Hyvä harrastus on vaativa ja antoisa - niin kuin sotilaskotityö.”

SOTILASKOTITOIMINNAN HISTORIAA
Liiton alkuvuodet
Sotilaskotityön juuret ulottuvat vuoteen 1918. Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin
yhtäjaksoisesti toiminut maanpuolustusjärjestö! Vuoden 1918 huhtikuussa Helsingin
NMKY perusti Suomen ensimmäisen sotilaskodin. Samana vuonna Saksassa jääkärikoulutuksessa olleet nuorukaiset palasivat Suomeen, ja he alkoivat lehtikirjoituksissa
toivoa maahamme Saksassa näkemiään taukopaikkoja - sotilaskoteja. Jääkärien vetoomukseen vastattiin ja vastaperustetun armeijan tueksi avattiin vuoden 1918 aikana maahamme 16 sotilaskotia.
Sotilaskotityön alkuvaiheissa myös Pelastusarmeija oli mukana sotilaskotityössä Terijoella ja Kivennavalla. Tuona aikana sillä oli edustajansa Suomen Sotilaskotiliiton keskushallituksessa. Pelastusarmeija kuitenkin lopetti sotilaskotityön, koska voimavarat
eivät riittäneet tämän toimialueen hoitamiseen.
Kun sotilaskotityö oli muutaman vuoden ikäinen, alkoivat eri puolilla Suomea toimivat yhdistykset toivoa sotilaskotityötä koordinoivaa järjestöä. Suomen Sotilaskotiliitto
- Finlands Soldathemsförbund r.y. (myöhemmin Sotilaskotiliitto - Soldathemsförbundet ry) perustettiin 6.4.1921, ja Katri Bergholmista tuli liiton ensimmäinen puheenjohtaja. Liiton säännöt hyväksyttiin 30.11.1921.
Liikkuva sotilaskotityö aloitettiin vuonna 1928, jolloin Sotilaskotiliitto osallistui ensimmäisen kerran armeijan suuriin sotaharjoituksiin Kymenlaaksossa. Sotaharjoitus- ja leiritoimintaa yhdistykset harjoittivat itsenäisesti, mutta liiton ohjauksessa. 1930-luvulla
alettiin leireillä jakaa Sotilaskotiliiton painattamaa hartauskirjaa ”Leirin iltahartaus”
(myöhemmin kirjasta tuli Sotilaan virsikirja, jota edelleenkin lahjoitetaan alokkaille).

Sotilaskotijärjestö sodassa
Sotilaskotijärjestö oli mukana sotatoimissa heti syksyn 1939 ylimääräisistä harjoituksista alkaen. Sotilaskotiyhdistykset lähettivät lahjapaketteja oman varuskuntansa
perustamille joukko-osastoille sekä perustivat kenttäsotilaskoteja rintama-alueelle.
Olosuhteiden pakosta rintama-alueella jouduttiin lopettamaan kiinteitä sotilaskoteja,
ja työtä tehtiin ”autobussien” ja kuorma-autojen avulla.
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Jatkosodan aikana Sotilaskotiliitto organisoi sotilaskotitoimintaa rintamalla. Rintamalla oli arviolta 1000 sotilaskotia ja yli 3000 luetteloitua sotilaskotisisarta, mahdollisesti enemmänkin. Liiton puheenjohtaja, maisteri Toini Jännes, sekä liiton ansioituneet kenttätyönjohtajat, kenraalitar Greta Palojärvi ja rouva Faini Aflecht, saivat
surmansa partisaanien hyökkäyksessä 5.7.1942.

Rauhan vuodet
Puolustusvoimien Pääesikunnan Komentoesikunnan päällikkö myönsi 28.12.1945
Suomen Sotilaskotiliitolle ja siihen kuuluville sotilaskotiyhdistyksille yksinoikeuden
ylläpitää sotilaskoteja puolustusvoimien alueilla.
Sotien jälkeen vietettiin lakkauttamisen pelossa ensin hiljaiseloa varuskuntien aitojen sisäpuolella, mutta olosuhteiden vakiintuessa alkoi toiminnan painopiste olla
koulutuksessa. Järjestettiin sotilaskotityön yhteysupseerien neuvottelupäiviä ja puheenjohtajien päiviä, koulutusta järjestettiin myös sotilaskotien henkilökunnalle. Sotilaskotiliiton puheenjohtajat ovat osallistuneet ahkerasti valtakunnallisille maanpuolustuskursseille vuodesta 1963 alkaen.
1990-luvulla Neuvostoliiton hajottua alettiin yleisesti puhua myös siviilien varaamisesta poikkeusolotehtäviin. Maanpuolustuskoulutus aloitti turva- ja valmiuskurssit,
joihin myös sisaret ahkerasti osallistuivat. Vuonna 2008 astui voimaan laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, ja sen jälkeen on sotilaskotisisariakin voitu varata puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kanttiinitehtäviin.

Sotilaskotijärjestön lippu ja viiri
Sotilaskotijärjestön lippu vihittiin käyttöön vuonna
1995. Lipun on suunnitellut heraldikko Reijo Helläkoski. Sotilaskotiliitto ja -yhdistykset voivat käyttää
lippua tilaisuuksissaan. Silkkilippu sai vuonna 1998
rinnalleen saman mallin mukaan tehdyn marssilipun
paraateissa ym. vastaavissa tilaisuuksissa käytettäväksi. Valtakunnallisissa paraateissa 4.6. (puolustusvoimien lippujuhlapäivä) ja 6.12. (itsenäisyyspäivä)
käytetään liiton virallista marssilippua.
Reijo Helläkoski suunnitteli sotilaskotijärjestölle
viirin, jota voi käyttää sotilaskotien ja sisarten lipputangoissa isännänviirin tavoin. Ensimmäiset viirit
otettiin käyttöön vuonna 1996.

10

Nimikkovirsi ja -marssi
Sotilaskotijärjestöllä on nimikkovirsi ja -marssi. Nimikkovirsi on Ilkka Kuusiston säveltämä ja Pia Perkiön sanoittama virsikirjan (1987) numero 125 ”Kosketa minua henki”.
Virren sanat ovat Vihreän kirjan takakannessa.
Nimikkomarssi on Fredrick Paciuksen säveltämä ”Sotilaspoika”, joka juhlatilaisuuksissa
kuunnellaan seisten ja konserteissa istuen.

Sotilaskotityöstä kertova kirjallisuus
Sotilaskotityön historiaan voi perehtyä tutustumalla esim. seuraaviin teoksiin:
• Jouko Lahtero (1974): Vihreät sisaret.
Sotilaskotiliitto – Soldathemsförbundet r.y. 1921–1971
• Annamari Vanonen (1996): Vihreät sisaret maanpuolustustyössä.
Poimintoja Sotilaskotiliiton 75-vuotistaipaleelta
• Annamari Vanonen (toim.) (2003): Sotilaskotisisaret sodassa.
Sotilaskotiliiton johtohenkilöistä kertovat Annamari Vanosen kirjat ”Lyyli Kairamo Sotilaskotityö kutsumuksena ja elämäntapana” (2008) sekä ”Katri Bergholm” (2011).

