Lentokoulutusta käsittelevässi sarjassamme olemme aikaisemmin tutustuneet moottorilentokouluihin, lent~
kurssien hintoihin, eri lupakirjoihin ja psykofysiologiseen tarkastukseen. Nyt on vuorossa purjelento, joka on
viime vuosina alkanut saavuttaa yhä suurempaa suosi~
ta sekä itsenäisenä urheilumuotona että vilivaiheena
ennen moottorilentoa. Purjelento sopii kaikenikäisille
15-80 v ja sekä miehille että naisille. Nyt suoritamme
TM:n toimittajan mukana purjelennon ABC-kuruin.

OPPILAAN olleua ensi lcertH ohi11imi1M hinaultsen 11ik11n11 w11t·
taa syntyi niinkin va11 r1111isenniköisii tilanteita. Koulutukseua
ei ~ vuanoeta lllitiin, v-n ope.t taja palu""" nopulla
vHt11liiklc:eelli koneen heti norma11liin lerttotila11n, kuten siivekkeiclen ie tivuperisimen Hennost• näkyy.

VIISI yklinlentoa ennen kurssin piittymisti ovat vusin mielii,,.
,._inuvat Mlci oppilaalle etti opett•i•ll•. Tissi olen iuuri tyy·
riin niköiseni lcipu11ma1u leistungs Spatzin ohtHmoon opeH•
i•n, Esko Korhosen, antaesN viimeisiä ohieitaan.
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"TERVETULOA Nummelaan!"
Olin tervehtinyt tulevaa purjelennonopetta:Jaani
Esko Korhosta. Hän oli juuri saapunut lennolta. Sinipunainen ,kaJtslpalk<kainen Ka-2 b oli sievästi laskeutunut melkein läihtöpaikkansa t untumaan. Heti
koneen pysähdyttyä oli oppilas vikkelästi hypännyt
ulos, mutta Eskis, kuten opettajaa tunnuttiin kutsuttavan, oli jäänyt paikalleen, •kun vastassa ollut
joukko oli juoksujalkaa työntänyt koneen takaisin
kiitoradan päähän.
"Milräs siinä, pussi selkään vain", hän keboitti
minua osoittaen etuohjaamon tyhjällä oppilaan
istuimella retkottavaa laskuvarjoa. Ennen kuin
ehdin edes selvittää "pussin" moninaisia valjaita, ilmestyi viereeni avulias "hovimestari", Joka
ojensi sen selkääni, auttoi solkien kllnnlttämlsessä
ja noustua.n! ohjaamoon varmisti, että syöksyivyöt
olivat olkein kiinnitetyt ja että oloni oli mukava.
Mielessäni välähti ajatusyhtymä: purjelento = herrasmiesurbeilu, kun 10 samassa kuomu työnnettiin
kiinni, ''hovimestari" slirtyl sivummalle johtamaan
starttivalmistelua, yksi .mies asettui siivenkärkeen,
toinen ryhtyi kiinnittämään hinausköyttä koneen
nokkaan ja kolmas avustamaan hlnauskoneen, ilmavoimien vanhan Viiman kääntymistä paikoilleen.
Kaikki tuntuivat taitavan tehtävänsä. Ennen kuin
Eskis takaohjaamostaan käsin oli ehtinyt selostaa
kaikkia Ka-2 :n mittareita ja laitteita, a~koi startinjohtaja pyörittää kättään päänsä päällä, mikä merkitsi binauskoneelle käskyä kiristää köysi. Sitten
laaja kädenhuitaisu lähtömerkilrsl, ja niin kenttä alkoi pöllytä VUman potkurin pieksäessä täysillä klerroksillaan ilmaa. Näin kannuspyörän irtoavan pinnasta miltei välittömästi. Nopeus kiihtyi, Ja hetken
päästä lrlisimme ilmassa vain puolen metrin korkeudella maasta. Näin jatkoimme lähes kiitoradan puoleen väliin, kunnes lentomestari Kuuluvainen vetäisi
binauskoneessaan hieman sauvasta, jolloin Viiman
pyörätkin erkanivat kentän pinnasta ja nousu kohti
korkeuksia alkoi.

