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Ilmailukoulun tulo Pohjanmaalle
Kauhavan Lentosotakoulun alkujuuret juontuvat
Turusta, sill?i Turull lentoasemalle perustettiin
1.8. I 9 I 8 Lentokoulu. TiimA vaihe jiii tosin lyhyeksi,
sill?ijo lokakuun alussa I9l8 Lentokoulu siirrettiin
Santahaminaan, jolloin koulusta muodostettiin
Suomen Lentopataljoona. Santahamina oli l?ihinnii
ns. vesilentoasema, ja iimailukoulun sijoitus-
paikkana siihen sisiiltyi huomattavia epekohtia,
joista merkittevin oli kunnollisen maalentokentdn
puute. Joka kese jouduttiin lahettiimAen Utliin
koulutuskomennuskunta, joten seke koulutuksen
yhteniiisyys ctta teknillinen mekaanikkokoulutus
kersivet huomattavasti. Neihin epAkohtiin kiinnitti
huomionsa myds v. 1924 rnaahan kutsuttu
englantilainen sotilaskomitea, jonka ilnailuasian-
tunti joina olivat evemtit Holt ja Maycock.
Seurauksena oli, ette ryhdyttiin suunnittelemaan
ilmaiiukoulun siirtoa sisiimaalun.

Ensimmeiseni vaatimuksena oli, ettii tulevassa
sijoituspaikassa lentokenttA ja vesilentoasema
olisivat lehekkiin ja voisivat toimia yhtenaisen
johdon alaisem. Aluksi tutkittiin, ltjltyisikij Vaasan

ympdristdstii sopivaa paikkaa yhdistetylle maa- ja
vesilentoascmalle. Sopivaa ei kuitenkaan lijytynyt,
joten sellaista oli etsitt:ive kauempaa sisiimaasta
E lelA-Pohj anmaan lakeuksilta. Maakunt11an
suunnatulla lentomatkalla oli mukana my6s eversti
Maycock. Tellitin piinettiin rasti Kauhavankin
kohdalle; tosin ei aivan nykyiser lentokenterl
paikalle, vaan siitii n.4 km lanteen eli Pemaan kylan
kohdalle.

Tarkempieo maaperiimittaustcn mukaan maan laatu
*i)tti paljon huonornmalta kuin Etele-Pohjanmaan
rintapitiijisse, ja t?istii pZiercltiin, etta maan hintakin
oli varmaan Kauhavalla huomattavastj halvempaa.
Kevii i i l l i i  1925 valitt i in Kauhavan asernan
lansipuolelta Kosolanmeen sivusta lentokenttaalue,
ja sanomalehdissii kirjoitcttiin valtavi1l otsikoin, cttd
lentokentt;i tullaan rakentanaan milloin mihinkin
paikkaan.

Maanomistajien kanssa si kuitenkaan oLlut
huomattu asiasta vielii ollenkaan neuvotella, ja
niinpii he 'airat pdAhrnsA. etl i ". ienaa i on
p:iatdnyt" rakentaa lentokentan juuri heiddn
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EnsimnAis*i Caudron-konetta valm istellaan lennolle keskella rakennusrytimaata. Ku!r: 'r'i oNic,ni.cn
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Vasenmalla Linnarakennus, k€skella esikunta lrallicn valissA. oik ylhiiailh bevostallit. oik keskellii sairaala,
alhaalla oppilasasuntolan rakeffrustydrnaa. Kuvi, sA'[Na

maalleeniaheill:i olikin nyt tilaisuus ottaa maastaan
haluamansa hinta. Niinpii he m?iar:isivatkin
lentokenttealueellc viisin](ertaisesti normaalia
korkeamman l rch laar ih innan.  Maanomis la j ien
nekemysten taustalla oli ehkii myiis pelkoja ja
ennak:koluuloja. Ne kayvat ilmi muistiinmerkitysta
keskusteLusta, jota kA)'tiin heiden kansaan. Isiinnillo
koetettiin kaikin tavoin selostaa etuisuuksia, joita
lentoaseman sijoittaminen paikkakunnalle toisi
mukanaan, ja samalla koetettiin saada selville syy,
miksi he ovat miidrenneet maasta ni in kohtuuttoman
hinnan. Eres is?innist:i oli vastannut ykskantaan, etta
hyddyista han ci tiede mit?izin, mutta kustarnuksia
tulee ainakin kunnalle, joka joutuu eleftiimeen
sotav:ien tulosta aiheutuvia ongelmia: aviottomia
lapsia!

