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hehilyrhaaren
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Ilmailukouluntulo Pohjanmaalle
KauhavanLentosotakoulun
alkujuuretjuontuvat
Turusta, sill?i Turull lentoasemalleperustettiin
1.8.I 9 I 8 Lentokoulu.
TiimAvaihejiii tosinlyhyeksi,
sill?ijolokakuunalussaI9l8 Lentokoulusiirrettiin
jolloin koulusta muodostettiin
Santahaminaan,
SuomenLentopataljoona.
Santahamina
oli l?ihinnii
ja iimailukoulun sijoitusns. vesilentoasema,
paikkanasiihen sisiiltyi huomattaviaepekohtia,
joista merkittevinoli kunnollisenmaalentokentdn
puute. Joka kese jouduttiin lahettiimAenUtliin
joten seke koulutuksen
koulutuskomennuskunta,
yhteniiisyysctta teknillinenmekaanikkokoulutus
kersivethuomattavasti.
Neihin epAkohtiinkiinnitti
huomionsamyds v. 1924 rnaahankutsuttu
jonka ilnailuasiansotilaskomitea,
englantilainen
tuntijoina olivat evemtit Holt ja Maycock.
Seurauksena
oli, ette ryhdyttiin suunnittelemaan
ilmaiiukoulun
siirtoasisiimaalun.

ympdristdstii
sopivaapaikkaayhdistetyllemaa-ja
lijytynyt,
vesilentoascmalle.
Sopivaaei kuitenkaan
joten sellaistaoli etsitt:ivekauempaasisiimaasta
ElelA-Pohjanmaan lakeuksilta. Maakunt11an
oli mukanamy6seversti
suunnatulla
lentomatkalla
Maycock. Tellitin piinettiin rasti Kauhavankin
kohdalle; tosin ei aivan nykyiser lentokenterl
paikalle,vaansiitiin.4 km lanteeneli Pemaan
kylan
kohdalle.

Ensimmeisenivaatimuksenaoli, ettii tulevassa
sijoituspaikassalentokenttAja vesilentoasema
olisivat lehekkiin ja voisivat toimia yhtenaisen
johdonalaisem.Aluksitutkittiin,ltjltyisikij Vaasan

Maanomistajienkanssa si kuitenkaanoLlut
huomattuasiastavielii ollenkaanneuvotella,ja
niinpii he 'airat pdAhrnsA.
etli ".ienaai on
p:iatdnyt" rakentaa lentokentanjuuri heiddn

Tarkempieo
maaperiimittaustcn
mukaanmaanlaatu
kuin Etele-Pohjanmaan
*i)tti paljonhuonornmalta
ja t?istiipZiercltiin,
rintapitiijisse,
ettamaanhintakin
halvempaa.
oli varmaanKauhavalla
huomattavastj
Keviiiillii 1925 valittiin Kauhavan asernan
lansipuolelta
Kosolanmeen
sivustalentokenttaalue,
ja sanomalehdissii
kirjoitcttiinvaltavi1l
otsikoin,cttd
lentokentt;itullaanrakentanaanmilloin mihinkin
paikkaan.
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oik keskelliisairaala,
oik ylhiiailhbevostallit.
k€skellaesikuntalrallicnvalissA.
VasenmallaLinnarakennus,
rakeffrustydrnaa.Kuvi,sA'[Na
alhaallaoppilasasuntolan

olikin nyttilaisuusottaamaastaan
maalleeniaheill:i
haluamansahinta. Niinpii he m?iar:isivatkin
lentokenttealueellcviisin](ertaisestinormaalia
n .a a n o m i s l a j i e n
k o r k e a m m alnr c h l a a r i h i n n aM
nekemystentaustallaoli ehkii myiis pelkoja ja
Ne kayvatilmi muistiinmerkitysta
ennak:koluuloja.
jota
Isiinnillo
keskusteLusta, kA)'tiinheidenkansaan.
joita
koetettiinkaikin tavoin selostaaetuisuuksia,
lentoasemansijoittaminenpaikkakunnalletoisi
ja samallakoetettiinsaadaselvillesyy,
mukanaan,
miksi heovatmiidrenneetmaastaniin kohtuuttoman
ykskantaan,
etta
oli vastannut
hinnan.Eresis?innist:i
tiede
mit?izin,
mutta
kustarnuksia
hyddyistahan ci
tulee ainakin kunnalle,joka joutuu eleftiimeen
sotav:ientulostaaiheutuviaongelmia:aviottomia
lapsia!
SuunnitelmasijoittaalentokenfiaKauhavalleoli
siis viih:ill?iperuuntua,ja paikkaa oli etsiftavii
sopivaja maanlaadunkin
muualta.Lentokcntiiksi
puolesta samanarvoinenkenttaalue ldytyikin
Laihialta, ja niinpa puolustusmiristeriiiryhtyi
Turuntuomiokapitulin
valiftdmesdneuvotteluihin
koskavalittualueoli Laihiankirkkohenan
kanssa,
virkatalontakana.Tiilla viilin olivat kauhavalaiset
kuitenki!1ryhtyneettoimimaan.TilanomistajaV
Niemi oli pitAnyt maanomistajienkanssa