Hieman oslolletoo p urJelen t okoulufukses to
PURJELENTOHARRASTUK8BN voi alku
m1nll llt&laen& tahanaa. Alin lkAraJa on
15 T. Alall<&l&lltl n.adl\a&n kUltenltln vanhempien auostumua. VUme YUoslna on t_hl.
enemmAn vantuneempla henlr.JJ61tl Ja
nai.ta alltanut t\lll& multaan kwwellle.
Tern7denUlan oeoltukaeltll rtltt&I aama
IUJ<l.rlntodlatua. mlll 'f&Mll\a&n aJokorttla

•&rten.

KOULUTUS tapahtuu pliaalaaaa lent.okeslr.uUlu&, Jolta on Nummelaaaa, R&7Blr.Alllaal, Utlaa, PilkaJlrvell&, NaaraJlrvell&.
M&nklJlrvelll, PudaaJlrvelll Ja Jlm11ll..
Niitten llalbl eri kerhot tolmeenpenevat
lmraaeJa my6e mUllla lentokentllll. Nllatl
kalklata aaa tietoja Suomen nmalhlllltolta, ooolte Mannerheimintie 11, HelalnlrJ,
puh. 13455.
KURSSIT Jakaantuvat lentokoneblnauaCell leko-) Ja vtntturtk\lruelhln. Lekokoulutwita pldetlln teholtkaampana, koslr.a
tl.ten kert.11 huomatt&Yaat1 enemml.n lentoaika& kuin vlntturlata lennettleul. Toisaalta se mauaa noin 25 .~.000:-,
kun ta.aa vlntturtkoulutua on vain 15.00020.000: - au\11'\lusluokkaa. My6e k\U8Sln
kokonalBlr.eatoalkaa aJatellen on vlntt\lrlkoUlutwi nopeampi.
NYKYAIKAI8Jrl' koUl\lkoneet ovat Jo
kalklr.lalla kalr.alpa1.lr.kalala, milli koututua
on saatu nope•mmak11, tebokkaammalc&l
Ja turnlltaemmaltll.
TURVALLISUUSMXXRXYKSBT
purjelennosaa ovat hyvin ankarat. Opettajille
asetetaan erlttlln tiukat pltevyyavaatlm\llr.set, e&lmln1mlt ovat h7"ln ankarat,
koneet tarkaate\a&n pllYltUiln Ja Joka lennolle ~. jok..-a lennosta pldetlln lr.JrJaa, laak\lvarJo kuutuu pakolllseen nruat\lkseen Ja 7leenal koUlutukaen
Joka valh._ korostetaan tlnltlm&t6ntl
tunalllauuamllrilyaten
noudattamlat&,
mltl my6e tarlr.aatl valvotaan.
KUKAAN ei pysty harraatamaan purJelent.oa ykaln, vaan tolat.en apua tarvitaan

