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Det slog en nerv, säger 73-åriga Atte Särkelä ufo krångel. 

Tjugo år, taxin mannen Atte Särkelä talat inte på frågan. Han gjorde sitt arbete som förut någonstans: bär hans by 

Pudasjärven Roach fara för skolbarn på morgonen, tog de äldre centrum hälsovård och körde den store av föll 

tillbaka till en nattklubb partysugna på natten stugor. 

Men åsynen av lamporna, är han inte längre talas. 

Att han fortfarande hade utstått, att folk i byn skrek. Lärare hustru uthärdade byns skolelever utskällning, och 

pojken bara Smirk åtlöje för sina klasskamrater. Men det Atte Särkelä är helt enkelt inte tolereras, att människor 

kommer söderifrån skrattade åt dem. UFO hustru, sa hans fru. Ufo man, sade till sin son. Atte Särkelä främjas av 

en taxi hette UFO rida. Även de människorna i Helsingfors heter! 

I början var annorlunda. 

Reportrar och forskare erövrades i slutet av 1960 Pudasjärvi att rapportera till invånarna i den märkliga 

observationen. Ufo bollar av ljus och media misstankar fick höra YLE Helsingfors och längs meddelandet. Först 

kom att intervjua sig själv Hannu Karpo. 
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Särkelä tid som ordförande. 

När han var bakom ratten, även när myntet sjön dansscenen natten återvände till taxi resor "UFO boom", den 

första iakttagelsen tanke på risken för däck på tisdag kväll 1969-09-09. "Det var exakt 40 år sedan igår, säger 

Särkelä och mäta sina fötter Roach land innergård i riskzonen. 

"Ja, slog det en nerv." Livet runt trettio far när han såg något som aldrig hade sett förut. När hans bil närmade sig 

taxi in och vinklar för hemmet, började risken för däcket för att visa upp ljuset. Ljuset svävade i luften, men 

flygplanet ljud hördes. Kunderna var i bilen öppnade bilrutorna. Ljuset var en klotformad och vibrerade i olika 

nyanser. Den rörde sig med bilen i samma riktning. Så småningom var ett dussin bollar i luften. De är swooping 

fram och tillbaka. Minuter efter den försvunna visionen. Nästa dag var de bollar berättade på radion. Flera andra 

lämnade dansscener hade sett samma sak. Det kan vara att bara Atte Särkelä var en uppståndelse. 

I själva verket spelade han i de fenomen morgonljuset, University astronomi professor Charles Tavastlands-

Antero-Anttila. Häme-Anttila, sa inte judar eller is, men gav Särkelä Uleåborg UFO klubb kontakter. Särkelä vet 

inte någon av de klubbarna alls. UFO entusiaster samtal och det gick på. "Då var det alltid någon eller doktorand 

för att träffa mig”, nu 73 år gammal Särkelä säger. Han började samla material för sig själva. Graduate arbete, en 

tekniker utbildad i taxin mannen spelade in ögonvittne iakttagelser och tidningsurklipp i mappar. "De har varit 

helt omöjligt för det antal av dessa fall" Särkelä minns, och skakade på huvudet. 

I själva verket av Särkelä mappar, finns det hundratals gulnade tidningsurklipp UFO-observationer. 

På 1970-talet iakttagelser gjordes på andra håll i Finland. Och de skrattade, men de visionerna skrevs i stora 

tidningar, huvudstaden tillsammans. Blev särskilt känd i Kuusamo spår i snön, som rapporterades, även 

utomlands, och som en forskare medgav att se "sköljning". 

Hjälpen kom från imponerande: Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon. 

UFO klubb tillhörde en ingenjör från Uleåborg hade skrivit till Washington. Vändande post från Amerika kom det 
paket med böcker, som hade underrättats, vilken typ av kameror, filter, film och sådana slutsatser skulle kunna 
lagras. Särkelä började hålla kameran med framsätet på en taxi. Resultaten kom från. Särkelä presenterar gamla 
fotografier. De har lätt streck över himlen. 
 
Det är en underlig moln. 

Det finns fördjupningar i landet och blågrå gaser i skogen. "Vi kallades galen, men jag tänkte att när du har sett så 

sedan, men dessa har beskrivits." 

Särkelä var inte galen. Och det är inte. 

Han hade aldrig föreställt mig att alla lätta fenomen främmande spår. Han försökte söka naturliga förklaringar 

till fenomen: kanske hade de elektriska urladdningar, blixtnedslag eller av en sort att utvinna gas ur landet. 