kokouksen,jossa hiin oli koettanutsaadaheidat
jiirkiinsii vaatimuksiensa
suhteen.Hanet oli
leimattu"Helsinginherrain"
kokouksessa
L-uitenkin
ja nAin hanenaloitteensaraukesi.
asiamieheksi,
(-i
hellittanyt,vaanylrteistydssa
kuitenkaan
Niemi
liikemiesVille Orenmaan kanssahe toimittivat
ilmoituksen'ettii
Helsinkiinpuolustusministeridijn
lentokenttdaluee
Kosolanm:ien
aivan !alitun
vierestesai ostaamaatanormaaliinkeskihintaan
6000-8000markkaahehtaarilta.

Liikemies Ville onenmaa oli pitej:issasuurta
arvolantoa nauttincanpastori Matti Rantasen
slamaanmwnlionnisrunut
my<itiraikutuksella
jotka
kahdeltaisennaltA, omistivatpeltoja
tarjoukset
Test:i
alueellaOntonnevalla.
nykyisenlentokenten
jonka
nykyinen
perusteella
tiedustelu,
scurasiuusi
kenttaaluemii:iriteltiinja ostettiin.Rakenoustyij
aloitettiinkevrie[a 1928,ja re tyijllistivattuolloin
noin250kauhavalaista.

Ankeaalku
Runsas vuosi rakennustiiidenalkamisesta
heinekuun6. piiivii 1929oli se suu piiivzi,jolloin
Ilmailukoulusiirtyi Kauhavalle.Siirto suoritettiin
jossaoli yksi II lk:n
ylimeziraisella
sodlasjunalla,
miehist6A
kaksi"hArkiivaunua"
va nu upseereitaja
r/201s
ffiil|l
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varten,yksivaunuautoja,2lvaunualentokoneitaja
varten.Matka
seitsemenvaunuasotilastavaroita
Helsingistzt
5.7.29
klo 02.40
Juna
liihti
kestikauan.
ja saapuiKauhavalle6.7.29 klo 02.00. Koulun
johtaja everstiluutnantti
Opas teki toki matkaD
llmailukoulunautolla.
kanssa
kapteeniJuseliuksen
jiilkeen
aloitetliinviiliftdmesti
Muuttojunantulon
ja siirtiiminenvaruskuntaan,
kuormanpurkaminen
jajo sananapiiive[enousiensimmainen
kuomasta
Kauhavantaivaalle!
purettukonekokeilumielessd
vasta viinleisteltiin ja
Esikuntarakennusta
osittain laskettiin vasta
oppilasrakennuksessa
peruskiveii,mutta testa huolimatta voitiin
aloittaajokahderviikon kuluttuaeli
lentokoulutus
Kauhavallalennetyn
Ensimmtiisen
15.heinakuuta.
k o u l u l e n n o nm u i s t o k s ro n 2 . h a l l i n s e i n Z i a n
my6hemminkiinnitctty kuparilaatta.Varuskunnassa olivat valniina ainoastaantoimintaan
valftemattetarvittavatEkennuksetja vain kaksi
asuintaloa,minke vuoksi henkiliikunnanasuntotilanne oli surkuhupaisa.Vain pienelle osalle
upseeristoaoli rakennettuasuntoja koulun
yhteyteen,joten suurin osa joutui hakeutumaan
k i r k o n k y l i i i i n .Y m p i r i s t 6 o l i v i e l e a i v a n
siivottomassakunnossa,saveaja liejua oli
kaikkialla.Teitii ei ollut lainkaan,oli vain syvat
kuljetuksen
saviset urat rakennustarvikkeiden
jAljilte. Kirkonkyliiltii varuskuntaanoli k:i)'tetyksitie,alunperinns.viljelystie.
tavissA
ainoastaan
pohjattoman
liejuinenjaupottava,ettei
niin
Tie oli
jalkamies
muuten
piiiissyt
eikii pyiir:iilijaeteenpAin
pitkin.E|eskirkonkylenPikku
kuinpellonpiennarta
Pappilaanmajoitettunaollut upseeri tokaisikin
tytimatkallaanIlmailukoululle,kun savivelli
rempiessiiroiskahtiyli saapasvaren:
"Tiilitehdas
mitean
pitiinyl
rakentaa
eikii
tanne olisi
ilmailukoulua.Tulen anomaansiirtoatiieltepois,
ennenkuin tii?illiikasvaardpylatvarpaittenviiliin."
Ei pidiiknzinihmetella,ettii kouluun siirretytja
komennetutsaivat alussa hyvin vastenmielisen
Vedensaantikin
koulunsijpituspaikasta.
kasityksen
joten
ruoka
usein
mydhAsryi,
oli epavarmaa,
puhunattakaanett;iolisijoka aamusaanutkasvonsa