Sotilaskotiliiton puheenjohtajat
Katri Bergholm
Toini Jännes		
Eva Railo		
Aune Tudeer
Clara Borenius
Aune Brotherus
Annikki Elokas

1921 – 1936
1937 – 5.7.1942
1942 – 1945
1946 – 31.10.1950
1950
1951 – 1960
1961 – 1972

Brita Reunala
Ulla Mustakallio
Kirsti Ikonen
Kaija Vesala		
Eva Lindblad
Tarja Kiira		
Satu Mustalahti

1972 – 1979
1979 – 1986
1986 – 1991
1992 – 1997
1998 – 2003
2004 – 2006
2007 –

Toimiva yhdistys on suvaitsevainen, jäseniään arvostava ja viihtyisä.
Sotilaskotityön tavoite on tyytyväinen varusmies.
Sotilaskotisisar oppii opettelemalla ja avoimella mielellä.
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JÄRJESTÖN HALLINTO
Sotilaskotijärjestön muodostavat Sotilaskotiliitto ja sen jäseninä olevat rekisteröidyt
sotilaskotiyhdistykset. Sotilaskotiliiton kotipaikka ja toimisto sijaitsevat Helsingissä.

Vuosikokoukset
Sotilaskotiliiton ylintä päätösvaltaa käyttävät kevät- ja syyskokous. Kokouksissa sotilaskotiyhdistysten virallisilla edustajilla on äänioikeus. Kevätkokous pidetään toukokuun aikana. Kokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus. Syyskokous
pidetään sääntöjen mukaan lokakuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa valitaan
Sotilaskotiliitolle puheenjohtaja ja hallitus sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Ensimmäisen luokan yhdistykset (ks. ”Sotilaskotiyhdistysten luokitus”) lähettävät vuosikokouksiin kolme virallista edustajaa, toisen luokan yhdistykset kaksi ja kolmannen
luokan yhdistykset yhden edustajan. Vuosikokouksiin ovat näiden virallisten edustajien lisäksi tervetulleita liiton kunniajäsenet sekä ne yhdistysten puheenjohtajat, jotka
eivät ole virallisia edustajia, kolmannen luokan yhdistysten virallisten edustajien mukana osallistuvat seuraajat, Sotilaskotiläänien puheenjohtajat, Avustus- ja eläkesäätiö
Tuen puheenjohtaja sekä ritarimaljan saajat. Myös puolustusvoimien- ja Rajavartiolaitoksen komentajat ja kenttäpiispa kutsutaan vuosikokouksiin.
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Sotilaskotiliiton hallitus
Sotilaskotiliiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten kausi on kolmevuotinen. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus puolustusvoimien
asettamalla yhteysupseerilla, vihreällä veljellä. Hallitustyö tapahtuu hallituksen kokouksissa, ja se valmistellaan prosesseissa, jotka ovat

• järjestötoimintaprosessi,
• osaamisen hallintaprosessi,
• poikkeusoloprosessi,
• sotilaskotipalveluprosessi,
• suunnittelu- ja kehittämisprosessi.
Sotilaskotiliiton hallitusta tukee työssään Sotilaskotiliiton toimisto, jossa tällä hetkellä
työskentelee kolme henkilöä: pääsihteeri, taloussihteeri ja järjestösihteeri.

Sotilaskotiläänit
Suomi on jaettu sotilaskotilääneihin, jotka vastaavat puolustusvoimien sotilasläänijakoa. Sotilaskotiläänin läänintoimikunta on yhteistyötaho alueellaan toimiville yhdistyksille.

Sotilaskotiyhdistykset
Suomessa on 37 rekisteröityä sotilaskotiyhdistystä (vuoden 2011 tieto). Päätäntävalta
yhdistyksissä kuuluu yhdistyksen kokouksille ja toimeenpanovalta hallitukselle tai
johtokunnalle. Sotilaskotiyhdistys tarjoaa mielekkään harrastuksen jäsenilleen ja voi
toimia myös työnantajan roolissa. Etenkin suurten sotilaskotien päivittäiset työt hoitaa palkattu henkilökunta yhdessä vapaaehtoisten sisarten kanssa.

Sotilaskotiyhdistysten luokitus
Sotilaskotiyhdistykset jaetaan varusmiesten keskivahvuuden perusteella kolmeen
luokkaan. Luokituksen perusteella määräytyvät sekä sotilaskotiyhdistyksen edustus
Sotilaskotiliiton kokouksissa että jäsenmaksut. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat yhdistykset, joiden toiminta-alueella on yli 800 varusmiestä. Toiseen luokkaan kuuluvien
yhdistysten toiminta-alueella on varusmiehiä 100–800. Myös yhdistykset, joilla on
oma leirisotilaskoti, kuuluvat toiseen luokkaan. Kolmanteen luokkaan kuuluvien yhdistysten toiminta-alueella varusmiehiä on 0–100.
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JÄRJESTÖN TEHTÄVÄT
Tiedottaa
Sotilaskotiliitto julkaisee järjestön omaa lehteä. Säännöllisesti Sotilaskoti-lehti on
ilmestynyt vuodesta 1967. Sodan aikana ilmestyi muutama numero. Yhdistykset
tilaavat lehden jokaiselle jäsenelleen. Lehdellä on kiertävä toimituskuntavastuu:
vakituisen toimituskunnan lisäksi mukana ovat yhdistykset kiertävässä järjestyksessä.
Lehti ottaa mielellään lukijoidensa kirjoituksia vastaan. Sotilaskotiliiton ja koko järjestön toimintaan voi tutustua sähköisesti. Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.
sotilaskotiliitto.fi.
Yhteiskirjeillä tiedotetaan Sotilaskotiliiton hallituksen päätöksistä ja linjauksista yhdistyksille. Kirjeisiin merkitään erikseen ne asiat, jotka on erityisesti tarkoitettu välitettäväksi kaikkien (jäsen- ja henkilökunnan) tietoisuuteen. Yhteiskirjeitä voi seurata
Sotilaskotijärjestön intranet-sivuilla: www.sotilaskotiliitto.fi.
Sotilaskotiyhdistykset tiedottavat sisarkirjeillä jäsenilleen yhdistyksen ja koko järjestön tapahtumista ja uutisista. Myös paikallisia lehtiä käytetään tiedon välittämiseen.
Sisarilloissa asioita käsitellään perusteellisemmin.

Kouluttaa
Sotilaskotijärjestö kouluttaa aktiivisesti sekä vapaaehtoisia sisaria että henkilökuntaa.
Vuosittain korostuvat tietyt teemat ja tietyt henkilöryhmät. Koulutuksessa tehdään
yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja puolustusvoimien kanssa. Kaikkien järjestöön liittyvien jäsenten tulee saada perehdytyskoulutus ennen kuin hänet
voidaan hyväksyä sisareksi.
Koulutuksessa opittua harjoitellaan puolustusvoimien isoissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sotaharjoituksissa. Näissä harjoituksissa sisaret opettelevat lisäksi
yhteistoimintaa yli yhdistysrajojen. Harjoituksista ilmoitetaan Sotilaskoti-lehdessä.
Poikkeusolotoiminnan harjoituttaminen/kouluttaminen
Jo 1990-luvulla Sotilaskotiliitto ja Pääesikunta sopivat, että sotilaskotijärjestö tulee
tuottamaan puolustusvoimien tarvitsemat sotilaskotipalvelut kaikissa olosuhteissa.
Sopimus uusittiin 2004 ja se ratifioitiin 2007.
Vuoden 2008 alusta voimaan tullut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on
mahdollistanut myös siviilien varaamisen ja kouluttamisen poikkeusolojen tehtäviin.
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Sotilaskotiyhdistykset jatkavat omaa toimintaansa vapaaehtoisiin sisariin tukeutuen
niin kauan kuin mahdollista nostamalla valmiuttaan (pidentämällä aukioloaikoja, lisäämällä maastokeikkoja, perustamalla tilapäisiä sotilaskoteja jne.) puolustusvoimien
valmiuden kohottamisen mukaan.

