
Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry 
Vuosikertomus 2021 

Hallinto 
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut edelleenkin Olli Nieminen. 

Toimintavuonna 2021 hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat olleet seuraavat.          

Varsinaiset jäsenet                    Varajäsenet 

Martti Rajaniemi 1. varapuheenjohtaja    Ilkka Peura 

Carl-Gustav Karling 2. varapuheenjohtaja                        Matti Jouppi 

Juhani Alkio                sihteeri    Jukka Aerikkala 

Jorma Risku  jäsen                                              Seppo Ruotsala 

Tapio Tähkänen jäsen    Antti Isosalo 

Veijo Hänninen jäsen    Kosti Olli 

Jorma Pohjoismäki jäsen                                                     Mika Haapsaari 

Tarmo Seppä-Lassila jäsen    Annukka Lamminpää 

Hanna Pihlajamäki jäsen     

Eeva Haapsaari jäsen     

Kaupungin edustajana ja museoasioiden asiantuntijajäsenenä on toiminut museointendentti Hanna 

Rieck. LSK Business Park Oy:n edustajana hallituksessa on ollut toimitusjohtaja Mika 

Marjamäki. 

Toiminnantarkastajana on ollut Esko Kujanpää, varalla Matti Passiniemi 

Varsinainen toiminta    

1. Yläkoulun 7.luokan oppilaiden tutustuminen Lentosotakoulun historiaan  
Kauhavan yläkoulun kotiseutuviikolla  7. luokan oppilaat kävivät luokittain  ti 1.6. tutustumassa 

upseerikerholla Olli Niemisen opastamana Lentosotakoulun historiaan ja valokuvanäyttelyyn  

                                                                                                                                                                      

2. Lentosotakoulun historiasta pysyvä valokuvanäyttely linnarakennuksen seinille  

Linnarakennuksen auditorioon valmistimme ilmailutaitelija Kari Vertasen kanssa yhteistyönä 

kolme suurkuvaa (85x132) hänen Kauhava-aiheisista maalauksistaan: Stieglitz, Saab-Safir ja Hawk-

pari). Myöhemmin keväällä kokoelma täydentyy vielä Pyry-aiheisella Ilmasotakoulu-teemaan 

sopivalla suurkuvajäljennöksellä. 
Hotellin käytävien seinille ripustimme 40 mustavalkoista koulun historiasta kertovaa 

valokuvaa suurkuvina (50 x 70). Ilmavoimamuseo Tikkakoskella on yhdistyksen tärkein 
yhteistyökumppani. Myös nämä uudet linnarakennuksen kuvat, samoin kuin upseerikerhonkin 
valokuvanäyttelyn kuvat, on käynyt yhdistyksen pj. Olli Nieminen valitsemassa Ilmavoimamuseon 
kokoelmista. Kuvien aiheet ovat enimmäkseen koulun alkuvaiheilta 30–50-luvuilta. 

Kuvien mittavan editointityön on tehnyt Timo Nieminen ja auditorion suurkuvat on 

kehystänyt Ossi Somppi. Kuvat on painettu Iprintissä Seinäjoella. Ripustuskökässä olivat mukana 

Perinneyhdistyksen aktiivit Hannu Lehtinen, Jorma Pohjoismäki, Martti Rajaniemi, Olli 

Nieminen  sekä Jorma Risku. 

 

3. Lentoupseerikurssilaiset  vuodelta 1961 kävivät vierailulla 

LntUk 33:n oppilaista kahdeksan saapui lauantaina 22.5. entiselle Lentosotakoululle muistelemaan  

60 vuoden aikaisia tapahtumia ja kokemuksiaan silloisessa Ilmasotakoulussa.  

Olli Niemisen johdatteleman kiertokäynnin kohteena olivat oppilasasuntola (1936) ja siellä 

erityisesti lentorukin kurssikerros, Fouga-muistomerkki, Kauhavalla lento-onnettomuuksissa 

surmansa saaneiden kuvat, entinen sotilaskoti, opetusosasto (esikunta), hallit, entinen paloallas, 



linnarakennus, putka, Lento-hotelli ja lopuksi auditorio, jossa katseltiin Lentosotakoulun historiaan 

liittyvän kuvakavalkadi ja kurssien elämää kuvaava slide-show  "Kauhava Memories".   