Suunnitelma sijoittaa lentokenfia Kauhavalle oli
siis viih:ill?i peruuntua, ja paikkaa oli etsiftavii
muualta. Lentokcntiiksi sopiva ja maan laadunkin
puolesta samanarvoinen kenttaalue ldytyikin
Laihialta, ja niinpa puolustusmiristeriii ryhtyi
valiftdmesd neuvotteluihin Turun tuomiokapitulin
kanssa, koska valittu alue oli Laihian kirkkohenan
virkatalon takana. Tiilla viilin olivat kauhavalaiset
kuitenki!1 ryhtyneet toimimaan. Tilanomistaja V
Niemi oli pitAnyt maanomistajien kanssa

kokouksen, jossa hiin oli koettanut saada heidat
j i irki insii vaatimuksiensa suhteen. Hanet oli
L-uitenkin kokouksessa leimattu "Helsingin herrain"
asiamieheksi, ja nAin hanen aloitteensa raukesi.
Niemi (-i kuitenkaan hellittanyt, vaan ylrteistydssa
liikemies Ville Orenmaan kanssa he toimittivat
Helsinkiin puolustusministeridijn ilmoituksen' ettii
aivan !alitun Kosolanm:ien lentokenttdalueen
viereste sai ostaa maata normaaliin keskihintaan
6000-8000 markkaa hehtaarilta.

Liikemies Ville onenmaa oli pitej:issa suurta
arvolantoa nauttincan pastori Matti Rantasen
my<itiraikutuksella onnisrunut slamaan mwnli-
tarjoukset kahdelta isennaltA, jotka omistivat peltoja
nykyisen lentokenten alueella Ontonnevalla. Test:i
scurasi uusi tiedustelu, jonka perusteella nykyinen
kenttaalue mii:iriteltiin ja ostettiin. Rakenoustyijt
aloitettiin kevrie[a 1928, ja re tyijllistivat tuolloin
noin 250 kauhavalaista.

Ankeaalku
Runsas vuosi rakennustii iden alkamisesta
heinekuun 6. piiivii 1929 oli se suu piiivzi, jolloin
Ilmailukoulu siirtyi Kauhavalle. Siirto suoritettiin
ylimeziraisella sodlasjunalla, jossa oli yksi II lk:n
va nu upseereitaja kaksi "hArkiivaunua" miehist6A
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varten, yksi vaunu autoja,2l vaunua lentokoneitaja
seitsemen vaunua sotilastavaroita varten. Matka
kesti kauan. Juna liihti Helsingistzt 5.7.29 klo 02.40
ja saapui Kauhavalle 6.7.29 klo 02.00. Koulun
johtaja everstiluutnantti Opas teki toki matkaD
kapteeni Juseliuksen kanssa llmailukoulun autolla.
Muuttojunan tulon jiilkeen aloitetliin viiliftdmesti
kuorman purkaminen ja siirtiiminen varuskuntaan,
jajo sanana piiive[e nousi ensimmainen kuomasta
purettu kone kokeilumielessd Kauhavan taivaalle!
Esikuntarakennusta vasta viinleistelt i in ja
oppilasrakennuksessa osittain laskettiin vasta
peruskiveii, mutta testa huolimatta voiti in
lentokoulutus aloittaajo kahder viikon kuluttua eli
15. heinakuuta. Ensimmtiisen Kauhavalla lennetyn
kou lu lennon muis toksr  on  2 .ha l l in  se inZ ian
my6hemmin kiinnitctty kuparilaatta. Varuskun-
nassa olivat valniina ainoastaan toimintaan
valftematte tarvittavat Ekennukset ja vain kaksi
asuintaloa, minke vuoksi henkiliikunnan asunto-
tilanne oli surkuhupaisa. Vain pienelle osalle
upseeristoa oli rakennettu asuntoja koulun
yhteyteen, joten suurin osa joutui hakeutumaan
k i rkonky l i i i i n .  Ympi r i s t6  o l i  v ie le  a ivan
siivottomassa kunnossa, savea ja l iejua oli
kaikkialla. Teitii ei ollut lainkaan, oli vain syvat
saviset urat rakennustarvikkeiden kuljetuksen
jAljilte. Kirkonkyliiltii varuskuntaan oli k:i)'tet-
tavissA ainoastaan yksitie, alun perin ns. viljelystie.
Tie oli niin pohjattoman liejuinenja upottava, ettei
piiiissyt jalkamies eikii pyiir:iilija eteenpAin muuten
kuin pellonpiennarta pitkin. E|es kirkonkylen Pikku
Pappilaan majoitettuna ollut upseeri tokaisikin
tytimatkallaan Ilmailukoululle, kun savivell i
rempiessii roiskahti yli saapasvaren: "Tiilitehdas
tanne olisi pit i inyl rakentaa eikii mitean
ilmailukoulua. Tulen anomaan siirtoa tiielte pois,
ennen kuin tii?illii kasvaa rdpylat varpaitten viiliin."
Ei pidiiknzin ihmetella, ettii kouluun siirretyt ja
komennetut saivat alussa hyvin vastenmielisen
kasityksen koulun sijpituspaikasta. Vedensaantikin
oli epavarmaa, joten ruoka usein mydhAsryi,
puhunattakaan ett;i olisijoka aamu saanut kasvonsa
pesryksi.
Vicmiiriverkostokin oli viela keskentekoinen. Entii
lentokenttA? Kauhavan savimaalle perustetun
kentan ongelma oli vuosikausia kunnollisen
salaojituksen puute. Ruohoketlt:in suunnittelijoiden
paetarkoitus oli taata, etta pintaruoho saisi tarpeeksi
kosteutta, mutta parannustyd olisi pitAn)'t tehde
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juuri toisin piiin eli poistaa pintakosteus tehokkaalla
salaojituksella. TiistA johtui, ettii Kauhavan kenfia
oli alkuaan melko lailla kelvoton ja lahes 30
seuraavan vuoden aikana keviiisin lentokiellossa
kelirikon takia, siis vuoteen 1960 asii, jolLoin
loppukes6std valmistui uusi kestop:iiillystetty
kiitotie.

