HELSINGIN KADETTIPIIRIN V. 2019 TAPAHTUMAKALENTERI
Ilmoittautumiset tapahtumiin tehdään Susanna Tuonoselle:
susanna.tuononen@mil.fi ja / tai p. 0299 530 156, ellei toisin ole mainittu.
Kadettikunnan 98. vuosipäivää perjantaina 25.1.2019 vietetään sunnuntaille osuvan varsinaisen vuosipäivän
johdosta, jolloin 1. kadettikurssi aloitti opintonsa tasan 100 vuotta sitten 25.1.1919 Arkadian kadettikoulussa.
Vuosipäivää juhlitaan välivuoden jälkeen jälleen perinteisin menoin. Päivä alkaa seppeleenlaskulla Hietaniemen
hautausmaalla klo 09.30, jonka jälkeen vastaanotto Arkadian vanhalla kadettikoululla klo 10.45 (Pohjoinen
Rautatiekatu 13). Vastaanotto järjestetään Helsingin kadettipiirin ja Kadettikunnan yhteisenä
kutsuvierastilaisuutena. Kadettipiirin kiintiö täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Linja-autokuljetus Hietaniemen hautausmaalle lähtee Fennian edestä tilauslinja-autopysäkiltä klo 09.00.
Seppeleenlaskun jälkeen linja-autokuljetus Hietaniemestä Arkadian vanhalle kadettikoululle.
Ilmoittautumiset Susanna Tuonoselle torstaihin 17.1.2019 mennessä. Ilmoita myös osallistutko molempiin vai vain
toiseen tilaisuuteen sekä osallistuminen linja-autokuljetuksiin. Paraatipuku/tumma puku ja kunniamerkit.

Helsingin kadettipiirin sääntömääräinen kevätkokous torstaina 21.3.2019 klo 16.30 pidetään Pääesikunnassa.
Tilaisuudessa kuullaan ennen kokousta mielenkiintoinen esitelmä. Ilmoittautumiset Susanna Tuonoselle
viimeistään torstaina 14.3.2019. Ilmoittautuneille lähetetään kokousaineisto ja tarkennukset sähköpostilla ennen
kokousta. Ei kuljetuksia keskeisestä sijainnista johtuen.

Kadettikunnan kevätkokous lauantaina 6.4.2019 Jyväskylässä. Katso tarkemmat tiedot Kylkiraudasta ja
Kadettikunnan internet-sivuilta.

Viini- ja tapakulttuuritilaisuus huhtikuussa 2019 järjestetään suuren suosion ja yleisön pyyntöjen johdosta.
Tapahtuman tarkempi ajankohta ja ilmoittautumisohjeet tiedotetaan jäsenistölle jäsenrekisterissä olevaan
sähköpostiosoitteeseen keväällä 2019. Seuraile sähköpostiasi.

Kadettipiirin Kesäretki lauantaina 25.5.2019 merelliseen Helsinkiin järjestetään avec-matkana kadettipiirin
jäsenille ja heidän puolisoilleen.
Matkan tarkempi aikataulu hintoineen ja ilmoittautumistietoineen tiedotetaan jäsenistölle jäsenrekisteriin
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kevään 2019 aikana. Seuraile sähköpostiasi.

Green Card kurssit kesäkuussa viikoilla 23-25. Aikaisempien vuosien tapaan kadettipiirin jäsenillä on
mahdollisuus suorittaa Green Card Tuusulan golfklubilla kesäkuussa järjestämillä kursseilla. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset suoraan golfklubilta p. 020 734 9050

XXI Kaaderigolf 6.-7.8.2019 pelataan perinteisesti Tuusulassa, Tuusulan Golfklubin kentällä. Tapahtuman
tarkemmat tiedot ilmoittautumisohjeineen julkaistaan kesäkuun Kylkiraudassa ja Kadettikunnan Internet-sivuilla.
Lisätietoa Kaaderigolfista antaa majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen p. 0400 458 565

Jääkiekko-otteluihin järjestettäneen lippuja myös kevätkaudella. Jäsenistöllä on mahdollisuus päästä
laadukkaisiin urheilutapahtumiin Kadettipiirin tarjoamilla lipuilla erikseen ilmoitettuina tapahtuma-ajankohtina.
Seuraile sähköpostiasi.

Syyskauden jäsentiedote ilmestyy kesäkuun Kylkiraudassa. Seuraathan myös piirimme sähköisiä jäsentiedotteita.
Tarkennuksia tapahtumiin sekä ilmoittautumismuistutuksen lähempänä tapahtumaa lähetetään sähköpostitse. Jos
sähköpostisi ei ole vielä Kadettikunnan tiedossa, välitä se toimistolle sabina.krogars@kadettikunta.fi lisättäväksi
tietoihisi.
Voit
seurata
piirin
ja
kadettikunnan
toimintaa
myös
sosiaalisen
www.facebook.com/kadettikunta sekä Kylkiraudan verkkolehti www.kylkirauta.fi

median

kautta:

Helsingin kadettipiirin syyskokouksessa torstaina 15.11.2018 valittiin Helsingin kadettipiirin hallitukseen
vuodelle 2019 seuraavat henkilöt:

Ev Hannu Aikio
Evl Jukka Haltia
Maj Risto H. Luukkanen
Komkapt Mikko Sistonen
Komkapt Kari Laakko
Komkapt Eero Kallio
Kapt Maria Hokkanen
Ylil Tuomas Tammisto
Ylil Jussi Ahokas
Ltn Miika Collan

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Rahastonhoitaja
Jäsen
Jäsen
Sihteeri
Tiedottaja
Jäsen

(EVP)
(EVP)
(EVP)
(MERISK)
(PE)
(RPR)
(KAARTJR)
(SLMV)
(RPR)
(LSMV)

VUODEN 2018 ESITELMÄT JA TILAISUUDET
Jäsenistöltä tulleiden pyyntöjen johdosta esitelmien ja tilaisuuksien ilmoittamisessa ollaan siirtymässä sähköiseen
raportointilomakkeeseen. Pidetyt esitelmät ja tilaisuudet voi jatkossa ilmoittaa oheisen osoitteen takaa löytyvällä
lomakkeella: www.tinyurl.com/HKPpuheet
Esitelmien ja tilaisuuksien ilmoittaminen on vielä tulevan vuoden 2019 ajan mahdollista myös alla olevalla
perinteisellä lomakkeella.
Arvo ja nimi: ____________________________________________ Kadnro/kurssi:______/_____
Yhteystiedot: ____________________________________________________________________

Pvm Tilaisuus ja
paikka

Kuulijoita Huom! (selvitys kuulijakunnasta, naisia, lapsia, miehiä, PV/RVL
sisäinen/ulkopuolinen)

Tällä kaavakkeella ilmoitetaan kuluneen vuoden aikana kouluissa, järjestöissä ym. jäsenen pitämät
maanpuolustushenkiset esitelmät, alustukset/vast. tai järjestämänsä tilaisuudet, kuten retket, tutustumiset/vast.
Kaavake pyydetään toimittamaan 31.12.2018 mennessä täytettynä sihteerille postiosoitteella kaptl Petri

Lehtinen, Kangasalantie 13 C 44, 00550 Helsinki tai liitetiedostona e-mail: helsinginkadettipiiri@kadettikunta.fi.

