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Kadettikunnan hallituksen 

tehtävänanto 2008

komentajakapteeni 

Tapani Talarille

Tässä esityksessä on esitelty Kadettikunnan tunnuksen muotoja eri aikoina sekä ehdotus 

Kadettikunnan tunnuksen muodosta ja käytöstä painotuotteissa sekä lipuissa ja standaareissa.

Esityksessä ei ole otettu kantaa painetun tai brodeeratun lipun ja standaarin paremmuudesta.

Työpiirrokset mitoituksineen toimitetaan kun perusmuodot on hyväksytty. Isännänviirin työpiirrokset 

liitetään lopulliseen ohjeeseen.
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Painotöissä käytettyjä merkkejä

Tapani Talarin ”puhtaaksi piirtämiä” merkkejä

Vasemmalla tussilla piirretty Kadettikunnan esitteeseen 1988, 

oikealla 2000-luvun tietokonepiirros standaareihin ja lippuihin

Kadettilupauksen kuvituksena on käytetty sekä Kadettikoulun että Kadettikunnan 

tunnuksia (Kunnia kestävän palkka, s. 116–117)

Kadettikoulun tunnus

Kadettikunnan 

tunnuksen tausta ja 

käyttöesimerkkejä eri 

yhteyksissä

(Kunnia kestävän palkka, s. 114)



Kadettikunnan tunnus eri käyttökohteissa

(ehdotus)
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Lippujen ja standaarien 

tunnus sinisellä pohjalla

Värillisenä painotöissä

sekä

yksivärisenä viivapiirroksena

positiivikuvana (oik. ylempi) ja

negatiivikuvana (oik. alempi)
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Kadettikunnan tunnus brodeeratussa lipussa 

Brodeerattu Kadettikunnan pienoislippu Kadettikunnan 

lippu on brodeerattu; Paula Riihuhta. 1994 naulattu lippu 

oli järjestyksessä toinen; ensimmäinen naulattiin 1961. 

Lipun suunnitteli Soini Talaskivi ja piirsi Olof Eriksson.

Kuva brodeeratusta pienoislipusta.

Taideompelija Paula Riihuhta brodeerasi ,myös Kainuun 

Kadettipiirin lipun 2007. Kuva brodeeratusta 

pienoislipusta.



Kadettikunnan tunnus 2000-luvun applikoiduissa ja painetuissa lipuissa
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Länsi-Uudenmaan Kadettipiiri 2002

128 x 120 cm

Lippu applikoitiin Virossa

Helsingin Kadettipiiri 2004

95 x 80 cm

Lippu painettiin Suomessa Kaaderilaulajat 2009

100 x 120 cm

Lippu applikoitiin SuomessaKainuun Kadettipiiri 2007

95 x 80 cm

Lippu brodeerattiin Suomessa

Lippujen koot ovat vaihdelleet; L-Uud Kadettipiirin lippuhankinnassa ei otettu huomioon Kadettikunnan ja 

piirien lippujen keskinäistä kokosuhdetta. Kadettikunnan lippu on neliölippu n. 100 x 100 cm. Hgin Kadettipiirin 

lipusta lähtien koko 95 x 80 cm = puolustusvoimien pataljoonalippukoko; poikkeuksena Kaaderilaulajat 

saatuaan ”erivapauden” edellyttäen ettei lippu ole korkeampi kuin Kadettikunnan lippu.
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Mitoituksen perustana

Puolustusvoimien lippukoot 
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Kadettipiirien lipputangon kärki

Kärjen muoto mukailee Kadettikunnan lipputangon kärkeä



Kadettipiirien pöytäviirien (standaarien) 

perusmuotona sininen kolmikielekkeinen 

standaari, jossa Kadettikunnan tunnus keskellä 

ja piirin kotipaikkaa osoittava tunnus standaarin 

(heraldisesti) oikeassa yläkulmassa kuten tässä 

Kaaderilaulajien tunnus.
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Esitys
Esitetään, että Kadettikunnan hallitus hyväksyisi 