Muistokilpi 2lt:lllin seinessiiKuva:f inmNichnrn

tehokkaalla
juuri toisinpiiineli poistaapintakosteus
TiistAjohtui, ettii Kauhavankenfia
salaojituksella.
oli alkuaanmelko lailla kelvoton ja lahes 30
seuraavanvuoden aikanakeviiisin lentokiellossa
kelirikon takia, siis vuoteen 1960 asii, jolLoin
loppukes6stdvalmistui uusi kestop:iiillystetty
kiitotie.
parantuaVuosina
Vrihitellenalkoivalolot sent?iAn
koululle
toimesta
valtion
1930 31 rakennettiin
johtavah).v:imaantic.Ominvoimintehtiinalueelle
lisekitaja kiiytavie,niin ettejo vuodenkuiuttuaoli
toiseenkuivin
p:iasterakennuksesta
mahdollisuus
jaloin. Kesiillii 1930 alottiin rakentaauutta
(nykyistiiesikuntaa),johontulivat
koulurakennusta
luokkahuonect,toimistot, kiiasto, valokuvaussdhkii- ja radiolaboratorio,s:i:ihavaintohuone.
asesalija -varasto,moottoriopetusopetushuon€et,
ja voimistelusali.
huone,puusepenverstas

pesryksi.
Entii
oli vielakeskentekoinen.
Vicmiiriverkostokin
perustetun
lentokenttA?Kauhavan savimaalle
kentan ongelma oli vuosikausia kunnollisen
puute.Ruohoketlt:in
suunnittelijoiden
salaojituksen
saisitarpeeksi
oli taata,ettapintaruoho
paetarkoitus
kosteutta,mutta parannustydolisi pitAn)'ttehde
3,t
Waa r/2015

Lentokoulutuksenalkuaskeleet
oppilaat olivat
1920-luvullaohjaajakurssien
kuuluvla upseerelta
pdeosinkantahenkiliikuntaan
mytis
mekaanikkokoulutuksen
melko
usein
nutta
Myds suoraansiviilistiioli
saaneitaaliupseereita.
mahdollista pa?istaohjaajakurssille,jolLoin
sotilasarvonsijaar kiiytettiin nimityste lentiija.
Ohjaajakoulutuksenrinnalla tapahtui myds
Lentomerkkiavartenvaadiftiin
fihystajekoulutus.
kaksoiskoulutuksenliseksi 60 lentotuntia,Ja
oli paljon erilaisia lasku-ja
koulutusohjelmassa
kaartoharjoituksia.Niiden lisiiksi koulutukscen
sisAltyi 3 korkeuslentoa,4 matkalentoa,2
kanssa,3 valokuvaustiihystiij?in
pommituslentoa
lentoalehystaja[kanssa,3 konekiviieriamnuntaa
tahysdjen kanssa, 3 ryhmAlentoa,2 yijlcntoa

