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Syksyllä 2013 Suomen Ilmailumuseolla avautuu 
kotimaista taitolennon historiaa esittelevä näyttely. 
Toukokuun kuukauden esine, Erkki Kantosen  
Bücker Bü 133C Jungmeisterin sivuvakaaja, 
liittyy olennaisella tavalla yhteen ilmailuhistorian 
tärkeimpään taitolentokonetyyppiin ja ennen kaikkea 
sotienjälkeisen Suomen Ilmailuliiton toimintaan.

Pilvien Huimapäät -lentosirkus kiersi  Suomea 
ympäri vuosina 1948–54. Sirkuksen tarkoituksena 
oli urheiluilmailun varainhankinnan lisäksi 
elvyttää sodan lamaannuttama siviili-ilmailu. 
Pilvien Huimapäät vei viihdettä sadoilletuhansille 
suomalaisille ympäri maata ja loi uskoa paremmasta 
tulevaisuudesta sodasta toipuvassa Suomessa.

Taitolennon lisäksi sirkuksen esityksiin kehiteltiin 
ennen näkemättömi numeroita. Näitä olivat 

siivellä ratsastajat ja nuoratikkailla voimistelijat, 
mm. Anneli ”Luumu” Linna ja Raimo Aulio.

Helluntaimaanantaina 25. toukokuuta 1953 Pilvien 
huimapäiden kiertue oli ehtinyt Kauhajoelle. 
Auringonpaiste hyväili tapahtumaa, mutta 
kylmä, puuskittainen luoteistuuli hankaloitti 
toimintaa kentällä. Näytöksen alkaessa klo 
14 oli kosolti pohjalaista yleisöä kerääntynyt 
katsomaan ilmojen taitureiden tekosia.

Ensimmäisenä sooloesiintyjänä oli esittelylennon 
jälkeen Erkki Kantonen tulipunaisella Bücker Bü 133C 
Jungmeisterillaan. Kaksitasoinen, yksipaikkainen 
konetyyppi edusti yhä 1950-luvullakin maailman 
valioluokkaa taitolentokoneissa. Koneen kylkiin oli 
maalattu valkoiset salamat, kuin merkiksi koneen 
hyvästä suorituskyvystä ilmassa. Tunnusmerkkinä 
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oli lisäksi välisiipeen maalattu shakkiruudukko.

Kantonen aloitti pilotpallojen metsästyksen 
onnistuneesti, kunnes tuli viimeisen pallon vuoro. 
Jungmeisterin tiukan kaarron jälkeen kone kääntyi 
kohti pallojen päästäjää, joka irroitti pallon niin 
viime hetkellä, että Kantonen joutui nappaamaan 
sen vain muutaman metrin korkeudelta maasta. 

Näyttävästä, yllättävästä tapahtumasta selvittiin 
säikähdyksellä. Kantosen suorittaessa jyrkkää 
viistokierrettä kone ei kuitenkaan ohjautunutkaan 
liukukaarrolla laskuun. Yllättäen puolentoista 
viistokierteen jälkeen hän jätti n. 80 metrin
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korkeudessa koneen selälleen ja lähti hetken päästä 
oikaisemaan konetta alakautta. Nokka nousi kovan 
yrityksen ja selkäsyöksyn jälkeen ylös, mutta kone 
menetti suuren osan ohjauskyvystä sakkaustilassa.

Meisterin laskuteline iskeytyi maahan vain hiuk-
senhienosti yleisömuurin takana. Alasiipi iskeytyi 
turpeeseen, koneen pyörähtäessä täyden ympyrän. 
OH-SEA pysähtyi täysin romuttuneena kauhajoki-
seen männyntaimikkoon. Pahasti onnettomuudessa 
ruhjoutunut Kantonen nostettiin ambulanssiin, joka 
lähti kiidättämään lentäjää Kauhajoelle. Huonosta 
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ennusteesta huolimatta Ekin kerrottiin palanneen 
tajuihinsa jo loppunäytöksen aikana. Myöhem-
min hänet siirrettiin Seinäjoen keskussairaa-
laan, jossa onnettomuudessa ruhjoutuneet jalat 
jouduttiin amputoimaan. Kantonen jäi kuitenkin 
kertomaan tapahtumista näihin päiviin asti.
Ilmasirkusaikakausi Suomessa päättyi Pilvien 
Huimapäiden osalta kesäkauden 1954 jälkeen.

Aiheesta on tehty Harri Mustosen ohjaama do-
kumentti ”Tosi tarina: Pilvien huimapäät”, jossa 
Kantonen kertoo lentosirkuksesta yhdessä toisen 
jäsenen, Seppo Saarion kanssa. Toiminnasta on 
kerrottu kattavasti vuonna 1977 julkaistuissa Eero 
Pakarisen muistelmissa. Pakarinen toimi sodan 
jälkeen Jämin Ilmailukoulun johtajana ja oli vas-
tuussa myös kaikesta moottorilentotoiminnasta.

OH-SEA:n pyrstön osia (korkeus- ja sivuvakaaja) on 
Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa Vantaalla.  En-
simmäisenä käyttäjänä Suomessa koneella oli Suomen 
Ilmailuklubi, joka rekisteröi koneen 23.9.1938. Suomen 
Ilmailuliitolle kone päätyi kesäkuussa 1946. Erkki Kan-
tonen korjasi OH-SEA:n sen vaurioiduttua Haminassa 
keväällä 1948 ja kone rekisteröitiin hänen nimelleen 
toukokuussa 1952. Lopullisesti kone poistettiin Kan-
tosen onnettomuuden jälkeen rekisteristä 25.5.1953.