Toimia
Sotilaskotiliiton tehtävät ovat
• neuvotella ja hoitaa yhteyksiä puolustusministeriöön, puolustusvoimiin
Rajavartiolaitokseen ja vapaaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin
• tukea, neuvoa ja ohjata yhdistysten toimintaa
• järjestää koulutusta
• ideoida ja välittää järjestön toimintaan liittyvää materiaalia
• julkaista Sotilaskoti-lehteä, tiedottaa ja hoitaa suhdetoimintaa
• hoitaa kansainvälistä yhteistyötä
• seurata sotilaskotien taloutta
• pitää yhteyttä muihin sidosryhmiin
• lahjoittaa puolustusvoimille vuosittain lahjoitusvaroja (lahjoitusvarat kerätään
sotilaskotien myynnistä)
• lahjoittaa stipendejä varusmiespalveluksensa päättäville varusmiehille ja sotilas
opetuslaitoksissa opiskeleville
Sotilaskotiläänin toimikunnan tehtävät ovat

• lisätä sotilaskotijärjestön maanpuolustusvalmiutta
• ylläpitää yhteyksiä huoltorykmentin valmiusryhmään
• edistää sotilaskotiyhdistysten yhteistoimintaa alueellaan
• edistää sotilaskotiläänien ja Sotilaskotiliiton välistä yhteistyötä
• edistää yhteistyötä puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen
• lisätä sotilaskotityön näkyvyyttä alueellaan
Sotilaskotiyhdistysten tehtävät ovat

• työskennellä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevien asevelvollis-

ten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten vapaa-ajan viihtyvyyden
lisäämiseksi, heidän henkisen kasvunsa edistämiseksi ja myönteisten maanpuolustusasenteiden lujittamiseksi
• edistää jäsentensä valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa
• osallistua toimiin, joilla edistetään kansalaisten kriisivalmiustaitoja
• vaalia sotilaskotiperinnettä
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Sotilaskotiliitolla on yksinmyyntioikeus varuskunta-alueella. Näin ollen ainoastaan
Sotilaskotiliittoon kuuluvat sotilaskotiyhdistykset voivat toimia puolustusvoimien
alueilla.
Kaikilla sotilaskotiyhdistyksillä ei ole puolustusvoimissa tapahtuneiden muutosten
vuoksi enää ns. perinteistä sotilaskotitoimintaa ja omaa sotilaskotia. Näiden sotilaskotiyhdistysten jäsenet voivat osallistua perinteiseen sotilaskotitoimintaan toisessa
sotilaskotiyhdistyksessä sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa harjoituksissa.
Jokaisen sotilaskotiyhdistyksen, jolla on varusmiehiä toiminta-alueellaan, tulee
pystyä järjestämään sotilaskodin peruspalvelut kaikille varusmiehille.
Sotilaskotitoiminnan perustehtävät ovat

• tukea varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia
• varmistaa sotilaskotiyhdistysten toimintaedellytykset, elinvoimaisuus ja järjestön
maanpuolustusvalmius

• tukea jäsenten ja henkilöstön hyvinvointia
• edistää vapaaehtoisjärjestönä maanpuolustushenkeä ja -valmiutta
Peruspalveluihin kuuluvat
• kahvila- ja kioskipalvelut
• yhtenäishintaiset tuotteet
• radionkuuntelu- ja televisionkatselumahdollisuus
• vähintään maakunnan ja paikkakunnan lehtien lukemisen mahdollisuus
• kirjastopalvelut
• mahdollisuuksien mukaan sähköisten viestimien käyttö
• paikkakunnan urheilu- ja kulttuuripalveluista tiedottaminen
• varuskunnan hengelliseen työhön osallistuminen
• sotilaan virsikirjan lahjoittaminen kaikille alokkaille
• varusmiestoimikunnan toiminnan tukeminen
• sotilaskodin kioskitoimintaa vastaavien palveluiden tarjoaminen myös maasto- ja
leiriolosuhteissa
• varusmiesten liikuntakerhojen tukeminen
• virvokkeiden ostomahdollisuuden järjestäminen sotilaskodin ollessa suljettuna
”Kaikki on helppoa, kun sen osaa - sotilaskotityökin.”
”Hyvä harrastus on vaativa ja antoisa - niin kuin sotilaskotityö.”
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YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN – SOTILASKOTILIITON
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kansainvälisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet Sotilaskotiliiton toiminnassa. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota puolin ja toisin mahdollisuudet tapaamisiin, uusien yhteistyömuotojen kehittämiseen sekä käytännön toimintaan osallistumiseen.
Lähimmät yhteistyökumppanit ovat naapurimaittemme Ruotsin, Norjan ja Tanskan
sekä Baltian maista Viron järjestöt, joista kukin eroaa taustansa ja toimintatapansa
puolesta Suomen järjestöstä.
Liitto on toiminut aktiivisimmin kansainvälisissä tehtävissä vv. 1994–2004 ECHOSorganisaation (European Christian Home Organisation for Services) kahviloissa, jotka
perustettiin rauhanturvaoperaatiota varten. Noin 40 sisarta oli sijoitettuna entisen Jugoslavian alueella. Sotilaskotiliitto erosi ECHOSin jäsenyydestä v. 2004.

Kuvaaja Jaakko Virtanen

SOTILASKOTIASUT
Sotilaskotityötä oli tehty jo runsas vuosikymmen, kun 1930-luvun alussa ryhdyttiin
suunnittelemaan ensimmäistä yhtenäistä työpukua sotilaskotien johtajille ja työntekijöille. Yhtenäisen sotilaskotipuvun malli ja väri vahvistettiin kuitenkin vasta vuonna
1942. Sotilaskotiasun vihreä väri on peräisin Saksassa 1910-luvulla koulutetuilta suomalaisilta jääkäreiltä. Vuosien kuluessa sotilaskotiasun mallia, sen vihreää väriä ja pu17

keutumisohjeita on tarkistettu useamman kerran.
Vuoteen 1980 sotilaskotiasu ommeltiin kotona tai kotiompelijalla. Ensimmäistä sotilaskotipukua käytettiin 1940-luvulta 1960-luvulle, ja malliltaan se oli yhtenäinen vihreä puku. Malli muistutti harmaata lottapukua. 1970-luvulla suunniteltu uusi järjestöasu oli mahdollista tehdä/teettää yksi- tai kaksiosaisena. 1980-luvun alussa siirryttiin
teollisesti ommeltuihin sotilaskotiasuihin.
Kaikissa järjestön tilaisuuksissa käytetään aina sotilaskotiasua, joka on järjestön tunnus. Sotilaskotiasussa olet vihreä sisar. Sotilaskotiliitto suosittaa sisarasun käyttöä
muissakin tilaisuuksissa, kuten maanpuolustusjuhlissa ja retkillä järjestön näkyvyyden
lisäämiseksi.
Kaikki eri vuosikymmenten sotilaskotiasut ovat edelleen virallisia ja käyttökelpoisia. Eri aikakauden asuja ei kuitenkaan saa yhdistellä keskenään, kuten esimerkiksi
ruutu- ja lehväkuosia. Sotilaskotisisar on ajattoman tyylikäs pukeutuessaan vihreään
1930-luvun alussa suunniteltuun yksiosaiseen sotilaskotiasuun, 1970-luvun yksi- tai
kaksiosaiseen villapukuun tai ensimmäiseen teollisesti valmistettuun asuun. Sotilaskotiasuja ja siviiliasuja ei saa yhdistellä.