Kiitoradan päässä oll korkeutta jo yli vllsl.kymmentä metriä, kun äkkiä Vilma edessäni näytti heittelehtivän. Hetken .kuluttua näkymätön voima ravisteli meidän konettamme reippaanlaisestl. K1r1st1n
vaistomaisesti otettiani ohjaamon reunaputkesta,
kun jo samalla kuulin takaa Esld.ksen rauhallisen
äänen: "Vähän pyörteitä näin radan päässä".
Jatkoimme nousuamme. Mitä ylemmäksi pääsimme, s11ä t.satsemmaJrsl muuttui menomme. AJoitt.alset heilahtelut loppuivat j11. molemmat koneet
tuniQl-.at uivan llmamgssassa tasaiselJti ja rauhallisesti kuin joutsenemo ja polltanen. Koko lentäminen näytti tapahtuftll itsestään ilman ohjausta.
Va.lt.ka Estitsen keboitutsesta pidinkin kllnn1 ohjaimista, en pystynyt tuntemaan hänen todella ohjaavan konetta - paremmlnldn hän TILllr.utti vain
kevye&ti opastavan siti silloin tillöin. Riemastuin
turhan alkaisln : Eihän tälla.l.sen purjekoneen ohjaaminen olelr.aan konsti eaä mikään!
~~.keusmittartn ~itin oli hitaasti kivunnut yhä
ylospäln, mutta iviela oli 50 m jäljellä puoleen •kilometriin, jonka Eskis lähtles.sämme oli maininnut
irroituskorkeudeksl. Kuitenkin hän yhtäkldä nopeasti tempaisi lrroituskytkimestä. Ehdin tuskin tuntea •hinauskoneesta vapautumisesta johtuvan pienen
nytkäbdyksen, .kun jo olimme tiukasti kaartamassa
vasempaan. Vaikke. en ollut huomannut mitään erikoista, selitti hän meidän osuneen alnaldn kolmen
neljän metrin "tolppaan", eli temillkldin, jolla pur:
jelentoldelessä ymmärretään nousevaa llmavirtaus1f, ja metrlluvulla sen nousunopeutta metreissä sekunnissa.
'Tuolla se tennllkklt.ebdas on allamme" huomau~i Esk1s heilauttaen samalla sllYekkeua' Ka:n
sllpea kiltoradan pään vieressä le'fittiyty?ää laajaa
blekkakuoppaa kohden. Kun ilmeisesti näytin lcysymy~er~~. selitti .. hän hiekkaraopan keräävän
ympärlstöaan enemman lämpöä, jolloin siellä syntyy
lämpimiä, keveitä nousevia virtaulr.sla eli "termlllt-

koneiden sllrtelemlaeen maasaa, hlnauk·
aeen Ja lukemattomiin mulrln töihin. nmln Johdosta ei milliin muUlla urheilun
alalla vallltae niin hyvU toverlhenkel.
PurJelento Jos mllr.lln on todellinen herrumJesurbellu.
PERUS- eli C-lr.uraaln suoritettuaan aaa
oppllaa lentll ylr.aln, mutta opettajan valTonnaau. Yleenal ~ nlheeasa lennetlln harJoltualr.onellla, kun taaa lupalr.JrJan
aaam!Mn Jlllr.een allr.aa allrtymlnen tehokone1slln. Lupalr.JrJan aaa purJelentlJI
yleenal melko vllltt6mlatl C -tutlr.Jnnon
Jllkeen auorltettua.an vaadittavat oplnnlytteet. T&mln Jllkeen tavoitteina ovat
hopea-C, lrulta-C Ja altten na. tlmanttlauorlt\llr.set.
KAIKKI purJelr.oneet on relc.later61t:r lrulkUlaltolr.aen Ja Jlelaten töiden mlnlaterl6n
llmallutolml&tooaa. Joka auorlttaa koneiden
kataaat\llr.sen Tt.hlnUiln kerran vuodeaaa.
Jokal8eaaa kerhosaa on llalltll purjelennon
valvoja, Joka henlr.JJ6koh-tl vaataa koneiden kunnosta Ja valvoo korJawit61tten
euorlt\lbet. Jos Jotain eplU:rlr.aen alalata
Ilmenee Jonltln konetyypin eubteen. asetetaan ae lentok.lelt.oon, kunnes u1a on eet ..
vltett:r Ja mahdolllaet puutteelllauudet"
korjattu.
ONNETI'OMUUDJ!N aattU"""8
vaataa
kWltannuk&lata koneen osalta aen omlataja,
ellei ole erlll18ooplmwita tai ellei ole kysym:ra rllr.komlaeata lentomllr&ylt.ell vaataan.
VakuutwimaklUJen korkeuden vuoka! elvlt
purJekoneet yleenal ole valr.uutettuja.
C-KURSSEILLA yleenal on maJoltWI JlrJeatettJ lentokeekulr.sen omiin ralr.enn\lkslln, Jolloin majoltua &1alltyy tavalll.eeatl
kursslmalr.auun. Haluteoaaan Toivat lrunsllalset luonnolll&eatl aaua kotonaanlr.Jn.
Ruoaata aen sijaan perltlln vlbl.lnen
malr.au. Kuraaln keatoalka riippuu auureatl
allltl. Ihanteelll.alMa ol011uhtelaa Toi &en
auorlttaa lekohlnaUksella alle kahdeasa vllkosaa Ja vlntturllla Jopa viikossa.

