
Puolustusvoimat

       

       

       

Hakemus reservin
täydennyskoulutukseen

aliupseerista upseeriksi miehistöstä aliupseeriksi

Aluetoimisto Henkilötunnus Reservin arvo

Henkilötiedot
Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi ensin)

Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Äidinkieli

Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköposti

Koulutus
Yleisivistävä koulutus

peruskoulu 3v lukiota ylioppilas
Suoritetut tutkinnot

keskiaste
alin 
korkea-aste

alempi 
korkeakouluaste

ylempi 
korkeakouluaste tutkijakoulutusaste muu koulutus

Ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tutkinto tai muu koulutus, linja ja suorituspäivämäärä tarkasti

Osaaminen
Erikoisosaaminen. Puolustusvoimien sodanajan organisaatiossa hyödynnettävissä oleva erikoisosaaminen

Em. erikoisosaamista edellyttävä sodanajan upseerin/aliupseerin tehtävä puolustusvoimien organisaatiossa

Johtamiskokemus

Kouluttajakokemus

Opiskelun perusedellytykset
Fyysinen kunto

hyvä tyydyttävä välttävä
Tietotekniikka- ja tekstinkäsittelytaidot

hyvä tyydyttävä välttävä

Minulla ei ole sairautta tai vammaa, joka
estäisi kouluttamisen reservin upseeriksi/
aliupseeriksi

On:

Minua ei ole siviilissä rangaistu tai sakotettu 
viimeisen viiden vuoden aikana On:

Maanpuolustustyö ja -koulutus
Kriisinhallinta

Maanpuolustuskurssi alueellinen/valtakunnallinen

Osallistuminen Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseille

Osallistuminen maanpuolustusjärjestöjen toimintaan

Muu maanpuolustustyö

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tiedot tallennetaan
Paikka ja aika Allekirjoitus
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Aluetoimisto täyttää

Aliupseerikoulu suoritettu
(vain Aliupseerista upseeriksi reservissä -koulutuskokonaisuus)

Joukko-osasto Vuosi Pistemäärä

Peruskoe 1 tulos Peruskoe 2 tulos

Varusmiespalveluksen aselaji- ja koulutushaara / erikoiskoulutus

Kertausharjoitukset

Vapaaehtoiset harjoitukset

Sopivuus

Nykyinen sodanajan tehtävä

Suunniteltu sodanajan upseerin/aliupseerin tehtävä

Hakemuksen liitteet

Suositus Maanpuolustuskoulutus ry:ltä Suositus hakijan sodanajan esimieheltä

kpl muita liitteitä

Viranomaisen päätös

Hyväksytään upseerin/aliupseerin koulutukseen, joka alkaa
Hylätään

Paikka, aika ja allekirjoitus

Hakemuslomakkeen täyttöohjeet
Hakemus täytetään tietokoneella, kirjoituskoneella tai selkeällä käsialalla. Hakemus on allekirjoitettava.
Henkilötunnus merkitään kokonaisuudessaan.
Jos lomakkeeseen käytettävä tila ei riitä tiedon täyttämiseen, voi käyttää erillistä liitettä.
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