Samoinoli vaikeuksiapysya
vakavana,
kunJusclius
opetti,miten kaartotehdaiin.Hdn istui opettajan
korokkeellenostetuntavalUsenp6ydentakanaja
selitteessA;in
ohjaintenliikt<eitiikoko ajan pelasi
oikeallakiidelliiiinja jaloillaanikiiiin kuin ohjaten
konetta.
Lentopaiveluoli ohjaajaoppilaillesiihen aikaan
ryysisestikin kovaa puuhaa. Jos mieli paasta
lennolle, oli oltava mukana mytjs huoltamassa
koncila.VarsinkinCaudronitvaativathuoltoa,ja
ennen kaikkea niitl oli yhtenaidnpestAv:i.
Lauantaipaiviit
kd''tettiinkinkoneidenpesemiseen:
kuumaavetta,miintysuopaa,
j uuriharjaaj a trasselia.
jo
Noissa ensimmaisen
maailmansodan
aikaisissa
Caudron-koneissa
oli erikoinen moottoi, jossa
sylintcriryhme
pydri potkurinkanssakampiakselin
ymp?irillA.Tellaiseenmoottoriin kelpasi dljyksi
vain risiini6ljy,jonka roiskeetjohdetti;nkoneen
rungoneli mahanalle.Sopiiarvata,ettiirungonalue
oli jokaisen lennon jrilkeen paksun 6ljytahnan
peittiime.

V loaT\:iilLirnKauh.rldn
Lursrc cnsrmmiirnen
ruispuoljnenlenlo,oppilas_
Kuvassalnla Njskancn

kuutamossaia 2 taitolenloharjoitustat
pari
parinopeaa
silnlukkaa,
vaakakienetta
eli tynnyriiija
sydksykierteet.
Nykyiseenvenattunakoulutusvaikuttaavaatimattomalta. nutta silioin lentaminen oli paljon
yksinkcrtaisempaa.
Koneissaei ollut viela kovin
moniavipujaja mittareita,eivatkdharjoituksetkaan
olleetniin seennijsteltyjA,
rajoitettujaja valvottuja
kuin nykyisin. Koulnkoneidenkirjo saattoiolla
hyvinkinlaaja,sill?ijos hy'vinonnisti,sai ',t}ypit,,
peria^atteella
"Iuossa.onkonc, menelentiimeen,,.
Kurssinaikana
oppilaan
lcnropejvZilirjaan
luli mrn.
sellaisia
rlyppcjiikuinCaudron.
Saaski.
Avro.Acro.
Smoljk, Mar-tinsyde
ja Moth. Ohjaustekniikkaa
opettiitseohjaajalaivueen
kom,9ntaja
kapteeniNiilo
Juselius,jolla oli pdyd:illeenSantahaminan
vesilentoasenalta
opetusvdlineeksi
mukaanjezinyt
kellukekoneHansa.Oppilaisraoli huvittavaaja
hicmanifr'okastakin.kun Juseliusvesikoneellaan
nayttija kuvasikolmetlpisteenlaskuamaakentiille.

Caudronissaohjaaja piti vasemmallakddcllaiirr
kiinni kaasu-jailmavivuista.
silleneeivetpysyneet
auki pitelemeftA.Jalat tarvittiin polkimissa,sillii
moottorin ja potkurin pyiirilDisentakia kone
tavallisestikampesijonnekin p?iin. Oikea kiisi
rarviniinpuole.taan
joten
ohjaussau\an
vafiessa.
kartankZisitteleminen
leononaikanaoli vaikeaa.
Kompassioli Caudronissa
lattiallajnlkojenvelissa
miltei ikymettdmissd.
Muitainstrume[ttejaolivat
kierroslukumittari,nopeusmittari.iiljylasi ja
vatupassrntapainen "mehulasi,'kaarto- ja
kallistusmittarina.
Lentokonehalleissa
ei ollut betodsta valettua
lattiaa, eike myiiskiian hallien edustoja ollut
betonoitu.Niin kuin nykydiinkinoppilasporukan
tehtiiviin kuului siirtii?iaan'ruisinkoneethallisra
ja illalla takaisin halliin.
seisontapaikoilleen
Tarvittiin siis raakaavoimaa,reipastamieltaja
h)'va;iyhteishenkea.
Tilannehelpotruioleellisesti,
kun v.1933 valmistui hallien edustallaoleva
ja valettiinhalleihinlattiat.
betoninenseisonta-alue
Taste akoi Lentosotakoulun
85 !'uotta kestenyt
kunniakaskehityskaarikansail1viilisen
rason
lentokoulutuskeskukseksi,
mutta sen valtiovalta
piiafii kyseelalaisinpcrusteinkatkaistavuoder
2015alustalZihtien.
r2orslltallq

Hawk-rir,lslij:i
Kauhavallav.I 994 .Hawkirilmesryivar
Kauhavaej o vuonnaI 984j a ovatkiiyrassii
edeltccnkiD.

