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Bästa blivande beväring vid Nylands brigad!

Vi ser fram emot din tjänstgöring vid Nylands brigad. Information om själva tjänstgöringen ooh 
utbildningens innehäll hittar du i den bifogade beväringsinfon, sä läs igenom den innan du fyller i 
rekrytenkäten pä nätet. Eftersom Nylands brigad är ett svenskspräkigt truppförband finns 
Beväringsinfon endast pä svenska, ooh den finns att läsa även i elektronisk form pä brigadens 
vvebbsidor.

Var noggrann med att väljä just Nylands brigads rekrytenkät.
Den elektroniska rekrytenkäten hittar du pä adressen:

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
Uudenmaan prikaatin (Nylands brigad) alokaskysely 11/22

Observera att det är obligatoriskt för alla att svara ooh att enkäten bör vara ifylld innan du 
rycker in! Dina svar behandlas konfidentiellt. Information om rekrytenkäten hittar du pä 
sida 28 i beväringsinfon. Dina egna önskemäl tas i beaktande i män av möjlighet om
du besvarat enkäten senast 31.5.2022.

I garnisonen pägär för tillfället ett stort renoveringsprojekt i vär största kasern, vilket i sin tur 
reducerar inkvarteringskapaciteten. Sommarkontingenten 2/22 är väldigt stor, vinterkontingenten 
1/23 i sin tur väldigt liten. För att lätta pä utmaningen med inkvarteringskapaciteten och 
inryckningsstyrkorna erbjuder vi dig möjlighet att flytta tidpunkten för inledande av tjänstgöringen tili 
januari 2023. Om du är intresserad av ledarskapsutbildning vill vi informera om att möjligheterna tili 
underofficers- och reservofficersutbildning är klart bättre om man rycker in i januari. Ifall du är 
intresserad av att ändra tiden för inledande av tjänstgöringen ska du fylla i blanketten "ändring av 
kontingent/tjänstgöringsplats’’ och skicka den, inklusive behövliga bilagor, tili din regionalbyrä .

Om du har frägor om värnplikten i allmänhet eller av nägon orsak inte kan inleda din 
beväringstjänst som beordrat och behöver hjälp med hur du ska gä tili väga ska du kontakta din 
egen regionalbyrä snarast möjligt.

Sädana orsaker kan t ex vara:
• forändringar i hälsotillständet (sjukdom, skada); kräver läkarintyg
• studierna är pä hälft och i ett viktigt skede; kräver studieintyg
• svära ekonomiska problem
• beslut att söka tili civiltjänst
• beslut att söka tili vapenfri tjänst
• erhällande av annat medborgarskap eller dubbelt medborgarskap

Ansökningsblanketter och kontaktuppgifter finns pä adressen 
www.puolustusvoimat.fi/sv/blanketter eller www.puolustusvoimat.fi/sv/kundtjanst.
Observera att ditt ärende kan behandlas endast genom att du skickar en ansökan med behövliga 
intyg/bilagor tili din regionalbyrä. Notera ocksä att det är senaste beslutet du fätt som gäller.

Din regionalbyrä:

Österbottens regionalbyrä
pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi
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Information om vaccinationer inom Försvarsmakten
Vaccin är läkemedelspreparat som förebygger infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar samt 
följdsjukdomar, skador och dödsfall som anknyter sig tili dem.

I juli 2022 vaccineras de nya rekryterna enligt det program som fastställts av Social- och 
hälsovärdsministeriet mot difteri, stelkramp, kikhosta, TBE (fästingvaccin), meningokocksjukdom samt 
mässling-pässjuka-röda hund (MPR). Hälsostationerna vid garnisonerna ger rekryterna dessa vaccinationer 
under de tvä första tjänstgörings-veckorna, om rekrytens vaccinationsskydd mot nämnda sjukdomar inte är 
i kraft. Det är frivilligt att läta sig vaccineras.

Om du ännu inte lätit vaccinera dig mot covid-19 i det civila, berätta om du är intresserad av att fä vaccin 
mot covid-19 vid hälsoundersökningen i samband med inryckningen.

Ta ditt vaccinationskort, av vilket dina tidigare vaccinationer framgär, med dig tili tjänstgöringen. 

Ytterligare information: https://thl.fi/sv/web/vaccinationer

Rokotteet ovat lääkevalmisteita, joilla ennaltaehkäistään infektio- ja tartuntatauteja sekä niihin liittyviä 
jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia.

Heinäkuussa 2022 uusille alokkaille annetaan Sosiaali-ja terveysministeriön vahvistamat rokotukset 
kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, meningokokkitautia ja tuhkarokko-sikotautivihurirokkoa 
(MPR) vastaan. Lisäksi annetaan rokotus puutiaisaivotulehdusta vastaan niille, jotka suorittavat palveluksen 
puutiaisaivotulehduksen riskialueilla. Rokotuksia annetaan varuskunnan terveysasemalla kahden 
ensimmäisen palvelusviikon aikana, jos suoja kyseisiä tauteja vastaan ei ole voimassa. Rokotukset ovat 
vapaaehtoisia.

Mikäli et ole ottanut covid -rokotetta vielä siviilissä, kerrothan halukkuudestasi covid-rokotteen 
ottamiseen saapumisterveystarkastuksen yhteydessä.

Tuo mukanasi varusmiespalvelukseen todistus saamistasi rokotuksista tai rokotuskortti, johon on kirjattu 
Sinulle aikaisemmin annetut rokotukset.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset

Tiedote rokotuksista Puolustusvoimissa

Puolustusvoimat
Försvarsmakten • The Finnish Defence Forces

https://thl.fi/sv/web/vaccinationer
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset

