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elu skunnan lenton äytö
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päättyi on ettomuuteen Perhossa
r Tänään perholaiset paljast avat muistokiven Jylhän järven rannassa.
PERHO
Raija Sahlgren

-

Se

oli

ja jokai
pelkäsi,
muistelee Saara Jylhä, 79,perhossa 22.6.1930 sattunutta Suo-

rl*¡t

men siihenastisen ilmailuhistorian pahinta onnettomuutta. Onnettomuudessa kuolivat 53-vuotias talollisen vaimo

HilmaPölk-

ki ja 45-vuotias itsellisen vaimo

Tekla Pirttikoski. Kymrnenkunta ihmistä loukkaantui. Vaasan Ilmanpuolustusyhdistyksen
lentokone Kurki tuhoutui onnettomuudessa.

Kurki ehti tehdä

muucamia

"luupingejä" ja "tynnöreitÌi" ennen laskeutumistaan Möttösen

Jylhässä. Sitten yleisö kuuli
moottorin alkavan kåiydä epätasaisesti.

-Tholtapiün se tuli, vüttaa 8lvuotias Lyydia V¿¡h¿imåiki taiVAaIù.antâan.

Ohjaaja yritti päästä järvelle,
mutta liukulento ei vienyt konetta tarpeeksi pitkälle ja kone laskeutui ihmisjoukkoon.

Lyydia Väh¿im¿iki muistelee,
että heidän kotonaan alettün kürcesti låimrnittÌiä vettä loukkaantuneita vafen.
- Takassahan se vesi siihen ai-

kaan lämmitettün, ja takka kuumeni nün, ettäpärekatto syttyi tuleen. Ei muuta kr¡in miehet kul-

jettivat ketjussa

åimpZireitä

ja

sammuttivat tulipaloa sarnaan aikaan kuin onnettomuuden uhreja
hoidettün.
88-vuotias Aune Linna oli onnettomuuden aikaan I f -yusti¿s.

it

:

- Tuonne ne ihmiset meni ojün
maate. Lentäjä istui järþttyneen
näköisenä koneessa. Jokr¡ huusi,
ettÍi kuoli ainakin I 000 henkeä.
Ihmiset halusivat lynkata lenräjän. Tuonne Möttösen suuntaan
lentäjä juosten pakeni.
Onnettomuudessa kuolleita

JUHA SATTLGREN

Saara Jylhä (vas.), Aune I.inrtaia LWdia Viihdmiiki muistelevat lentokaneen putoamispaíkalla,
miten ihmiset juoksivat ¡ìaniikissa koneen alta pois.

hyvåiksyneet Suojeluskunnan j är-

muistavat, että lentokoneen il-

syö raskasta ainetta, suolaa.

puolesta ja vastaan, kertoo Per.
hon historiaan hyvin paneutunut

rnestyminen hautausmaan ylle sai
panükkia aikaan.
Perimätiedon mukaan Perhossa
on jåirjest

Lentopiüvlinä Aapa küpesi aitan katolle ja ihmisten ep!ùlyksist¿i huolimatta nousi ilmaan. Aa-

jestämää lentonäytöstâ, vaan
mielipiteet olivat jakaantuneet
Olavi Flink.

la.

Kurjin sulin
lennetty Perhossa

Pelottavaltahan se tuntui,
mutta mentün kun muutkin me-

Koneen lentäjä Piponius heitti
hautaj aispåüvänä kukkakimpun

käytün katsomassa ladon nurkal-

-

nivät, naiset kertovat.

- Kaikki eivät

alunperinkäåin

1860-luvul

kuusiparia

lentokoneesta Perhon hautausmaalle. Linna, Vlihärnåiki ja Jylhä

si nüst2i ehkä nykyist?i varjolüdint¿i muistuttavan "lentokoneen". Lisäksi hän valrnistautui
lentoyrity,kseen olernalla syömätt?i suolaa kahden vuoden ajan.

Aapa oli päätellyt, ett-¿i linnutkin
pysyvât, ilmassa,.koska ne eivät

pan kerrotaan lentìineen llihes

ki-

lometrin ja pudonneen järveen.
Pakkolaskusta Aapan kerrotaan
selvinneen pelkästään housujen
kastumisella.

Perhon Ylipään

maamies-

seu¡assa historiaa elvytt?inyt Ola-

vi Flink

uskoo, et!ä maamies-

seura rulee jatkossakin perinteis-

ten .ompeluseurojen lisäksi pa-

neutumaân myös Perhon historiaan.

-

Aapan ilmalento tulisi jolla-

kin lailla

saattâa tulevien suku-

polvien tietoon samoin kuin
1500-luvulta periüsin oleva hä-

mliläisten kalakeilarikin tulisi
kunnostaa.
Perhon Ylipään maamiesseu¡a

paljastaa Jylhåin j?irven rannassa

Jukka Peltoniemen

maalla,
22.6.1930 sattuneen lento-on¡et-

tomuuden muistokiven tåinään
keslcivükkona.l 1-9, klo I 8.30.

