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Bästa blivande rekryt,

I beväringsinfon finner du ytterligare Information om utbildningens innehäll, sä läs igenom 
den innan du fyller i frägeformuläret. Eftersom Nylands brigad är ett svenskspräkigt 
truppförband finns Beväringsinfon endast pä svenska, ooh den finns att läsa även i 
elektronisk form pä brigadens vvebbsidor. Om du har frägor om värnplikten i allmänhet 
eller av en eller annan orsak känner att du inte klarar av att inleda din beväringstjänst i 
denna kontingent eller i Nylands brigad ska du kontakta din eqen reqionalbvrä snarast 
möjligt. Kontaktuppgifterna hittar du pä www.puolustusvoimat.fi.

Var noggrann med att väljä rätt truppförbands frägeformulär. 
Den elektroniska rekrytenkäten hittar du pä adressen:

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
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Dina egna önskemäl tas i beaktande i män av möjlighet om du besvarat enkäten
senast 03.12.2021

För att logga in ooh för att verifiera dig ooh dina uppgifter krävs Suomi.fi-identifikation 
(bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort). Ifall du t.ex. bor utomlands 
ooh inte har finländska nätbankskoder att logga in med eller av andra orsaker inte kan 
logga in, kan du fylla i frägeformuläret för hand. Frägeformuläret finns pä brigadens 
webbsidor ooh skickas sedän ifyllt tili värnpliktssekreterare Maria Lehtikangas. 
Kontakta värnpliktsssekreterare Maria Lehtikangas ifall det uppstär problem med 
ifyllandet av frägeformuläret.

Observera att det är obligatoriskt för alla att svara och enkäten bör vara ifylld 
före du rycker in! Dina svar behandlas konfidentiellt.

• Värnpliktssekreterare Maria Lehtikangas
• Premiärlöjtnant Joakim Borgar
• Socialkurator Jonas Streng
• Militärpastor Markus Weckström
• Idrottsofficer kaptenlöjtnant Harri Paukku
• Beväringskommitten
• Facebook-gruppen för kontingent 1/22

0299 331707 
0299 331706 
0299 331702 
0299 331704 
0299 331703 
0299 339101

maria.lehtikanqas@mil.fi
ioakim.borqar@mil.fi
ionas.strenq@mil.fi
markus.weckstrom@mil.fi
harri.paukku@mil.fi
vmtk.uudpr@qmail.com
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Vi inom Försvarsmakten gör allt vi ka n för att göra beväringstjänsten trygg, gör det du 
ocksä. Vi rekommenderar att alla kommande rekryter läter vaccinera sig mot coronaviruset 
innan tjänstgöringen inleds.
Genom att läta vaccinera dig skyddar du dig själv, dina tjänstgöringskamrater och dina 
närstäende frän att insjukna i allvarlig coronavirusinfektion. Lät alltsä vaccinera dig när det 
blir din tur.

Det är särskilt viktigt att läta vaccinera sig eftersom garnisonerna, där det tjänstgör mänga 
personer frän olika häll i Finland i samma utrymmen, kan vara en gynnsam miljö för 
spridning av sjukdomen.
En sä omfattande vaccineringstäckning som möjligt gör det lättare för oss att ätergä tili 
normala utbildningsarrangemang inom beväringstjänsten.

Försvarsmakten bar lyckats väl i kampen mot coronaviruset och beväringarna har följt 
begränsningarna pä ett berömligt sätt. Av denna orsak har viruset inte kömmit ät att sprida 
sig okontrollerat i garnisonerna.
Om coronavirusläget försämras kan Försvarsmakten bli tvungen att pä nytt vidta 
begränsningsätgärder i syfte att trygga personalens, beväringarnas och reservisternas 
hälsa och funktionsförmäga. Genom att följa den väg som tidigare beväringar stakat ut 
genom sitt ansvarskännande beteende kan du medverka tili situationen sä, att 
Försvarsmakten kan avstä frän coronabegränsningarna.
Om du inte hinner fä dina coronavaccindoser innan tjänstgöringen inleds erbjuder vi 
möjlighet att läta vaccinera sig inom Försvarsmakten. Beväringar och kvinnor som gör 
frivillig militärtjänst erbjuds alltid vaccin mot f le ra infektionssjukdomar som sprider sig lätt i 
garnisonsförhällanden.
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