NYLANDS MILITÄRLÄN
Borgå Militärområde

Inbjudan
15.6.2004

Inbjudan till hembygdsövningen VASTA 2004
VASTA 2004 övningen verkställs som en Försvarsutbildning rf:s (MPK-rf) kurs eller VEH-övning för dem, som med
denna inbjudan fått en VEH-kallelse. Oberoende av kallelsetypen är deltagande helt kostnadsfritt (ingen
bespisningsavgift). För övningen räknas normala reservövningsdygn dig till godo.
Övningstiden är 24.9 kl 18.00 - 26.9. ca kl 16.00. Du som deltar i MPK:rf kursen kan själv välja övningsort och kurs
bland nedan uppräknade alternativ. För dig som deltar i VEH-övningen är anmälningsplatsen antecknad på VEHkallelsen, men du ombeds också välja vilken kurs du vill delta i.
Ta med kläder för utevistelse enligt väderlek (gummistövlar) till övningen. Ta dessutom med sovsäck och liggunderlag.
“Från husets sida” utdelas terrängdräkt, mössa, regnkåpa, matback, sked-gaffel och ryggsäck. Skolningen sker
inomhus och i terrängen enligt gruppernas program. Övernattning sker i terrängen, inomhus eller hemma beroende
på program. Natten mellan lördag och söndag övernattar de flesta grupper i terrängen. Tilläggsuppgifter om övningen
finns också på adressen www.plutoona.mpoli.fi. Förfrågningar om specialdiet Raili Korpiluoma, tfn 040-5506331.
Anmälningsanvisning
a) om du fått en VEH kallense, fyll i kallelsens returdel och nedanstående blankett och skicka till militärlänet.
b) om du inte fått en VEH-kallelse, anmäl dig till MPK-rf kurs enligt eget val genom att fylla i nedanstående blankett
och skicka till militärlänet. Du kan också anmäla dig via MPK:s datasystem på www.mpkry.fi.
I båda fallen bör anmälning skickas senast 20.8.2004.
Deltagande i övningen är helt frivilligt. Om du inte vill delta i övningen behöver du inte returnera blanketten. Om du har
fått en VEH-kallelse skicka då den tillbaka med en anteckning om att du inte deltar.
Klipp ur och returnera på adress

UudSlE / Aluetoimisto
Tel: (019) 181 7271
PL 35, 08101 Lohja
fax: (019) 181 7057
E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fyll i med textade bokstäver
G JAG ANMÄLER MIG TILL MPK KURS (anteckna även ort/kurs)

G JAG DELTAR I VEH-ÖVNING

(endast de, som fått VEH-kallelse, fyll i VEH-kallelsens returdel och
returnera denna blankett invikt i returdelen)

Namn

___________________________________________

telefon nr

____________________

Militärgrad

__________________

födelsetid ____________________

Borgå (MPK-rf kurs 1702 04 13337)
Anmälningsplats: Linnankoskigatan 32 (WSOY:s hus), Borgå
Information: maj Jarkko Leino, t. 0400-817 890 eller kapt Mats Blomberg, t. 040-559 9724/040-557 6626 (kvällstid).

G
G

Uppställnings-/lokalkompanikurs

G

Stabskurs

G

Signalkurs

Taktisk kurs (infanteri taktik, spaning och eldledning)

G Pansarvärnskurs
G Vilken kurs som helst

Tolkis (MPK-rf kurs 1702 04 13338)
Anmälningsplats: Tolkis lagerområde, Skallholmsvägen 1
Information: kapt Tuukka Tuominen t. 0400-463 171 eller milm Rolf Nyman t. 0400-470004

G
G

Uppställnings-/lokalkompanikurs
Artillerikurs

G

G

Underhållskurs

Granatkastarkurs

G Pionjärkurs
G Vilken kurs som helst

Sibbo (MPK-rf kurs 1702 04 13336)
Anmälningsplats: Sibbo skolcentrum, Stora Byvägen 8 (Nickby)
Information: kapt Seppo Jokisaari t. 050- 332 6354 (kvällstid)

GUppställnings-/lokalkompanikurs

G

Taktisk kurs

G

Vilken kurs som helst

G

Vilken kurs som helst

Borgnäs (MPK-rf kurs 1702 04 13336)
Anmälningsplats: Borgnäs skolcentrum, Koulutie 4 (Borgnäs)
Information: preml Olavi Pohjolainen t. 050-568 2251.

GUppställnings-/lokalkompanikurs

G

Taktisk kurs

OBSERVERA, att militärområdet kan vid behov flytta dig till en annan kurs, om din kristida uppgift förutsätter annan
utbildning.

