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Tämä artikkeli Perhossa sattu.
neesta lento-onnettomuudesta on
kirjoitettu vanhoihin lehtitietoihin
perustuen ja Aarne Poikolan sekä

PERHONJOrILIÂXSO

Matti Peltoniemen suosiollisella
avustuksella. Parhaimmat kiitok.
set heille molemmille.

Torst¡in¡ keaâ,lcuun 10. P:nä

Näiìlä, paikkoilla oli se kivi, johon kone sitten toppasi' näyttä,ä, Aarne
Poikola. Tästä Alma Humalajoki lensi noin parikymmentä metúä jä,r'

ven rantaveteen.

Perhon Jylhãnjárvi on aivan
Humalâjoen tienvarressa, syväs-
sä laaksossa. Maisema on nimen-
sä mukaan jylhä¿i.

Järvi on saanut olla todista-
massa vuonna 1930 sattunutta
lento-onnettomuutta, Jossa kaksi
henkilöä sai surmânsa. Tapaus
on sellainen, ettei se varmaan
koskaan unohdu paikalla olleiden
mielistä.

Päivåi, oli sunnuntai
Kokkolan Suojeluskuntapiiri oli

Järjestänyt lentopäivån Perhossa
28. 6. 1930. PåiäJärJeståJänåt oll
näin ollen Perhon Suojeluskunta.
Sopivaa paikkaa etsittyään oli
paikauisp¿lällikkö Hannes Närä
valinnut Jylhåin Jårven, johon oli
helposti Järjestettävisså sopivaa
katsomotilaa, koska Jä.rven ran-
nat viettåvät alaspäin kuin audi-
torioSsa. Jåirvi tietystl ensin ha-
rattiin ja naarattiln uppotukkeja
etsien.

Lentokone oll Vaasan llmapuo-
tustusyhdlstyksen omistama ja
luutn. Piponiuksen ohjastama
"Kurki", Joka oli vasta saanut
uudet kellukepohjat.

Kone oli saapunut Perhoon io
lauantaina. Koneen oli tarkoituk-
sena antaa useampia lentonäy-
tökslä K-P : lla nimittäin K¿ilviäll¿i
ja Halsualla.

Kurki oli tarkassa vartioi¡utissa
yönseudun, etteivät sivulliset
pää.se koskettelemaan koneen
herkkiä osia. Vartiossa seisoi
vuorollaan aina kaksi aseistettua
miestä.

Nousu
Puolenpäiván aikaan piti lento-

juhlan alkaa ja luutn. Piponius
kä.ynnisti koneen potkurista pyö-
räytt?imällä.

Aarne Poikola kertoo: "Ensin
se meni veden pintaa aikamoista
vauhtia ja nousi vihdoin siivil-
leen, kohoten yläilmoihin. Ilmas-
sa "Kuri" teki erilaisia temppu-
ja, silmukoita ym."

Koneen ohjaaja luutnantti Pipo-
nius piti turvallisempana paikka-
na yleisölennâtysten suorittami-
seksi láhellä olevan Perhojoen.
Koska járvellá kävi heikko tuull.
Mutta koska väki oli kerääntynyt
Jylhán järven rantaan Peltonie-

Tässä on riihi, jonka kattoon, -
siiloin olkikaton kattoriukuihin -
koneen kelluke vastÐsi ensimmôi-
sen kerran. Katolta lentÍin¡rt puu-

tevåra ja ouenroska kerättiin
vasta parin pä,ivä,n póiistä onnet-

tomuuden sattumisesta maÐsta.
Nün järkytfyneitä, oltün, ettei nii-
tä edes aiemmin nä,htY, kertoi
Matti Peltoniemi.

men peltopiiriin päätti Piponius
suorittaa taitolentoesityksen jär-
ven yläpulella, jota esitystä hän
on tuossa Poikosen kertomukses-
sa juù¡ri suorittamassa.

Kone laskeutui hyvin lähtölaitu-
riin huoltoa ym. varten. Tållä vä-
lin myytiin yleisölennätyksiä var-
ten lippuja. Yleisölennätyksen oli
tarkoitus tapahtua Hakalan lah-
dessa Perhonjoessa parinkilomet-
rin pãässä Jylhän järvest¿i.

Uusi nousu
Kone pantün uudelleen käyn-

tiin, mutta se ei tahtonut käynis-
tyä vaan tuksahteli ja lakkoili.
Lähtihàin se lopulta ja Piponius
kapusi hyttiin ja aloltti kiihdytyk-
sen Pirttikosken suuntaan. Kone
kohosi ptitkän, mutta pomppasi
taas vedenplntaan. Uusl yrltys
tuotti tuloksen Ja niin kone kaa.rsi
kohti Möttösen kylää, mutta pala-
sikin yllåitttien takaisin.