  



Teorier blev intresserade av järnmalm och för företagen. 

Särkelä utvecklats av en ingenjör bekantskap med "gas" för infrarött avbildningsmetod. Siffror sågs antydningar 

om att det är något ruttnande radioaktiva mineraler. 

Kanske uran? 

Utgrävningar efter det att företagen förkastade resultaten av humbug. (År senare var det foder som regionen 

hittade ja lovande platina och palladium insättning. Malmen fortfarande under nationalparkens område.) 

Men det Särkelä lite irriterad att även de bästa bilderna - exempel på vilka bifogas - universitetet inte påverkade 

människor. Astronomen Häme-Anttila anser att ljuskulor åtföljdes av blixten, och mer belysning i augusti. Kaleva 

tidningen skrev att resultaten kan förklaras med den "elektriska urladdningar teori." Enligt atombomben som 

avges av joniska föroreningar i atmosfären skulle ha gjort hålen, vilken befogenhet nya återgångar sätt. Oulu 

universitet elingenjör, avdelning handledare, professor Juhani Oksman, sade dock att fenomenet var Pudasjärvi 

moderna vetenskapen att förklara. 

Strålning avläsningar var onormal. 

Spår har inte hittats. Väggarna är täckta Pudasjärvi bland de ja spekulerade var. Föddes i vad som är fantasifulla 

teorier. En av dem är en "stormakt" teori: kanske ljusfenomen inte orsakas av utomjordiska varelser, men de var 

i USA och det sovjetiska hemliga experimentet. Kanske de stora makterna var utformad rymdskepp, och 

experimenterade med dem Pudasjärvi natt? Tjugo kilometer från Särkelä Taivalkoski sida Virkkunen status. 

Tröja från väggen är en stilig samling bilder. 

I en bild, poserar med marskalk Mannerheim, den andra nu avlidne Aarno Virkkunen snö kostym och en tredje 

Aarno Virkkunen far, också en militär klänning. Juha Virkkunen, 55, Aarno Virkkunen son, är en viktig och det 

konservativa partiet fullmäktige. Han sitter på bilderna soffan trädet och pratar hela natten, när hans pappa såg 

en främmande ljus. Far-Aarno körde hem från Uleåborg för att ersätta när bilen var Tena. "Old man gick till 

öppnandet av motorhuven, tittade bakom och det var en stor ljus bakom fenomenet Ijo. Det framgick tydligt 

genom skogen." Vittnade om samma framsäte Juha Virkkunen mor. 

En annan konstig iakttagelse är Virkkusten gård. "Min mor och far hade fönstret sett ljuset. Fadern gick ut och 

såg två ljus fenomen på himlen. En annan avstyckats från andra och landats i den lada nära. Det var så ljust att 

det kunde gå nära, men handen stannar fadern strävat efter. Veterans när det var, så ingen händelse rädd ", 

förklarar Virk. 

Ljuset var precis här, ladan slut, Virkkunen show. "Och sedan, om uttrycket används i rymden ökade lysa upp och 

rulla tillbaka till det som ges en större." Aarno Virkkunen hamnade på teorin att hans gård var de stora makterna 

ett rymdskepp pilot. Ljuset sattes tydlig i syfte att inte röja. Descent var praktiseras. 
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Juha Virkkunen, inga konstiga sett ljus. 

Nej de har inte sett sin 27-årige son Veikko Virkkunen, som körde en bil in på gården precis i tid. "Jag var 

intresserad av en sådan kulturellt fenomen, säger geografi studerat vid Uleåborgs universitet Veikko. Besökare 

mata en designer, han vet att området är av vulkaniskt ursprung. Jorden är geologiskt ovanligt. En del kristna 

kvarstår att uranet det är, och utlänningar söker fartyg tankning. Vet då. 

Atte Särkelä gamla värd Virk förklaras ladan sida, placera på ett annat sätt. Sade den lille mannen att ha sett. 

”Gamle mästaren var känd humorist. Var han allvarlig? 

Vem skulle det kunna säga. 

Något konstigt Pudasjärven himlen måste ha varit, eftersom så många bybor sa att de såg något. Jag antar att inte 

allt kan uppfinnas - när människor själva var skeptiska. Återigen, som i berättelsen. 

Det är dags att titta på dammen byggnadsarbetare Lauri väl berätta bilen sitter i baksätet, som hur kommunens 

centrum klockan Pond föddes i byn Over-Kure är ungefär 50 miles - Pudasjärvi har en yta på Finlands näst 

största stad. Lauri Vid sjön banar väg för sitt betänkande: "De hade en grundläggande pastorala människor som 

inte trodde i tid, gick med i en". På anläggningen dammen var relaterad till ett antal huset. Bröder Seppo och 

Heimo Klocka damm levt sida vid sida tillsammans på gården. 

