Hakemus erikoisjoukkoihin

Puolustusvoimat

Hae ensisijaisesti verkossa. Palvelu löytyy Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen internet-sivuilta sekä Suomi.fi-palvelusta. Varmista
hakuohjeet ja määräajat puolustusvoimien verkkosivuilta intti.fi > inttiedessä.

1 Haen varusmiespalvelukseen
Ilmavoimien erikoiskursseille (kohta 5)

Puolustusvoimien varusmiessoittokuntaan (kohta 8)

Elektronisen sodankäynnin koulutukseen (kohta 6)

Laskuvarjojääkärikoulutukseen Utin jääkärirykmenttiin (kohta 9)

Urheilukouluun (kohta 7)

Sukeltajakouluun (kohta 10)
Suomen kansainvälisiin valmiusjoukkoihin (kohta 11)

Haen

/

Tammikuussa alkava varusmiespalvelus on vuoden ensimmäinen erä
(esimerkiksi I/22) ja heinäkuussa alkava on vuoden toinen erä (esimerkiksi II/22).
Huomaa, että joihinkin erikoisjoukkoihin on vain yksi palveluksen aloittamiserä
vuodessa.

saapumiserään

Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille ja Rajavartiolaitoksen erikoisrajajääkärikoulutukseen hakijoille on omat lomakkeet.
Jokainen hakija täyttää kohdat 1, 2, 3, 4 sekä sen koulun kohdan, johon hakee. Haettaessa useampaan kouluun, jokaiseen on tehtävä oma
erillinen hakemuksensa tällä lomakkeella.

2 Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Äidinkieli

Matkapuhelin/puhelin kotiin/työhön

Sähköpostiosoite
Koulustaso
peruskoulu

ylioppilas/abi

toisen asteen
ammatillinen tutkinto

alempi korkeakoulututkinto

ylempi korkeakoulututkinto

Muu kielitaito (todistuksineen)

Opiskelu on kesken ja päättyy (Mitkä opinnot ja koska päättyvät?)
Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon linja tai opintosuunta

3 Muita tietoja
Harrastukset

Urheilulaji

Urheiluluokka tai seurataso
SM/M

Uimataito
en osaa

A/I

Viimeeksi suoritetun 12 min juoksutestin tulos Pituus
25 m

200 m

Paino

B/II

C/III

alempi

Ajokortti

metriä, vuonna

Kutsunnoissa minut on määrätty (erä ja joukko-osasto)

Palv.kelp.luokka

Olen hakenut aikaisemmin tähän, nyt hakemaani kouluun
vuonna

Haen nyt erikoisjoukkohaussa myös seuraaviin joukko-osastoihin
Onko sinua rangaistu tuomioistuimessa? Onko poliisi sakottanut sinua?
Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Onko sinulla rikos-/rikkomusasioita käsittelyn alaisena? (Minkä luonteisia?)
Kyllä

Ei

Matkalipputarve (mahdolliseen pääsykokeeseen tai valintatilaisuuteen); juna- ja/tai linja-autolippu (linja-autolipputarve paikkakunnittain)

4 Hakijan allekirjoitus
Täytä kääntöpuolella oleva koulukohtainen hakemus.
Päiväys ja allekirjoitus

441-2257/PVPALVK 12.2019

Koulukohtaiset hakemukset (Haettaessa samanaikaisesti useampaan kouluun kuhunkin on tehtävä oma erillinen hakemuksensa)

5 Ilmavoimien erikoiskurssit - Ilmasotakoulu
Haen (numeroi vaihtoehdot ensisijaisuusjärjestyksessä, mikäli haet useammalle linjalle)
Aliupseerikurssin lentotekninen linja

Aliupseerikurssin johtokeskuslinja

Perustele lyhyesti, miksi haet koulutukseen.

Hakemusten on oltava perillä heinäkuun saapumiserään viimeistään
1.3. ja tammikuun saapumiserään viimeistään 1.9. osoitteessa:
Ilmasotakoulun esikunta
Koulutusosasto
Rekrytointisektori/valintasihteeri
PL7
41161 Tikkakoski

Suostumus riketietojen tarkistamiseen sekä huumausainetestiin
Suostun riketietojeni tarkistamiseen valinnan yhteydessä sekä
huumausainetestiin palveluksen alkaessa

Hakemukseen tulee liittää:
- Ilmasotakoulun erikoisjoukkohaun terveyskysely
-Jäljennös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen
päättötodistuksesta tai kesken olevien opintojen jaksotodistus

Sotilaskuljettajakurssia koskevat tarkentavat tiedot
Ajokorttiluokka

Ajokortin viimeinen
voimassaolopäivä

Jatko-opetus
suoritettu, pvm

Joukko-osasto, jossa haluan palvella sotilaskuljettajakurssin jälkeen (numeroi 1-3 vaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä.)
Lapin lennosto

