Dragsvik
29.03.2021

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.

Den elektroniska rekrytenkäten hittar du pä adressen:

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
Uudenmaan prikaatin (Nylands brigad) alokaskysely 11/21
Var noggrann med att du valt rätt truppförbands frageformulär.

Dina egna önskemäl kan tas i beaktande om du besvarat enkäten senast

04.06.2021
Observera att det är obligatoriskt för alla att svara och enkäten bör vara ifylld före du rycker in! Dina svar
behandlas konfidentiellt. För att logga in och för att verifiera dig och dina uppgifter krävs Suomi.fi-identifikation
(bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort). Ifall du t.ex. bor utomlands och 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. Kontakta utbildningssekreterare Maria Lehtikangas ifall det uppstär
problem med ifyllandet av frägeformuläret.
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Utbildningssekreterare Maria Lehtikangas
Premiäriöjtnant Joakim Borgar
Socialkurator Jonas Streng
Militärpastor Markus Weckström
Idrottsofficer kaptenlöjtnant Harri Paukku
Beväringskommittän
Facebook-gruppen för kontingent 2/21
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maria.lehtikanqas@mil.fi
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vmtk.uudpr@qmail.com

I skrivande stund räder undantagsförhällanden i Finland p.g.a. coronaviruset (COV1D-19). Observera att
informationen i Beväringsinfon gäller normala förhällanden och att vi inte exakt vet hur detta undantagsläge
kommer att päverka beväringsutbildningen och livet i brigaden för kontingent 2/21. Hall dig ”up to date” med
läget genom att aktivt följa med nyheter, Försvarsmaktens vvebbplats puolustusvoimat.fi samt brigadens
vvebbsidor merivoimat.fi/sv/nylands-brigad. Nu är det även speciellt viktigt att dina kontaktuppgifter hos
regionalbyrän är korrekta. Ifall du känner pä dig att de inte är korrekta eller om du just flyttat bör du
uppdatera dina uppgifter i befolkningsregistret samt meddela regionalbyrän dina korrekta kontaktuppgifter.
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