Vrihitellen alkoival olot sent?iAn parantua Vuosina
1930 31 rakennettiin valtion toimesta koululle
johtava h).v:i maantic. Omin voimin tehtiin alueelle
lisekitaja kiiytavie, niin ettejo vuoden kuiuttua oli
mahdollisuus p:iaste rakennuksesta toiseen kuivin
jaloin. Kesii l l i i  1930 alotti in rakentaa uutta
koulurakennusta (nykyistii esiku ntaa), johon tulivat
luokkahuonect, toimistot, kiiasto, valokuvaus-
laboratorio, s:i:ihavaintohuone. sdhkii- ja radio-
opetushuon€et, asesali ja -varasto, moottoriopetus-
huone, puusepenverstas ja voimistelusali.

Lentokoulutuksen alkuaskeleet
1920-luvulla ohjaajakurssien oppilaat olivat
pdeosin kantahenkiliikuntaan kuuluvla upseerelta
nutta melko usein mytis mekaanikkokoulutuksen
saaneita aliupseereita. Myds suoraan siviilistii oli
mahdoll ista pa?ista ohjaajakurssil le, jolLoin
sotilasarvon sijaar kiiytettiin nimityste lentiija.
Ohjaajakoulutuksen rinnalla tapahtui myds
fihystajekoulutus. Lentomerkkia varten vaadift iin
kaksoiskoulutuksen liseksi 60 lentotuntia, Ja
koulutusohjelmassa oli paljon erilaisia lasku- ja
kaartoharjoituksia. Niiden lisiiksi koulutukscen
sisAltyi 3 korkeuslentoa, 4 matkalentoa, 2
pommituslentoa tiihystiij?in kanssa, 3 valokuvaus-
lentoa lehystaja[ kanssa, 3 konekiviieriamnuntaa
tahysdjen kanssa, 3 ryhmAlentoa, 2 yijlcntoa
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V loaT \ : i i lL irn Kauh.r ldn Lursr c cnsrmmiirnen
ruispuoljnen lenlo,oppilas_ Kuvassa lnla N jskancn

kuutamossa ia 2 taitolenloharjoitustat pari
silnlukkaa, pari nopeaa vaakakienetta eli tynnyriiija
sydksykierteet.

