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Me teemme heille kunniaa 
 
Lakkautetun Kauhavan Lentosotakoulun ruo-
kalan päätyseinällä olleet marmoritaulut, 
joihin oli kaiverrettu jokaisen Kauhavalla len-
to-onnettomuudessa surmansa saaneen ni-
mi, vietiin varuskunnan mukana Tikkakoskel-
le. Juhlatilanakin käytetyn salin seinälle on 
nyt ripustettu uudet, sillä Lentosotakoulun 
Perinneyhdistys ry halusi, että näiden Kauha-
valla palvelleiden miesten nimien tulee eh-
dottomasti olla näkyvillä myös Kauhavalla. 
Evl evp Martti Rajaniemen aloitteesta LSK 
Business Park Oy kustansi tilalle uudet. Tau-
lut kertovat jälkipolville uskottavasti sen, että 
niihin hakattua nimeä kantoi joskus elävä 
nuori ihminen, lentoaseen puolesta henkensä 
antanut. 
Identiteetin peruskallio ovat perinteet. Kult-
tuuriperinne säilyttää arvonsa vain, jos sitä 
pidetään aktiivisesti yllä, sillä kosketuspinta 
Lentosotakouluun ja sen arvokkaaseen toi-
mintaan väistämättä vuosien mittaan ohe-
nee. 
 
"He lensivät, että te voisitte lentää!" 
 
Kauhavan Lentosotakoulu oli 85 vuoden kun-
niakkaan historiansa aikana Suomen ilma-
voimiin liittyvä käsite. Kauhava on sykkinyt 
sotilasilmailulle, ja Kauhava on myös paljon 
sille velkaa. Voidaan kiistatta todeta, että 
Lentosotakoulu on ollut tärkeä, ei vain sijain-
tipaikkakuntansa vaan koko maakunnan 
identiteetille. 
Lentosotakoulun lakkauttaminen oli täysin 
yllättävä poliittinen päätös tämän alueen 
kymmenille tuhansille ihmisille – henkisesti, 
eettisesti ja moraalisesti koko rauhan ajan 
raskain isku. 
Päätöksen hyväksymistä vaikeuttaa lisäksi se, 
ettei lakkauttaminen ollut millään tavalla eikä 
missään vaiheessa esillä puolustusvoimauu-
distusta pohtineessa parlamentaarisessa kon-
taktiryhmässä. 

Toivomme, että Kauhavan Ilmasotakoulun ja 
Lentosotakoulun arvokkaat perinteet koetaan 
vastaisuudessakin säilyttämisen arvoisiksi, 
velvoittaviksi ja ylevöittäviksi. Katsomme, 
että niiden ylläpidosta ja huolenpidosta ei ole 
vastuussa vain Lentosotakoulun Perinneyh-
distys ry, vaan koko maakunta, Ilmavoimat ja 
koko itsenäinen Suomi. 
Toivomme, että nämä uudet, entisten paikal-
le ripustetut marmoritaulut muistuttavat 
meitä jälkipolvia siitä, mitä itsenäisyytemme 
ja vapautemme puolesta on sekä sodan että 
rauhan aikana uhrattu. 
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Marmoritaulut. Kuva: Olli Nieminen. 