Pukeutumisen aakkoset
Sotilaskotityövuorolla sotilaskotisisar pukeutuu työasuun. Järjestöasuun pukeudutaan järjestöä virallisesti edustettaessa, puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sekä
muiden järjestöjen juhlatilaisuuksissa sekä kaikissa juhlatilaisuuksissa, joissa kutsukortissa on maininta paraatipuku tai tumma puku, hautajaisissa, Sotilaskotiliiton ja
sotilaskotiyhdistysten kevät- ja syyskokouksissa sekä juhlatilaisuuksissa.

Asusteet
Järjestöasuun kuuluvat mustat kävelykengät tai avokkaat, musta laukku ja ruskeat
sukat. Asun kanssa voi käyttää koruja hillitysti, esim. vihkisormukset ja pienet korvakorut.

Siviilikäyttö
Yksivärisiä vihreitä asuja, paitsi bleiseriä, voidaan käyttää sotilaskotitoiminnan ulkopuolella siviiliasuun yhdistettynä. Tarkempi pukeutumisohje löytyy Sotilaskotiliiton
kotisivuilta sisarille tarkoitetusta osiosta osoitteesta www.sotilaskotiliitto.fi. On suositeltavaa, että tehtävänannossa ilmoitetaan sisarille myös pukukoodi.
”Sotilaskotitoiminnassa olet isänmaan asialla.”
”Osallistumalla syvennät yhteishenkeä: olet saamassa ja antamassa.”
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SOTILASKOTITOIMINNASTA MYÖNNETTÄVÄT
ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET
Yleiset ohjeet
Hopeisen ja Kultaisen ansiomerkin, Katri Bergholm -mitalin, Sotilaskotiansioristin, Ritarimaljan, pienoislipun ja Sotilaskotiliiton levykkeen myöntää Sotilaskotiliitto ry joko omaaloitteisesti tai sotilaskotiyhdistyksen esityksestä. Hopeisen ansiomerkin, Katri Bergholm
– mitalin ja Sotilaskotiansioristin hakulomakkeet löytyvät Sotilaskotiliiton intranetistä.
Kultaisesta ansiomerkistä tehdään vapaamuotoinen esitys ja Ritarimaljasta, pienoislipusta
sekä levykkeestä vapaamuotoiset hakemukset.
Hakemusten tulee olla perusteltuja sekä huolellisesti koneella laadittu, lisäksi jäsenten
osalta tulee niihin liittää kantakortti jäsenrekisteristä. Hakulomakkeen kaikki kohdat täytetään, viittaus kantakorttiin ei riitä. Kantakortittomat hakemukset hylätään.
Huomionosoituksiin oikeuttavien jäsenvuosien laskeminen aloitetaan jäsenmerkin
saannista.
Edellisestä Sotilaskotiliiton myöntämästä tai järjestön kautta anotusta huomionosoituksesta tulee olla kulunut vähintään viisi vuotta. Maanpuolustusmitaleja, ritarimaljaa, sotilasansiomitalia tai muiden järjestöjen myöntämiä mitaleita ei lasketa mukaan.
Valtiolliset kunniamerkit ja Maanpuolustusmitali miekkojen kera edellyttävät viiden vuoden väliä, jos ne on saatu sotilaskotijärjestön kautta.
Ansiomerkkejä myönnetään ja valtiollisia kunniamerkkianomuksia sekä sotilasansiomitaliesityksiä lähetetään eteenpäin porrastetusti jäsenmäärän mukaan. Raja- ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen paikallisosastoja kohdellaan samoin perustein kuin yksittäisiä yhdistyksiä.
Jäsenmäärä katsotaan yhdistyksen/paikallisosaston edellisen vuoden tiedoista.
Katri Bergholm -mitali: 		
Hopeinen ansiomerkki: 		
Sotilaskotiansioristi: 		
Valtiolliset kunniamerkkihakemukset
ja Sotilasansiomitalihakemukset:

1/yhdistys, jäsenmäärästä riippumatta.
1/yhdistys alkavaa 100 jäsentä kohden.
1/yhdistys alkavaa 100 jäsentä kohden.
1/yhdistys alkavaa 100 jäsentä kohden.

Puutteellisia hakemuksia ei huomioida eikä ansiomerkkejä myönnetä merkkipäivälahjaksi.
Tieto valtakunnallisten kunniamerkkien myöntämisestä tulee touko/kesäkuun vaihteessa.
Valtiollista kunniamerkkiä voi hakea, kun sotilaskotityötä on takana 20 vuotta, ja niitä
myönnetään vain poikkeustapauksissa alle 40-vuotiaille.
Valtiollisia kunniamerkkihakemuksia voi tulostaa www.ritarikunnat.fi ja Vapaudenristin
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hakukaavake löytyy osoitteesta http://www.vapaudenristinritarikunta.fi/pages/show/9.
Myös valtiolliset kunniamerkit ja Sotilasansiomitali anotaan Sotilaskotiliiton kautta.
Sotilaskotiliitto ry käsittelee anomukset kerran vuodessa. Sotilaskotiliiton pienoislippua ja
levykettä voidaan anoa liiton hallitukselta vuoden ympäri.
Palkitsemiseen voidaan myös käyttää valtiollisia ja Keskuskauppakamarin myöntämiä
ansiomerkkejä sekä Maanpuolustusyhtiö MPY:n myöntämää maanpuolustusmitalia.
Sotilaskotiyhdistykset kirjaavat kaikki myönnetyt huomionosoitukset jäsenrekisteriin.

Henkilökunnalle anottavat huomionosoitukset
Yhdistyksen työntekijä, joka on yhdistyksen jäsen, mutta ei osallistu harrastuksena vapaaehtoiseen sotilaskotitoimintaan voi ansaita järjestön huomionosoituksia. Tällöin huomionosoitusten välillä on 10 vuotta sotilaskotityötä. Pelkkä työtehtävien työsopimuksen mukainen
suorittaminen ei ole myöntämisperuste, vaan muitakin ansioita edellytetään kunkin huomionosoituksen sääntöjen mukaisesti.
Työntekijä, joka on yhdistyksen jäsen ja myös harrastaa sotilaskotitoimintaa: Järjestön huomionosoitukset myönnetään samoilla perusteilla kuin vapaaehtoisille sisarille, ansioista
vapaaehtoisena tehdystä työstä vapaa-ajalla.
Työntekijä, joka ei ole yhdistyksen jäsen: Järjestön huomionosoitukset samoilla perusteilla
kuin muille ulkopuolisille tahoille, mutta myöntämisväli 10 vuotta.
Kaikki työntekijät: Keskuskauppakamarin vuosimerkit.