Nykyiseen venattuna koulutus vaikuttaa vaatimat-
tomalta. nutta silioin lentaminen oli paljon
yksinkcrtaisempaa. Koneissa ei ollut viela kovin
monia vipuja ja mittareita, eivatkd harjoituksetkaan
olleet niin seennijsteltyjA, rajoitettuja ja valvottuja
kuin nykyisin. Koulnkoneiden kirjo saattoi olla
hyvinkin laaja, sill?i jos hy'vin onnisti, sai ',t}ypit,,
peria^atteella "Iuossa.on konc, mene lentiimeen,,.
Kurssin aikana oppilaan lcnropejvZil ir jaan luli mrn.
sellaisia rlyppcji i kuin Caudron. Saaski. Avro. Acro.
Smoljk, Mar-tinsyde ja Moth. Ohjaustekniikkaa
opetti itse ohjaajalaivueen kom,9ntaja kapteeni Niilo
Juselius, jolla oli pdyd:il leen Santahaminan
vesilentoasenalta opetusvdlineeksi mukaan jezinyt
kellukekone Hansa. Oppilaisra oli huvittavaa ja
hicman ifr'okastakin. kun Juselius vesikoneellaan
naytti ja kuvasi kolmetl pisteen laskua maakentiille.

Samoin oli vaikeuksiapysya vakavana, kun Jusclius
opetti, miten kaarto tehdaiin. Hdn istui opettajan
korokkeelle nostetun tavalUsen p6yden takana ja
selitteessA;in ohjainten liikt<eitii koko ajan pelasi
oikealla kiidelliiiin ja jaloillaan ikiiiin kuin ohjaten
konetta.

Lentopaivelu oli ohjaajaoppilaille siihen aikaan
ryysisestikin kovaa puuhaa. Jos mieli paasta
lennolle, oli oltava mukana mytjs huoltamassa
koncila. Varsinkin Caudronit vaativat huoltoa, ja
ennen kaikkea niit l  oli yhtenaidn pestAv:i.
Lauantaipaiviit kd''tettiinkin koneiden pesemiseen:
kuumaa vetta, miintysuopaa, j uuriharj aa j a trasselia.
Noissa jo ensimmaisen maailmansodan aikaisissa
Caudron-koneissa oli erikoinen moottoi, jossa
sylintcriryhme pydri potkurin kanssa kampiakselin
ymp?irillA. Tellaiseen moottoriin kelpasi dljyksi
vain risiini6ljy, jonka roiskeet johdetti;n koneen
rungon eli mahan alle. Sopii arvata, ettii rungon alue
oli jokaisen lennon jrilkeen paksun 6ljytahnan
peittiime.

Caudronissa ohjaaja piti vasemmalla kddcllaiirr
kiinni kaasu-ja ilmavivuista. sille ne eivet pysyneet
auki pitelemeftA. Jalat tarvittiin polkimissa, sillii
moottorin ja potkurin pyiirilDisen takia kone
tavallisesti kampesi jonnekin p?iin. Oikea kiisi
rarviniin puole.taan ohjaussau\an vafiessa. joten
kartan kZisitteleminen leonon aikana oli vaikeaa.
Kompassi oli Caudronissa lattialla jnlkojen velissa
miltei ikymettdmissd. Muitainstrume[ttejaolivat
kierroslukumittari, nopeusmittari. i i l jylasi ja
vatupassrn tapainen "mehulasi, '  kaarto- ja
kallistusmittarina.

Lentokonehalleissa ei ollut betodsta valettua
lattiaa, eike myiiskiian hallien edustoja ollut
betonoitu. Niin kuin nykydiinkin oppilasporukan
tehtiiviin kuului siirtii?i aan'ruisin koneet hallisra
seisontapaikoil leen ja i l lal la takaisin hall i in.
Tarvittiin siis raakaa voimaa, reipasta mielta ja
h)'va;i yhteishenkea. Tilanne helpotrui oleellisesti,
kun v.1933 valmistui hall ien edustalla oleva
betoninen seisonta-alue ja valettiin halleihin lattiat.
Taste akoi Lentosotakoulun 85 !'uotta kestenyt
kunniakas kehityskaari kansail1vii l isen rason
lentokoulutuskeskukseksi, mutta sen valtiovalta
piiafii kyseelalaisin pcrustein katkaista vuoder
2015 alustalZihtien.
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Hawk-rir,lslij:i Kauhavalla v. I 994 .Hawkir ilmesryivar Kauhava e j o vuonna I 984 j a ovat kiiyrassii edeltccnkiD.

