Etelä-Suomen sotilaslääni

KYSELY

Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta
Pilottikysely Etelä-Suomen sotilasläänin alueen reserviläisten halukkuuden ja taustatietojen selvittämiseksi
Kyselyssä pyydettäviä tietoja käytetään poikkeusolojen suunnittelun tukena. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Muille
viranomaisille (pelastus-, poliisi- ja kunnanviranomaiset), Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja reserviläisjärjestöille ei luovuteta
yhteystietoja ilman vastaajan lupaa.
Puolustusvoimat säilyttävät vain AsevL:n 94 §:n mukaiset tiedot. Muut tiedot tuhotaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
vastauksen saapumisesta.Kyselyllä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).
Henkilöiden sijoittaminen tehtäviin tehdään Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti, vastaaminen ei varmista sodanajan tehtävää.
Maakuntakomppanian toimintaan hakevien reserviläisten on täytettävä myös turvallisuusselvityshakemus (katso kääntöpuoli).
Sukunimi (myös aikaisemmat)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Osoite

Sotilasarvo

Ammatti

Koulutus
Kansakoulu
Yo

Puhelinnumero (koti, työ)

Perus/keskikoulu

Lukio

Sähköpostiosoite:

Loppututkinto, mikä:

Siviiliosaaminen (ammatillinen erikoisosaaminen)

Kertausharjoitusvuorokaudet (oma arvio)

Harrastukset / muu vapaaehtoistoiminta (erityisosaaminen ja taidot esim. virka-aputehtävissä)

Ajokorttiluokat

Oma näkemys sotilaallisesta osaamisesta (peruste / kurssit tehtävään; esim. tiedustelu, ampumakouluttaja, huolto, yhteysupseeri)

Kriisinhallintapalvelus (vuosi, operaatio, tehtävä tai lyhyt kuvaus tehtävistä)

Oletko osallistunut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tai reserviläis järjestöjen toimintaan? Miten?

Oletko osallistunut maakuntakomppanian tai taistelukoulutusyksikön / vast toimintaan?

Arvio omasta fyysisestä kunnosta
Erinomainen

Hyvä

Kohtalainen

Heikko

Haen tehtävää maakuntakomppaniasta
Haluan osoittaa kiinnostukseni seuraaviin tehtäviin tai organisaatioihin (merkitse X):
Esikunta

Perustamiskeskus

Huolto- ja tukitehtävät

Yhteysupseeri

Koulutustehtävät (Taistelukoulutusyksikkö)

Muu, mikä:

Halutessasi voit merkitä seuraaviin kohtiin halukkuutesi (X)
Haluan,että yhteystietoni luovutetaan maanpuolustusjärjestöille rekrytoimista varten
Olen kiinnostunut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnasta ja yhteystietoni saa luovuttaa rekrytoimista varten
Olen kiinnostunut muiden viranomaisten poikkeusolojen toiminnoista ja yhteystietoni saa luovuttaa rekrytoinnin tueksi

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tiedot tarvittaessa tallennetaan puolustusvoimien tietojärjestelmiin.
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimenselvennös
Vastaukset pyydetään lähettämään 30.4.2014 mennessä osoitteeseen:
Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta, Henkilöstöosasto, Koulutussektori, PL 169 (Pohjoiskaari 36) 00201 Helsinki

Etelä-Suomen sotilaslääni
Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta
Pilottikysely Etelä-Suomen sotilasläänin alueen reserviläisten halukkuuden ja taustatietojen selvittämiseksi

Kyselyn käsittely ei vaadi vastaajilta yhteydenottoja eikä toimenpiteitä.
Kyselyn käsittelyyn liittyvissä asioissa otetaan tarvittaessa yhteyttä vastaajaan.
Maakuntakomppaniaan valituille annetaan myöhemmin jatko-ohjeet turvallisuusselvityshakemuksen
laatimisesta.
Lisätietoja maakuntakomppaniaan hakeutumisesta antaa Helsingin aluetoimisto.
- 0299 422 211 tai helsinginaluetoimisto@mil.fi
- 0299 423 190 tai ita-uudenmaanaluetoimisto@mil.fi
- 0299 424 190 tai uudenmaanaluetoiimsto@mil.fi
Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä lisätietoa antaa Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan henkilöstöosasto:
- Everstiluutnantti Pekka Penttilä 0299 420110 tai pekka.penttila@mil.fi
- Kapteeni Jarmo Puistovirta 0299 420131 tai jarmo.puistovirta@mil.fi
- etela-suomensotilaslaaninesikunta@mil.fi

Lisätietoja maakuntajoukokkoihin hakeutumisen tueksi:

Sotilaallista maanpuolustusta tukeva vapaaehtoinen maanpuolustus tarjoaa toimintamahdollisuuksia
kansalaisille, jotka haluavat vapaaehtoisesti valmistautua maamme puolustukseen tai sen tukemiseen.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden koulutuksessa sovitetaan yhteen p

