KONTINGENT 1/19
RYCKER IN
MÅNDAG 07.01.2019

Tjänstgöringen i Nylands brigad är mycket mångsidig
och utmanande. Grundutbildningen räcker sex (6) veckor
och utbildningen är densamma i alla grundenheter under denna tid.
Genom att returnera frågeformuläret kan du för din egen del inverka på din tjänstgöring och
på den specialutbildning du får efter grundutbildningen. Vi strävar efter att beakta dina svar i så hög grad som
möjligt då du väljs ut för en uppgift. Svaren utesluter dig inte från något alternativ - med andra ord görs
behövliga förändringar ännu under tjänstgöringen.
I beväringsinfot finner du ytterligare information om utbildningens innehåll och tjänstgöringstiderna så läs
igenom den innan du fyller i blanketten. Där hittar du säkert också svar på många av dina frågor. Blanketten
behandlas konfidentiellt. Beväringsinfot och frågeformuläret finns endast på svenska och du hittar dom även på
brigadens hemsidor och facebook-gruppen NYBR/UUDPR1/19.

Frågeformuläret bör vara oss tillhanda
per post i bifogat kuvert senast

onsdag 07.11.2018
Kom ihåg att förse kuvertet med frimärke; kuvert utan betalt porto löses inte ut

Om din regionalbyrå har ändrat tidpunkten för ditt inledande av tjänstgöringen till någon annan kontingent än
1/19 eller din tjänstgöringsplats har ändrats till något annat truppförband än Nylands brigad redan innan du fått
denna enkät ska du lämna enkäten obesvarad.

Om du av en eller annan orsak känner att du inte klarar av att inleda din beväringstjänst i denna kontingent eller i
Nylands brigad ska du genast vidta åtgärder och kontakta din egen regionalbyrå snarast möjligt. Sådana orsaker
kan t ex vara:
•
•
•
•
•
•
•

förändringar i hälsotillståndet (sjukdom, skada) som kan påverka din tjänstgöringsklass (A -> B, E eller C, B -> A,
E eller C )
studierna är på hälft och i ett viktigt skede
svåra ekonomiska problem
beslut att söka till civiltjänst
beslut att söka till vapenfri tjänst
någon annan orsak till att du inte tror att du klarar av beväringstjänsten i det här skedet (t ex språksvårigheter)
erhållande av annat medborgarskap eller dubbelmedborgarskap

Har du frågor i allmänhet angående värnpliktsärenden: ring din egen regionalbyrås kundtjänst. Kontaktuppgifterna
hittar du på www.forsvarsmakten.fi/se/ eller www.puolustusvoimat.fi.

Ifall din egen regionalbyrås kundtjänst inte kan svara på dina frågor så vänd dig till oss i Nylands brigad:










Utbildningssekreterare Maria Lehtikangas
Socialkurator Jonas Streng
Militärpastor Markus Weckström
Idrottsofficer premiärlöjtnant Harri Paukku
Löjtnant Patric Westerlund
Beväringskommittén
Facebook-gruppen NYBR/UUDPR1/19

0299 331707
0299 331702
0299 331704
0299 331703
0299 331101
0299 339101

maria.lehtikangas@mil.fi
jonas.streng@mil.fi
(frågor angående idrottsträningen i brigaden)

vmtk.uudpr@gmail.com