1 mallitunnukseksi ruudussa 3 esitetyt piirrokset, joita noudatetaan uusissa

lipuissa ja standaareissa 

2 Kadettipiirien lipun kooksi ns. pataljoonalippukoon korkeus 80 ja pituus 95 cm

ruutu 6 sekä pienoislipun kooksi korkeus 14 ja pituus 16 cm

3 lipputangon kärjeksi ruudussa 7 esitetyn Kadettikunnan lipputangon kärjen 

pohjalta muotoillun kärjen (koko pv:n lipputangonkärjen mukainen)

4 standaariksi ruudussa 8 esitetyn kolmikielekkeisen standaarin;

korkeus 21 ja leveys 12 cm

5 lipun ja standaarin väriksi Suomen lipun sinisen 

6 lipun ja standaarin keskuskuvioksi Kadettikunnan tunnuksen

7 piiritunnukseksi alueen vaakunan tai vaakunan päätunnuksen tai 

Kadettikunnan muun yhdistyksen kyseessä ollen sen yhdistystunnuksen 

sijoitettuna lipussa tangonpuoleiseen yläkulmaan ja standaarissa

(heraldiseen) oikeaan yläkulmaan

8 Kadettipiirit ja Kadettikunnan muun jäsenyhdistyksen lipun ja standaarin 

hyväksyy ja vahvistaa Kadettikunnan hallitus kuultuaan heraldista

asiantuntijaa (puolustusvoimien heraldikko, Suomen Heraldinen Seura ry:n

lausuntotoimikunta tai seuran suosittama heraldikko)

Tarvittavat originaalit toimitetaan viipymättä kun tunnukset on hyväksytty ja suunnittelija 

saanut tiedot potentiaalisista käyttökohteista ohjelmista, joilla tunnuksia käsitellään.
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Lippu suhteessa vaakunaan

Lippusuunnittelussa noudatetaan heraldiikan väri- ja 

sommittelusääntöjä. Lippuvaate vastaa vaakunan kilpeä.

Vaakunan määritelmä

Vaakuna on kuvioitu kilpi, jota henkilö tai yhteisö 

käyttää tunnuksenaan ja

jonka sisällön määrää pysyvästi ja tarkoin 

vaakunaan kuluva sanallinen vaakunaselitys, 

vaikka vaakunan ulkoasu eri tilanteissa vaihteleekin.

Vaakunaselitys on kerrottu vaakuna

Vaakunaselitys on tarpeen siksi, että eri aikakausien tyylisuunnat sekä 

”ajan hammas” ovat saattaneet muuttaa kuvioita ja värejä, jolloin 

sanallisen selitys kertoo mitä elementtejä, tunnuksia ja värejä  

vaakunassa on.

Asiantuntijaheraldikon tulisi tuntea seuraavat asiat



Vaakunan (ja lipun) sommittelu perustuu
1 Heraldisen sanaston tuntemiseen 

(runsaat 500 keskeistä termiä ja sanontaa, joista valtaosa kilven jaolla aikaansaatuja 
”kuvioita” ja ns. airutkuvioita)

sekä

2 Värisääntöjen tuntemiseen

1. Heraldisia värejä on kuusi, nimittäin kulta, hopea, punainen, sininen, 
musta ja vihreä sekä seitsemäntenä erityiskäyttöön tarkoitettu 
purppura. Kankaassa kulta korvataan keltaisella ja hopea valkoisella.

2. Vaakunassa ei pidä ilman perusteltua syytä käyttää useampaa kuin 
kahta väriä.

3. Vaakunassa on oltava kultaa tai hopeaa.

4. Metallia ei saa asettaa metallin päälle eikä väriä värin päälle.

5. Väri ei saa yhtyä väriin eikä metalli metalliin, ellei yhteinen raja ole 
aivan lyhyt.

6. Yleiskuvioiden osat ja erityisesti eläinten varukset voidaan esittää 
sekä 

kentästä että kuviosta poikkeavalla värillä.

7. Vaakunakuvan on oltava täysin selvä pelkkinä väripintoinakin.
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