Tyrmisfyftivii lakkautusuutinen
Ilmasotakoul
tuthistorid -teoksenonsin'Dn:iinen
osa
(1918-1980)pAauyy silloisen apulaisjohtajar
rnajuri Jorma Haanpaiinsaioihin "Trskinpa ne
heirat,jotka l92olur,ulla Ilmasotakoulun
paikkaa
kartalle piirtelivZit,osasivat aavistaa, ette
PohJannaataloaisi edelleen 2000-luvulle
mcnteess;iparhaal edellytykset lentokoulutuspaikkana".
Tuskinpa 85 vuotta mydhemmink:ienkukaan
Lentosotakoulun
helkiliikunnastaosasi aavistaa,
kunhelmikuun8.piiiv?in?i
keskiviikkona,'
"mustana
r u o n n a 2 0 1 2 j u l k i s t e t t i i np u o l u s l u i \ o i m r e n
ja siind oleva
rakenneuudistussuunnitelma
maininta,ette Kauhavanvaruskuntaoli pe,itetty
lakkauttaaI.1.2015.EteLi-Polianmaaila
uutinen
otettiin vastaantytmistyneenii.Kansainvalisen
l e n t o k o u l u t u s - k e s k u k s e sny s t e n l a a t t i n e n
vaLnistelu, Hawk-suihkuharjoituskoneiden
keskittamioen
Kauhavalleja liihes 20 miljoonan
investoinnitmm. lcnnodohtoon, ruokalaanja
rakennuksiinndyftivAt varmistancenKauhavan
tulevaisuuden
ilnavoinlienkoulutusj
adestelmdssa.
Varuskunnan
henkildstaille
lakkauttamisuutinen
oli
shokki.Lentosotakoululaisten
uskotulevarsuureen
oli ollutvahva,silldSveitsistiostettumodemisoitu
Hawk'kalustooli otettu suurin juhlallisuLrksin
vastaanvain muut'amalanukausisitten.Lakkauttaminen n:iyttaytyi surullisena palkilrtona
l/r(lq tnors
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joka koulutuksessa
benkildstdllc
siitiikehirystydsr;i,
oli saatu viimeksi kr uneina vuosina aikaan:
KauhavanHawk-koulutus
oft sijoittunuteurooppalaisessavertdilussakolmen parhaanjoukkoon.
Tyrmistyst?ija pettyrryst?i lisAsivet my6s
maakuntalehtien
paakirjoitukset.Niissii palattiin
muutamanvuodentakaisiinlupauksiin,joiden oli
tulkittu merkitseviinLentosotakoulunkoulutusjatkumistapitkiilti 2030-luvulle.
tehtziven
Taustalla
oli ilmavoimienkomentajankenraalimajurl
Jarmo
LindberginLentosotakoulun
80-vuotisjuhlassa
vain
wotta aiemminpitemejuhlapuhe,jonka mukaan
u u s i c nI l a w k - h a n k i n t o j e
nn
ihlitn \crmi.ra\dn
kotimaisenlentokoulutusjddestelmiin
siiilymisen
pitkille tulevaisuuteon.
Alueen lehrikirjoituksissa
ilma-voimien komcntajan.juhlapuheensanoma
ymmiirrettiinniin, ettzi Lentosotakoulu
edelleen
siiilyyKauhavalla.
Sellainen
kAsitysvahvistlimyiis
suurelle lukijakunnalle.Pettymys kenraalin
puhcisiin ja ilmavoimiin oli syvi. Miljoonicn
eurqen investoinDitosoittautujvatturhiksi.Tieto
KauhavantukikohdanteydelliscstA
hykaamiseste
koryikentriksioli vaikeaottaavastaan.Kauhavan
L e n t o s o t a k o u l u pn o i s t a m i n e ni l m a v o r m r e n
sodanajantukeutumisjerjcstelmiistii
oli tzimdn
alueenkymmenilletuhansilleihmisillehenkisesti,
ja moraalisesti
eottisesti
koko raLrhan
ajanraskair
isku.Lensi-Suomen
ld?ininviimeisenvamskunnan
lakkauttaminen
sai Dtydsaikaanvahvaaepaluottamusta Suomen kaikkien alueiden puolustus-

KoulunmWnti ja tulevaisuus
laittoivat
Tammikuussa
2013 Senaatti-kiirteisi6t
joiden
joukossa
puolustusvoimien
kohteet,
mlTntiin
Kauhavanvaruskuntakin
oli- Mlynnissiioli koko
alue,joka kiisiftii:i129hehtaaa
Lentosotakoulun
maatajanoin40rakennusta.

