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tuuden omin sílmin nähneet Aune Linna ia Saara lylhä sekä muistomerkin pystyttäjä Olavi Flink. Kuva: urpo Nykyri

älehti
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muudessa kuolleet naiset oli
asetettu makaamaan riihen sei-
nlin viereen. Toisella oli ylei-
sölennãtystä varten hankittu
lippu rinnassa...

Vihaa sai osakseen rnyös ti-
Iaisuuden iãriestânyt Suoie-
Iuskunta, kun elettiin aikaa,
iolloin olivat vielä tuoreessa
muistissa kansalaissodan aiat.
Innostus lentämiseen oli kui-
tenkin kova, eiká Perhon on-
nettomuus ollut esteenâ len-
topäivien iatkamiselle naapu-
rikunnissa.

Samana päivänä Kälviällä ei
Kurien rikkoutumisen vuoksi
tosin voitu iäriestää yleisölen-
nätystä, rnutta arrneijan len-
tokoneet antoivat nàytöksiä.
Myöskään kaksi päivää myo-
hemmin. iuhannuksena Hal-
sualle iäriestetyille lentopäi-
ville ei yrityksistä huolimatta
saatu toista konetta rikkoutu-
neen tilalle.

Uutisessaan "Onnistuneita
lentopäiviä Keskipohjan-
maalla" lehti mainitsee, että
Ftralsualla toki vietettiin hil-
jainen hetki Perhon uhrien
muistoksi kansanedustaia .V.

Kalliokosken puheen yhtey-
dessä.

Polttoaineputki
meni tukkoon?
Perhon onnettomuuden vi-
rallinen selitys oli koneen
polttoaineputken tukkeutu-
minen, mutta paikalla olleet
kehittivät muitakin selityk-
siä. Yleisesti on oltu sitã miel-
tã, että koneesta loppui polt-
toaine. On myos arveltu, et-
tä kone olisi päässyt yleisön
yli järvelle, mutta sen kelluk-
keet koskettivat riihen kat-
toon.

Lentäjän muistetaan käy-
neen sairaalassa tapaamassa
onnettomuudessa loukkaan-
tuneita ja toista onnettomuu-
den uhria Perhossa haudatta-
essa paikalle itmestyi kone, jos-
ta pudotettiin kukkia. Kau-
niiksi tarkoitettu ele ei kuiten-
kaan lepyttân¡ hautajaisvä-
keá.

-.Taisi vain säikäyttäã meitä
hautaj aisyleisöä, j otka luulim-
me, että taasko se pãälle tulee,
Aune Linna muistelee.

Lentämistä
ei pelätä
Lentämisestã on tuon onnet-
tomuuden iälkeen tullut Per-
hossakin tavallista, eivätki Au-
ne Linna ja Saara Jylhä tun-
nusta pelkäävänsä lentämis-
t!i, vaikka tähân asti ei lento-
matkustamista ei ole sattu-
nutkaan kohdalle. Yleisölen-
nätyksiäkin Perhossa on jär-
jestetty.
- Onnettomuus jäi mieleen,

mutta ei siitä meille koitunut
samanlaista taakkaa kuin niil-
lä, jotka menettivãt läheisi-
äân, naiset sanovat.

Aunelle ja Saaralle Olavi
Flink ilmoitti jo etukäteen -
sàikähdyksen välttämiseksi -
että ilmavoimat halusi sään
salliessa kunnioittaa Perhon
muistomerkin paljastamisti-
laisuutta Redigo-koneen yli-
lennolla.
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