Sotilaskotijärjestön huomionosoitukset
Jäsenmerkki
Jäsenmerkkimme on suunnitellut Ellinor Ivalo 1927. Merkkiä käytetään sotilaskotiasuissa,
tunnuksena järjestöön kuulumisesta. Merkki on alun perin suunniteltu sotilaskotien työntekijöille.
Jäsenmerkin kustantaa Sotilaskotiliitto niiden sotilaskotiyhdistysten uusille jäsenille, joiden
jäsentiedoissa on merkintä suoritetusta uusien sisarten koulutuksesta. Merkki toimitetaan
yhdistykseen tilauksesta ja yhdistys luovuttaa sen vuosikokouksessaan tai muussa vastaavassa tilaisuudessa.
Merkin saajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Pikkusisaret kantavat asuissaan sotilaskotipinssiä.
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Harrastusmerkki
Merkin on suunnitellut taiteilija Katri Warén-Varis 1958. Harrastusmerkki on tarkoitettu
tunnustukseksi ja kannustukseksi sotilaskotityöhön osallistuvalle aktiiviselle järjestön jäsenelle, jolla ei ole vielä muita merkkejä. Sotilaskotiyhdistys myöntää sen jäsenelle, joka on
jäsenmerkin saannin jälkeen ollut kaksi vuotta aktiivisesti mukana sotilaskotitoiminnassa,
tehden sotilaskotivuoroja, osallistunut sisariltoihin tai ottanut muulla tavalla aktiivisesti
osaa sotilaskotitoimintaan.

Pronssinen ansiomerkki
Merkin on suunnitellut hopeaseppä Erkki Laakso 1982.
Sotilaskotiyhdistys myöntää pronssisen ansiomerkin sotilaskotisisarelle, joka osallistuu
aktiivisesti ja säännöllisesti sotilaskotiyhdistyksen toimintaan ja suorittaa työnsä tunnollisesti.
Pronssinen ansiomerkki korvaa harrastusmerkin.
Merkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua harrastusmerkin myöntämisestä. Pronssinen ansiomerkki on edellytyksenä Hopeisen ansiomerkin myöntämiselle.

Hopeinen ansiomerkki
Ansiomerkin on suunnitellut Sakari Salokangas vuonna 1952. Tasavallan presidentti on
28.1.1952 vahvistanut hopeisen ansiomerkin säännöt.
Sotilaskotiliitto ry voi myöntää Hopeisen ansiomerkin oma-aloitteisesti, läänintoimikunnan
tai sotilaskotiyhdistyksen esityksestä jäsenelle, joka on ollut vähintään 10 vuotta sotilaskotijärjestön jäsen ja hän on ansioitunut vastuullisissa järjestön organisointiin, talouteen tai
hallintoon liittyvissä tehtävissä vähintään 6 vuotta. Esim.:
•
Organisointi: sotaharjoitusten sotilaskotitoiminnan suunnittelu ja organisointi
tai sisarpäivien järjestelyvastuu jne.
•
Talous: mm. rahastonhoitajan tehtävät.
•
Hallinnolliset toimet: toimiminen jonkin jaoston vetäjänä, hallituksen jäsenyys
ja puheenjohtajuus ym.
Merkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua pronssisen ansiomerkin
myöntämisestä. Jäsenen oletetaan jatkavan sotilaskotitoimintaa merkin saamisen jälkeen
Ansiomerkki on numeroitu ja sen kanssa luovutetaan kunniakirja. Merkkiä ei myönnetä
Katri Bergholm -mitalin myöntämisen jälkeen.
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Sotilaskotiansioristi
Sotilaskotiansioristin on suunnitellut Juhani Vepsäläinen ja ensimmäiset ansiomerkit jaettiin vuonna 1996. Sotilaskotiansioristi on nimestään huolimatta järjestön ainoa kunniamerkki.
Sotilaskotiansioristi voidaan myöntää jokaiselle ansioituneelle järjestön jäsenelle vähintään
12 vuoden aktiivisesta sotilaskotitoiminnasta sekä yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka
on toiminut aktiivisesti järjestön hyväksi ja erityisen ansiokkaasti tukenut sotilaskotityötä.
Sotilaskotiansioristin myöntää Sotilaskotiliitto ry oma-aloitteisesti sekä sotilaskotiläänin tai
sotilaskotiyhdistyksen esityksestä kerran vuodessa.
Sotilaskotiansioristin yhteydessä annetaan kunniakirja, johon on merkitty myönnetyn
ansioristin järjestysnumero. Sotilaskotiliitto pitää kirjaa annetuista ansioristeistä.
Sotilaskotiansioristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan, sotilaskotiasussa myös nauhalaattana. Sotilaskotiansioristiä voidaan kantaa myös siviiliasussa.

Katri Bergholm -mitali
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Sotilaskotiansioristi

Katri Bergholm –mitali
Katri Bergholm -mitali lyötettiin 300 kappaletta Sotilaskotiliiton kunniapuheenjohtajan
kunniaksi vuonna 1949. Katri Bergholm -mitalin on suunnitellut Essi Renwall.
Mitalin saajalta edellytetään sotilaskotitoimintaa vähintään 15 vuoden ajalta.
Myöntämisen edellytyksenä on, että hän on omakohtaisella henkisellä panoksellaan itsenäisesti rikastuttanut sotilaskotitoimintaa, kehittänyt sitä ajan vaatimusten mukaan sekä
lujittanut jäsenten yhteenkuuluvuutta.
Mitali myönnetään toimivalle järjestön jäsenelle. Mitalin myöntämisen mukana tulee
kunniakirja ja kunniamerkkinauha. Mitali palautetaan Sotilaskotiliittoon, joko suoraan tai
sotilaskotiyhdistyksen kautta saajan kuoltua.

Kultainen ansiomerkki
Merkin on suunnitellut Ellinor Ivalo. Tasavallan presidentti on 28.1.1952 vahvistanut kultaisen ansiomerkin säännöt. Katri Bergholmille annettiin Suomen Sotilaskotiliiton suuri
kultainen ansiomerkki 1938. Vuonna 1952 merkistä tuli kultainen ansiomerkki.
Sotilaskotiliiton hallitus päättää esitysten perusteella kultaisen ansiomerkin myöntämisestä
järjestön jäsenelle, joka on mittavalla toiminnallaan edistänyt valtakunnallisesti koko järjestön toimintaa. Sotilaskotiyhdistykset tai sotilaskotiläänit voivat tehdä vapaamuotoisen
esityksen Sotilaskotiliitolle.

