Karjalan lennosto
Hei,
Olet tulossa Karjalan lennostoon varusmiespalvelukseen 2. tammikuuta 2023
Tämä kirje sisältää
•

Ohjeen ennakkokyselyn täyttämiseen Puolustusvoimien nettisivuilla ja
valmistautumiseen palvelukseen astumispäivään

•

Pohjois-Savon aluetoimiston ohje, mikäli elämässäsi on tapahtunut varusmiespalvelukseen vaikuttavia muutoksia. (liitteenä)

•

Ohjeita ennakkotiedon hankintaan varusmiespalveluksesta

•

Matkalippuohjeen ja koodin

Ohje ennakkokyselyn täyttämiseen Puolustusvoimien nettisivulla
•

mene osoitteeseen: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/

•

kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnisteella (pankkitunnistus, mobiilivarmenne tai sähköinen
henkilökortti)

•

vastaa kyselyyn, vastaaminen vie noin 10 minuuttia

Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian ennen palvelukseen astumista.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta vastata sähköiseen kyselyyn ja tarvitset täytettävän lomakkeen tai kaipaat muuta kyselyyn ja asiointiin liittyvää tukea, ole yhteydessä sähköpostitse: asiointi.tuki@mil.fi. HUOM! Ota pankkitunnukset mukaan myös palvelukseen astumispäivänäsi,
mikäli kyselyä tarvitsee täydentää.
HUOM! Alokaskysely avautuu 2 kk ennen palveluksen alkua.
Valmistaudu palvelukseen astumiseen! Huomioi hiustyyli, lävistykset ja korut
Palveluksen astumisen yhteydessä sinusta otetaan kasvokuva varusmieskorttiin.
Puolustusvoimien yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti näkyvien tai palvelusta vaarantavien korujen ja lävistysten käyttö sotilaspuvun kanssa on kiellettyä.
Miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Parta ja viikset on kielletty. Kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu. Pulisonkien alaraja ei saa ulottua korvakäytävän
yläreunan alapuolelle. Sotilasta ei voida käskeä ajattamaan siilitukkaa tai päätään kokonaan
kaljuksi. Kaikki erikoismallit, kuten ”irokeesi” ja kaikenlaiset hiuskuviot tai muuten huomiota herättävät hiusmallit ja leikkaukset ovat kiellettyjä epäsopivina.
Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta. Palveluksessa pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla vapaana. Hiukset on pidettävä siististi kiinnitettynä päätä myötäillen (esimerkiksi nuttura tai sidottu letti) siten, että niska jää paljaaksi ja hiukset mahtuvat päähineen alle eivätkä ne haittaa palvelusta. Hiusten värjäyksen on oltava hillitty ja asiallinen sekä luonnollisen oloinen.

KORONATURVALLINEN PALVELUS KAIKILLE
"Me Puolustusvoimissa teemme kaikkemme turvallisen varusmiespalveluksen eteen, tee myös sinä. Suosittelemme kaikille tuleville alokkaille koronarokotteiden ottamista ennen palveluksen alkamista. Rokottautumalla suojaat itseäsi, palvelustovereitasi ja läheisiäsi vakavalta koronavirustaudilta. Suosittelemme
siis ottamaan kaikki tarjolla olevat koronarokotteet vuorollasi.
Tammikuussa varusmiespalvelukseen tulevilla on myös mahdollisuus saada maksuton influenssarokote
jo ennen palveluksen alkamista. Kunnat tiedottavat alueellaan, milloin, mistä ja miten influenssarokotteen
saa.
Rokotteiden ottaminen on erityisen tärkeää, sillä varuskunnat, joissa palvelee paljon ihmisiä eri puolilta
Suomea samoissa tiloissa, voivat olla tautien leviämiselle otollisia ympäristöjä.
Rokotteet kannattaakin ottaa jo ennen varuskuntaan saapumista, jotta niiden suojavaikutus ehtisi muodostua riittäväksi ennen varusmiespalveluksen alkamista.
Mikäli et ehdi ottamaan koronarokotteita tai influenssarokotetta ennen palveluksen alkamista, tarjoamme
mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen Puolustusvoimissa. Varusmiehille ja vapaaehtoista asepalvelusta
suorittaville naisille tarjotaan aina rokotukset useita varuskuntaolosuhteissa herkästi leviäviä infektiotauteja vastaan."
Text som ska antecknas i truppförbandens rekrytbrev

”Vi i Försvarsmakten gör allt vi kan för en trygg beväringstjänst, gör även du det. Vi rekommenderar att
alla blivande rekryter vaccinerar sig innan tjänsten börjar. Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv,
dina tjänstekamrater och dina nära och kära från den allvarliga coronavirussjukdomen. Därför rekommenderar vi att du tar alla tillgängliga coronavacciner när det blir din tur. Vi rekommenderar också att du vaccinerar dig mot influensa.
De som inleder sin beväringstjänst i januari har även möjlighet att få gratis influensavaccin redan innan
tjänstgöringen inleds. Kommunerna infomerar inom sitt område när, var och hur man får influensavaccin.
Att ta vaccinet är särskilt viktigt, eftersom garnisoner som betjänar många människor från hela Finland i
samma lokaler kan vara gynnsamma miljöer för spridning av sjukdomar. Det lönar sig att låta vaccinera
sig redan innan man kommer till garnisonen, så att vaccinernas skyddande verkan hinner bli tillräckligt
bra innan man inleder beväringstjänsten.
Om du inte hinner ta vaccinationer innan din tjänstgöring inleds, erbjuder vi möjligheten att ta emot vaccinationer inom Försvarsmakten. Värnpliktiga och kvinnor som gör frivillig militärtjänst erbjuds alltid vaccinationer mot ett antal infektionssjukdomar som lätt överförs under garnisonsförhållanden."

