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Kirkqe {sEetti
"Tiietaina 1r.4.-75 k].o 21.20
nålyi kaakossa outo valoilniö.
Teivaanrannalta kohos j. euuri,
kirkas velopiate, joka hitaaeti
kohoai ylöspåin. Valopiateen peråstå låhti viåertävå, kiilrnain€n !ådG, Sen olleaca jo lorkea1la taivaanrannaetao nå$i
kirkas lei-nahilue. Piete kohosi
yhå ylemäkei ja Mipyi nå$vistå. Taivaalle jåi vihertåvå
valo, joka nå$ri kauan.
Itae a:rrelcn tänån ilniön
olevan Pleeetskietä, Neuvoato-

Nåin kirjoill6s

raketti on nåhty moneltå suultakin psikkgkunnalta. .i.uo Kee1iPetåjå Kenmnkoakelta on liibettårqrt oheiaen piirr-okaen jo aclostukaen, joasa hån sånoö iluiön alkaoeen k1o 21.t6 ja päåttJrne€n klo 21.20.
..Tanpereelta o1i llannu pajaa
n4yttä4åsså
tåht bivaeta yieieö1le Tanpersen tåhtitom-illa
kun ifniö nå\ri itåteivaalla.
"väitteli pqe pystyykö veaå1.åinen kantoraketti nå\ruåän tssereell.e aeti kun se låhetetäånIähe1Iä itärajaa avåruuteen.
Xirrä väitin että on $ahdollieta
nägä, toinen taae ettå ei.n

liitosta låhetetty satelliitti.
llaansuunta tååltä Suonenaieueltå tåenäå \rvin.'
ålla

Ti-no Keski-Petåjån luonnoe

Atöl<FHÄ

Teikko Liulko-

nen Ävåruugluotsi_Bel}e. See

reketieta joka nåbtiia ,l5.4.
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*Luin Avaru*sluotaimeetg
trptti Keskieen kertonukeen nalrd" &?åruusroausta, jonke h&n oli n,ähnyt pela*van i1*
;nakehiii.ln. ?uoeta tuXi miel,eeni erös tepah't,ur^a, ;or^kn ,'1in
grerkinngrt påivåkir jaani :
20,1O,19?5. Noin klo 19.0O"
PoL*sin tovorini kansea muei!kki.kertroeta ja o15a juuri laitLsnåssa pyörääni ouojaan, kun
yhtäkkiä tuli aivan vsloista.
Vilkaisin
taivaslle ja nitin
Fvåloni joka hitaneti }rulki
kohti l.ounaeta. $e oli. tavattomsn ki.rkae ja jätti jölkeeneä
vihartävån vansn, joka nälryi
noin lO s aial ilniön h$ipYnieen Jäl"keen.'roverini *anoi,
ettå ilniö sl.koi keekitaivaal*
ia ncin niinkuin råjältldnäl).å"
Itse ol"in tuolloin pyörfi.ni
kanr;se vajassa, joten en il6,i'tr5

niön alkua n4hrqyt" Öliei. haue*
ka tiet&å olLiko ee avarruetronua vaiko neteoni.
$snon tåseå sanalla, että oyL*
syll"å nåk:fi täå]lä Kannonkcskel-la sellainen "revontuli-i1o*
tulituc", ett$ eit& lrar"voin
nåkoe. Kaunii.ta verhorev*ntu*
1ia, jotka einkoilivat k*eki"talvåalte loimuten ale'spåiin" "
Ti-ne Kseki-Petäjö
43300 Kannonkoeki

Kiltos havainnoetal C1erone 1åhettiinoet Englant iin klrselyn
lokakuun 20" påivän tapehtunaeta, mutta emrne viel"S cle
seåneet vaateusta.

Ävaruustutkimnaeeura (PL 50?,
$010'l l{elsinkå lO) ,rttaa niele1-

lä$n vaetasn kertonrikei* ja lehtål.eik eltå havainnoiata, jotka voivat liittyd avaruustaPah*
tlrmiin"

