
 

 

HELSINGIN KADETTIPIIRIN ALKUVUODEN 2022 TAPAHTUMAKALENTERI 

 
Ilmoittautumiset tapahtumiin tehdään erillisen ilmoittautumislinkin kautta tai sähköpostitse piirisihteerille 

osoitteeseen helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi. 

 

Helsingin kadettipiirin toiminta pyritään palauttamaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle.  

 

Tapahtumista tiedotetaan kadettipiirin jäseniä sähköpostilla noin viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 

sekä mahdollisista tapahtumamuutoksista siinä vaiheessa, kun muutos on tiedossa. Kannattaa varmistaa, että oma 

ajantasainen sähköpostiosoite on Kadettikunnan toimiston tiedossa, jotta tiedotteet saavuttavat sinut varmasti. 

 

Mikäli sinulla on idea kadettipiirin järjestettäväksi tapahtumaksi, kuulee kadettipiirin hallitus sen mielellään. Ideat, 

joko pelkkinä ajatuksina tai valmiina toteutuskonsepteina yhteyshenkilöineen voi lähettää piirisihteerille 

osoitteeseen helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi. 

 

 

Kadettikunnan 101. vuosipäivää vietetään torstaina 27.1.2022 Hietaniemen hautausmaalla klo 09.00. 

Ohjelmassa on seppeleenlaskut Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin haudalle. Kaaderilaulajat esiintyvät 

tilaisuudessa. Piirin jäsenet ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset piirisihteerille tapahtumassa läsnäolleiden 

kirjanpitoseurantaa varten. Paraatipuku/tumma puku ja kunniamerkit. Ei kuljetuksia keskeisestä sijainnista 

johtuen.  

 

Kadettikunta 100 vuotta -juhlavuoden päätösjuhla järjestetään Helsingin Yliopiston juhlasalissa 27.1.2022 klo 

13.00. Juhlatilaisuus on avec-tilaisuus. Ilmoittautuminen Kadettikunnan ohjeiden mukaisesti. 

 

Helsingin kadettipiiri järjestää jäsenilleen (avec) Kadettikunnan vuosipäivän iltajuhlan lauantaina 29. 

tammikuuta 2022 Katajanokan kasinolla n. klo 17.30 alkaen. Ilmoittautuminen on avoinna 15.1.2022 asti ja paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu iltajuhlaan tämän linkin kautta: 

https://forms.gle/TbhRhu2GeJDpo2rX9 

 

Iltajuhla huipentaa kadettipiirimme osalta Kadettikunnan siirretyn 100-vuotisjuhlaviikon. Tämä mielessä pitäen 

juhlistamme myös piirimme kahta nuorinta kadettikurssia, jotka ovat valmistuneet korona-aikana 

poikkeusjärjestelyin. Toivotammekin lämpimästi tervetulleeksi kaikki kadettikurssin järjestysnumeroon 

katsomatta! 

 

Seuran lisäksi nautimme iltajuhlassa kolmen ruokalajin illallisesta sekä kuoron esityksistä ja livemusiikista 

tanssien merkeissä. Pukukoodina juhlapuku. Illalliskortin hinta on 75 € per henkilö ja se maksetaan paikan päällä. 

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi 

 

 

Iltajuhlaan valmistava paritanssiharjoitus järjestetään iltajuhlaa edeltävänä lauantaina eli 22.1.2022 klo 13.00–

16.00. Vaikka et iltajuhlaan osallistuisikaan, voit silti tulla verestämään tanssitaitoja Tanssikoulu Clara 

Blomqvistille. Tanssiharjoituksen hinta on 10 € per pari ja se maksetaan paikan päällä.  

Ilmoittaudu kertaamaan paritansseja tämän linkin kautta: https://forms.gle/U1Shnoi51KizDiJRA  

 

Tapakulttuuri-ilta järjestetään helmikuussa. Tarkempi ajankohta ja sisältö ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

Helsingin kadettipiirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa. Tarkempi ajankohta ja sisältö 

ilmoitetaan myöhemmin.  

 

Kadettikunnan päivitetyn TURPO-pankin esittelytapahtuma pidetään maalis-huhtikuussa. Tarkempi 
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ajankohta ja sisältö ilmoitetaan myöhemmin.  

 

Kadettikunnan kevätkokoustapahtuma veljespäivällisineen Raaseporissa 1.–3.4. Kannustamme jäseniä 

osallistumaan. Seuraa Kadettikunnan tiedotteita. 

 

Nuorten upseerien tapahtuma järjestetään huhtikuussa. Tarkempi ajankohta ja sisältö ilmoitetaan 

myöhemmin.  

 

Kadettikunnan järjestämä Kaaderipäivä järjestetään Helsingissä 3.6. Kannustamme jäseniä osallistumaan. 

Seuraa Kadettikunnan tiedotteita. 

 

Kaaderigolf XXIV pelataan Seinäjoella Ruuhikoskigolfilla 16.8. Seuraa Kadettikunnan tiedotteita.  

