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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITTO RY:n SATAVUOTISJUHLAT 15.-16.10.2021 HELSINGISSÄ 

Alustava ohjelma, aikataulu ja ilmoittautumisohjeet (muutokset ja peruutukset mahdollisia) 

PVM Klo Tapahtuma Paikka ja sisältö Ilmoittautumiset ja muu info 

15.10.2021     

 11.20 
(edellinen 
lautta 10.40) 

Lähtö Suomenlinnaan Kauppatori, Helsinki • lauttamatka on omakustanteinen 

• lippu on hankittava etukäteen esim. 
kännykkäsovelluksella (hsl) 

• lauttamatkan kesto 12 min 

 11.30-12.30 Lounas Ravintola Suomenlinnan Panimo, 
Suomenlinna C 1 

lounas on omakustanteinen 
ilmoittautuminen lounaalle omalla nimellä + 
tieto erityisruokavaliosta 17.9. mennessä 
osoitteeseen sata@laakintaupseeriliitto.fi  

 12.35-12.55 siirtyminen Pajasaliin  Pirunkirkon alakerta, Suomenlinna   

 13.00-14.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.15-14.35 
 
14.35-16.10 

Juhlaseminaari  
”200 vuotta 3 tunnissa” 
osa 1: Ensimmäiset 100 v 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahvitarjoilu  
(Liitto tarjoaa) 
Juhlaseminaari jatkuu 
osa 2: Seuraavat 100 v 

Pajasali 
 
Seminaarin avaussanat 

• LÄÄKEVL Kari Kesseli, SOTLK 
 

Mahdolliset onnittelupuheenvuorot 
 
FIDELIS IN ARDUIS, 
Liiton toiminta vuosina 1921 -2021 

• LÄÄKEV evp Matti Ponteva 
 

Tynnyrintekijän huone  
 
Ajankohtaista sotilaslääketieteen 
tutkimuksesta 

• 3-4 kpl katsauksia, esittäjät ilmoitetaan 
myöhemmin 

 
Lääkintä vuonna 2121  

• futuristi Niko Herlin, Great Minds Oy 

ilmoittautuminen seminaariin omalla nimellä + 
tieto erityisruokavaliosta 17.9. mennessä 
osoitteeseen sata@laakintaupseeriliitto.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahvi / tee ja MERISK:n sotilaskodin munkki  

• munkki on maidoton 

• gluteiinittomat munkit tilataan ilmoitusten 
perusteella erikseen 
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 16.15-16.45 Liiton vuosikokous Pajasali 

• vuosikokousasiat 

• muut mahdolliset asiat 

 

 16.45-18.45 Get together -tilaisuus 
(Liitto tarjoaa) 

Tynnyrintekijän huone  

• tervetulomalja 

• buffettarjoilu 

• puna- ja valkoviini, olut, vesi 

• musiikkia 

ilmoittautuminen tilaisuuteen omalla nimellä + 
tieto erityisruokavaliosta 17.9. mennessä 
osoitteeseen sata@laakintaupseeriliitto.fi  
 
LC Hilman buffet: 
• Savuporokolmioita 

o laktoositon (L), kananmunaton 
o sisältää sipulia 

• Metsäsienipiirakkaa 
o laktoositon 
o sisältää sipulia ja kananmunaa 
o kasvispiirakka 

• Sokerisuolattua lohta saaristolaisleivällä 
o laktoositon 
o sopii lakto-ovo-pesco -kasvisruokailijalle 

• Valkosuklaakakkua 
o sisältää pähkinää, mantelia ja 

kananmunaa 

 19.00 tilaisuus päättyy Pajasali + Tynnyrintekijän huone  

  Paluu Helsinkiin Lauttaranta, Suomenlinna • lauttamatka on omakustanteinen 

• lippu on hankittava etukäteen esim. 

kännykkäsovelluksella 

• lauttamatkan kesto 12 min 

16.10.2021     

 12.45 Kokoontuminen Ateneumin 
museokaupan edessä 

Ateneumin pohjakerros, sisäpiha 
(käynti joko Kaivokatu 2 tai 
Ateneuminkujan puolelta) Helsinki 

Ateneum edellyttää kasvomaskin käyttöä 
Avecit tervetulleita mukaan! 

 13.00-14.00 Opastettu museokierros 
Ateneumissa  
(Liitto tarjoaa opastuksen) 

Suomen taiteen tarina -näyttely ilmoittautuminen museoon omalla nimellä (+ 
avec) 17.9. mennessä osoitteeseen 
sata@laakintaupseeriliitto.fi  
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Ateneumin pääsylippu on omakustanteinen tai 
Museokortilla 

 17.00 Kasinon baari aukeaa Katajanokan Kasino, 
Laivastokatu 1, Helsinki 

baarin juomat ovat omakustanteisia 

 18.00–24.00 Liiton satavuotisjuhla Katajanokan kasino / Kenraalisali 
 
Tervetulotoivotus ja -malja 

• LÄÄKEVL Kari Kesseli, SOTLK 
 
Musiikkia 

• Kaartin soittokunnan vaskikvintetti 
 

Juhlaillallisen esittely ja juhlaillallinen 

• Menu Marski 

• juomapaketti 
o myös alkoholiton juomapaketti 

 
Juhlapuhe 

• Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira 
 

Liiton huomionosoitukset 
 

Tanssimusiikkia 

ilmoittautuminen iltajuhlaan omalla nimellä (+ 
avec) sekä tieto erityisruokavalioista ja 
alkoholittomasta juomapaketista osoitteeseen 
sata@laakintaupseeriliitto.fi  

• maksu 17.9. mennessä: 110 € / 120 €  

• liiton tilinro: FI35 1345 5000 0551 38 
 
 
Menu Marski: 
• Graavattua siikaa, kukkakaalia ja pikkelöityä 

kurkkua 

• Rapurisottoa ja rapeaa fenkolia 

• Puolukkasorbettia 

• Hirvi Conssommé 

• Kuhaa a’la Mannerheim 

• Vorschmack perinteisillä lisukkeilla 

• Omenapiirakkaa ja kanelijäätelöä 
 
Juomapaketti: 
• Moët & Chandon Impérial Brut 10 cl 

• Landhaus Mayer Riesling Trocken, Austria 12 cl  

• San Cassiano Valpolicella 12 cl 

• Hennessy vsop tai lakkalikööri 4 cl 
tai alkoholiton juomapaketti: 
• Lehtikuohu 10 cl 

• Torres Natureo -sarjan alkoholiton valkoviini 12 cl 

• Torres Natureo -sarjan alkoholiton punaviini 12 cl 

• alkoholiton avec 
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