Ylelstin Joukosta kuului huuto-
ja: "Kone on sammunut" ! Toiset
taas huusivat, että se "kilvailee".
Kone yskä,hteli vielä muutamia
kertoja, mutta lakkasi noin 100

metrin korkeudessa kokonaan
käymästä. Nopeasti se n¡enetti
korkeutta ja alkoi syöksyä kohti
järveå. Ohjaaja yritti liukulennol-
Ia ohjata koneen järvelle.

Sekasorto
Poikkipäin koneen laskeutumis-

suunnassa oli olkikattoinen riihi,
jonka kattopldikkeisiin ja olkiin

"Kurjen" vasemmanpuoleinen
vesikelluke vastasi lennättäen
puunkappaleita ja olkia laajalle
alalle.

Silt?i kone syöksyi suoraan ih-
mismassaan kaataen ja ruhjoen
ihmisiä ja saaden yleisön pako-
kauhun valtaan, ryntåilemään
vasten piikkilanka-aitoja ja talla-
ten toisiaan maahan.

Kaksi nalsta sai surmansa ko-
neen leikatessa toiselta vatsan
auki ja toisen kiertyessä propel-
liin. Monet loukkaantuivat. Sur-
mansa saaneet olivat Hilma Pölk-
ki 53 v. Perhosta ja Tekla Pirtti
koski 45 v. Alajärveltä. Eräs
loukkaantuneista lensi nofun parin-
kymmenen metrin matkan suo-

raan järveen ollen vaarassa huk-
kua.

Kone tuhoutui pahasti onnetto-
muudessa. Tarkastus osoitti, että
moottorihäiriön oli aiheuttanut
bensiiniputken tukkeutuminen,
joka sattui "juuri kriittisellä het-
kellâ".

Kone pysähtyi vain noin 1õ met-
rin päähän rannasta. Kukaan ei
aluksi uskaltanut mennä autta-
maân suuren sekasorron takia
pelâten koneen räjählâvån. Lo-
pulta muutamat rohkeimmat me-
nivät auttamâan ihmisiä pois pin-
teestä koneen alta.

Ohjaajan pako
Luutnantti Piponius pakeni lä-

heisen Pietari ja Josefiina Pelto-
niemen talon kamariin lukiten
oven. Sieltä hän kuitenkin Pakeni
vielä ikkunan kautta jokirantaa
myöten Möttöseen turvaan.

Miksi ohjaajan piti paeta? Aar-
ne Poikola kertoo: "Miehet kiih-
tyivät nün kovasti, että he uhka-
slvat tappaa lentäjån, ioka ohjasi
koneen ihmisten niskaan."

Varmasti kaikki mukana olleet
muist¿vat sen huudon ja kaaok-

sen, kun ihmiset huutamalla etsi-
vät omaisiaan sekasortoisesta
joulrosta.

O\iaajan kertomus
Ohjaaja on selvitellyt omia ko-

kemuksiaan erã,¿isså sen ajan leh-
tihaastattelussa, jossa hän ker-
too, etlä mit¿iän ei ollut tehtävis-
sä sen jäIkeen kun kone alkoi
temppuilemaan noin 100 metrin
korkeudessa.

Luutnantti Piponius kuoli 1940

ilmataistelussa pudottuaan Laa-
tokkaan jään läpi. Kuollessaan
hän oli kapteeni.

Toinen
lento-onnettomuus

Aikaisempi Perhon lento-onnet-
tomuus on sattunut noin 100 vuot-
ta ennen vuoden 1930 onnetto-
muutta. Tässä onnettomuudessa
ei kuollut kukaan, eikä loukkaan-
tunutkaan, johtuuko sitten taita-
vammasta lentäjâstä vai turvalli-
semmasta "koneesta".

Tämän lento-onnettomuuden
"uhri" oli Aapa-raja, joka oli
koonnut itselleen kurjen sulista
siivet. Hänen lentoonl¿ihtönsä ta-
pahtui riihen katolta ja "luijattu-
aan" noi¡ 600 metriä päátyi hän
sadan metrin pâähãn járven toi-
sesta rannasta veteen, siipispank-
kojensa päälle.

Vaikka myöhäisempi lento-
onnettomuus olikin vakava paik-
ka ja kova isku monille, en maltâ
olla poimimatta paria yhkiläi-
syyttã näistä kahdesta tapahtu-
masta.

Molemmissa oli päãosissa kur-
ki, riihi ja Jylhänjärvi. 

hkNähymä lentonäytäksen katsomomonttuun, pelto oli aidattu ptikkilanka-aiilalla ympöri. Kerrotaan' et'

tô jörvell^ð on s&ttunut lento=onnettomuus eikeisemminkin, jo 100 vuotto, ennen tötii 1930 settunutta'

Lentokatastrofi Perhossa
Jylhän järvellä

Yli 50 \ruotta
sitten sattui


