rs 72 vuotta sitten
aa

:kki p aU astettün Jyhäq ärvell a
muudessa kuolleet naiset oli
asetettu makaamaan riihen seinlin viereen. Toisella oli ylei-

sölennãtystä varten hankittu

lippu rinnassa...
Vihaa sai osakseen rnyös tiIaisuuden iãriestânyt SuoieIuskunta, kun elettiin aikaa,
iolloin olivat vielä tuoreessa

muistissa kansalaissodan aiat.
Innostus lentämiseen oli kuitenkin kova, eiká Perhon onnettomuus ollut esteenâ lentopäivien iatkamiselle naapurikunnissa.
Samana päivänä Kälviällä ei
Kurien rikkoutumisen vuoksi
tosin voitu iäriestää yleisölennätystä, rnutta arrneijan lentokoneet antoivat nàytöksiä.
Myöskään kaksi päivää myohemmin. iuhannuksena Hal-

sualle iäriestetyille lentopäiville ei yrityksistä huolimatta
saatu toista konetta rikkoutu-

neen tilalle.

Uutisessaan "Onnistuneita

lentopäiviä

Keskipohjan-

maalla" lehti mainitsee, että

Ftralsualla toki vietettiin hiljainen hetki Perhon uhrien
muistoksi kansanedustaia .V.
Kalliokosken puheen yhteydessä.

Polttoaineputki
meni tukkoon?
Perhon onnettomuuden vi-

tuuden omin sílmin nähneet Aune Linna ia Saara lylhä sekä muistomerkin pystyttäjä Olavi Flink.

Kuva: urpo Nykyri

onnettomuudessa loukkaan-

ulAl{

tuneita ja toista onnettomuuden uhria Perhossa haudattaessa

älehti

Xns¡(!!ñ

rallinen selitys oli koneen
polttoaineputken tukkeutuminen, mutta paikalla olleet
kehittivät muitakin selityksiä. Yleisesti on oltu sitã mieltã, että koneesta loppui polttoaine. On myos arveltu, että kone olisi päässyt yleisön
yli järvelle, mutta sen kellukkeet koskettivat riihen kattoon.
Lentäjän muistetaan käyneen sairaalassa tapaamassa

paikalle itmestyi kone, jos-

ta pudotettiin kukkia.

ll ln¡

Kau-

niiksi tarkoitettu ele ei kuiten-

kaan lepyttân¡ hautajaisvä-

keá.

romuuS

oa

JNHÄNJÄRVEN

þssa eilen,
'skautunut kuoliaalai
rtokoneen alla.
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r¡r¡¡¡l¡a,,. Pòlkky jr HurelalaÀti Pic-

r, ,,, kírty¡;¡,n ensin sittämài'sd tìbæ-

{¡ ¡il¡ri Kok[ol¡s. jotuÈ h.ìlà

¿i

hossakin tavallista, eivätki Au-

ne Linna ja

Saara Jylhä tunnusta pelkäävänsä lentämis-

t!i, vaikka tähân asti ei lento-

matkustamista ei ole sattunutkaan kohdalle. Yleisölennätyksiäkin Perhossa on jär-

-

Onnettomuus jäi mieleen,

mutta ei siitä meille koitunut

'ilr

samanlaista taakkaa kuin niilläheisiäân, naiset sanovat.

Jo D'riil¡rLújÈn lis:iksi tork¡l¡aotui onn¿uo

lä, jotka menettivãt

'¡uud*r¡ ì,t,"nrmnr kymnrcnkunto henldiùi
¡oiden harrrt pù'[àl¡¿ sûpunul V¿tclin kb-

Aunelle ja Saaralle Olavi
Flink ilmoitti jo etukäteen -

Ellri lldrô oli{ !m kuin yhtæúulltui-

sàikähdyksen välttämiseksi

È,r R¡li ki.cinnitcn väirtyny! oliri ltom pr

-

että ilmavoimat halusi sään
salliessa kunnioittaa Perhon
muistomerkin paljastamistilaisuutta Redigo-koneen ylilennolla.

tónyt valhn kruho tr¡h*

¡iri.l ri{1uil9.9]
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Lentämisestã on tuon onnettomuuden iälkeen tullut Per-

jestetty.

loirù

,rl¡ù lrl¡trpùutleen wokri PidtikorH AbljÌ-

dolil¡n

Aune Linna muistelee.

Lentämistä
ei pelätä

pufosi

¡kkaantunut.

-.Taisi vain säikäyttäã meitä

hautaj aisyleisöä, j otka luulimme, että taasko se pãälle tulee,

'i

