
HELSINGIN KADETTIPIIRIN KESÄN JA SYKSYN 2020 
TAPAHTUMAKALENTERI
Ilmoittautumiset tapahtumiin tehdään Susanna Tuonoselle:
susanna.tuononen@mil.fi ja / tai p. 0299 530 156, ellei toisin ole mainittu.

XXII Kaaderigolf -turnaus 11.8.2020 pelataan Tuusulan Golfklubin ken-
tällä. Tapahtuma järjestetään tällä kertaa yksipäiväisenä, jotta turnaukseen 
osallistumisen kynnys olisi matalampi. Tarkempi kilpailukutsu on tässä leh-

dessä sekä Kadettikunnan internet-sivuilla. Ilmoittautumiset Kadettikunnan ohjeiden mukaisesti. 
Lisätietoa Kaaderigolfista antaa majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen p. 0400 458 565.

Aikaisempien vuosien tapaan kadettipiirin jäsenillä on mahdollisuus suorittaa Green Card Tuusulan 
Golfclubin kesäkuussa järjestämillä kursseilla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset golfklubilta p. 020 734 
9050.

Hamina Tattoo 2020 -tapahtuman toimikunta on päättänyt covid-19 -pandemian vuoksi siirtää tapah-
tuman seuraavaan vuoteen. Täten seuraava Hamina Tattoo järjestetään vuoden 2021 elokuussa. 

Hamina Tattoo on ilmoittanut, että kaikki kesälle 2020 ostetut liput käyvät myös vuoden 2021 tapahtu-
maan. Helsingin kadettipiiri on varannut 50 paikkaa vuoden 2021 tapahtumaan lauantaille 7.8.2021 klo 
14.00 näytökseen. Vuoden 2020 tapahtumaan ilmoittautuneille on ilmoitettu tapahtuman siirtymisestä 
ja piiri ilmoittaa tarkemmin vuoden 2021 tapahtuman järjestelyistä vuonna 2021.

Aiemmat ilmoittautumiset ovat voimassa ja ilmoittautumisia vuoden 2021 tapahtumaan voi tehdä  
Susanna Tuonoselle. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tieto osallistujien nimistä, sähköposti-
osoitteesta sekä mahdollisista erityisruokavalioista.

Nuorten upseerien tapahtuma lauantaina 12.9.2020 järjestetään Extreme Run Espoo -tapahtumassa. 
Helsingin kadettipiirin joukkue osallistuu Espoon Leppävaarassa estejuoksutapahtuman kilpasarjaan 
omalla joukkueellaan. Kadettipiirin joukkueeseen mahtuu 15 jäsentä ja tapahtuman omavastuuosuus 
on 15e per osallistuja. Hinta sisältää estejuoksutapahtuman osallistumisen, täyden huollon, juoksun 
jälkeiset juhlat sekä kisoihin valmistavan joukkueen oman ns. korkean paikan leirin.

Ilmoittautuminen 8.8.2020 mennessä piirisihteerin sähköpostiin helsinginkadettipiiri@kadettikun-
ta.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja. Lisätietoja tapahtumasta  
www.extremerun.fi ja helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi.

Helsingin kadettipiirin uusien upseerien tulojuhla lokakuussa. Tilaisuudessa Helsingin kadettipii-
riin valmistuneet uudet upseerit toivotetaan tervetulleiksi Helsingin kadettipiiriin ja sen toimintaan 
sekä heille jaetaan Suomen pöytälippu ja Kadettikunnan pienoismerkki. Tilaisuuteen osallistuvat  
valmistuneet upseerit, piirihallitus sekä erikseen kutsutut vieraat. Lisätiedot tarvittaessa  
helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi

Lippujenjakotilaisuus aiemmin estyneille ”uusille” upseereille. Helsingin kadettipiirin perinteenä 
on ollut toivottaa tervetulleeksi piiriin valmistuvat uudet upseerit juhlallisin menoin. Jäsenille, jotka 
ovat aikanaan olleet estyneitä saapumaan omaan tulojuhlaansa, järjestetään erillinen lippujen luovu-
tustilaisuus syksyllä 2020 Maanpuolustuskorkeakoululla. Mikäli olet valmistunut Helsingin kadettipii-
riin ja et ole päässyt osallistumaan omaan tulojuhlaasi, pyydetään ilmoittamaan asiasta piirisihteerille 
helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi 31.8.2020 mennessä. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki piirisihteerin 
listauksessa olevat aikaisemmin estyneet upseerit.

Paritanssikurssi sunnuntaina 4.10.2020 järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa klo 
11.30-16.30. Kurssilla on mahdollisuus hioa tanssitaitojaan tai opiskella uusia tansseja oman parin 
kanssa. Kurssi sopii erinomaisesti harjoitukseksi ennen Kaaderitanssiaisia, joissa pääsee esittelemään 
kurssilla opittuja tanssitaitoja. Kurssille voi tulla muutenkin kohentamaan omaa tanssiosaamistaan 



lähtötasosta riippumatta. Tanssikurssin omavastuuosuus 15e per pari. Ilmoittautumiset Susanna Tuo-
noselle viimeistään torstain 24.9.2020 kuluessa.