Idä tai "tolppla",ml.Di nlltä sitten halutaankin kutsua.
Tähystelln maisemia. Nummelan radioasema
mastolneen näkyi selvästi, samoin Nummelan keskusta ja Hlldenvesl. Maisemaa halkoi pienolsrautatie, jota ·pitkin puusk:utti pik.kulnen veturi surkean
hitaasti .v aunujono perässään. Mutta miksi se ollsl
pienoisrautatle? Vilkaisin ,korkeusmittaria, jonka
osoitin tavoittelr jo 1.600 metriä. Olimme slls nousseet ivapaastl yll kllometrln.
~ Tämä. oli jotakin. Tunsin ä&k.iä vastustamatonta
he.lua oppia lentämään purjekoneella. Olin omakohtaisesti päässyt kokemaan purjelennon vlehätyiksen,
josta paljon puhutaan, mutta jota ei oikein pelkästä.
kuvauksesta tajua tai usko. - Purjelentokurssia ei
suinkaan turhaan 6loiteta tutustumislennolla, jossa
oppilas saa käsityksen, millaista purjelento on silloin, kun sen taitaa.
Ensimmäiset yritykset

Seuraavalla "kelkalla" sain ·jo itse tarttua o'hjalmlln heti 'h inausköyden irroituksen jälkeen. ''Paina
sauvaa", 'k uului Eskl.ksen ääni. Työnsin sitä voimalkkaasti, jolloin koneen nokka heti painui ja nopeus.mittarin osoitin alkoi .ldvuta, ensin 90 km/t, sitten
95 ...... 100 .. . .. . 110 •k m/ t ...

Ilman vlnkuna .kohosi ja pian opettaja jatkoi: "Nyt
hieman 'Vetoa!" Tempasln sauvan lähemmäik:si, jolloin nokka. nousi, vatsanpohjassa käväisi outo tunne
ja nopeus alkoi hidastua, ensin hitaasti, mutta sitten
yhä 1yrkemmln. "Nyt minä ohjaan", hihkaisi EsJds
ja o1ltaisl samalla koneen, ennen kuin se ehti sakata
eli pudota ohjauskyvyttömänä nopeuden loppuessa.
Tämän jälkeen lr.okelllmme sauvan 111kuttamlst.a
sivu.suunnassa, mlll:ä vaikuttaa koneen kall1stukseen. ~
Osasin Jo ottaa lUklr.een rauhallisemmin, joten myös
Ka käyttäytyi hlllltymmln, Samoin jalkapolkimet
tuntuivat ensi yrittämällä mukavilta: Kone kääntyi,
mutta ei nähdäkseni tehnyt mitään epänormaalle.,
vaikka Eslr.1s toteslldn sen luisuvan sivusuunnassa.
Teltnlllr.an Maailma 13/ 1962
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olin niin epätohoabes:! :,.-..

aeQ,r.., ehdin välillä
aina 1bail1a E&kibc: ~...a.. Kuvittelin,
miltä tuntulst t~
c;:ie:u.Ja::ia koneessa,