Tietoa varusmiespalveluksesta
Lue hyödyllistä tietoa varusmiespalvelusajasta jo etukäteen Karjalan lennoston
nettisivuilla osoitteessa: http://ilmavoimat.fi/karjalan-lennosto/varusmiehenameilla. Sivustolle julkaistaan myös myöhemmin alokasopas, joka kannatta ladata luettavaksi. Päivitetty alokasopas ilmestyy viimeistään viikolla 47/2022.
Sivustolla on myös muita hyödyllisiä linkkejä tulevasta palveluksesta.
Tutustu Varusmies.fi nettisivustoon ja seuraa varusmiesten arkea Instagramissa ja Snapchatissa: @inttielamaa. Karjalan lennostoa voit seurata ilmavoimien
kanavilta Facebookissa ja Instagramissa: @ilmavoimat, sekä Twitterissä
@KarjalanLsto
Saapuminen Karjalan lennostoon
Tällä navigointiosoitteella pääset lähelle:
Leppälammentie 110, 70900 Siilinjärvi

Tervetuloa varusmiespalvelukseen
Karjalan lennostoon!

ENNAKKOKYSELY VARUSMIESPALVELUSTA VARTEN
Yleistä
Ennakkokyselyn tarkoituksena on selvittää halukkuutesi eri koulutusvaihtoehtoihin sekä fyysisen kuntosi tilanne. Päämääränä on sijoittaa sinut jo ennakolta haluamasi
koulutusvaihtoehdon mukaiseen perusyksikköön ja fyysisen toimintakyvyn edellyttämään koulutusjoukkueeseen. Vastauksesi otetaan huomioon perusyksikköäsi, joukkuettasi sekä palvelustehtävääsi valittaessa. Vastauksesi eivät kuitenkaan ole lopullisesti sitovia, vaan lopulliset palvelustehtävähalukkuudet kysytään vielä peruskoulutuskauden aikana.
Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti Puolustusvoimien asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi/. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Jokaisella joukko
-osastolla on palvelussa omat kyselynsä.
Huom! Alokaskysely avautuu 2 kk ennen palveluksen alkua.
Mikäli et voi vastata sähköiseen kyselyyn, täytä ennakkokysely varusmiespalvelusta
varten Puolustusvoimat.fi-verkkosivustolta kohdasta Asiointi -> Lomakkeet. Palauta
kysely osoitteeseen:
Suojauskomppania
PL 5
70901 TOIVALA
Vastaa kyselyyn viimeistään 16.12.2022, jolloin pystymme hyödyntämään antamiasi
tietoja, kun muodostamme joukkueita ja valitaan palvelustehtäväsi.

Tutustu koulutushaaroihin ja palvelustehtäviin internet sivulla https://ilmavoimat.fi/
karjalan-lennosto mistä löydät myös alokasoppaan ladattavaksi ja luettavaksi.
Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa, ota yhteyttä joukkoosastoon: karjalanlennosto@mil.fi
Huom! Jos aluetoimistosi on ennen tämän kyselyn saapumista siirtänyt tai jostain
muusta syystä peruuttanut palveluksesi aloittamisen tässä saapumiserässä niin jätä
kysely palauttamatta.
Ennakkokyselyssä kysyttävät tiedot kuuluvat henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettuun asevelvollisrekisteriin. Asevelvollisrekisterin rekisterinpitäjä on saman säännöksen 3. momentin perusteella Pääesikunta. Asevelvollisrekisterin käyttötarkoituksesta säädetään
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 5 §:ssä. Henkilötietojen
käsittelyyn sovelletaan sitä, mitä on säädetty henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain lisäksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia (1054/2018) sen 10 §:n 2. momenttia, 54 §:ä ja 7 lukua lukuun ottamatta.

Palveluksen aloittamisajankohdan muuttaminen
Jos et jostain syystä tunne pystyväsi aloittamaan varusmiespalvelusta tässä
saapumiserässä, aloita asian selvittäminen heti. Näitä syitä voivat esimerkiksi olla:
•
muutokset terveydentilassa (sairaus, vamma)
•
tärkeässä vaiheessa olevat keskeneräiset opinnot
•
vakavat taloudelliset ongelmat
•
päätös hakeutua siviilipalvelukseen
•
joku muu syy, jonka vuoksi et mielestäsi suoriudu varusmiespalveluksesta tässä
vaiheessa
Ota tällöin viipymättä yhteyttä asuinpaikkakuntaasi vastaavaan aluetoimistoon!
Asevelvollisuuslain (1438/2007) 31 § mukaan palveluksen aloittamisajankohtaa voidaan asevelvollisen hakemuksesta muuttaa, jos se on asevelvolliselle erittäin tarpeellista:
1) ammattiin valmistumisen vuoksi;
2) opiskelun vuoksi;
3) taloudellisten asioiden järjestämisen vuoksi; tai
4) muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Myös palveluspaikkaa voidaan asevelvollisen hakemuksesta muuttaa, jos se on
asevelvolliselle erittäin tarpeellista erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
Edellä tarkoitettuja palvelusajan ja palveluspaikan muutosta haetaan kirjallisesti aluetoimistolta. Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta perusteesta. Edellä tarkoitettu hakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.
Lisäksi, jos olet kutsuntojen jälkeen hakeutunut erikoisjoukkohaussa johonkin
erikoisjoukkoon tai erikoiskurssille, niin ole myös yhteydessä aluetoimistoosi mahdollisen palveluksen aloitusajankohdan muutoksen vuoksi.
Oman aluetoimistosi on:
Puolustusvoimat
Pohjois-Savon aluetoimisto
PL 1080
70111 KUOPIO
Puh 0299 435 000
pohjois-savonaluetoimisto@mil.fi