Vuosimerkit
Suomen Sotilaskotiliiton Keskushallitus pyysi 1940 rouvia Wilkama ja Salokas laatimaan
ehdotuksen ansiomerkin antamisesta niille sotilaskotityöntekijöille, jotka vähintään 10
vuotta ovat tarmokkaasti ja antaumuksella tehneet sotilaskotityötä. Ansiomerkkiä voitiin
myöntää myös niille, jotka erikoisen ansiokkaasti toimivat sodan aikana, vaikka olisivatkin
uudempia sotilaskotiyhdistyksen jäseniä.
Nykyiseen muotoonsa vuosimerkit on uudistanut hopeaseppä Erkki Laakso. Ensimmäiset
vuosimerkit jaettiin vuonna 1941.
Sotilaskotijärjestö jakaa 10, 25, 40, 50 ja 60 -vuotismerkit.
Vuosimerkki annetaan jokaiselle järjestöön kuuluvalle jäsenluokasta riippumatta. Niiden
myöntämisessä ei noudateta viiden vuoden sääntöä vaan ne annetaan jäsenvuosien tullessa täyteen. Jäsenvuosien laskeminen aloitetaan jäseneksi liittymisestä.
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Sotilaskotijärjestön standaari
Standaarin on järjestömerkin pohjalta suunnitellut majuri Kari Kiira.
Sen säännöt hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja se
otettiin käyttöön samana vuonna.
Standaari on yhteinen koko järjestön piirissä. Myöntäjä osoitetaan niminauhalla.
Standaarin lahjoituksesta päättää sotilaskotiyhdistyksen hallitus,
sotilaskotilääni tai Sotilaskotiliiton hallitus. Kukin lahjoittaja pitää
standaarikirjaa.
Mikäli saajalla on jo ennestään järjestöstandaari, voidaan niin
haluttaessa myöntää vain niminauha.
Standaari voidaan myöntää järjestön jäsenelle sotilaskotiaatteen mukaisesta toiminnasta
sekä ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle järjestön työn tukemisesta.
Standaaria käytetään liiton ja yhdistysten kokous- ja juhlatilaisuuksissa.

Sotilaskotiliiton levyke
Levykkeen on suunnitellut Essi Renwall ja se otettiin käyttöön 1969.
Levyke voidaan antaa järjestön työtä huomattavasti tukeneelle henkilölle, järjestölle,
alueelliselle toimijalle, liikelaitokselle tai muulle yhteisölle.
Sen myöntää Sotilaskotiliiton hallitus oma-aloitteisesti tai sotilaskotiyhdistyksen
esityksestä.

Ritarimalja
Mannerheim-ristin ritarit ovat luovuttaneet Sotilaskotiliitolle talousneuvos Pauli Talvion
(Viipuri, Rauma) lahjoittaman ikuisesti kiertävän ritarimaljan tunnustukseksi järjestön
arvokkaasta työstä maanpuolustustyön hyväksi. Se jaettiin 1. kerran vuonna 1990.
Ritarimalja jaetaan vuosittain pääsääntöisesti Sotilaskotiliiton kevätkokouksessa joko
jäsenelle, jaostolle, leirisotilaskodille, projektityöryhmälle, yhdistykselle, sotilaskotiläänille,
henkilöstölle tai jollekin muulle ryhmälle tai yksityiselle henkilölle, joka erityisen ansiokkaalla tavalla on edistänyt tai edistää sotilaskotitoimintaa.
Ritarimaljaan liittyy standaari. Saajan nimi kaiverrutetaan maljaan.
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Jäsenmerkki

Hopeinen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki

10-vuotismerkki

40-vuotismerkki

Harrastusmerkki

50-vuotismerkki

Pronssinen ansiomerkki

25-vuotismerkki

60-vuotismerkki

Sotilaskotiliiton pienoislippu
Ensimmäisen pienoislipun on suunnitellut Katri Warén-Varis vuonna 1955. Vuonna 2003
pienoislippu uudistettiin järjestön lipun mukaiseksi, ja sen on suunnitellut heraldikko Reijo
Helläkoski.
Sen myöntää Sotilaskotiliitto ry järjestön jäsenelle tai erityisesti ansioituneelle ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle alueellisesta/valtakunnallisesta pitkäaikaisesta sotilaskotiaatteen mukaisesta toiminnasta Sotilaskotiliiton tai sotilaskotiyhdistyksen aloitteesta.
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Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n ja
Rajasotilaskotiyhdistys ry:n merkit
Rannikko- ja Rajasotilaskotiyhdistysten merkit
Rajan merkissä on Rajavartiolaitoksen tunnus: karhunpää ja miekka. Rajasotilaskotiyhdistyksellä (Raja) ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä (Rannikko) on kankaiset hihamerkit, jotka ommellaan järjestöasun vasempaan hihaan. Rannikon hihamerkki on
samanlainen kuin ansiomerkki.

Rannikkosotilaskotiyhdistyksellä on oma ansiomerkki
Rannikkosotilaskotiyhdistys (RSKY/Rannikko) ry:llä on oma ansiomerkki. Merkki voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle sidosryhmän edustajille. Merkkiä
käytetään järjestöasussa. Yhdistykseen kuulumattomat käyttävät sitä sotilaspuvussa,
arkipuvussa tai tummassa puvussa joko yksinään tai muiden kunnia- ja ansiomerkkien
kanssa. Jäsenet voivat saada merkin toimittuaan 10 vuotta aktiivisesti ja tuloksekkaasti yhdistyksen hyväksi. Merkki on vuodelta 1946.

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen huomionosoitukset
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen levyke voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenelle, yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle, yhteisölle, järjestölle tai esim. joukko-osastolle.

Järjestön hauta- ja muistomerkit
Hautamerkki
Merkki on otettu käyttöön vuonna 2003 sotilaskotisisarten omaisten toivomuksesta.
Sitä voi tilata Sotilaskotiliitosta.

Järjestön tunnus sisaren kuolinilmoituksessa
Tunnus on valmiina monessa suuremmassa lehtikustantamossa. Sotilaskotiliitto toimittaa sähköisen tunnuksen toivottuun osoitteeseen.

26

SOTILASKOTILIITON RAHASTOT JA STIPENDIT
Tärkeä osa Sotilaskotiliiton toimintaa ovat eri rahastot, joista jaetaan avustuksia ja stipendejä.

Avustuksia jakavat rahastot
Avustuksia jakavia rahastoja ovat Sotilaskotiyhdistysrahasto sekä Kaija Vesalan rahasto. Näiden molempien rahastojen avustusten jaosta päättää liiton hallitus vuosittain sille tulleiden anomusten perusteella tai omasta aloitteestaan.
Sotilaskotiyhdistysrahaston tarkoituksena on valtakunnallisella tasolla edistää mahdollisimman samanlaisen peruspalvelutason tarjoamista jokaiselle varusmiehelle riippumatta hänen sijoituspaikastaan. Rahastosta jaetaan varoja tätä tavoitetta tukeviin
sotilaskotien hankintoihin, hankkeisiin ja järjestelyihin.
Kaija Vesalan rahaston tarkoituksena on tukea sotilaskotisisarten ja sotilaskotijärjestön henkilöstön koulutusta myöntämällä varoja koulutuksen järjestämiseen ja koulutukseen osallistumiseen.