 

4. Lentoupseerikurssilaiset  vuodelta 1971 kävivät vierailulla 

Ilmav RUK 44:n oppilaista 21  saapui lauantaina 5.9. entiselle Lentosotakoululle viettämään 

kurssinsa päättymisen 50v-juhlaa ja muistelemaan  kokemuksiaan silloisessa Ilmasotakoulussa.  

Olli Niemisen johdatteleman kiertokäynnin kohteena olivat oppilasasuntola (1936) ja siellä 

erityisesti lentorukin kurssikerros, Fouga-muistomerkki, Kauhavalla lento-onnettomuuksissa 

surmansa saaneiden kuvat, entinen sotilaskoti, opetusosasto (esikunta), hallit, entinen paloallas, 

linnarakennus, putka, Lento-hotelli ja lopuksi auditorio, jossa katseltiin Lentosotakoulun historiaan 

liittyvän kuvakavalkadi ja kurssien elämää kuvaava slide-show  "Kauhava Memories".  

     

5. Kauhavan Sotilaskotiyhdistys 90v-juhla su 17.10. 

Perinneyhdistys osallistui (pj) arvokkaaseen juhlaan  ja onnitteli Sotilaskotiyhdistystä 100€:n 

stipendillä. 

 

6. Kauhavan Lentosotakoulun historiaa -luento ke  3.11.  Järvilakeuden kansalaisopistossa 

Suomen sotilasilmailun ja maanpuolustuksen historiaa ei voi kirjoittaa ilman Kauhavalla 85 vuotta 

toiminutta Lentosotakoulua. LSK:n auditoriossa järjestetty pj Olli Niemisen luento keräsi n. 50  

kuulijaa.  

 

7. Kaupungin kulttuurikerho tutustui valokuvanäyttelyyn 

 Museointendentti Hanna Rieckin vetämä Kauhavan kaupungin kulttuurikerho kävi ma 25.10. 

tutustumassa upseerikerhon valokuvanäyttelyyn ja Lentosotakoulun historiaan.  

 

8. Perinneaukion Fouga-muistomerkin valaisuprojekti  valmistui 

Perinneyhdistys saattoi loppuun Fougapatsaan kunnostusprojektin urakoimalla patsaan 

ympärille näyttävän kellokoneistolla  toimivan valojärjestelmän. Valaistustyö valmistui 

sopivasti marraskuun  perinnejuhlaan mennessä. Sähköurakoitsijana toimi kauhavalainen 

Sähkö-Finni.  

 
 

9. Lentosotakoulun perinnepäivän juhla la 13.11. 2021 

Oli hienoa huomata, miten odotettu tämä juhla parin vuoden hiljaisuuden jälkeen taas oli. Jo tuntia 

ennen juhlan alkua Lentosotakoulun entinen ruokala alkoi täyttyä iloisesta puheensorinasta, ja siinä 

samalla nautittiin sotilaskotisisarten tarjoilemat täytekakkukahvit.  

 Varsinainen juhla alkoi perinteiseen tapaan lipun sotilaallisella sisääntulolla ja 

Lentosotakoulun kunniamarssilla eli Robert Kajanuksen Sotamarssilla.. Poikkeuksellisen hienon 

nostalgisen elämyksen sai jälleen aikaan tuttu Ilmasotakoulun lippu, jonka nykyinen koulun johtaja, 

eversti Henrik Elo toi mukanaan juhlistamaan tilaisuutta. Eversti Elo piti myös kiintoisan puheen. 

Siinä hän käsitteli mm. uusiin torjuntahävittäjiin liittyviä osaamisvaatimusten päivityksiä, jotka 

näkyvät Ilmasotakoulun opintosuunnitelmissa jo ensi vuonna.  

 Tuleva Ilmavoimien komentaja prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen käsitteli 

puheessaan HX-hanketta, jota on kansainvälisestikin kiitetty avoimuudesta, tasapuolisuudesta ja 

reiluudesta.  

