Karjalan lennosto
Hei,
Olet tulossa Karjalan lennostoon varusmiespalvelukseen 4. heinäkuuta 2022
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

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.
Käännä

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 23/2022.
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!

