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Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2013 
	  
 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 219 yhdistykseen ilmoittautunutta jäsentä. 
 

     Hallitus  Varsinaiset jäsenet henk.koht.varajäsenet 
 
 Puheenjohtaja Olli Nieminen 
 I varapuheenjohtaja Martti Rajaniemi Ilkka Peura 
 II varapuheenjohtaja Carl-Gustav Karling Pentti Hietanen 
   Antti Isosalo  Maarit Sippola 
   Erkki Kallio  Paula Takala 
   Anne Kytömäki Maaria Koivula-Talkkari 
   Heikki Korkealaakso Pasi Rajala 
   Jukka Malm  Olli Sulkakoski 
   Tarmo Seppä-Lassila Pauli Tyyvi 
   Eeva Haapsaari Juha Paukku 
   Pirkko Lamminpää Maria Hyyrynen 
 sihteeri/rahastonhoitaja Mikko Heikkilä   
 
 Kokoukset 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Varuskuntakerholla 4.6.2013, osallistujia 12 jäsentä. 
Hallitus on kokoontunut toimintavuonna  6 kertaa, kokoukset on pidetty Varuskuntakerholla. 

  



          
      
 Vuoden 2013 tapahtumia 
 

1. Perinnetalohankkeeseen keskittynyt toiminta  
26.1. Lähetettiin perinnetalon hankkimista koskeva kirje valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle ja 
kuntaministeri Henna Virkkuselle, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle Jussi 
Niinistölle sekä kahdeksalle alueemme kansanedustajalle. Kirjeeseen reagoivat 15.2. Jussi Niinistö 
ja Reijo Hongisto, jotka jättivät kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle otsikolla ”Kauhavan 
Lentosotakoulun historian vaaliminen”.                                 
 
18.4. Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki vastasi Niinistön kysymykseen mm.: "Kauhavan 
Lentosotakoulun siirtäminen uuteen käyttötarkoitukseen tai uudelle omistajalle edellyttää, että sen 
kulttuuriympäristön arvon säilyminen turvataan riittävällä suojelulla ja kohteen asianmukaisella 
hoidolla myös tulevaisuudessa."                                                                                                                             
 
3.5. Niinistö esitti puhemiehelle jatkokysymyksen tiedustelemalla syytä, miksi upseerikerhoa ei 
voitaisi erottaa Lentosotakoulun alueesta samaan tapaan kuin opistoupseerikerhoa. Tähän ministeri 
Urpilainen vastasi 27.5. kiteytetysti seuraavaa: "Kauhavan Lentosotakoulun alueella olevan toisen 
kerhorakennuksen eli upseerikerhorakennuksen vuokrasopimuksen irtisanominen on tapahtunut 
puolustusvoimauudistuksen julkitulon jälkeen osana koko Kauhavan Lentosotakoulun toiminnan 
lakkauttamiseen liittyvää vuokrasopimusten irtisanomisia, mistä johtuen upseerikerhorakennus on 
kytköksissä kokonaisuuden myyntiin." 
   
18.2. Lentosotakoulu, Kauhavan kaupunki ja Perinneyhdistys lähettivät Senaattikiinteistöt oy:n 
myyntijohtaja Maikolalle osoitetun kirjeen upseerikerhon luovuttamisesta Kauhavan kaupungille 
kunnostettavaksi Lentosotakoulun perinnetaloksi. Mitään vastausta ei tullut. 
 
2. Yhteydenpito  
20.5. pidettiin Killan johtokunnan kanssa yhteinen kokous. Ilmavoimien Kiltaliitolle lähetetty anomus 
Perinneyhdistys ry:n hyväksymiseksi Kiltaliitto ry:n jäsenyhdistykseksi sai kielteisen vastauksen 
23.10.  
 
23.10. Perinneyhdistyksen puheenjohtajisto oli kaupungin johdon vieraana keskustelemassa 
Perinneyhdistyksen ja kaupungin mahdollisista yhteistyö- ja toimintastrategioista Lentosotakoulun 
alueen ostajan julkistamisen jälkeen. 5.11. Perinneyhdistyksen puheenjohtajisto kävi Keski-Suomen 
Ilmailumuseossa museonjohtaja Kai Mecklinin vieraana keskustelemassa museohankkeista.  
 
3. Apurahat 
Perinneyhdistys sai Ylihärmän Säästöpankilta 1000 € toimintatukea, ja Kauhavan Säästöpankin 
Kulttuurisäätiö myönsi yhdistykselle 1000 €:n apurahan konsertin järjestämiseen Kauhavan 
Lentosotakoulun kunniaksi. Sen sijaan Puolustusvoimien tukisäätiön apurahahakemukseen, joka 
lähetettiin edellisenä toimikautena, tuli kielteinen vastaus. Samoin Lentosotakoulun Killalta pyydettyä 
2000 euron toiminta-avustusta ei saatu. 
 
4. Kotisivut 
Yhdistyksemme näkyvyyttä paransivat ratkaisevasti hallituksen jäsenen Antti Isosalon 
suunnittelemat ja toteuttamat Perinneyhdistyksen kotisivut, jotka avattiin 4.6.  
www. lentosotakoulunperinneyhdistys.fi on ajantasainen ja hienosti hoidettu sivusto. 

 
 
 

Hallitus 