Män plog växelvis vinternätterna väg för skolan varje morgon för en åktur. I januari 1971 de upplevt något som 

damm Seppo ville se mer utbredda tills tiden han lämnar. Du Dam tyg på månen syntes på flera nätter. "Dessa 

bollar eller fartyg. De är oidentifierade flygande föremål, säger Time damm. 

En natt hade ett sådant föremål lockats, och Heimo bredvid honom ombord. Skräckslagen Heimo hade sprungit 

för att väcka sin bror Seppo, som var arg. "Seppo hade sagt att de är stängda. Och det var ett misstag." 

Heino flydde rädd och gömde sig under sängen kläder. Men Seppo tog tag i pistolen. 

"Han sköt en gång, andra gången, inte dina händer inte längre fungerade. Sen kom en handfull individer ur båten 

och började Seppo intervju”, Lauri ibland svåra att höra hans land. Intervju ansågs klart på finska? Lauri vid 

dammen som skulle hållas. "Men, Seppo, hade sagt att de hade en midjeväska så där, tycks det, skulle ha handlat 

på baksidan av en maskin språk." Tecken berättade för folket att de vet allt - möjligen Seppo för livet. De varnade 

för användningen av våld och försvann med fartyget. 

"Gamla saker, vad de tycker”, Heimo änka Lahja Klocka damm säger. Han har blivit ett äldreboende i Uleåborg, 

hans son håller potatis lyft. "Inte den Heimo ville prata om. Något jag inte vill. Var det så att när folk inte tror 

det." 

  



Inte Lahja Vid sjön inte för mycket att förmedla att prata om längre. 

Men det är inte han, finns det ingen tvetydighet. "Det var på natten, den andra låg och sov. Manfolk gått för 

dagen, så ta en titt, men under de spåren kunde inte hittas." Extremt ljusa "lätta bollar" beprövad kammare 

fönster, vid flera tillfällen. "När det var observation mjölkerska tittar på. Det såg ut som en ljus metall kulan 

skulle ha landat där" Lahja Vid sjön säger, och spetsiga fält riktning. 

Misstänkta proverna påverkas inte av en gård. 

"Inte här vet hur man spelar banan. Jag inte har dem att försöka tänka på det mer " Lahja Klocka damm säger. 

Under den gångna sommaren, torsdagen den 11 6. 2009 skrev Ijo cross-tidning en rubrik: "Övre Kure UFO 

incident för mer information." Denna övre historia om Kure fortfarande var en märklig vändning. 

På en och en halv kilometer från dammarna bodde Unto Leinonen, 1971, 26-årig ungkarl fick veta att var inne i 

rymdfarkosten. Klockan i dammarna på gården, och precis när början på ett skott. Han blev påkörd, men den 

främmande förbättrades genom honom. Detta Ijo över tidning skriver i slutet av Leinonen berättade. 

"Var inte alla med sin egen ståndpunkt i frågan, säger Lauri vid dammen här. ". Väl Unto herre Han sa att de tre 

hade varit ombord Då jag frågade honom hur det gick, så han sa att det inte finns någon information: Han just fått 

veta att var det inte fanns" 

Lauri vid dammen är fundersam. "Jag vet inte. Det är mycket svårt att föreställa udda fall." Det tidiga 1970-talet 

då UFO var en rusning Pudasjärvi livligaste kommunen, också en tung övergångsperiod. Jordbruk krympt, och 

antalet invånare gick till Sverige och Finland för att arbeta någon annanstans. 

Befolkning minskade tusentals omedelbart. 

Deltagare hade inte - vad är nu potential för främlingar. Och välkända besökare till kretsar begränsa data. De är 

nästan flödade Särkelä innergård. UFO lektor, läkare Rauni-Leena Luukanen-Kilde, Särkelä var den typ av bild: 

"Det var ganska gått över denna sak." Luukanen-Kilde var nervös och rädd för hela perioden av amerikanska 

spioner. 

Juhan af Grann påverkat visa mannen. Finlands mest kända klärvoajant, Aino Kassinen på andra sidan tog 

taxichaufförer från nedslaget. Kassinen berättade på 1960 och 70-talet rådde politiker och kändisar Urho 

Kekkonen Vesa-Matti Loiriin. Pudasjärvi Karlsson fick visioner av hjälmförsedda män och gruvdrift. 

