Pohjois-Kymen kadettipiirin jäsenkirje 2019
Hyvät kadettiveljet ja –siskot,
Pohjois-Kymen kadettipiiri kiittää jäseniään menneestä vuodesta 2018.
Piirimme toiminta vuoden aikana oli vilkasta. Uusina tapahtumina käynnistimme
upseerilounaat, joista toinen pidettiin keväällä ja toinen syksyllä. Taktiikkakerho tuotti piirimme
jäsenille myös kaksi tapahtumaa. Loppukesällä otimme perinteisesti vastaan uudet luutnantit niin
Vekaranjärvellä kuin Utissakin ja syysretkemme kohteena oli Verlan tehdasmiljöö. Kevät- ja
syyskokoukset pidettiin yhteistoiminnassa Upseeriliiton Kouvolan osaston kanssa.
Mikäli olet pitänyt maanpuolustusaatteellisen esitelmän tai vastaavan puhetilaisuuden vuoden 2018
aikana, ilmoitathan siitä pikaisesti (12.12.2018 mennessä) kadettipiirin sähköpostiin. Ilmoituksessa
tulee ilmetä tapahtuman aihe, paikka, aika, kohderyhmä ja tilaisuuteen osallistuneiden henkilöiden
määrä. Näiden ilmoitusten perusteella Kadettikunta saa osoitettua toiminnan vaikuttavuutta.
Tuleva toimintavuoden 2019 teemana on "Itsenäisen Suomen kadettikoulutus 100 vuotta”.
Kadettikunnan vuosipäivää vietetään perinteisin menoin perjantaina 25.1.2019.
Kadettikunnan 98. vuosipäivänä lasketaan seppele Kouvolan vanhalla hautausmaalla sankariristille
klo 14.00, jonka jälkeen siirrytään päiväjuhlaa sekä esitelmätilaisuutta varten Kouvolan
upseerikerholle. Esitelmöitsijänä on juuri tohtoriksi väitellyt eversti (evp) Hannu Liimatta ja hänen
aiheena on ”Itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä ensimmäistä vuosikymmentä”.
Esitelmätilaisuuden jälkeen nautitaan vuosipäivän juhlapäivällinen n. klo 15.15 alkaen. Ruokailu on
kadettipiirimme jäsenille maksuton. Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku (m/58,
kunniamerkkinauhat) tai vastaava siviiliasu.
Ilmoittautuminen tulee tehdä maanantaihin 21.1. mennessä/kuluessa (erikoisruokavalio ml.)
sähköpostilla p-kymi@kadettikunta.fi tai 050 491 7512 - TERVETULOA !
Muita kadettipiirimme suunniteltuja vuoden 2019 tapahtumia ovat:
•
Upseerilounaat maaliskuussa ja lokakuussa Kouvolan Upseerikerholla.
Pääpaino on evp-upseerien ottamisessa mukaan piirin toimintaan.
•
Kevätkokous maalis-huhtikuun aikana Kouvolan Upseerikerholla.
•
Perheretki vuoden teeman ohjaamana elokuun aikana.
•
Nuorempien upseerien saunailta syyskuussa. Tilaisuuteen ovat erityisesti tervetulleita kaikki
piirin alueelle syksyllä valmistuneet kandidaatit ja maisterit. Saunotaan ja vietetään mukavaa
iltaa hyvässä seurassa.
•
Maanpuolustustapahtuma, esitelmätilaisuus lokakuussa Kouvolan kaupungintalon
juhlasalissa.
•
Syyskokous loka – marraskuun vaihteessa Kouvolan Upseerikerholla.
•

Kouvolan koululaisten itsenäisyyspäiväjuhla tiistaina 3.12. Kouvolan jäähallissa.

Pohjois-Kymen
Kadettipiiri
Teemalla
"Kadettipiirisi
kuuntelee Sinua" pyydämme erityisesti nuorempia jäseniä olemaan
www.kadettikunta.fi
yhteydessä piirihallituksen jäseniin. Tehkää rohkeasti esityksiä siitä, mihin suuntaan haluaisitte
kehittää
toimintaamme. Esimerkiksi paikallisten jääkiekko-, pesis-, ja korispelien seuraaminen
p-kymi@kadettikunta.fi
kadettipiirimme porukalla tai vaikkapa "retki" Kymi Ringin 1työmaalle.

Piirihallituksen 2019
kokoonpano ja yhteystiedot.
Puheenjohtaja:
•
kapteeni Tommi Myyryläinen (KARPR)
(tommi.myyrylainen@hotmail.com)
Hallituksen jäsenet ja tehtävät hallituksessa:
•
eversti (evp) Antti Myyryläinen, jäsen (antti.myyrylainen@kolumbus.fi)
•
everstiluutnantti (evp) Kimmo Hakanen, varapj, tiedottaja (kimmohakanen@gmail.com)
•
everstiluutnantti (evp) Matti Mikkonen, rahastonhoitaja (matti.mikkonen@pp.inet.fi)
•
luutnantti Lauri Mattila (KARPR), sihteeri (late.mattila@hotmail.com)
•
luutnantti Tommi Leirimaa (KARPR), jäsen (tommi.leirimaa@gmail.com)
•
everstiluutnantti (evp) Kari Pelkonen – jäsen (karip.pelkonen@gmail.com)
•
majuri Marko Kaisto (KARPR) – jäsen (marko.kaisto@elisanet.fi)
Toiminnantarkastaja:
•
everstiluutnantti (evp) Antero Susi, (toisusi@kymp.net)
Varatoiminnantarkastaja:
•
majuri (evp) Heimo Kivistö, (heimo.kivisto@kymp.net)
Kadettikunnan kevätkokous järjestetään 6.4. Jyväskylässä ja syyskokous Helsingissä 26.10.
Kadettikunnan kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita.
Kadettipiirimme sähköpostiosoite on p-kymi@kadettikunta.fi.
Pyydämme kaikkia jäseniämme ilmoittamaan oman sähköpostinsa osoitteen ja osoitteessa
mahdollisesti tapahtuvat muutokset meille yo. sähköpostiin ja/tai suoraan kadettikunnan
toimistoon kadettikunta@kadettikunta.fi. viestinnän parantamiseksi. Piirihallitus välittää
kaikki saamansa sähköpostiosoitteet edelleen Kadettikunnalle.
Joten jos sait tämän jäsenkirjeen postin tuomana, on se merkki siitä, että piirillämme ei
ole sinun sähköpostiosoitetta käytössämme. Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi meille, niin
viestintä välillämme nopeutuu.
Muussa tiedottamisessa käytetään Kadettikunnan internet-sivuja, sähköpostia ja
puolustusvoimien sisäistä sähköpostipalvelua. Kevät- ja syyskokouksesta sekä muista
ajankohtaisista kadettipiirin tapahtumista tiedotetaan lisäksi aina Kouvolan Sanomien
Keskiviikko-lehden järjestötoimintapalstalla. Jäseniä kannustetaan osallistumaan
maanpuolustusaatteelliseen
Pohjois-Kymen Kadettipiiri keskusteluun ja kirjoitteluun myös sosiaalisessa mediassa.
www.kadettikunta.fi
p-kymi@kadettikunta.fi
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JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2019 !