Stipendejä jakavat rahastot
Stipendejä jakavia rahastoja ovat Sotilaskotiliiton Stipendirahasto, Ulla Mustakallio
-rahasto sekä Ylämyllyn sotilaskotiyhdistys ry:n rahasto.
Stipendirahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja sotilasopetuslaitoksista sekä
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kouluista valmistuville hyvin menestyneille
sotilaille asianomaisten opetuslaitosten esitysten pohjalta.
Ulla Mustakallio -rahasto on perustettu tukemaan varusmiesten sotilaskuntoisuutta
ja liikuntaharrastusta. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä hyvää sotilaskuntoa
osoittaneiden 180 vuorokautta palvelleiden varusmiestaistelijoiden palkitsemiseksi.
Ylämyllyn sotilaskotiyhdistys ry:n rahasto on perustettu tukemaan Itä-Suomen sotilasläänin joukko-osastoissa yhdeksän (9) kuukautta palvelevien varusmiesten sekä
AUK:n suorittaneiden ryhmänjohtajien sotilaskuntoisuutta. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä hyvää sotilaskuntoa osoittaneille Itä-Suomen sotilasläänin joukkoosastoissa yhdeksän kuukautta palveleville varusmiehille sekä AUK:n suorittaneille
ryhmänjohtajille.
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SOTILASKOTIYHDISTYKSET SUOMESSA
(vuoden 2011 alussa)
Pohjois-Suomen Sotilaskotilääni:
Kajaanin Sotilaskotiyhdistys
Oulun Sotilaskotiyhdistys
Rajasotilaskotiyhdistys
Ivalon paikallisosasto, (Inari)
Kuhmon paikallisosasto
Kuusamon paikallisosasto
Muonion paikallisosasto
Rovaniemen paikallisosasto
Sallan paikallisosasto
Suomussalmen paikallisosasto
Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys
Sodankylän Sotilaskotiyhdistys
Länsi-Suomen sotilaskotilääni:
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys
Jyväskylän Sotilaskotiyhdistys
Kauhavan Sotilaskotiyhdistys
Keuruun Sotilaskotiyhdistys
Kokkolan Sotilaskotiyhdistys
Kuoreveden Sotilaskotiyhdistys, (Jämsä)
Lahden Sotilaskotiyhdistys
Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys, (Jyväskylä)
Niinisalon Sotilaskotiyhdistys, (Kankaanpää)
Porin Sotilaskotiyhdistys
Rannikkosotilaskotiyhdistys
Selkämeren paikallisosasto, (Rauma)
Turun paikallisosasto
Riihimäen Sotilaskotiyhdistys
Seinäjoen Seudun Sotilaskotiyhdistys
Sotilaskotiperinneyhdistys,
Hämeenlinna
Säkylän Sotilaskotiyhdistys
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys
Turun Sotilaskotiyhdistys
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Vaasan Sotilaskotiyhdistys
Ähtärin Sotilaskotiyhdistys
Etelä-Suomen sotilaskotilääni:
Dragsvik Soldathemsförening, (Raseborg)
Helsinki–Santahamina sotilaskotiyhdistys
Helsingin Sotilaskotiyhdistys
Rajasotilaskotiyhdistys
Helsingin paikallisosasto
Rannikkosotilaskotiyhdistys
Hangon paikallisosasto
Suomenlinnan paikallisosasto, (Helsinki)
Upinniemen paikallisosasto,
(Kirkkonummi)
Tuusulan Sotilaskotiyhdistys
Itä-Suomen sotilaskotilääni:
Haminan Sotilaskotiyhdistys
Kontiolahden Sotilaskotiyhdistys
Korian Sotilaskotiyhdistys, (Kouvola)
Kotkan Sotilaskotiyhdistys
Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys
Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys
Mikkelin Sotilaskotiyhdistys
Rajasotilaskotiyhdistys
Ilomantsin paikallisosasto
Imatran paikallisosasto
Lieksan paikallisosasto
Onttolan paikallisosasto, (Kontiolahti)
Parikkalan paikallisosasto
Tohmajärven paikallisosasto
Virolahden paikallisosasto
Rannikkosotilaskotiyhdistys
Kyminlinnan paikallisosasto, (Kotka)
Loviisan paikallisosasto
Rissalan Sotilaskotiyhdistys, (Siilinjärvi)
Valkealan Sotilaskotiyhdistys, (Kouvola)
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SOTILASKOTILIITTO – SOLDATHEMSFÖRBUNDET
RY:N SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Sotilaskotiliitto – Soldathemsförbundet r.y. ja sen kotipaikka
on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

Tarkoitus ja toiminta
2 § Sotilaskotiliitto on maanpuolustusjärjestö, jonka tarkoituksena on sotilaskotiyhdistysten sekä muiden sotilaskotityötä ja sotilaskotiaatetta edistävien yhdistysten
toimintaedellytysten tukeminen ja tätä kautta tukea puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevia asevelvollisia ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien
naisten vapaa-ajan viihtyvyyden lisäämistä, heidän henkisen kasvunsa edistämistä
sekä myönteisen maanpuolustusasenteiden lujittamista.
Sotilaskotiliiton tarkoituksena on edistää sotilaskotisisarten valmiuksia selviytyä
poikkeusoloissa ja osallistua kansalaisten kriisivalmiustaitojen parantamiseen.
Sotilaskotiliitto vaalii sotilaskotiperinnettä.
Liitto toimii rekisteröityjen sotilaskotiyhdistysten, muiden sotilaskoteja ylläpitävien
rekisteröityjen yhdistysten sekä muiden sotilaskotityötä ja sotilaskotiaatetta edistävien rekisteröityjen yhdistysten keskusliittona.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1) avustaa jäsenyhdistysten perustamista sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa
2) toimii yhdyssiteenä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ja liiton jäsenyhdistysten välillä
3) ohjaa ja järjestää sotilaskotityötä edistävää toimintaa
4) harjoittaa valtakunnallista julkaisu- ja tiedotustoimintaa
5) osallistuu kansainväliseen sotilaskoti- ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä
edistävään toimintaan
6) voi asianmukaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia,
myyjäisiä, konsertteja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.
Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja.
Liitto ja sen jäsenyhdistykset eivät saa harjoittaa puoluepoliittista toimintaa.
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Jäsenyhdistykset
4 § Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä maassa toimivat rekisteröidyt sotilaskotiyhdistykset, muut sotilaskoteja ylläpitävät rekisteröidyt yhdistykset sekä muut
sotilaskotityötä ja sotilaskotiaatetta edistävät rekisteröidyt yhdistykset, jotka tukevat
puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevia asevelvollisia ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevia naisia heidän vapaa-aikansa viihtyvyyden lisäämiseksi,
henkisen kasvunsa edistämiseksi sekä myönteisten maanpuolustusasenteiden
lujittamiseksi ja käyttävät tulonsa sotilaskotityöhön tai liiton kokouksen hyväksymien
perusteiden mukaisesti asevelvollisten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien
naisten hyväksi muulla tavoin.
Liiton kokous hyväksyy liiton jäsenyhdistykset.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5 § Liiton jäsenyhdistykset luokitellaan niiden sotilaskoteja käyttävien asevelvollisten
ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten lukumäärän mukaan kolmeen
luokkaan. Tämän perusteella kokousedustus määräytyy seuraavasti:
ensimmäisen luokan yhdistyksellä on oikeus lähettää liiton kokoukseen kolme virallista edustajaa, toisen luokan yhdistyksellä kaksi ja kolmannen luokan yhdistyksellä
yksi edustaja. Viralliset edustajat kokoukseen valitsee jäsenyhdistyksen kokous.
Liiton kokous vahvistaa luokituksen perusteet.
Yhdistykset maksavat liitolle vuosimaksun, joka vahvistetaan luokan perusteella.
6 § Jäsenyhdistysten on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä lähetettävä
hallitukselle jäljennökset toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksestä ja
vuosikokouksensa pöytäkirjasta.
7 § Liiton kokouksen valtuuttamilla tilintarkastajilla on hallituksen toimeksiannosta
oikeus tarkastaa jäsenyhdistysten tilit ja pöytäkirjat.
8 § Liiton kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei toimi liiton tavoitteiden mukaisesti tai joka laiminlyö sääntöjen määräämät velvollisuudet.
9 § Liiton toiminta-alue jakautuu sotilaskotialueisiin. Sotilaskotialue edistää alueella
toimivien sotilaskotiyhdistysten yhteistoimintaa.
Liiton kokous vahvistaa sotilaskotialueen toimintaohjeen.