Tyrmisfyft ivii lakkautusuutinen
Ilmasotakoul tut histo rid -teoksen onsin'Dn:iinen osa
(1918-1980) pAauyy sil loisen apulaisjohtajar
rnajuri Jorma Haanpaiin saioihin "Trskinpa ne
heirat, jotka l92olur,ulla Ilmasotakoulun paikkaa
kartalle piirtelivZit, osasivat aavistaa, ette
PohJannaa taloaisi edelleen 2000-luvulle
mcnteess;i parhaal edellytykset lentokoulutus-
paikkana".

Tuskinpa 85 vuotta mydhemmink:ien kukaan
Lentosotakoulun helkiliikunnasta osasi aavistaa,
kun helmikuun 8. piiiv?in?i "mustana keskiviikkona,'
r  uonna  2012  ju l k i s te t t i i n  puo lus lu i \o imren
rakenneuudistussuunnitelma ja siind oleva
maininta, ette Kauhavan varuskunta oli pe,itetty
lakkauttaa I.1.2015. EteLi-Polianmaaila uutinen
otettiin vastaan tytmistyneenii. Kansainvalisen
len tokou lu tus-keskuksen sys ten laa t t inen
vaLnistelu, Hawk-suihkuharjoituskoneiden
keskittamioen Kauhavalle ja liihes 20 miljoonan
investoinnit mm. lcnnodohtoon, ruokalaan ja
rakennuksiin ndyftivAt varmistancen Kauhavan
tulevaisuuden ilnavoinlien koulutusj adestelmdssa.
Varuskunnan henkildstaille lakkauttamisuutinen oli
shokki. Lentosotakoululaisten usko tulevarsuureen
oli ollut vahva, silld Sveitsisti ostettu modemisoitu
Hawk'kalusto oli otettu suurin juhlallisuLrksin
vastaan vain muut'ama lanukausi sitten. Lakkaut-
taminen n:iyttaytyi surull isena palkilrtona
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benkildstdllc siitii kehirystydsr;i, joka koulutuksessa
oli saatu viimeksi kr uneina vuosina aikaan:
Kauhavan Hawk-koulutus oft sijoittunut eurooppa-
laisessa vertdilussa kolmen parhaan joukkoon.
Tyrmistyst?i ja pettyrryst?i l isAsivet my6s
maakuntalehtien paakirjoitukset. Niissii palattiin
muutaman vuoden takaisiin lupauksiin, joiden oli
tulkittu merkitseviin Lentosotakoulun koulutus-
tehtziven jatkumista pitkiilti 2030-luvulle. Taustalla
oli ilmavoimien komentajan kenraalimajurl Jarmo
Lindbergin Lentosotakoulun 80-vuotisjuhlassa vain
wotta aiemmin piteme juhlapuhe, jonka mukaan
uus icn  I lawk-hank in to jen  n ih l i tn  \c rmi . ra \dn
kotimaisen lentokoulutusjddestelmiin siiilymisen
pitkille tulevaisuuteon. Alueen lehrikirjoituksissa
ilma-voimien komcntajan .juhlapuheen sanoma
ymmiirrettiin niin, ettzi Lentosotakoulu edelleen
siiilyy Kauhavalla. Sellainen kAsitys vahvistli myiis
suurelle lukijakunnalle. Pettymys kenraalin
puhcisiin ja ilmavoimiin oli syvi. Miljoonicn
eurqen investoinDit osoittautujvat turhiksi. Tieto
Kauhavan tukikohdan teydelliscstA hykaamiseste
koryikentriksi oli vaikea ottaa vastaan. Kauhavan
Lentosotakou lun  po is taminen i lmavormren
sodanajan tukeutumisjerjcstelmiistii oli tzimdn
alueen kymmenille tuhansille ihmisille henkisesti,
eottisesti ja moraalisesti koko raLrhan ajan raskair
isku. Lensi-Suomen ld?inin viimeisen vamskunnan
lakkauttaminen sai Dtyds aikaan vahvaa epaluot-
tamusta Suomen kaikkien alueiden puolustus-



HaNk-simulaattori. Kauhava FIawk-kouhitus d)'ni
kansainvil jsenlenlokouhtuksen edeil)tykset sijoittumalia
eurooppalaisessa venajlussa kolmen pa aan joukkoon.

doktrijnin validiteettiin ja pohjalaisille qypillisen
vahvan maanpuolustustahdon siiilymiseen. Jotkut
maakuntakomppanian reserviliiisist:i jopa palaut-
tlvat varusleltaaD.

