
 

Arvoisat Kauhavan Lentosotakoulun kutsuvieraat ja ystävät 
 
Kauhavan Lentosotakoulu oli Suomen sotilasilmailun kehto koko historiansa ajan eli noin 85 vuotta. 
Suurin osa vapaan Suomen ammattilentäjistä on jossakin uransa vaiheessa saanut koulutusta täällä 
Kauhavan taivaalla. Suomen itsenäisyystaistelun lentäjät olivat kaikki Kauhavalla peruskoulutuksensa ja 
lentäjänkasteensa saaneita.  
Ajatelkaapa, Pohjanmaan ilmatilassa on koulutettu maailman parhaimpiin sotalentäjiin kuuluneiden – ja 
kuuluvien – joukko. Neljästä kaksinkertaisesta Mannerheim-ristin ritarista kaksi – Eino Ilmari Juutilainen 
ja Hans Wind – olivat molemmat Kauhavalla alkeiskoulutuksensa ja lentäjäkasteensa saaneita 
taistelulentäjiä. 
 
Perinteitä vaalitaan yleensä siksi, että ne luovat tiettyä, tuttua ja turvallista sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Sen vuoksi arvokkaaksi koetut perinteet juurtuvat ja jäävät 
elämään.    
Kauhavan Lentosotakoulun perinnepäivän juhlassa meidän on hyvä muistaa, että joukko-osaston 
mukana Tikkakoskelle siirtyneen Ilmasotakoulun lipussa on ainoana ilmavoimien joukko-osastoista l. 
luokan vapaudenristi nauhoineen, eli sen tasavallan presidentti Urho Kekkonen myönsi nimenomaan 
Kauhavan Lentosotakoululle 10.12.1987 vaikeina sota-aikoina toteutetusta lentokoulutuksesta. 
 
 
 
Kauhava valittiin 1920-luvun lopulla ilmailukoulun sijoituspaikaksi sen perusteella, että täällä on 
tasamaata ja hyviä pakkolaskupaikkoja silmänkantamattomiin ja että täällä on taivaalla tilaa harjoitella. 
Vuosien mittaan Kauhavasta tuli Suomen ilmavoimiin liittyvä käsite, ja Ilmasotakoulun kauhavalaiset 
ovat ensimmäiseksi ja ylpeinä aina maininneet, kun on kysytty, mistä he ovat kotoisin. 
 
Arvoisat kuulijat, Kauhavan Lentosotakoulu oli kolmen maakunnan alueella toimivan läntisen Suomen 
viimeinen varuskunta. Sen lakkauttaminen ei ollut yksinomaan Kauhavaa koskettava asia, vaan tuo 
päätös satutti koko läntistä Suomea, ts. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia 
eli sellaisia, joissa isänmaallisuus ja maanpuolustustahto ovat aina olleet erityisen vahvat. 
  
 
Tieto Kauhavan tukikohdan täydellisestä hylkäämisestä korpikentäksi oli vaikea ottaa vastaan. Kauhavan 
Lentosotakoulun poistaminen ilmavoimien sodanajan tukeutumisjärjestelmästä oli alueen kymmenille 
tuhansille ihmisille henkisesti, eettisesti ja moraalisesti koko rauhan ajan raskain isku. Päätös heikensi 
Suomen kaikkien alueiden puolustusstrategian uskottavuutta, ja samalla pohjalaisille tyypillinen vahva 
maanpuolustustahto selvästikin järkkyi.  
 
Kun senaatti alkoi laittaa kiinteistöjä myyntiin, eikä kukaan tehnyt yhtään mitään, niin tämän tuskan 
lieventämiseksi Kauhavalle perustettiin 12.11.2012 perinneyhdistys, johon on tähän mennessä liittynyt 
yli 350 jäsentä. Perinnetoiminnan tarkoituksena on aiemmin tehdyn työn arvostaminen ja uusien 



sukupolvien pitäminen tietoisena Lentosotakoulun merkityksestä ja arvosta paikkakunnallemme ja koko 
läntiselle Suomelle. Pelkkä Perinneyhdistyksen olemassaolo ja toiminta ovat jo sinänsä perinnetyötä. 
  
 
Erityisesti haluamme arvostustamme osoittaa sotiemme veteraaneille ja kaikille Lentosotakoulussa 
toimineille. Heidän ansiostaan Suomen lippu liehuu yhä vapaana täällä Kauhavan Perinneaukiollakin. 
Nämä juhlat ja juhlaan sisältyvät kunnianosoitukset ovatkin tärkeä osa perinnetyötä, joka tähtää mm. 
alueemme vahvan maanpuolustushengen jatkumiseen.   
 
Arvoisa yleisö, olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän Kauhavan Lentosotakoulun 
Perinneyhdistys ry:n järjestämään ensimmäiseen perinnejuhlaan. Tervetuloa! 


