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..Outo valo taivaalla havaitfiin llietasuolla

,(KS)
Kuusamol Hietasiloltåj kerrottiin rneille eilen illalla, että vajaata vuorokautfa aikaisemmin siellä
oli seurattu suurella mietle4kllnnolla outoa taivaalla"
vaeltanutta ilmiötä. Tiistai-

-

na klo 21.25 aikoihin ha-

vaittiin näet låintisellä taivaalla; jota siltoin peitti
hienoinen pilviharso, vaihteleva valoilmiö, joka näkyi toisin ajoin tähtikirkkaana- toisin ajoin punaise44'

Kirkkaudeltaan se oli i
melko voir.rlakss; huomattavasti voimakkaampi kuin

kirkkairqmat tlihdet: jota:
paitsi se liikkui pilvien ala-

Valo'häilyi jonkin
rn siwgrunnabsa, mut-

Urgl Sudr{i 6.10,155 }

Tutka havaitsi

nökymöttömiö kohteito
sb I ueel lq

sotohorjoitu

Rovajärr€llä kuhnen diko! aikana pidettyjen
suurten siFsotaharjoitusten yhteydesä såttui tapaus. tokä suuresti muistuttaå €rään aikaiehhan
sotåhå{oituksen ajalta tilttua ns. "oFråatio pyymrvea". Keskidibonå bsvaitsi tutta kahteen eri
;tf€€seen kolme lähekkäir olevaa malia, ioiden lettokorkeus oli alle !000 metriä ia nopeus vaiE n. 20
kn tunnissa. Tarkasta 1,åhFttlls€sä huolihatta ei
taivåållå nåhtv herkkiåkään tutkan o:oittamisia
maaleista. Tutka kadotti maalit vista I kha iälkeen, joten mktään lirtuprrvesta ei }rinut olla
kysJmys. Hyös erää1lä taisela tutkålla t€htiin iäs'
nälleen såmat havainnot. N?iiden näkvmättömien
lenbkoneide{ anoitusta ei ole ainakaan toiståi
seksi pystytty selvittinåiin-

samalla se myös laskeu-

ijatiuen taqs kohosi" VaIiikettii r€urattiin noin
2O rninuutin ajan, rninkii
jäIkeen se' hiiipy.i liintisen
horisontin iajan taakse,

Koillissanomat

m*tatna

ti.
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