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Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2012
Yleistä
Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry on perustettu 12.11.2012, sen kotipaikka on
Kauhava. Perustamiskirjan allekirjoitti paikalle saapuneet 26 henkilöä, jotka kokivat tärkeäksi
yhdistyksen perustamisen. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.11.2012.
Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on maanpuolustushengen
ylläpitäminen, Ilmavoimien ja Lentosotakoulun perinteiden sekä ilmailuhengen vaaliminen,
Ilmasotakoulussa/Lentosotakoulussa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteenä toimiminen sekä
yhteistoiminta muiden maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Yhdistystä hallinnoi 11-jäseninen hallitus, johon saatiin eri Lentosotakoulua lähellä olevien tahojen
edustus.
Toimintavuonna yhdistyksen tarkoituksena on ollut:
- Yhdistyksen tarkoitusperistä tiedottaminen
- Jäsenmäärän kartuttaminen
- Taloudellisen aseman turvaaminen
- Yhteistoiminnan käynnistäminen Kauhavan kaupungin sekä maanpuolustus- ja
kansalaisjärjestöjen kanssa
Yhdistyksen kiireellisenä tehtävän on ollut selvittää, mihin Lentosotakoulun tiloissa tähän saakka
sijainnut perinnemateriaali sijoitetaan.
Jäsenistö
Yhdistyksessä oli vuoden lopussa xx yhdistykseen ilmoittautunutta jäsentä.
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Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Opistoupseerikerholla 12.11.2012, osallistujia 26
perustajajäsentä.
Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 3 kertaa, kokoukset on pidetty Opistoupseerikerholla.
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Tiedotus
Toimintansa alussa yhdistys teki lehdistötiedotteen: Kauhavalle on perustettu Kauhavan
Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry –niminen yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja kirjoitti
yleisönosastokirjoituksen: Lentosotakoulun perinne velvoittaa, joka julkaistiin useassa alueen
lehdissä. Lisäksi jäsenistölle on tiedotettu hallituksen kokousten päätöksistä sähköpostitse.
VUODEN 2012 TAPAHTUMIA
Opistoupseerikerhon keskuudessa on keskusteltu kerhorakennuksen säilyttämistä, kun 6.3.2012
tuli tieto, että kerho suljetaan vuoden 2012 lopussa. Opistoupseerikerhon veteraanit tekivät
30.4.2011 Lentosotakoulun Killalle ehdotuksen kerhorakennuksen säilyttämisestä. Kilta ei
vastannut ehdotukseen.
8.2.2012 julkaistiin puolustusvoimauudistus, mikä merkitsi mm. Lentosotakoulun lakkauttamista
31.12.2014. Huhti-toukokuussa Opistoupseerikerhon veteraanit olivat yhteydessä eri tahoihin
(mm. Aisapariin ja Urlus-säätiöön) kerhorakennuksen säilyttämismahdollisuuksista. Yhteydenotot
eivät johtaneet hankkeen eteenpäinviemiseen.
Opistoupseerikerhon ”viimeisellä aterialla” 5.10.2012 käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että
kerhorakennuksen irtaimisto huutokaupataan syksyn kuluessa. Heikki Korkealaakson aloitteesta
ryhdyttiin selvittämään mahdollisuuksia perustaa yhdistys, joka ryhtyisi selvittämään eri tahojen
kanssa Opistoupseerikerhon säilyttämistä esimerkiksi perinnetalona.
Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseon rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen ja maakuntaamanuenssi Risto Känsälä vierailivat Kauhavalla 17.10. ja 23.10.2012 tutustumassa historiallisesti
arvokkaan perinnemateriaalin säilyttämismahdollisuuksiin. Heidän lausuntonsa perusteella
suunniteltu irtaimiston huutokauppa peruutettiin, koska myös osa irtaimistosta on suojeltua. Heidän
aloitteestaan Kauhavan Kehittämisyhdistys ry 30.10.2012 teki perustettavan yhdistyksen lukuun
Museovirastolle hankehakemuksen Opistoupseerikerhorakennuksen vesikaton, sadevesi- ja
salaojajärjestelmän kunnostamiseen.
Opistoupseerikerholla 12.11. 2012 perustettiin Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistys.
Perustavassa kokouksessa perinnetaloksi nousi kolme vaihtoehtoa: Opistoupseerikerho,
Upseerikerho ja kolmantena jokin muu. Kerhorakennuksista on tehty vertaileva
peruskorjauslaskelma 9.11.2010, jota Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kauhavan yksikkö
täydensi syksyllä 2012.
Hallituksen kokouksessa 28.11.2012 päätettiin avata yhdistyksen tili Pohjanmaan Osuuspankin
kirkonkylän konttoriin. Hyväksyttiin jäseneksi liittymiskirje. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2013.Päätettiin jatkaa yhteydenpitoa Killan, Lentosotakoulun ja kaupungin
suuntaan.
Ilkka-lehdessä 9.12.2012 oli Senaatti-kiinteistön lehti-ilmoitus, että opistoupseerikerhorakennus on
myytävänä, tarjoukset 4.1.2013 mennessä.
Hallituksen kokouksessa 17.12.2012 tuotiin esiin Kauhavan kaupungin kanta, ettei
perinnetaloasiassa kannata kiirehtiä. Lentosotakoulun johtaja oli ilmoittanut, että perinnetaloon
suunniteltua materiaalia voi säilyttää koululla siihen saakka, kun mahdollinen kohde on löytynyt.
Päätettiin painattaa 8000 kpl jäseneksi liittymiskirjettä ja jakaa se Kauhavalla jokaiseen talouteen.
Tehtiin Urlus-säätiölle, Puolustusvoimien Tukisäätiölle ja Ilmavoimien tukisäätiölle yhteinen 25.000
€ avustushakemus.
Päätettiin järjestää ilmainen tilaisuus toukokuussa jäsenille ja yleisölle. Tilaisuuteen kutsutaan
Pohjanmaan sotilassoittokunta ja arvovaltainen juhlapuhuja. Puheenjohtaja on yhteydessä
asianomaisiin tahoihin järjestelyissä.
Valtuutettiin puheenjohtaja ottamaan yhteyttä ministeri Paula Risikkoon, miten yhdistyksen
perinnetaloasiassa tulisi edetä ja että olisiko mahdollista järjestää yhteinen neuvottelutilaisuus,
jossa voisi olla mukana mm. kansanedustaja Janne Sankelo.
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