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Lentosotakoulun perinne velvoittaa!
Valtiovallan päätöksestä Kauhavan lentosotakoulu lakkautetaan vuoden 2014 loppuun mennessä.
Onko asialla meille mitään merkitystä?
Sodassa ilmavoimien merkitys on aina ratkaiseva. Maailman kuuluisin torjuntataistelu suurvaltaa
vastaan voitettiin Tali‐Ihantalassa ensisijaisesti siksi, että Suomella oli ilmaherruus. Neljästä
kaksinkertaisesta Mannerheim‐ristin ritarista kaksi ‐ Eino Ilmari Juutilainen ja Hans Wind ‐ olivat
Kauhavalla oppinsa saaneita taistelulentäjiä. "He lensivät, että te voisitte lentää!", kuten
koulukone Pyryn muistomerkkiin on kirjoitettu.
Sotakalusto oli heikko, joten Kauhavan Lentosotakoulussa saaneiden lentäjien taito‐ ja tahtotila oli
ratkaiseva silloin, kun taisteltiin maamme itsenäisyydestä. Nyt kysytään meidän tahtotilaamme.
On arvovalintojen aika.
Lentosotakoulu on ollut yksi Suomen itsenäisyyden hengissä pitäjä. Sivistysvaltiona meidän on
säilytettävä ja siirrettävä taistelulentäjiemme kulttuuriperintö eteenpäin ‐ ei vain oman
kunniallisuutemme vaan myös tulevien sukupolvien kunnian nimissä.
Kauhava valittiin aikoinaan tukikohdaksi siksi, että Pohjanmaan lakeuksien yllä oli mitä
parhaimmat harjoittelumahdollisuudet. Pohjanmaan ilmatilassa on koulutettu maailman
parhaimpiin sotalentäjiin kuuluneiden ‐ ja kuuluvien ‐ joukko.
Lentosotakoulu on saanut kansainvälisiä laatupalkintoja. "Qualitas potentia nostra", ’laatu on
voimamme’, on Suomen ilmavoimien tunnuslause. Nyt meidän on aika sanoa "Co‐opera potentia
nostra", ’yhteistyö on voimamme’! Meidän on nyt toimittava niin, että myös lastemme lapset
voivat antaa meille tuon mainelauseen.
Kortesjärvellä on Suomen Jääkärimuseo, ainoa laatuaan. Tuskin kukaan kyseenalaistaa sen
merkitystä ja ylläpitoa, oli taloudellinen tilanne mikä tahansa. Nyt Lentosotakoulun 85 vuoden
perinneaineisto tarvitsee arvoisensa ympäristön ja tilat. "On erinomainen asia koota ja tallentaa
perinteisiin liittyvää tietoa. Perinteistä näkyy tie mikä on johtanut nykytilanteeseen"
(kenraalimajuri Rauno Meriö, Ilmavoimien komentaja 1975‐87). Kansakunta, joka ei tunne
historiaansa, ei osaa rakentaa tulevaisuuttaan.
Juuri perustettu Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry pyrkii nyt hankkimaan perinnetalon, johon
kaikki korvaamaton esineistö ja aineisto sijoitetaan.
Me osoitamme nyt vetoomuksen koko maakunnalle. Kuntaministeri Virkkusen viesti
lakkautettujen varuskuntien kiinteistöjen kohtalostahan ei ole yksiselitteinen. Perinnetalo‐
hankkeemme tarjoaa nyt kaikille eteläpohjalaisille kanavan konkreettisesti osoittaa, mikä arvo ja
merkitys Lentosotakoululla on todellisuudessa ollut ja yhä on maakuntamme identiteetille.
Tarvitsemme tukeanne.
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