UUDENMAAN SOTILASLÄÄNI
Porvoon Sotilasalue

Kutsu
15.6.2004

Kutsu kotiseutuharjoitukseen VASTA 2004
VASTA 2004 harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssina tai VEH-harjoituksena niille, jotka tämän
kutsun mukana ovat saaneet VEH-kutsun. Kutsumuodosta riippumatta osallistuminen on täysin ilmaista (ei
muonakorvausta). Harjoituksesta saat normaalisti kertausharjoitusvuorokaudet eduksesi.
Harjoitusaika on 24.9 klo 18.00 - 26.9. noin klo 16.00. Mpk-ry:n kurssille osallistuvat voivat itse valita
paikkakunnan ja kurssin alla luetelluista vaihtoehdoista. VEH-harjoitukseen osallistuville ilmoittautumispaikka on
merkitty VEH kutsukorttiin, mutta kurssitoivomus pyydetään merkitsemään alla olevaan lomakkeeseen.
Ota mukaan harjoitukseen ulkoiluvarustus ja säänmukaiset vaatteet (kumisaappaat). Ota lisäksi mukaan makuupussi
ja telttapatja. “Talon” puolesta tullaan jakamaan maastopuku, lakki ja sadeviitta, pakki, lusikka-haarukka ja reppu.
Koulutus tapahtuu sisätiloissa ja maastossa harjoitusryhmien ohjelmien mukaisesti. Yöpyminen tapahtuu
maastossa, sisätiloissa tai kotona ryhmien ohjelmista riippuen. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä suurin osa
ryhmistä yöpyvät maastossa. Lisätietoja harjoituksesta löytyy myös osoitteesta www.plutoona.mpoli.fi.
Tiedustelut erikoisruokavalioista Raili Korpiluoma 040-5506331.
Ilmoittautumisohje
a) jos olet saanut VEH kutsun, täytä VEH kutsun palautusosa ja alla oleva lomake ja palauta sotilaslääniin.
b) jos et ole saanut VEH kutsua, ilmoittaudu MPK:ry kurssille valintasi mukaan täyttämällä ja palauttamalla alla oleva
lomake sotilaslääniin. Voit myös ilmoittautua MPK:n tietojärjestelmässä osoitteessa www.mpkry.fi. Ilmoittaudu
molemmissa tapauksissa viimeistään 20.8.2004.
Harjoitukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Mikäli et halua osallistua harjoitukseen sinun ei tarvitsee
palauttaa alla olevaa lomaketta. Jos olet saanut VEH-kutsun niin palauta silloin kutsu merkinnällä en osallistu
harjoitukseen.
Leikkaa irti ja palauta osoitteella:

UudSlE / Aluetoimisto
puh: (019) 181 7271
PL 35, 08101 Lohja
fax: (019) 181 7057
E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Täytä painokirjaimin

G ILMOITTAUDUN MPK-RY KURSSILLE
G OSALLISTUN VEH-HARJOITUKSEEN

(merkitse myös paikkakunta/kurssi)
(vain VEH-kutsun saaneet, täytä ja palauta VEH-kutsun palautusosa ja
tämä lomake palautusosan sisälle taitettuna)

Nimi

___________________________________________

puhelin nro

____________________

Sotilasarvo

__________________

syntymäaika ____________________

Porvoo (MPK-ry kurssi 1702 04 13337)
Ilmoittautumispaikka: Linnankoskenkatu 32 (WSOY:n talo), Porvoo
Lisätietoja: maj Jarkko Leino, p 0400-817 890 tai kapt Mats Blomberg, p. 040-559 9724 / 040-557 6626 (iltaisin).

G
G

Perustamis-/paikalliskomppaniakurssi

G

Esikuntakurssi

G

Viestikurssi

Taktillinen kurssi (jalkaväen taktiikka, tiedustelu ja tulenjohto)

G Panssarintorjuntakurssi
G Mikä tahansa kurssi

Tolkkinen (MPK-ry kurssi 1702 04 13338)
Ilmoittautumispaikka: Tolkkisten aluevarasto, Skallholmintie 1.
Lisätietoja: kapt Tuukka Tuominen p. 0400-463 171 tai sotmest Rolf Nyman p. 0400-470004

G Perustamis-/paikalliskomppaniakurssi G Huoltokurssi
G Tykistökurssi
G Kranaatinheitinkurssi

G
G

Pioneerikurssi

G

Mikä tahansa kurssi

G

Mikä tahansa kurssi

Mikä tahansa kurssi

Sipoo (MPK-ry kurssi 1702 04 13336)
Ilmoittautumispaikka: Sipoon koulukeskus, Iso Kylätie 8 (Nikkilä)
Lisätietoja: kapt Seppo Jokisaari p. 050- 332 6354 (iltaisin).

G Perustamis-/paikalliskomppaniakurssi

G

Taktillinen kurssi

Pornainen (MPK-ry kurssi 1702 04 13336)
Ilmoittautumispaikka: Pornaisten koulukeskus, Koulutie 4 (Pornainen)
Lisätietoja: ylil Olavi Pohjolainen puh. 050-568 2251.

G Perustamis-/paikalliskomppaniakurssi

G

Taktillinen kurssi

HUOMAA, että sotilasalue voi tarvittaessa siirtää sinut toiselle kurssille, jos sinun kriisinajan tehtäväsi edellyttää
muunlaista koulutusta.

