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l. Upseerikerhon kehiftAEishankkeeseen liitt'ryit avustushakemukset
Kehin-iimishaoke liittyy Suomen ilmailumuseon johdon laatimaan valtakunnalliseen ilrnailumuseo-
toiminnan kokonaisvisioon, jonka mukaan Kauhavan Lentosotakoulun alue soveltuisi erittdin h].vin
Suomessa museoitavien koneiden koonti-, entisttimis- ja n6],tta1]tiloiksi.

Yhdistys on toiminut aktiivisesti tavoitteenaan, ett?l upseerikerhorakermus liitettiiisiin
tahAn kokonaisuuteen ja talosta kehitettaisiin Lentosotakoulun historiasta muistuttava til4 joka
liittyisi myds kaupungin matkailustmlegiseen kokonaisuuteen.
- Avnstushakemus 1 Suomen Kulttuudmhaston EtelA-Pohjanmaan rahastolle
7.2.2014 yhdistys j etti Suomen Kulttuurirahaston Etela-PohjaDmaan rahastolle Muuttln^an
Museohonkkeeseen koMistetun avustushakemuksen, j otta upseerikerhorakennusta voitaisiin
muuttaa museotoimintaao sopivaksi.
- Avustushakemus 2 Suomen Museoyirastolle

28. I 0.2014 yhdistys j iitti Museovimstolle anomuksen saadakseen harkiruanvaraista a!'ustust4 jotta
upseerikerhorakennuksen biljardisali voitaisiio kurmostaa Lentosolakouhm perime-esineistdn
nA]'ttely- ja s?iilltyshuoneeksi.
- Upseerikerhon kehittimishankkeeseen liitt]rye aiesopimus
Perinneyhdistyksen puheenjohtajan sopimusteksliesityksen pohjalta laadittiin Kauhavan kaupungin
ja LSK Business Park Oy:n viilinen aiesopimus, josta iLnenee sopijaosapuolten osallistuminen
suunniteltuun upseerikerhon kehittiimishankkeeseen.
Molemmat osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen 30.10.2014

2. Lentiijtu tie -konsertti
17.5.2014 Perinneyhdistys jiirjesti Lentosotakoulun ykkiishalliin luuhrantti Risto Kuusavan
elain?ikertaan perustuvan LentqAn tie -konsertin Lentosotakoulun kunniaksi. Sammalb jatettiin
jaiihrryiiiset Lentosoiakoululle ja kaikille siella palvelleille. Kauhava Big Bandin solisteina
esiintyivat Susanna Erkinheimo, Simo Korkia-Aho ja kauhavalaiset Heletra Visli Vuokko
Sulkakoski ja Eija Korpi. Irma Nieminen sitoi konsertin musiikkiesitykset dmamalliseksi
tadnaksi.
Konsertinjiilkeen piti puheen Ilmavoimien komentajana vuosina 2005 {8 toiminut
kenmaliluutnantti Heikki Lyytinen. Tilaisuudessa kuultiin myiis Lentosotakoulun uusren
omistajien puheentoro, ja piialiissanat lausui koulun johtaja eversti Jukka Ahlberg.
Konserttiin oli vapaa pziiisy. Yleisde oli n. 650, josta huomattava osa ympiiri Suomea.
Kunniavieraiksi oli kutsuttu mm. Ilmavoimien komentajia: Kim J6?imeri, Heikki Lyl'tinen, Heikki
Nikunenja Rauno Meri6; Lentosotakoulun johtajia: Jukka Ahlberg, Antti Koskel?, Mika
Soininen, Petri Tolla. Kari Janhmen, Hannes Bjurstrdm, Pekka Pellinen, Veli Pemaaja Kai Vainio;
Kansanedustajia: Lasse Hautala, Jussi Niinistd, Rejjo Hongisto ja Paula Risikko.
Konserttia varten yhdistys haki apurahaa Suomen Kulttuwimhaston EteH-Pohjanmaan mhastolta.
Valitettavasti Kulttuwinhasto ei myitntitnlt konsertille anomaarllme al'ustusta. Kauhavan
Sziiistttpa*in Kulttuudsiiatiii sen sijaan myiinsi I 000 €:n avustuksen, mistii yhdistys lausuu parhaat
kiitoksensa.
Konsertti taltioitiin yhdistyksen myyntiartikkeliksi DVD- ja CDJevyille.

3. Marmoritaulut
Lakkauletun Ifuuhavan I-entosotakoulun ruokalan piiatyseinAla olleet marmoritaulut, joihin oli
kaiverrettu jokaisen Kauhavalla lento-oDnettomuudessa surtrIansa sEumeen nimi, vietiin
varuskunnan mukana Tikkakoskelle. Varapuheenjohtaja Martti Rajaniemen aloitteesta tauluje[
tilalle ha*ittiiu I^!K Businesi Park Oy:n tustantama uudet vastaavanlaiset kunniataulut.



4. Julkaistut lehtikirjoitukset
- Kauhavan Joulu: Iez rhidn fie 'koaserttikosketti Kauhavalla (Olli Nieminen)

- ?ilven Veikko: : Iez tAjiin tie -konserttikosketti Kauhavalla (Olli Nieminen)
- Ill,*a: Korpikentti vai lentokoulutuskeskur? (Olli Nieminen)
- PohjalainJn: Korpikenttii vai lentokoulutuskeskus? (OlliNieminen)
- Komiaf Korpike;fi6 vai lentokoulutuskeskus? (Olli Nieminen)
- Aviisi: Korpikenfte vti lentokoulutuskcakus? (Olli Niemi!€n)^ ,^... .,.
- Maaseuduntulevaisuus: Korpikentti vai lentokoulutuskeskus? (Olli Niemnen)

5. Yhdisty ksettii plYde$t lausunnot
- i"*-Jir"'p"tir-"'"iiaistvs ry:n upseerikerhon kehittiimisb'nkkeesta Kauhavan matkailun

kehittiimissuunnitelmaan Master Plan
- iu"r*t" p"ti*"yitaistyksen roolistaja tehtiivistii Kauhavan kaupungin IPE Oy:ltii tilaamaan

frefipnfr-"ti*ftMseen, lossa setvitellziiin Suomen ilmailumuseoiden ja kansallisen

kokoelmakestuksen sijoittumis- ja perustamismahdollisuuksia Kauhavalle Lentosotakoulun

alueelle.

6. Tiedotustoiminta
iiraioi 

"r 
ft"ffi*."t jesenen ovat pitarcet esitehia edlaisille yhdistyksille ja yhteisitille

Pedoneyhdisfyksen tarkoitusperistii ja toimirmasta'