Satakunnan lennosto

Karjalan lennosto

Ilmasotakoulu

Sotilaskuljettajakurssi

Lisätietoja: https://intti.fi/erikoisjoukot/ilmavoimien-erikoiskurssit tai
Ilmasotakoulun valintasihteeri Puh. 0299 250 223 ja 0299 250
222, sekä sähköposti: erikoiskurssit.ilmav@mil.fi

Utin jääkärirykmentti

6 Panssariprikaati, Elektronisen sodankäynnin koulutus
Välttämättömät liitteet
Lääkärintodistus tai nuorison
terveystodistus (alle vuoden
vanha)

Viimeisen koulutodistuksen jäljennös ja
mahdollisesti kesken olevan koulutuksen
kurssisuoritustodistus

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 31.1. osoitteessa:
Panssariprikaati, Elektronisen sodankäynnin keskus
PL 5, 11311 RIIHIMÄKI
Lisätietoja: Puh. 0299 445 766, sekä sähköposti:
erikoisjoukkohaku.elsokesk.pspr@mil.fi

7 Urheilukoulu
Urheilulaji, mukaanluettuna pelipaikka ja painoluokka

Urheiluseura

Liitto

Valmentaja, hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa
Kahden viime vuoden
parhaat saavutukset
(Tulokset ja sarjatasot)
Maan edustustehtävät
(Sijoitus)

Olympia-, MM- tai EM-edustus
Muu edustustehtävä, (mikä)

Talvilajien hakuun osallistuvat mm. jääkiekko, salibandy, kori-, lento-, käsi- ja jääpallo, alppihiihto, kamppailulajit (pl. paini ja judo), telinevoimistelu, keilailu,
kilpatanssi ja Kainuun prikaatiin hakeutuvat lumilajien urheilijat. Kesälajien hakuun osallistuvat mm. suunnistus, ammunta, jalkapallo, golf, moottoriurheilu,
yleisurheilu, paini, judo ja vesiurheilulajit. Elektronisen urheilun urheilijat voivat hakeutua molempiin saapumiseriin.
Hakemukseen ei tule liitteitä. Urheilukoulu hankkii eri lajiliittojen
lausunnot.
Palvelus aloitetaan Kaartin jääkärirykmentissä ja Kainuun
prikaatissa (ampumahiihto, hiihtosuunnistus, lumilautailu,
maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetyn hiihto)

Hakemusten on oltava perillä talvilajien ja Kainuun prikaatin hakevien lumilajien osalta
viimeistään 31.8. sekä kesälajien osalta viimeistään 28.2. osoitteessa:
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI
Urheilukoulu
PL 6, 00861 HELSINKI
Lisätietoja: Puh. 0299 421 815

8 Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

Pääsoitin (kaikki instrumentit, laulu, ääni-/valotekniikka, media)

Sivusoitin (edellisten lisäksi muut esitys- ja esiintymistaidot)

Opinnot, tutkinnot (erillinen liite)

Orkesteri- ja esiintymiskokemus (erillinen liite)

Lääkärintodistus (Pvlomake:Lääkärinlausunto terveydentilasta , 441-2221)
Vapaaehtoisia liitteitä, todistuksia ja suosituksia

kpl

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 31.12. osoitteessa:
Panssariprikaati
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta/Hakemus
PL 5, 13701 Parolannummi
Lisätietoja: Puh. 0299 442 610 ja 0299 442 615
sotilasmusiikki.fi ja varusmiessoittokunta@mil.fi

9 Utin jääkärirykmentti
Välttämättömät liitteet
Lääkärintodistus (Pvlomake: Lääkärinlausunto terveydentilasta, 441-2221,
aikaisintaan 1.8. hakuvuonna päivätty.)
12 minuutin juoksutestin tulos, (aikaisintaan 1.6. hakuvuonna päivätty.)

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 30.11. osoitteessa:
Utin jääkärirykmentti/valintasihteeri
PL 5, 45411 Utti
Lisätietoja: Puh. 0299 417 265 sekä sähköposti: lsvjk-hakeutuminen.utjr@mil.fi

10 Sukeltajakoulu
Välttämättömät liitteet
Hakemusten on oltava perillä viimeistään 31.7. osoitteessa:
Lääkärintodistus (Pvlomake:Lääkärinlausunto terveydentilasta , 441-2221
Sukeltajakoulu, PL 5, 02471 Upinniemi
tai terveystietolomake T) enintään kuusi kuukautta vanha
Lisätietoja: Puh. 0299 325 502
Viimeisen koulutodistuksen
Lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta
jäljennös
(jos on/ei pakollinen)

11 Suomen kansainväliset valmiusjoukot

Välttämättömät liitteet
Lääkärintodistus (Pvlomake:Lääkärinlausunto terveydentilasta , 441-2221,
enintään 12 kk vanha)
12 minuutin juoksutestin tulos (enintään 6 kk vanha)

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 15.1. osoitteessa:
Porin prikaati, Hakemus SKVJ-varusmieskoulutukseen
Esikunta/Koulutusosasto, PL 38, 27801 Säkylä.
Lisätietoja: Puh. 0299 441 266.

