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Utin jääkärirykmentti

Olet aloittamassa varusmiespalveluksen Utin jääkärirykmentin
Tukikomppaniassa maanantaina 6.1.2020
Tutustu Utin jääkärirykmentin Tukikomppanian koulutuslinjoihin ja varusmiestehtäviin
· https://maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/varusmiehena-meilla
Tutustumisen jälkeen vastaa alokaskyselyyn osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
· Kirjautumisohjeet: Suomi.fi-tunnistus (pankkitunnistus, mobiilivarmenne tai sähköinen
henkilökortti).
On tärkeää, että vastaat kyselyyn 30.12.2019 mennessä, kuitenkin viimeistään ennen palveluksen
aloittamista. Kyselyssä voit ilmaista toiveesi esimerkiksi palvelustehtävästä sekä saat kirjattua valmiiksi
käyttöömme muun muassa tilinumerosi, tiedot lähiomaisestasi, mahdolliset ruokavaliot/allergiat,
osoitetietosi, ajokorttitietosi ja muuta tärkeää.

Ota mukaasi
·
·
·
·
·

Henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai poliisin myöntämä henkilökortti)
Palveluksenaloittamismääräys
Pankkitilin IBAN-numero (FI -alkuinen tilinumero on ehdottomasti oltava mukana, jotta
päivärahan maksaminen onnistuu)
Rokotuskortti
Sisä- ja ulkoliikuntavaatteet (puolustusvoimat tarjoaa kaikille tarvittavat liikuntavarusteet,
mutta omien varusteiden käyttö on sallittua)

Mikäli sinulla on jokin este palveluksen aloittamiselle Utin jääkärirykmentissä 6.1.2020,
ota heti yhteys omaan ALUETOIMISTOOSI ja kysy neuvoa. Mahdollisia esteitä voivat olla esimerkiksi:
· vakava sairaus tai vamma
· mielenterveysongelma, huume- tai alkoholiongelma
· kesken olevat opinnot / ammattiin valmistuminen
· perheasiat tai elämäntilanne
· olet päättänyt hakeutua siviilipalvelukseen
· haluat palvelukseen johonkin toiseen joukko-osastoon
· haluat lykätä palveluksen aloittamista jostain muusta sinulle tärkeästä syystä.
Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
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Vain aluetoimisto voi käsitellä edellä mainittujen syiden perusteella tehtyjä hakemuksia ja anomuksia
ennen palveluksen aloittamista - älä siis lähetä niitä Utin jääkärirykmentille. Jos olet jo aiemmin hakenut
palveluksen aloittamisajankohdan muutosta, varmista, että olet saanut aluetoimistolta myönteisen
päätöksen. Pelkkä hakemuksen jättäminen ei oikeuta jättää saapumatta palvelukseen!

*****
Uttiin pääset joko omalla autolla tai Utin jääkärirykmentin järjestämällä kuljetuksella Kouvolan
matkakeskuksesta. Utin jääkärirykmentin autot ajavat Kouvolan matkakeskuksen ja Utin välillä 6.1.2020
klo 10.00 – 15.30. Autoissa on Utin jääkärirykmentin (UTJR) tunnukset. Huomioi, että asemalla on myös
Vekaranjärvelle (KARPR) meneviä autoja. Varmista ennen autoon nousemista, että se varmasti menee
Uttiin.
Uttiin saavuttuasi ilmoittautuminen tapahtuu Utin jääkärirykmentin asiakaspalvelupisteessä, joka sijaitsee
punaisessa puurakennuksessa, vasemmalla ennen varuskunta-alueen pääporttia.
Omalla autolla saapuvat jättävät autonsa asiakaspalvelupisteen vastapäätä olevalle paikoitusalueelle
(hiekkakenttä). Autot voi ajaa varuskunta-alueelle vasta palveluksenaloittamispäivän iltana.
Saavu paikalle ajoissa, viimeistään kello 16.00 mennessä. Ota huomioon, että myöhästyminen ja
esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen ovat rangaistavia tekoja jo ensimmäisenä päivänä.
Varuskunta-alueelle ei saa tuoda alkoholijuomia tai huumausaineita.
Jos sairastut vakavasti ja olet estynyt aloittamaan varusmiespalveluksesi, ota sairastumista seuraavana
arkipäivänä yhteys omaan aluetoimistoosi sekä puolustusvoimien puhelinvaihteen kautta (numero kirjeen
lopussa) Utin jääkärirykmentin Tukikomppanian vääpeliin.

