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Karjalan prikaatin alokasinfo 
saapumiserälle 1/2019 
Tervetuloa  Karjalan prikaatiin maanantaina 7.1.2019 klo 16.00 mennessä. 
 
 
 
 
 
Matkalippu on palveluksenaloitusmääräyksessä. Jos olet hukannut määräyksen, 
pyydä aluetoimistoltasi uusi. Karjalan prikaati järjestää ilmaisen, jatkuvan 
bussikuljetuksen klo 9.00-16.00 välisenä aikana Vekaranjärvelle Kouvolan 
Matkakeskuksesta, jonne Kouvolaan saapuvat junat ja bussit pysähtyvät.  
 
Ota mukaan 
• Palveluksenaloitusmääräys, joka sisältää matkaliput  
• Henkilöllisyystodistus 
• Rokotuskortti (jos on) 
• Lääkärintodistukset esim. allergioista ja muista palvelukseen vaikuttavista asioista 
• Tilinumero päivärahojen maksua varten. Tilinumero on oltava IBAN-muodossa. 

Nettipankkitunnukset helpottavat pankkiasioiden hoitamista, saat ne omasta 
pankistasi. Varuskunnan alueella on pankkiautomaatti. 

• Parranajovälineet, hammasharja ja muita tarvitsemiasi hygieniatarvikkeita 
• Käteistä rahaa mukaan sotilaskodissa käyntiä varten. Ensimmäiset päivärahat 

maksetaan kahden viikon kuluttua palveluksen aloittamisesta. 
 
Ja ennen tuloasi 
• Leikkauta hiukset lyhyiksi, aja parta ja pulisongit 
• Jätä korvakorut ja muut huomattavat korut sekä lävistyskorut kotiin 
Kihla-/vihkisormuksen käyttö palveluksessa on sallittua. 
 
Kerro läheisillesi, että 
• olet lähdössä palvelukseen Karjalan prikaatiin Kouvolan Vekaranjärvelle, 
• ensimmäisille viikonloppuvapaille pääset aikaisintaan 2 viikon kuluttua,  
• Sotilaskodissa on mahdollisuus tavata iltaisin siviilivieraita, 
• oman puhelimen ja tietokoneen käyttö on sallittua vain vapaa-ajalla (iltaisin ja 

lounastauolla), 
• Sotilasvala ja -vakuutus järjestetään perjantaina 8. helmikuuta 2019 

Vekaranjärvellä. 
 
Muuta muistettavaa 
• Ilmoita heti työnantajalle lähestyvästä varusmiespalveluksestasi - älä irtisano 

itseäsi. 
• Selvitä oppilaitoksesi opintotoimiston kanssa poissaolevaksi ilmoittautumisen 

järjestelyt. 
• Jos olet muuttanut äskettäin, tarkista tietojesi oikeellisuus muuttoilmoitus.fi. 
• Hae sotilasavustusta Kelalta jo joulukuun alussa. Katso kela.fi. 
• Vältä lainojen ja pikavippien ottamista. 
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Karjalan prikaatissa on nollatoleranssi huumeiden suhteen. Myös alkoholin tuonti 
varuskunta-alueelle on EHDOTTOMASTI kielletty. Sotilaspoliisi tekeekin palveluksen 
aloituksen yhteydessä poliisin ja rajavartioston kanssa valvontatarkastuksen käyttäen 
apunaan huumekoiria. Valvontatarkastuksella valvotaan huumausaineita ja 
alkoholijuomia koskevien määräysten noudattamista. Tällä toiminnalla pyritään 
osaltaan takaamaan jokaiselle turvallinen palvelusympäristö ja -olosuhteet. 
 
PALVELUKSESI ALKAA ILMOITTAUTUMALLA KARJALAN 
PRIKAATISSA VEKARANJÄRVELLÄ MAANANTAINA 7.1.2019 KLO 
16.00 MENNESSÄ. 
 
Saavu ajoissa! 
 
Myöhästyminen palveluksen aloituksessa aiheuttaa luvattoman 
poissaolon. Yli viisi päivää jatkunut luvaton poissaolo tarkoittaa 
sotilaskarkuruutta. Sotilaskarkurit etsintäkuulutetaan.  
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