De kom inte helt förverkligats. Gruvföretag är intresserade av ja-fann nationalpark över platina och palladium på 

2000-talet, men den skyddade skogar inte manipuleras. Några av den obehöriga hjälmen huvuden regionen var 

visserligen galler. 

Kassinen dog 1977.  

Sedan var det redan nära den tid då Särkelä UFO fall beslutat att tiga. Invånarnas åsikter tycktes ha vänt Särkelä 

mot. "De spelade i munnen mig när jag började" Upo tvättmaskin hänvisar till "logotypen att vara, säger Särkelä. 
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"Vi fick en stuga i byn 1982, och foder de första timmerstugorna. Det är en fruktansvärd ilska ros. Grannarna 

kommer inte längre att ha en handuppräckning." Särkelä detektiver frågade lokalbefolkningen att samla utsaga 

ljus observationer. De kom decennier. Laestadian En man sa att han hade sett en natt ljusen så mycket att det 

inte kunde sova. Det Särkelä trodde ufo bevis samla upp löv. 

"Jag gick i många år att vara inlåst." 

Men materialet inte lämnade Särkelä. Kontakter tas upp. Japan, tills - Särkelä en pensionerad lärare vände sin 

hustru, som han en gång hade studerat vid universitetet i det engelska språket. En av piloten öppnade märkliga 

observationer som ledde till Finnair skulle vara av kris. Kustpatrullering i Finska viken sågs tydligen oavsett vad. 

"Jag lovade att jag inte kommer berätta något mer." I slutet av 1990 Särkelä hittades attityderna har förändrats. 

Han lämnade sin son, en taxi Teijo driven och fokuserad på stugan byn. 

Han kände han åter kunde tala högt om vad som lämnas oförklarat. 

År 1997 var Särkelä inblandad i att organisera det första Syöte UFO entusiaster och forskare i sammankomsten. 

"I dessa kretsar är också kritisk, klok och fredligt folk, säger Särkelä. UFO händelser pannkakor stekta på 

undersidan väggen, och talade om Kalevala. UFO blev Särkelöiden företag turistattraktion. Uthyrningsstugor 

nära en fullt licensierad hydda är nu av datorn och bildskärmen, där "UFO bilder" kan beundras. 

"Måste vara försiktig, säger Särkelä. "Det händer ofta att ett par med kvinnan kommer först, och säger till 

mannen som kommer att se det. Sen, om jag börjar berätta, så att han kunde gå tillbaka till bilen." Men som ofta 

är fallet att besökarna öppnas. 

Många människor har märkliga upplevelser. 

Phenomena - eller historier - tiden är Pudasjärvi inte över. Förra våren 2009 37-årig svetsare tog Atte Särkelä 

oss och sa, gick in i flock oidentifierade flygande föremål. Bild är bifogad. 

Svetsare tog kameran mobiltelefon genom vindrutan på väg Pudasjärvi interna handeln. Vindruta, inte hans ord, 

hade fläckar. Svetsare vill inte hans namn offentliggöras, eftersom rädslan hans rykte på. Fläckar på bilden är 

inte ljus, men mörk. Vilka var de? Hur ska de kunna röra sig på det sättet? Var de kom ifrån och varför? 

"På något sätt är det slags fantastisk sak", svarar Särkelä Atte. Han använder ofta ordet underbart. "När äldre 

man blir, är det klart. Det bör inte återkallas i de kunskaper som kommer bakifrån. Den gamla talar om himlen 

och den brinnande heta grip. Bibeln är full av sådana fall av UFO. Så det är, mumlar Särkelä. 

Hur är det? 

Vad är de? "Vem sannoisi. Vilka är de?" Astronomiska Vecka sker 21 till 27. 9. 

  



 

Atte Särkilä bestånd av Finlands sydligaste föll i ett 

stort foder av skidbackar på. Observation ljuset var 

ibland en busslast med folk, säger han.

 

Januari 2009. 37-årig man tog en bild av Pudasjärvi 

bil med en stor mörk oval förutom sju mindre oval. 

Fönstret var ren, säger han. 

  



 

Lahja Klocka damm att komma ihåg när bollen landade i en lysande metallisk fält riktning. 

  



 

I den här mannen berättade släktingar UFO kom från de tecken som talar om henne, verkar Lauri titta dammen. 

  



 

Atte Särkelä beskrivs Uleåborg UFO klubbmedlemmar med fenomenet vintern 1971. "Det var en staty av" Punky 

Swamp ovan spelades in på åtta kilometer bort. 
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