
HELSINGIN KADETTIPIIRIN ALKUVUODEN 2023 
TAPAHTUMAKALENTERI

Ilmoittautumiset tapahtumiin tehdään erillisen ilmoittautumislinkin kautta tai  
sähköpostitse piirisihteerille osoitteeseen helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi.

Helsingin kadettipiirin toiminta pyritään palauttamaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

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

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 102. vuosipäivänä perjantaina 27.1.2023 Helsingin kadettipiiri järjestää 
perinteisen seppeleenlaskutilaisuuden Hietaniemen hautausmaalla klo 09.00 alkaen. Tilaisuudessa lasketaan 
Kadettikunnan seppele Sankariristille ja Helsingin kadettipiirin seppele marsalkka Mannerheimin haudalle. 
Kaaderilaulajat esiintyvät. Paraatipuku/tumma puku ja kunniamerkit. Tervetuloa!

Lahden kadettipiiri järjestää jäsenilleen (avec) vuosipäivän iltajuhlan lauantaina 28.1.2023 
Upseerikerholla Hennalassa. Tilaisuuteen on esitetty kutsu myös Helsingin kadettipiirin jäsenille. Kadettipiiri 
päättää mahdollisen yhteiskuljetuksen järjestämisestä erillisen kyselyn perusteella.

Helsingin kadettipiirin kevätkokous järjestetään maaliskuussa. Tarkempi ajankohta tiedotetaan 
myöhemmin.

Kadettikunnan kevätkokoustapahtuma veljespäivällisineen järjestetään Säkylässä 21.-22.4.2023.

Kadettipiiri järjestää tapakulttuuritapahtuman keväällä 2023. Tarkemmasta ohjelmasta ja 
ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.



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 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 
jakamaanmaanpuolustustietoutta kouluissa tai sinulla on valmiita esityksiä sinulle tutusta aiheesta, olet 
lämpimästi tervetullut luennoitsijapooliin! Ilmoittautumisen pooliin voit tehdä vapaamuotoisella sähköpostilla 
osoitteeseen helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi.


