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1.  Arvoisa kaupunginjohtaja, kunnioitetut veteraanit, kutsuvieraat ja 

kaikki Te Lentosotakoulun ystävät. Toivotan teidät lämpimästi 

tervetulleeksi tähän Perinneyhdistyksen järjestämään neljänteen Kauhavan 

Lentosotakoulun perinnepäivän juhlaan. 

  Aloitimme juhlamme varsin perinteiseen tapaan lipun 

sotilaallisella sisääntulolla ja Lentosotakoulun kunniamarssilla eli Robert 

Kajanuksen säveltämällä Sotamarssilla.  

 Tänään marssi soi Kauhavalla paitsi Lentosotakoulumme myös 

Suomen ilmavoimat 100 -juhlavuoden kunniaksi. Sotamarssi on koko 

historian ajan kuulunut Kauhavan Lentosotakoulun joukko-

osastoperinteisiin.  

 Lippua kantoi luutnantti Juha Paukku, ja lippu-upseereina 

toimivat kapteeni Jorma Risku ja kapteeni Jari Risikko.  

 Tällä samalla paikalla on vietetty Lentosotakoulun 

perinnepäivän juhlia jo vuosikymmenien ajan – ja juuri tähän samaan 

vuodenaikaan. Lentosotakoulu jätti paikkakunnalle ja koko maakuntaan 

vahvan jäljen. Sitä kutsutaan maanpuolustushengeksi, joka on 

edelleenkin koko Suomen alueelliseen maanpuolustusratkaisun perusta.  

 

Täällä Etelä-Pohjanmaalla tuo henki on aina ollut konstailematon ja 

väkivahva. Alueemme viimeisen varuskunnan eli Lentosotakoulun 

lakkauttaminen oli sen vuoksi alueen kymmenille tuhansille henkisesti, 

eettisesti ja moraalisesti raskas isku. Se teki silloin selvän särön myös 

maanpuolustushenkeen. Muutamat maakuntakomppanian kuuluvat 

palauttivat mm. jo varusteitaan.  

 Me emme ole kuitenkaan antaneet perinnejuhlien jatkuvuuden 

katketa, koulun lakkauttamisesta huolimatta, sillä isämaalliset juhlat ovat 

merkittävä osa maanpuolustushengen ylläpitämisessä.   

 Yhdistyksemme päämotiivi on pyrkimys palauttaa Kauhavan 

lentosotakoulun merkitys ja historia sen ansaitsemaan arvoon. 

Ilmavoimien luokituksen mukaan Kauhavan kenttä on nykyään ns. 

korpikenttä. – Muuten, huima pudotus vuodesta 2013, jolloin kenttä vielä 

oli laadullisesti yksi varteenotettavimmista ehdokkaista 

yhteiseurooppalaiseksi koulutuslentokeskukseksi. Jo tämän ja  

kunniakkaan 85 vuoden historian perusteella Kauhavan arvo on 

edelleenkin paljon enemmän kuin tuo nykyinen virallinen korpikenttä-

status antaa ymmärtää. Lentosotakoulustaan koko Kauhava tunnettiin.  



Juhlamme keskipisteenä ovat aina myös tässä takanani paljastetut 

marmoritaulut. Niissä on Kauhavalla lento-onnettomuuksissa surmansa 

saaneiden nimet ja niiden vieressä henkilökuvat. 

 Erityisesti haluankin toivottaa tervetulleiksi teidät, joiden 

puolison, isän tai veljen nimi noissa tauluissa on. Ajatuksemme ovat myös 

vahvasti noissa vuosien takaisissa raskaissa tapahtumissa.   

 Verhojen avautumismusiikkina kuulimme ns. Kothenin hymnin, 

joka  tunnetaan myös nimellä Suomen armeijan rukous. Talvisodan aikana 

vakiintui radion ohjelmiin sotilasiltahartaus, johon joka kerta sisältyi myös 

tämä hymni. Varsinaisesti tämä on iltavirren 551 Sinua Kristus kiitämme 

sävelmä. Kuvien paljastusseremonian airuina toimivat viime kevään 

ylioppilas Elina Huhdankoski ja tämän vuoden  abiturientti Neea 

Rintala. 

  

Niin kuin huomaatte meillä on täällä edessä myös poikkeuksellisen suuri ja 

upea uusi soittokunta. Tämän vuoden alussa MPK perusti kaksi uutta 

maanpuolustussoittokuntaa MPK Hämeen soittokunta ja meidän 

pohjalaisten suureksi riemuksi MPK Pohjanmaan soittokunta, jonka 

peruskokoonpano muodostettiin Seinäjoen Rautatieläisten soittokunnan 

soittajista. Hyvät naiset ja herrat saanen esitellä teille  MPK Pohjanmaan 

soittokunta, kapellimestarina Arto Panula.      

  Lento-onnettomuudet ovat väistämättä koko Lentosotakoulun 

historian ajan olleet osa koulun elämää. Kauhavalla jopa totuttiin siihen, 

että aina silloin tällöin Lentosotakoulun liput olivat puolitangossa. Silloin 

koko kylä ikään kuin hiljentyi näiden traagisten tapahtumien keskellä. Ja 

hautajaispäivänä omaisten lisäksi kirkko täyttyi aina myös kyläläisistä. 

Nyt jatkamme juhlaohjelmaamme osoittamalla kunniaa näille miehille, 

joiden nimet ja kuvat noissa tauluissa on.   

 Seppeleen kantajana toimii Kauhavan Reserviläisten 

puheenjohtaja, reservin vääpeli Antti Isosalo. Airuina ovat 

Perinneyhdistyksemme toinen varapuheenjohtaja, everstiluutnantti, pilven-

veikko Carl-Erik Karling ja Kauhavan Sotilaskotiyhdistyksestä 

sotilaskotisisar Hanna Pihlajamäki  Saatesanat lausuu Kauhavan 

seurakunnan kirkkoherra Jyrki Jormakka.   

 Seremoniaan kuuluvan perinteisen Narvan marssin jälkeen  

Etelä-Pohjanmaan Poliisikuoro esittää laulut Oi Kallis Suomenmaa ja 

Suomen laulu. Kuoroa johtaa diplomi laulaja, emeritus rehtori Arto Risku 