 

Kadettipiirin avec-matka Hamina Tattooseen järjestetään lauantaina 16.7.2022. Piiri on varannut 50 lippua 

klo 14.00 Marssishow näytökseen. Matka alkaa perinteiseltä paikalta ”Fennian edestä” alustavan aikataulun 

mukaan klo 09.30. Linja-autossa on WC ja jokaiselle on varattu pieni vesipullo. Ohjelmassa on lounas 

Upseerikerholla klo 12.00. Esityksessä ei ole väliaikaa. Paluukyyti lähtee esityksen päätyttyä kohti Helsinkiä. 

Matkan omavastuuhinta on 70€ per henkilö ja se maksetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen jäsensihteerille 

1.7.2022 mennessä. 
 

Syyskauden jäsentiedote ilmestyy kesäkuun 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 
 

 

ILMOITA LUENTOSI 
 

Ilmoita kadettipiirin sihteerille pitämäsi turvallisuuspoliittiset vast. esitelmät kuluneen vuoden ajalta. Ilmoita aihe, 

pitäjä ja osallistujamäärä sekä muut mahdolliset tiedot (osallistujajoukon tarkenne vast.). Tietoja käytetään 

toiminnan tilastointiin. 

 

Lähetä tiedot osoitteeseen helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi  
 

MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA: LUENNOITSIJAPOOLI 

 

Maanpuolustustahto mahdollistaa Puolustusvoimien toiminnan ja sotilaallisen maanpuolustuksen. Helsingin 

kadettipiiri haluaa vaikuttaa maanpuolustustietouden ylläpitämiseen ja jakamiseen. Tarvitsemme siihen sinun 

apuasi.  

 

Helsingin kadettipiirin luennoitsijapooli on piirin jäsenistön voimavaroin toimiva organisaatio, jonka tavoitteena 

on nuorten sukupolvien maanpuolustustietouden sekä -tahdon lisääminen ja vaikuttaa myönteisen 

maanpuolustustahdon säilymiseen myös tulevaisuudessa. Luennoitsijapoolin päämääränä on pääkaupunkiseudun 

peruskoulun yläluokkien ja lukioikäisten maanpuolustustietouden lisääminen. Toiminta keskittyy juuri 

koululaisiin, sillä he ovat nykyisessä informaatiotulvan täyteisessä yhteiskunnassa alttiina monenlaiselle 

vaikuttamiselle, myös väärälle ja valheelliselle tiedolle. 

 

Luennoitsijapoolin avulla tarjoamme kouluille mahdollisuuden saada upseeri pitämään esitelmän koululle hänelle 

itselleen sopivimmasta aiheesta. Aiheena voi olla esimerkiksi oma koulutus- ja palvelushistoria, oman aselajin 

keskeinen toiminta tai valmis aihe/esitelmä Kadettikunnan ylläpitämästä turvallisuuspolitiikan tietopankista. 

Toiminta ei vaadi juurikaan työtä vaan vapaaehtoisuutta ja aikaa. Koska nuorten upseereiden vaikutus nuoriin 
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koululaisiin on kiistattomasti tehokkainta ja siksi tarvitsemmekin nimenomaan nuoria upseereita liittymään 

pooliin. 

 

Kadettipiirille tulee myös esitelmäpyyntöjä Kadettikunnan kautta, jossa yhteisöt ja yhdistykset pyytävät 

esitelmöitsijää tilaisuuksiin. Nämä pyynnöt pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan poolin kautta ja myös 

tällöin esitelmän pitäjä saa itse vapaasti valita esitelmänsä aiheen. Useimmilla hieman kokeneemmilla upseereilla 

on yksi tai useampi aihe, jonka parissa he ovat töissä uurastaneet ja mahdollisesti pitäneet siitä esitelmiä jo 

aikaisemminkin. Tutusta aiheesta on helppo käydä pitämässä esitelmiä useampaankin otteeseen. Siksi 

tarvitsemmekin pooliin edelleen myös kokeneempia upseereita. 

 

Esitelmän pitäminen ei välttämättä vaadi fyysistä läsnäoloa kohteessa, vaan nykyisin kouluilla on erinomaiset 

valmiudet järjestää tilaisuus etänä, esimerkiksi Skypen tai Teamsin välityksellä. Tämä säästää aikaasi ja esitelmän 

pitäminen on mahdollista virkapaikalta käsin. 

 

Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamaan nuorten sukupolvien maanpuolustustahtoon ja jakamaan 

maanpuolustustietoutta kouluissa tai sinulla on valmiita esityksiä sinulle tutusta aiheesta, olet lämpimästi 

tervetullut luennoitsijapooliin! Ilmoittautumisen pooliin voit tehdä vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen 

helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi. 

 

Keväällä 2022 järjestetään Helsingissä Kadettikunnan ylläpitämän uudistuneen turvallisuuspolitiikan tietopankin 

julkaisutilaisuus, johon osallistuu TURPO-pankin tekijät, pääkaupunkiseudun historian ja yhteiskuntaopin 

opettajia ja mahdollisuuksien mukaan luennoitsijapoolin jäsenet. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan 

erikseen kevään aikana.  
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