Alokaskysely
Karjalan prikaatin saapumiserälle 2/2016
Täytä lomake selkeällä käsialalla ja palauta mukana tulleessa
palautuskuoressa (postimaksu maksettu) 17.6.2016 mennessä osoitteeseen
Karjalan prikaati
PL 5, 46141
Vekaranjärvi (KOUVOLA)

1. Henkilötiedot
Sukunimi _______________________________

Etunimet ______________________________

Syntymäaika ____________________________

Uskontokunta __________________________

Sähköposti _____________________________

Puhelin _______________________________

Tilinumero (IBAN)_______________________________________
2. Koulutus (rengasta koulutus, josta viimeisin päättötodistus)
A. Peruskoulu

B. Lukion oppimäärä

C. Ylioppilas

D. Korkeakoulututkinto

E. Ammattitutkinto

F. Jokin muu

Suoritettu / suoritetut tutkinnot:___________________________________________________________________
Keskeneräisen opiskelun tutkinto ja vaihe:__________________________________________________________
Ammatti / työkokemus (ala ja aika):_______________________________________________________________
3. Lähiomaisen tiedot
Nimi ___________________________________

Puhelin _______________________________

Osoite __________________________________

Postitoimipaikka ________________________

4. Fyysinen kunto, harrastukset ja mahdollinen erityisosaaminen
Liikunta-aktiivisuus: (rengasta oikea vaihtoehto)
A. Ei yhtään kertaa viikossa

D. 4-5 kertaa/vko, väh. 30 min/kerta

B. Yhden kerran/vko, väh. 30 min/kerta

E. 6-7 kertaa/vko, väh. 30 min/kerta

C. 2-3 kertaa/vko, väh. 30 min/kerta

F. 8 kertaa tai useammin/vko, väh. 30min/kerta

Arvio fyysisestä kunnostani:

A. Hyvä

Pituus:__________

Paino: ___________

Harrastatko kilpaurheilua:

A. Kyllä

Urheilulaji (päälaji):___________________

B. Keskinkertainen

B. En

C. Huono

Urheiluseura: __________________________

Urheilutaso (SM, Div, piiri, jne.): _________________________

Harrastukset (1-3 kpl):__________________________________________________________
Mahdollinen erityisosaaminen tai osaaminen/kiinnostus esimerkiksi liikunta-alan koulutus, uinti- ja
hengenpelastuskoulutus, RC -lennokkitoiminta, ensiapu- tai palokuntatoiminta, luottamustehtävät,
valokuvaaminen jne. Rajoitteet (jotka omasta mielestänne vaikuttaa palvelukseenne)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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5. Olen palveluksen jatkaja
Joukko-osasto ja yksikkö, jossa palvelit aiemmin ____________________________________________________
6. Ajokoulutus ja -kokemus (rengasta vaihtoehdot)
ON EI Viimeinen voimassaolopäivä?_________ Ajokorttiluokka/myöntäjä/päivä _____________________
A. Ajokortin 2. vaihe suoritettu B. Pimeäajokoulutus suoritettu
C. Ajokokemus yli 12 tn k-autolla
D. Logistiikan perustutkinto
E. Perustason ammattipätevyys - 280 h vai 140 h?
F. Muu raskaan kaluston ajo- tai ammattimainen kuljettajakokemus, myös maansiirto- ja metsätyökoneet, trukki.
Mitä? _____________________________________________________________________________________
7. Koulutus – Tutustu koulutusvaihtoehtoihin nettisivuillamme –
numeroi kolme (1, 2, 3) eniten sinua kiinnostavaa koulutusta kohdassa 7.1. ja 7.2.
Tutustu Karjalan prikaatin organisaatioon, toimintaan ja koulutustarjontaan osoitteissa maavoimat.fi/joukkoosastot/karjalan prikaati ja varusmies.fi
Katso myös Youtube/puolustusvoimat ja #karpr

Ensisijaisesti
- urheilijat sijoitetaan pääosin Viestikomppaniaan (joukkue) sekä Pioneerikomppaniaan (yksilö).
- naiset sijoitetaan pääsääntöisesti Esikuntakomppaniaan, 1.Viestikomppaniaan, 2.Viestikomppaniaan ja
1.Ilmatorjuntapatteriin.
- palveluksen jatkajat sijoitetaan pääsääntöisesti samaan yksikköön, missä palvelus keskeytyi.
Tässä esittämäsi toive ei vielä takaa haluamaasi koulutusta. Koulutusvalinnat ja palvelusaikamääräykset tehdään
peruskoulutuskauden lopulla kahdeksannella palvelusviikolla antamiesi näyttöjen ja halukkuutesi perusteella.
Esittämäsi ensimmäinen joukkoyksikkötoive pyritään ottamaan huomioon. Jos johonkin joukkoyksikköön on liikaa
halukkaita, huomioidaan joidenkin toiveet esitettyjen 2. tai 3. toiveen mukaisesti. Kaikki joukkoyksiköt täytetään
Karjalan prikaatin tarpeiden mukaisesti, vaikka jotkut ovat suositumpia kuin toiset. Palvelus on kaikissa
joukkoyksiköissä yhtä vaativaa.
7.1. Joukkoyksikkötoive – aselaji
 Salpausselän ilmatorjuntapatteristo - 1.,2. ja 3.Ilmatorjuntapatteri
 Karjalan huoltopataljoona - 1. ja 2.Huoltokomppania
 Kymen pioneeripataljoona - 1. ja 2.Pioneeripataljoona ja Raivaajakomppania
 Kymen jääkäripataljoona - 1., 2. ja 3.Panssarijääkärikomppania
 Karjalan tykistörykmentti -1., 2. ja 3.Kenttätykistörykmentti
 Itä-Suomen viestipataljoona - 1. ja 2.Viestikomppania ja Esikuntakomppania
 Mikä tahansa
7.2. Johtajatehtävät ja vaativammat miehistötehtävät (347, 255 ja 165 vrk)
 Johtajakoulutus (AUK/RUK, kaikki yksiköt)
 Minilennokkialiupseeri (Kymen jääkäripataljoona)
 Työkoneenkuljettaja (kaikki yksiköt)
 Sotilaskuljettaja C/CE (kaikki yksiköt)
 Sotilaspoliisi (Esikuntakomppania 255 vrk)
 Moottoripyörälähetti (165 vrk, kaikki yksiköt)
 Lääkintämies (kaikki yksiköt 255 vrk)
 Raivaajapioneeri (165 vrk, Kymen pioneeripataljoona)
 Mediavarusmies (graafiset työt/valo- ja videokuvaus, 255 vrk)
 Jokin muu, mikä
7.3. Miehistötehtävät (165 vrk)
 Tarkemmat tehtäväkohtaiset koulutustoiveesi kysytään myöhemmin yksikössä.
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