Järkyttävä lento-onnettomu us 72 vuotta sitten
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Sunnuntaina kesäkuun 22.
päivänä vuonna 1930 Perhon
Jylh;ini iirvellâ tapahtunut lento-on nettomuus syöpyi oman
aikansa ihmisten

mieliin iäk-

si, mutta useille nuorille tapaus on Perhossakin ihan ou-

to.

Ilmailusta kiinnostunut

Perhon maaseutuakatemian
opettaia Olavi Flink halusi tapahturnalle muistomerkin, ot-

ti

asian esille paikallisessa

maamiesseurassa ia pani toirneksi.

- Nyt historiallinen tapahtuma on kiveen hakattu fa

muisto säil1y varmasti iälkipolville, Flink sanoo keskiviikkoiltana paljastetusta muistomerkistä.

Keskipohianmaa-lehti iulkaisi Suomen siviili-ilmailun
siihen asti suurimmasta tur-.
rnasta lisâlehden onnettomuutta seuranneena päivänä.
Kaksi ihmistä kuoli ia kahdeksan loukkaantui, joista kolme
vakavasti.
Kauhavalta Suoieluskunnan

järjestämille lentopäiville tul-

leen onnettomuuskone Kurien ohjaaia luutnantti Piponius

tutustui laskeutumispaikaksi

vallttuun Jylhäniârveen io lauantaina. Sunnuntaina sää oli

kuitenkin muuttunut tuuli-

seksi, minkä vuoksi näytös ja
yleisön lennätykset pãätettiin
siirtää Perhonloelle.

Aerobatiaa
Jylhänjärvellä
Yleisöä oli kuitenkin jo

ehtinyt

kokoontua Jylhänjärven rannalle sankoin joukoin ja lentäiä päätti käydà paikalla pitämässä "aerobatiaesityksen".
Ohjaaja teki Kurjella muutamia "luupingeja ia Çnnöreitä"
aikoen sen jälkeen laskeutua
veteen.

- Kun kone oli noin sadan
metrin korkeudella laskua tekemässä, kuulivat maassa olijat,moottorin alkavan käydä
epätasaisesti.

- Vielä muutama hetki ja ko-

ne lakkasi käymästä kokonaan,

Keskipohfanmaa kuvaili onnettomuuden syntyä.
Ohlaaia yritti jatkaa liukut
lentoa lärvelle asti, yli yleisön,
mutta kone laskeutui keskelle
sankkaa loukkoa tuhoisin seu-

Muistomerkin äärellä onnettomuuden omin silmin nähneet Aune Linna ja Saara lylhä sekä muistomerkin pystyttäjä Olavi Flink.
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Kauhea onnettomuus
u¡llä Perhossa eilen.
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töksessä nähneet 16-vuotias

Aune Linna ja 7-vuotias Saara Jylhä muistavat syntyneen
kaaoksen ja hädän.

Paikalla oli palion lapsia ja
erilleen ioutuneet perheenjäsenet etsivât toisiaan. Itkua ja

-

valitusta kuului kaikkialta ia
pian alkoi nousta viha lentäjää
kohtaan.

-

Lentäjä istui iäykkänä

ia

iärkyttyneenä koneessa, eikä
uskaltanut mennä tietä pitkin
pois paikalta.

- Myöhemrnin onnetto-

pufosi

Uselta lot¡kkaantunut.
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Ensimmäisen kerran elämässään lentokoneen tuossa näy-
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Silminnäkijät
mu¡stavat hädän
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Kaksi ihmistä murskautunut
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