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Bästa blivande rekryt,

Tjänstgöringen i Nylands brigad är mängsidig och utmanande. Rekrytskedet räcker sex (6) veckor, 
och utbildningen är densamma i alla grundenheter under denna tid. Genom att väljä de 
utbildningsalternativ i frägeformuläret som intresserar dig mest, kan du för din egen del inverka pä 
den utbildning du fär efter rekrytskedet. Vi strävar efter att beakta dina svar i sä hög g rad som 
möjligt dä du väljs ut för en uppgift. Svaren utesluter dig inte f ra n nägot alternativ - med andra ord 
görs ändringar vid behov ännu under tjänstgöringen.

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
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Frägeformuläret bör besvaras senast

7.12.2020
Mera Information om detta frägeformulär hittar du i bevärinqsinfon pä sidan 25. Punkterna 1 - 5 är 
lika för alla, medan punkt 6 gäller specifikt det truppförband du beordrats tili, i detta fall Nylands 
brigad. Var noggrann med att du valt rätt truppförbands frägeformulär. Observera att det är
obligatoriskt för alla att svara!

I beväringsinfon finner du ytterligare Information om utbildningens innehäll, sä läs igenom den 
Innan du fyller i frägeformuläret. I beväringsinfon hittar du säkert ocksä svar pä mänga av dina 
frägor. Eftersom Nylands brigad är ett svenskspräkigt truppförband finns Beväringsinfon endast pä 
svenska, och den finns att läsa även i elektronisk form pä brigadens vvebbsidor 
merivoimat.fi/sv/nylands-brigad.

I skrivande stund orsakar coronaviruset begränsningar i planeringen av utbildningen. Observera att 
informationen i Beväringsinfon gäller normala förhällanden och att vi inte tili fullo vet hur 
coronaläget kommer att päverka beväringsutbildningen och livet i brigaden för kontingent 1/21. Hall 
dig ”up to date” med läget genom att aktivt följa med nyheter, Försvarsmaktens webbplats 
puolustusvoimat.fi samt brigadens webbsidor 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.

Brigadkommendör
Kommodor Arvi Tavalla

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
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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 kontakta din eaen reqionalbvrä snarast möjligt. Sädana 
orsaker kan t.ex. vara:

• förändringar i hälsotillständet (sjukdom, skada) som kan päverka din tjänstgöringsklass (A -> B, 
E eller C, B-> A, E eller C)

• studierna är pä hälft och i ett viktigt skede
• svära ekonomiska problem
• beslut att söka tili civiltjänst
• beslut att söka tili vapenfri tjänst
• nägon annan orsak tili att du tror att du inte klarar av beväringstjänsten i det här skedet (t.ex. 

spräksvärigheter)
• erhällande av annat medborgarskap eller dubbelt medborgarskap

Har du frägor om värnplikten i allmänhet: ring din egen regionalbyräs kundtjänst. Kontaktuppgifterna 
hittar du pä www.puolustusvoimat.fi.

Ifall din egen regionalbyräs kundtjänst inte kan s vara pä dina frägor kan du vända 
dig tili oss i Nylands brigad:

• Utbildningssekreterare Maria Lehtikangas
• Premiärlöjtnant Joakim Borgar
• Socialkurator Jonas Streng
• Militärpastor Markus Weckström
• Idrottsofficer kaptenlöjtnant Harri Paukku
• Beväringskommitten
• Facebook-gruppen för kontingent 1/21

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

Nylands brigad
10640 Dragsvik 
marinen.fi
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