Liiton toimielimet
10 § Liiton päätösvaltaa käyttävät liiton kokoukset. Toimeenpanevana elimenä on
liiton hallitus.
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Liiton kokoukset
11 § Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään viimeistään
toukokuun aikana ja syyskokous, joka pidetään syksyllä viimeistään lokakuun aikana
hallituksen määrääminä päivinä.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin
vähintään viidennes (1/5) liiton jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Kutsu kokoukseen lähetetään kirjallisesti liiton jokaiselle jäsenyhdistykselle sekä
kunniajäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on myös
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, mihin luokkaan jäsenyhdistys kuuluu ja
montako edustajaa sillä on oikeus lähettää kokoukseen.
Kokouksessa voidaan päätöstä tekemättä käsitellä asioita, joita kokouskutsussa ei ole
mainittu.
12 § Liiton kevätkokouksessa
1) esitetään liiton toimintakertomus
2) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai toimenpiteistä joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida
myöntää
5) vahvistetaan jäsenyhdistysten vuosimaksu liitolle
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Liiton syyskokouksessa
1) vahvistetaan seuraavan vuoden tavoite- ja toimintasuunnitelma
2) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
5) valitaan liiton tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi 		
varamiestä, toisen tilintarkastajan ja varamiehen tulee olla KHT-tilintarkastaja
6) nimitetään 7 §:ssä tarkoitetut tilintarkastajat
7) käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa liiton kokouksen käsiteltäväksi asian, tulee hallitukselle
kirjallisesti ilmoittaa se kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten toukokuun loppuun mennessä.
13 § Liiton kokouksissa on jäsenyhdistysten virallisilla edustajilla äänioikeus. Äänestyksessä on jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.
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Liiton kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksen jäsenillä, kunniajäsenillä, liiton toimihenkilöillä, puolustusvoimain komentajan nimeämällä puolustusvoimien edustajalla, kenttäpiispalla tai hänen nimeämällään sotilaspapilla sekä
rajavartiolaitoksen päällikön nimeämällä rajavartiolaitoksen edustajalla. Puhe- ja
läsnäolo-oikeuden kokous voi myöntää muillekin henkilöille.
14 § Liiton puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi
alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitus
15 § Liiton hallitus huolehtii liiton toiminnasta ja sen hallinnon asianmukaisesta
järjestämisestä.
Hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme
(3) varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Sama henkilö voi toimia liiton puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän
(9) vuotta. Hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti
enintään yhdeksän (9) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi
varsinaista ja yksi varajäsen.
Hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus puolustusvoimain komentajan
nimeämällä puolustusvoimien edustajalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joista
käytetään nimitystä liiton ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
Liiton puheenjohtaja ei toimikautenaan saa kuulua minkään sotilaskotiyhdistyksen
hallitukseen eikä johtokuntaan.
16 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.

Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus
17 § Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit on maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa
hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä.
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Liiton nimen kirjoittaminen
18 § Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja,
kukin heistä yhdessä hallituksen määräämän liiton toimihenkilön kanssa.
19 § Liiton kokous voi kutsua liiton kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä erityisen
ansiokkaasti edistäneen henkilön.
20 § Liiton kokous vahvistaa liiton jäsen-, vuosi- ja ansiomerkit.
21 § Liiton toimielinten kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei määräenemmistöä sääntöjen mukaan vaadita.
Vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa siten, että vaalissa jokainen annettu ääni
jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden
kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden
saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa
ja suljetussa äänestyksessä arpa, muuten puheenjohtajan ääni.
22 § Poikkeuksellisissa oloissa liiton hallitus voi ottaa johtoonsa sotilaskoteja ja
määrätä niiden käytöstä.
Toisen jäsenyhdistyksen toiminta-alueelle ei ilman keskinäistä sopimusta saa perustaa sotilaskotia tai muuta sotilaskotimyyntipaikkaa.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
23 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään 2/3
äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa liiton kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi, ensimmäisessä kokouksessa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja toisessa kokouksessa vähintään 2/3:n äänten
enemmistöllä annetuista äänistä. Jos liitto puretaan, luovutetaan sen omaisuus
johonkin Suomen maanpuolustusta edistävään tarkoitukseen liiton viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.
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SOTILASKOTILIITOLLE MYÖNNETTY
VAPAUDENRISTI
Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on Vapaudenristin Ritarikunnan Suurmestarina
1.12.2001 antanut Sotilaskotiliitolle Vapaudenristin kiinnitettäväksi keltapunaisin
nauhoin liiton lippuun.
Vapaudenristi annettiin Sotilaskotiliitolle sotilaskotisisarten viime sotiemme ja
rauhan aikana puolustusvoimien rinnalla tekemästä merkittävästä ja tuloksellisesta
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, joka on koitunut asevelvollisten ja varusmiesten hyväksi.
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Virsi 125
1

Kosketa minua, Henki,
kosketa kirkkaus!
Anna elämälle
suunta ja tarkoitus.

2

Kosketa, Jumalan Henki,
syvälle sydämeen
Sinne paina hiljaa
luottamus Jeesukseen.

3

Rohkaise minua, Henki,
murenna pelkoni.
Tässä maailmassa
osoita paikkani.

4

Valaise, Jumalan Henki,
silmäni aukaise,
että voisin olla
ystävä toiselle.

5

Kosketa minua, Henki!
Herätä kiittämään,
sinun lähelläsi
armosta elämään.
Sanat: Pia Perkiö
Sävel: Ilkka Kuusisto, 1979
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Sotilaskotisisaren omat sivut
Liittymisvuosi:

Tehtävät Sotilaskotiyhdistyksessä:

Sotilaskotiyhdistyksen myöntämät vuosi- ja ansiomerkit ja luovutusvuosi:

Sotilaskotiliiton myöntämät ansiomerkit ja luovutusvuosi:

Sotilaskotityöhön liittyvät kurssit, koulutukset ja leirit:

Muu maanpuolustuskoulutus:
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SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET r.y.
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