Ennen kuin ehdin huomatakaan, oll korkeutemme
pudonnut 200 metrlln, IDinD johd'osta opetta.j~ .~~
tui oh,jalmUn ja toi koneen kaikkien taiteen saantöjen mukaan <kentälle. Hänen ikeholtubestaan <koetin
tarkkailla maastomerkkejä ja mittareita yhtaikaa :
myötätuullosa biekkakuopan kohdalta päinvastaiseen suuntaan kuin lii.htlessä, •k aarto perusosalle
noin 100 m korkeudessa toisen biekkakuopan reunan
jälkeen, flnaal!tcaarto ldltoradan jatkeelle, niin
että kone "itsestään" osuu juuri kiitoradan päähän
jarruja· sopivasti käyttäen. Helpolta näytti, mutta
kun itse ...
Suora lento mu.tkitellen
Kolmannen keikan kohdalle oll opetusohjelma6.n
merkitty "suora.lento". Vaikka koulukoneet ovatkin
vakavampia kuin tebokoneet, oll samanaikainen
suunnan, nopeuden ja <kalllstuksen ylläpitäminen
aluksi melko vaikeaa. Totuin siihen kuitenkin nopeasti ja laskuu.n tullessamme kuvittelin jo voivani
oppia. lentämään. Mutta neljäs lento karisti perusteelll.sest1 kaikki sensuuntaiset luulotkin. Sain nimittäin Itse ohjata binauksen aikana, Josta miltei
välittömästi oll seurauksena paha hellurillike.
Purjekone vaappui seinäkellon heUurin tavoin
puolelta toiselle. Vaikka yritin panna objaimllla vastaan, oll seuraus kerta kerralta yhä pahempi: Myöbästyneen korjauslllkkeen vuoksi beUur1 voiml.stui, ja
kaiken lisäksi unohdin tällöin koriteussuunnan valvomisen. Vållllä blnauskone katosi kokonaan näkyvistäni, köysi löystyi ja odotin jännittyneenä nykäisyä. Vlldessä minuutissa olin aivan märkä, vaikka
olin pattahthasmanl ja Um.a oll kylmä.
Tämän tästä Eskls sai puuttua pellin ja palauttaa
Ka:n päiväjärjestykseen. Vaikka tuskin koskaan

jonka ohjaimia rmmoo ka·rca~ oppilas ...
Mutta joskus on job.l.R:n ~ lt.R ensimmäisen kerran.
Teoria.& nll1 ' , .;

Joku viisas mies on sanomrt, e:ti. rihintään puolet lentotaidon oppimisesta ~ ms.a.ssa. Myös
meidän kurssimme suhteen oli ;.am.i. tuntemat.on
viisas mies oikeassa. Kun täm&n tästä satoi tai pllvikorkeus muuten oll illan mataa, oli mi:i. mainiolmpla tllai.suuksla pitää oppitunteja. Ja nlll& pidettiinkin: aerodynamilkasta, lentämisen teoriasta, lentomääräyksistä, kalustosta, binau.besta. objausteknl.ikasta, sääopista jne. noin kolme kertaa enemmän kuin mitä kurssin kestäessä kertyi lentoaikaa.
Näin tieto karttui, ja kenties myös taitold.n, vaikka välillä kalkki näytti olevan kiven takalla.. Kuten
kaikessa koulutuksessa oli ainakin minulla - ja
luullakseni myös toisilla - toisinaan sellaisia kausia, jolloin entinen oppi tuntui tykkänään unohtuneen, ja toisinaan taas edistyminen tapahtui kuin
rajuilma. Kuitenkin odotin aina ja Jatkuvasti malttamattomana seuraavaa kelkkaa, jolta keskimäärin
oll miestä kohden kolme päivässä.
Suurimpana kompastuskivenä tuntui meillä kalkilla. aluksi olevan lentokoneblnaus, jossa korjausllikkelden pitää ensin tulla. retleksinomalslksl, ennen
kuin lento sujuu täysin tasaisesti. Vasta puolessavälissä kurssia havaitsin saaneeni jonkinmoista tuntumaa siihen. NUn kauan kuin jouduin ajattelema.lla.
ratkaisemaan minkälaisia korjausllikkeitä kulloinlcin oli.sl tehtävä, oll tilanne sillä välin jo kehittynyt
niin plUtälle, että ir.orjauslllke myöhästyi tai pahimmassa tapaukllessa oll muuttuneeseen vaiheeseen kokonaan väärä. Siis pelkkä lentokoneen ohjauksen
periaatteen tunteminen ei riittänyt, vaan se piti todella. saada käytännössä veriin.