 – Olemme paiskineet kovasti hommia jo seitsemän vuotta, mutta seuraavat 7–8 vuotta 

ovat vähintään yhtä työllistävä ponnistus. Lähtökohtamme on, että uusien hävittäjien pitää korvata 

täysimääräisesti Hornetien suorituskyky vuoden 2030 toimintaympäristössä", hän totesi 



 Everstiluutnantti Inka Niskanen toi Maanpuolustuskorkeakoulun tervehdyksen ja 

esitteli koulun toimintaa ja tehtävää. Kaupunginjohtaja Markku Lumio toi Kauhavan kaupungin 

tervehdyksen.  

 Perinneyhdistyksen Pro Patria et Traditione -plaketin saivat ltn evp Jukka Malm ja 

vaasalaisen DC-3-tiimin vetäjä Jarmo Kasari.  

 – Näiden miesten yhteinen nimittäjä on Perinneyhdistyksen viimeisin ja samalla 

suurin projekti Fouga-muistomerkin kunnostaminen talkootyönä. Näin evl evp Martti Rajaniemi  

esitteli heidät luovutusseremonian aluksi.  

 Tilaisuutta juhlisti arvokkaasti perinteiseen tapaan MPK Pohjanmaan soittokunta 

kapellimestari Arto Panulan johdolla. Arto Riskun johtama komeaääninen Etelä-Pohjanmaan 

Poliisilaulajat -kuoro oli mukana jo kolmatta kertaa, ja niinpä juhla huipentui kuoron ja orkesterin 

yhteisesityksenä kuultuun Jean Sibeliuksen Finlandiaan. 

 

10. Perinnejuhlan jälkeinen vastaanotto upseerikerholla  

Yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa perinneyhdistys järjesti upseerikerholle   

kutsuvieraille suunnatun vastaanoton, jonka isäntinä toimivat kaupunginjohtaja Markku 

Lumio ja puheenjohtaja Olli Nieminen. Tilaisuudessa Suomen Rauhanturvaajaliiton 

puheenjohtaja prikaatikenraali evp Mauri Koskela luovutti perinneyhdistykselle kaksi 

arvokasta Rauhanturvaajaliiton historiikkia: Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968-2018 ja 

Suomalaista rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa 1956-2018.        

 

11. Upseerikerhon valokuvanäyttely v. 2021 

Korona-rajoituksista huolimatta upseerikerhon valokuvanäyttelyyn kävi tutustumassa 

toimintavuoden 2021 aikana 84  vierailijaa.  

 

12. Facebook-ryhmä  Olipa kerran Kauhavan ilmasotakoulu v. 2021 

Keväällä 2020 Olli Nieminen perustamaan  ryhmään oli toimintavuoden 2021 aikana liittynyt jo 

yli 1300  jäsentä. Tämä kaikille avoin ryhmä vuorovaikutusmahdollisuuksineen on selvästi 

vahvistanut perinneyhdistyksen ja kaikkien Ilmasotakoulun ystävien yhteisöllisyyttä ja 

identiteettiä.   

13. Lehtikirjoitukset yhdistyksen toiminnasta vuonna 2021   

 - Pilven Veikko 1/2021 Historian kuvia linnarakennukseen  (Olli Nieminen)                                               

- Komiat 18.2.21 Lentosotakoulun historiaa linnarakennuksen seinille (Marianne Lähde)                     

- Komiat 17.11.21 Lentosotakoulu oli tärkeä koko maakunnan identiteetille  (Anu Nahkala)                                                                                                                                               

14. Avustushakemukset ja päätökset toimintavuonna 2021 

            1. Kauhavan kaupungille 1000 €:n  toiminta-avustushakemus perinnejuhlan järjestämiseen 

                 Päätös: myönnettiin 450  € 

             2. Kauhavan kaupungille 500 €:n avustushakemus perinnejuhlan kahvitukseen 

                 Päätös: myönteinen 500  € 

             3. Pohjanmaan Osuuspankki 500 €:n  toiminta-avustushakemus. 

                 Päätös. kielteinen 

 

 

 