Puolustusvoilnauudistuksen poliitliseen kesittel)D'n
o.all isruneet kan'ancdustajarkin oliral $rmist),
neita, niin itse uudistuksen sisiilltistA kuin sen
valmistelutavasta. Koulun lakkauttamista ei ollut
nimittiiin kasitelty milliian tavalla parlamen-
taarisessa kontaktiryhmasszi. Kauhavan [imi ei ollut
miss?ian vaiheessa lakkautusuhan alla olevien
varuskuntien iueftelossa. Ala-arvoista pa:itdksen-
tekopl osessia kuvaa kansanedustaja Lasse Hautalan
Lentosotakoulun piiiitostilaisuuden puhecssaan
kayttanii i lmaisu: "Ylletyksicn taustalla oii
poliittinen peatds. Ensin tchtiin pettds ja sitten
keksittiin perustelut."

Kunniakas historia
Kauhavan Lentosotakoulusta tuli 85 voodel
kunniakkaan historiansa aikana Suomen ilma-
voimiin liittyvii kiisite. Kauhava on jokaisella
solullaan sykkinl,t sotilasilmailulle ja isiinmaalle.
Voidaan kiistatta todeta. etta Lentosotakoulu on
ollut t i irkca koko maakunnan identiteeti l le.
Lentosotakoulun lipussaon ainoana ilmavolmlen
joukko-osastoista l. luokan vapaudenristi
nauhoineen. Kyseinen tuntustus on annettu
nimenomaan vaikpina sota-aikoina toteutetusta
lcntokoulutuksesta ja siita, ettzi ratkaisevasti
Suomen ;tseniiisyystaisteluun vaikuttaneet lentajet
olivat kaikki Kauhavalla peruskouluhrksensa ja
lentejenkasteensa saaneita.

Koulun mWnti ja tulevaisuus
Tammikuussa 2013 Senaatti-kiirteisi6t laittoivat
mlTntiin puolustusvoimien kohteet, joiden joukossa
Kauhavan varuskuntakin oli- Mlynnissii oli koko
Lentosotakoulun alue, joka kiisiftii:i 129 hehtaa a
maataja noin 40 rakennusta.

Uudet omistusjArjestelyt vamistuivat keveelle
2014. kun varuskunnan uudeksi omistajaksi
ilmoittautui Pohjalaisyrituijien perustama yritys-
ryhmi i  LSK Bus iness  Park  Oy.  Yht i6n
suunnitelmana on hyddyntiiii koulun rakcnnuksia ja
infiastruktuuria kansainvZilisen y tystoiminnan
tarpeisiin. Keskenereisista kotimaisista hankkeista
voidaan mainita mm. Kauhavalle keskitetty
valtakunnallinen alkeislentokoulutLrskeskus ja
kansallinen ilmailumuseoiden kokoelmakeskus

Elzikii6n Kauhavan Lentosotakoulun pennnel

Lehteet:
Mariti P€ltonen: Ilmasotakoulun historia I 9 I 8- 1 980
Mikko Elo: Lcnlosotakoulun histoia I 98 I -2014
llnusotakoulu Kauhaval,a I 929- I 969
Ilmasotakoulu 60 \,uotta
70vuottaKa ravalla solilaslentejienkoulutusla
L€ntokoulutusu 80 vuotta Kauhavalla
TimoNi€ninen: Paluulento lapsuuleen 2012

Karhavan Lenlosolakoulun Perin!cyhdisiykset
puhccnjohtajaOll i  Nieminenonsyntynyt2l . l . l946

Kauhavalla. Varusmicspalvehksensa hen on suoriltanul
Pohia.maan Ilmatorj untapatteristossa ( 1966- 1967) ja

R€serviupseerikoulussa Haminassa (7.4. 1 967- 1 4.7. 1967,
RUK 124). ReseNin yliluutnantiksi hiinct on ylenneny

vuonna 1989. Nieniselle on myiinnetly ansioistaan mm.
Suomen valko;se. Ruusun ansiorisri (2008) sek:i
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