Näin tapahtuu koululento
p urJekoneella
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Alkuvaiheessa opettaja sai moneen kertaan huomauttaa liian äll:.äl.sistä objau.sillkkeistä. Kun tietoisesti keskittymällä olin onnistunut omaksumaan
rauhalll.semman tavan ltäsltellä sauvaa ja jalll:.apolll:.1mla, oli jälleen edessä melll:.ol.nen banltaluus: käden
ja Jalll:.ojen luonteva yhtelsll:.äyttö. Kaarrot olivat siksi
enemmän tai vähemmän baparolvla, kone lulsul jommalle 11:.ummalle puolelle tai sitten nopeus hidastui
tai kasvoi. Näennäisestä helppoudestaan huolimatta
oli tyylipubdas lta.arto valll:.ea Juttu, mJnltä mlttaritaulu.ssa Ol!Oltti kuulan heilahtelu puoM!lta toiselle.
Sensijaan laskut nousivat omasta mielestäni alusta
alll:.aen ollteln mukavasti. Jo heti ensi yrittämällä,
kuudennella lennolla, l.stul 'kone maahan pehmeästi
Uman pomppla, ja ml.Itä tärkeää, aivan klltoradan
päähän, Jolloin lrursilalsllle ei jäänyt pitkää matkaa
lroneen noutamtset.sf tatalsln. Tbsln minua melkel.n
puoleen välin 11:.urssia asti jännitti hiukan ns. loppunto, jolla kone laskeuduttaessa aivan maanplnnas.sa
palautetaan vaakalentoon. Jos sauvaa vetää 111kaa, on
seurauksena pomppa tai pomppla, jos taas liian vähän tai ei lalnlta.an, jysähtää kone epämu:kavasti kenttään.
Alan jo oppia

Kun kursslajasta oli kulunut kaksi ·kolmasosaa ja
keikkoja al.ltoi itse kullakl.n olla parisenkymmentä,
huomasi.n yhtäkkiä, että en enää jännittänytkään.
Nyt alkoi ·kaikkl sujtia, vaikka pieniä "tyräykslä" aina
sattui. Toisaalta tulin myös la1.lt1111SetDmäh! ja taid?.n .. kehityttyä huomasin virheetkin paremmin.
Tassa valheessa vaihtui meillä koulukonekln Ka-2
b :stä Rbönlercheen, jota kentällä majallevat "lk:lilarit" ( = vanha .kokenut kelkkaa ltyttäävä purjelentä jä) moittivat kampuraksi Ka :n rinnalla. Itsekl.n
panin merkille, että Lerchelle sai tarjota sauvaa huomattavasti enemmän kuin Ka :lle.