Ensimmäiset palvelusviikot
Ensimmäiset palvelusviikot ovat sisällöltään tiiviitä, jotta jokaiselle ehditään opettaa sotilaan perustaidot.
Koulutus etenee kuitenkin rauhallisesti kevyestä kohti raskaampaa, jotta muutos siviilielämästä
sotilaselämään tapahtuu mahdollisimman joustavasti.
Koulutus 2020 mukainen peruskoulutuskauden alokasjakso kestää Tukikomppaniassa kuusi viikkoa. Tänä
aikana tehdään valinnat jatkokoulutukseen soveltuvuuden, oman halukkuuden ja koulutuksessa osoitetun
osaamisen perusteella. Tämän jälkeen alkava peruskoulutuskauden koulutushaarajakso kestää myös kuusi
viikkoa. Lähes jokainen Tukikomppanian varusmies koulutetaan tehtävään, jossa palvelusaika on 255 tai
347 vuorokautta. Valinnoista annetaan lisätietoa ensimmäisillä palvelusviikoilla.
Ensimmäinen viikonloppu varusmiespalveluksen aloittamisen jälkeen on kaikilla koulutusta, mutta tämän
jälkeen viikonloput ovat useimmiten vapaat. Peruskoulutuskauden ensimmäinen arkivapaapäivä on
perjantaina 31.1.2020.
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Läheistenpäivä järjestetään lauantaina 11.1.2020, jolloin perheenjäsenet ja läheiset voivat tulla
tapaamaan alokkaita Utin jääkärirykmenttiin. Tapahtumasta jaetaan erillinen ohjelma myöhemmin.
Oheisen linkin kautta pääset ilmoittamaan läheisesi tapahtumaan. Kulku varuskunta-alueelle vaatii aina
pääsyluvan, joten täytä läheistesi tiedot sähköisellä lomakkeella viimeistään 9.1. kuluessa:
https://www.pvmoodle.fi/mod/feedback/complete.php?id=227798&courseid
Sotilasvala ja -vakuutustilaisuus järjestetään Utissa perjantaina 14.2.2020. Perheenjäsenet ja läheiset ovat
tervetulleita valatilaisuuteen. Osallistujamäärää saatetaan joutua rajoittamaan. Tilaisuuden tarkemmasta
ohjelmasta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.
Yhteystietoja
· Puolustusvoimien puhelinvaihde
· Sosiaalikuraattori Irene Kiviranta
· Terveysaseman päivystys
· Rykmentin päivystäjä

0299 800
0299 417 126
0299 576 686
0299 417 900

Hyödyllistä tietoa varusmiespalveluksesta
· varusmies.fi
· marsmars.fi
Lisätietoja varusmiespalveluksesta ja sen aloittamisesta Utin jääkärirykmentissä
· sähköposti
asevelvolliset.utjr@mil.fi tai
· puhelin
0299 417255 (arkisin klo 08.00 –15.00).
Jos sinulla on kysyttävää palvelukseen liittyvistä asioista, saat lisätietoja nykyisten Tukikomppanian
varusmiesten facebookissa ylläpitämästä saapumiseräsi someryhmästä UTJR 1/20, johon voit liittyä 9.12.
alkaen.
Tarvittaessa lisätietoja saa myös yksikön vääpeliltä soittamalla puolustusvoimien puhelinvaihteeseen ja
pyytämällä yhdistämään Utin jääkärirykmentin Tukikomppanian vääpelille.

Tervetuloa Utin jääkärirykmenttiin!