HaNk-simulaattori.KauhavaFIawk-kouhitusd)'ni
kansainviljsenlenlokouhtuksenedeil)tyksetsijoittumalia
eurooppalaisessa
venajlussakolmen pa aanjoukkoon.

doktrijninvaliditeettiinja pohjalaisilleqypillisen
vahvanmaanpuolustustahdon
siiilymiseen.
Jotkut
jopa palautmaakuntakomppanian
reserviliiisist:i
tlvat varusleltaaD.

Puolustusvoilnauudistuksen
poliitliseen
kesittel)D'n
o.allisruneet
kan'ancdustajarkin
oliral $rmist),
neita, niin itse uudistuksensisiilltistAkuin sen
valmistelutavasta.
Koulun lakkauttamista
ei ollut
nimittiiin kasitelty milliian tavalla parlamenkontaktiryhmasszi.
taarisessa
Kauhavan
[imi ei ollut
miss?ianvaiheessalakkautusuhanalla olevien
varuskuntien
iueftelossa.
Ala-arvoistapa:itdksentekoplosessia
kuvaakansanedustaja
LasseHautalan
Lentosotakoulunpiiiitostilaisuudenpuhecssaan
kayttanii ilmaisu: "Ylletyksicn taustallaoii
poliittinenpeatds.Ensin tchtiin pettds ja sitten
keksittiinperustelut."
Kunniakashistoria
Kauhavan Lentosotakoulustatuli 85 voodel
kunniakkaanhistoriansaaikana Suomen ilmavoimiin liittyvii kiisite. Kauhavaon jokaisella
ja isiinmaalle.
solullaansykkinl,tsotilasilmailulle
Voidaankiistattatodeta.etta Lentosotakoulu
on
ollut tiirkca koko maakunnanidentiteetille.
Lentosotakoulun
lipussaon ainoanailmavolmlen
joukko-osastoista l. luokan vapaudenristi
nauhoineen.Kyseinentuntustus on annettu
nimenomaanvaikpina sota-aikoinatoteutetusta
ja siita, ettzi ratkaisevasti
lcntokoulutuksesta
Suomen;tseniiisyystaisteluun
vaikuttaneet
lentajet
ja
olivat kaikki Kauhavallaperuskouluhrksensa
lentejenkasteensa
saaneita.

vamistuivat keveelle
Uudet omistusjArjestelyt
2014. kun varuskunnanuudeksi omistajaksi
perustamayritysilmoittautuiPohjalaisyrituijien
r y h m i i L S K B u s i n e s sP a r k O y . Y h t i 6 n
ja
suunnitelmana
on hyddyntiiiikoulunrakcnnuksia
y tystoiminnan
infiastruktuuriakansainvZilisen
hankkeista
kotimaisista
tarpeisiin.Keskenereisista
voidaan mainita mm. Kauhavalle keskitetty
ja
valtakunnallinenalkeislentokoulutLrskeskus
ilmailumuseoiden
kokoelmakeskus
kansallinen
pennnel
Elzikii6n
Kauhavan
Lentosotakoulun
Lehteet:
Ilmasotakoulun
historiaI 9I 8-1980
MaritiP€ltonen:
histoia I 98I -2014
MikkoElo:Lcnlosotakoulun
llnusotakoulu
Kauhaval,a
I 929-I 969
Ilmasotakoulu60\,uotta
70vuottaKa ravallasolilaslentejienkoulutusla
80vuottaKauhavalla
L€ntokoulutusu
2012
TimoNi€ninen:Paluulento
lapsuuleen

Perin!cyhdisiykset
KarhavanLenlosolakoulun
puhccnjohtajaOlli
Nieminenonsyntynyt2l.l.l946
henon suoriltanul
Kauhavalla.
Varusmicspalvehksensa
( 1966-1967)ja
Ilmatorjuntapatteristossa
Pohia.maan
(7.4.
R€serviupseerikoulussa
Haminassa 1967-14.7.1967,
hiincton ylenneny
RUK 124).ReseNinyliluutnantiksi
mm.
vuonna1989.Nieniselleon myiinnetlyansioistaan
(2008)sek:i
valko;se.Ruusunansiorisri
Suomen
l l T a \o l n r c nk r l r a l , r lkoi nla m r r L l i ( 2 0 1 1 ) .
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