Kabdesltymmenesneljäs keiltlta oli kohdallani tarltl.stuslento, jollainen aina suoritetaan ennen ensimmäistä yltslnlentoa. Opettajan pa11talle taakse kilpesi
nyt Nummelan lentoltesll:.ultsen rehtori, lentomestari
Kuuluvalnen, joka lyhyesti vain totesi ml.nun nyt
olevan koneen ·kiJ>pari. Tllanne oli sama kuin autokoulun jälltelsessä insinööriajossa: oppllas joko hyväksytään tai sitten hylätään, jolloin hän lisäkoulutuksen jälkeen saa yrittää uudelleen.
Melkein välittömästi tarkistuslennon jälkeen koitti
suuri hetki, ensimmäinen ykslnlento. Ihme kyllä, en
jännittänyt lainkaan. Ei edes maahan jäävien t.urssitoverelden huomautus : "Sulkekaa arkun kansi, sukulaiset ovat jo nähneet", saanut vereen! erittymään
adrenalllnla. Ja nlln sitä läbdettlln, a.lvan nlln 11:.uln
24 kertaa alkalsemmlnkln. Seuranani oli ainoastaan
tietoisuus stttä, että nyt min1ln olt mmenomaan ja
yksl.nomaan luotettava itseeni. Esltls oli jäänyt start.tipaikalle, ja koetin kertallla hänen vllmelsiä ohjeitaan mielessäni.
'Kallckl tuntui sujuvan täysin nuottien mukaan, paremmin kuin koskaan aikaisemmin. AlnuUaatuinen
tyydytys täytti mieleni, ollnban nyt ensi kertaa yksi.n
"ilma-aluksen kapteenina" puolen ltllometrin korkeudessa. Vedin irrotus.kytltlmestä ja näin Viiman
putoavan jyrkässä syöksyssä ol.k ealle. Ohjeitten mukaan kaarsln Itse vasemmalle, jonka jälkeen sain
lentää oman haluni mukaan tavanomaisia lentollikkeltä pitäen Jruitenkln huolen siitä, että korkeutta
jälsi rllttävästl normaalia laskuklerrosta varten. Jos
minulla vielä olisi ollut jotal.n epällyjä siltä, mlltsl
jotkut ovat nlln hullaantuneita purjelentoon olisivat
nämä epällyt nyt varmasti hälvenneet.
'
Myöhemmin sain lentää toisen ykslnlennon Rhönlercbellä, jolta sopu· sellaisenaan myös yks1palklta1seks1, koska opettaja Istuu juuri painopisteen kohdalla. Myös tämä lento meni hyvin, jonka vahvistukseksi purjelentopäiväkirjaani tuli merkintä C II (toinen C-tutklnnon hy;väksytty yksinlento>. Sitten jouduin kuitenkin muutamiksi päiviksi matkustamaan
pois Nummelasta, jona ailtana Rhönlerche meni välia ikaisesti lentokieltoon erinäisten sllvekkelden kllnnityksessä todettujen puutteiden vuoksi. Tultuani tataisin ei enää ollutkaan samaa konetta, vaan minun
on suoritettava loput ylts1nlennot tehokone Lelstungs
Spatzllla, jolta lento-oml.nalsuukslltaan on täysi.n
nstaltka1nen Rbönlercbelle.
Tutustuminen teholtoneeseen
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Jo Spatzin Istuma- asento on aivan erllal.nen, ero
11:.uln Folltkarllla ja jollain Amerikan "raudalla". Ja
sitten korkeusperäsln ; jos Lerche on kampura on
Spatz sitävastol.n yllberkkä. Myös suuntavaka~us
muistuttaa SpatzisM istumista plng-pong-pallon
päällä, kun taas Lerche on hidaskäänteinen ja vakaa.
Valklta Esltls ollkl.n selittänyt nämä erot, oli yllätys
täydelll.nen.
Heti llikkeelle läbdettyämme tajusin, että nyt olin
enemmän 11:.uln liemessä. Vanha Vilma edelläni mittasi kentänplntaa 11tulsuuden, jona alltana tuskanhiki otsallani yritl.n parhaani mukaan temppuilla
vikurolvaa konettanl suoraan. Panin jo käteni trrotus][ytltlmelle siltä varalta, että hella~ultset kävisivä t .! l'lelestänl liian vaaralllslksl, sillä tiesin ja näin
edessani olevan vielä riittävästi klltorataa laskeutumista varten.
Jollain tavol.n selvisin nol.n sadan metrin korkeuteen , jolloin vasta "ratsun!" alltol asettua. Ja kun
vielä ollmme nousseet t-01set sata metriä, ui se jo
sä~ ja ~ hinau.skoneen perässä. Kaduin
jo niitä pahoja ajatuksiani, mitkä hetkistä ailtaisemmin olivat pyörineet mielessäni. El tämä urkuplllln
ta't'ol.n soiva Spatz hullumpi kone ollutkaan, - ei
varslnltaan, kun seuraavalta lennolta tullessani sai.n
valmiina C-purjelentäJänä vastaanottaa Esklksen ja
pailtalla olleiden kurssllal.sten onnittelut.
Teit n 11 ltan M a all m a 13/1962
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