Kadettikunnan perinteiset Kaaderitanssiaiset perjantaina 23.10.2020 tanssitaan Santahaminan 
Maanpuolustuskorkeakoululla. Tanssiaisten jälkeisenä päivänä 24.10.2020 pidetään Kadettikunnan 
syyskokous Helsingissä. Ilmoittautuminen Kaaderitanssiaisiin ja Kadettikunnan syyskokoukseen ta-
pahtuu Kadettikunnan ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

Suomi rantavaltiona -luentosarja perjantaina 4.11.2020 järjestetään Tieteiden talolla. Tilaisuus on 
avoin yleisölle.

Kaunialan sairaalan konsertti torstaina 5.11.2020 järjestetään klo 17.15. Konsertissa esiintyvät 
Kadettikuoro ja Kaartin soittokunnan soitto-osasto. Tilaisuuden johtaa piirin puheenjohtaja ja siihen 
osallistuvat piirihallituksen jäsenet.

Helsingin kadettipiirin sääntömääräinen syyskokous torstaina 19.11.2020 klo 16.30 pidetään Pää-
esikunnan neuvotteluhuone Junttilassa. Kokouksessa käsitellään kevät- ja syyskokouksen asiat. Kokous-
ta edeltää prikaatikenraali Kim Mattssonin esitelmä aiheesta ”Kansainväliset tehtävät 2020”. Ennen esi-
telmää on kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset Susanna Tuonoselle viimeistään torstain 12.11.2020 kuluessa. 
Ilmoittautuneille välitetään kokousaineisto ja tarkennukset sähköpostilla noin viikko ennen kokousta. 

Syyskokouksessa käsitellään myös peruuntuneen kevätkokouksen asiat nopeutetussa järjestyksessä. 
Lähetä sähköpostitse pyyntö piirisihteerille (helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi), mikäli haluat  
peruuntuneen kevätkokouksen kokousmateriaalin tutustuttavaksesi ennen syyskokousta.

Upseerijärjestöjen yhteinen Itsenäisyyspäivän Iloinen Iltajuhla sunnuntaina 6.12.2020 klo 17.30 
järjestetään Katajanokan Kasinolla, os. Laivastokatu 1. Kerää upseeriveljistä mukava pöytäseurue ja 
ilmoittaudu suoraan Katajanokan Kasinon hovimestarille p. 09 612 863 49.

Kadettipiirin joululounas lauantaina 12.12.2020 klo 13.00–14.30 järjestetään hotelli Gustavelundis-
sa (Kirkkotie 36, Tuusula).   Ennen lounasta kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta klo 12.00 alkaen. 
Tilaisuus on tarkoitettu piirin jäsenille seuralaisineen.

Joululounaalle järjestetään linja-autokuljetus, joka lähtee tilausautopysäkillä Fennian edestä klo 11.00. 
Joululounaan hinta on 25 euroa henkilöltä. Hinta sisältää kuljetuksen Helsingistä, esitelmän, lounaan ja 
paluukuljetuksen takaisin Helsinkiin. Ilmoittautumiset Susanna Tuonoselle torstain 3.12.2020 kuluessa. 
Tapahtumaan liittyvät tiedustelut liikuntaneuvos majuri Risto H. Luukkaiselta p. 0400-458565.

Ensi vuonna Kadettikunnan 100-vuotispäivää vietetään keskiviikkona 27.1.2021. Vuosipäivä alkaa 
jälleen perinteisin menoin seppeleenlaskulla Hietaniemen hautausmaalla klo 09.00. Tilaisuuteen on ter-
vetulleita kaikki Kadettikunnan jäsenet. Vuosipäivänä järjestetään päiväjuhla Savoy-teatterissa erikseen 
kutsutuille. 100-vuotisjuhlan tapahtumista tiedotetaan tarkemmin kevään tiedotteessa, joka ilmestyy 
joulukuun Kylkiraudassa.

Jääkiekko-otteluihin järjestettäneen lippuja syyskaudella. Jäsenistöllä on mahdollisuus päästä laa-
dukkaisiin urheilutapahtumiin kadettipiirin tarjoamilla suuren suosion saaneilla lipuilla erikseen ilmoi-
tettuina tapahtuma-ajankohtina. Seuraile sähköpostiasi.

Kevätkauden jäsentiedote ilmestyy joulukuun Kylkiraudassa. Seuraathan myös piirimme sähköisiä  
jäsentiedotteita. Jos sähköpostisi ei ole vielä Kadettikunnan tiedossa, välitä se toimistolle  

sabina.krogars@kadettikunta.fi lisättäväksi tietoihisi. 
Voit seurata piirin ja Kadettikunnan toimintaa myös sosiaalisen median ja verkon kautta: 

www.facebook.com/kadettikunta sekä Kylkiraudan verkkolehti www.kylkirauta.fi


