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Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: 
www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu 

Puolustusvoimien vaihde 
Varuskunnan terveysaseman päivystys 
Sosiaalikuraattori 

Osoite yksikköösi: 

Alokas "OMA NIMESI" 

p. 0299 800
p. 0299 581 495
p. 0299 250 112

Ilmavoimien aliupseerikoulu TAI Lentotekniikkakomppania TAI 
Viestitekniikkakom ppania ( selviää palvelukseenastumis päivänä) 

Ilmasotakoulu 
PL 7 
41161 Tikkakoski 
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Tärkeitä tapahtumia

Sotilasvala ja juhlallinen vakuutus 
Sotilasvalatilaisuus on eräs tärkeimmistä tapahtumista sotilaan uralla. 
Silloin  sotilas vannoo joko sotilasvalan tai antaa juhlallisen vakuutuksen. 
Samalla alokkaat ylennetään lentosotamiehiksi. Sotilasvalatilaisuus 
järjestetään peruskoulutuskauden lopulla perjantaina 2.2.2018  
Tikkakoskella. Juhlaan ovat tervetulleita varusmiehen sukulaiset ja tuttavat. 

Taisteluampumaharjoitus
Per uskoulutuskauden  seitsemänn ellä viikolla  lähdetään ampumaleirille 
Lohtajalle. Loh tajan am pum a- ja harjoitus alue sijaitsee n. 30 km 
Kokkolasta  pohjoiseen. Harjoitukses essa taistelijat pääsevät 
harjoittelemaan  taisteluammun toja, joihin  kuul uu mm. taistelijaparin 
puolustus- ja hyökkäysammunt aa 

Valinnat
Il masotakoulun koulutustarpeiden perusteella varusmiehet tullaan 
jaka maan peruskoulutuskauden jälkeen eri jatkokoulutusryhmiin. 
Valinnoissa huomioidaan peruskoulutuskauden aikainen menestys, 
erityisosaaminen ja mahdollisuuksien mukaan varusmiehen oma 
halukkuus. Näiden perusteella tehdään valinnat niistä, jotka jatkavat 
aliupseerikurssil le. M uut jatkavat miehistön monipuolisiin  tehtäviin. 
Peruskoulutuskausi loppuu kahdeksannen viikon perjantaina. 
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Hyvä 
tuleva 
varusmies! 

• 

Varusmlespalvelus on vaativaa, muttei yllvolmals
llkuntolselle nuorelle. Vähäinenkin kuntoharJol lu 

ennen palveluksen alkua parantaa valmlukslasl suoriutua hyvin 
lvelustehtävlstä sekä ennaltaehkäisee tuki- Ja lilku Jen 

syntymistä. Puolustusvoimien yhteistyössä HelaHela.comln kanssa 
tarjoama laallsen lllkuntapalvelu MarsMars. luo sinulle 
turvalll sen Ja nousujohteisen kunto-ohJel ma n, Jota la 
varusmlespalvelu n aloittaminen on n kuormituksen 
osalta helpompaa. palvelus llesi Ja alolta kuntoilu Jo ennen 
armeijan alkua! 

l Kirjaudu palveluun osoitteessa marsmar s.� 
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2 Valitse kohta “Aloita kuntotesti!”

Saat kyselyn vastausten perust eella räätälöidyn 
henk i lökohta isen kunto-ohjelman, jonka voit 
ottaa käyttöösi tulostamalla sen 
tai rekisterö itym ä llä 
HeiaHeia .com 
-palv eluun.

a th a n. että l i heen tieto ja ei 
rekist erö idä m i in n t iet o

j ä rjes telm ään , vaan n iitä va in 
vastausten pe ru l sop an � u nto-oh j el ma n 
lu om e lu t oimii int erne tissä täys in 
eril is ä o hjelm ana , j ota ole l iit et ty 
puo stusvo im ien ihi n tietoj ärj lmi in. 

Vastaa mahdollisimman totuudenmukaisesti
 taustatietokyselyyn



Liity Tikkakosken ilmasotakoulun saapumiserän  1/17  Facebook-
ryhmään! 

Facebookissa ta vata a n. 

Tervehdys alokas! 
llmasotakoulun saapumiserän 1/17 Facebook-ryhmä kuts uu sinut mu
kaa n toimintaansa! Olemme lentosotamiehet Torkkell ja Mäkinen 
edellisestä saapumiserästä ja toimimme viestintäala n varusmiehinä 
T ikkakoskella. 

Facebookissa voit kysyä ja hankkia tietoa mieltäsi ask arruttavista 
asioista jo ennen palveluks es i alkamista se kä sen aikana. Ryhmän yl
läpitäjinä tehtävämme on vastata es itettyihin kysymyksiin ja päivittää 
tietoa ajankohtaisista asioista. Tarkoituksemme on tehdä 
palveluksestasi mahdollisimman onnistunut! 

Kuinka liittyä ryhm ään? 
Liittyäksesi ryhmään tarvitset Facebo  jonka pys tyt luomaan 
osoitteessa www.facebook.com.  in luomista varten s inulla täytyy 
myös olla s ähköpos tios oite. Ryhmän ylläpitäjät löydät Facebookista 
hakusanalla llmaSK 1/17 

Puolustusvoimat Meihin voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse! 
p. 0299 510 929


