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TEIrE tarina ei ker ro sankaritaruJa vortahyyt8viste kesikiih-

nist5 eika kaukopaltioeeikkailutlgta, slUti seUaiEiln enme re tlivisLoonaa
viestipatalJoonan puitteisea joutuneetc 56r' Jijaaa uuistoLe! bi?a-
l eemne varreIta muuta,nla sattuDiarJoissa tuuri?eli - kobtalo - tal sat-

Y turaV. nimitettekii6np6 sitii ni11;i almelt6 hJrven'er niiyttelt ueei.a var-
'\ afu frerkittavtia oEaa. Vastaavgnlaisia Ja j iileap6.na kerrotun leisia

sattum:kgis^ on varna st i osunut monen muunkin 4)uliua4oeaLleo
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Viestimj.estenhommanaharro1iyUL#yhteyksienrakentamiren'
kunnossapito ja purkaminen , ke skuksien hoito j a vastugrad.ioliiksnteen
onnis tumi s e st ao p uh e l inzf uo l e l l a v ie st lmiehet vet ivH t /tap aia{ t akerls i-
vat 'rkerDrtkiinteAteu kasvaviin puihin tai pereti
€€$ normit tiiytt;ivi5. varsin vaat ivia kiinte6ij ohtoyhteyksiii. Yhteys-
*,rJaot riippuivat silte/ tydskenneltiinlrti etulinjan tr,mtumassa,)Vvai d-i-

visj.oonien ja arme.ijafcr.intien portaassa tai vielEkin taempana.^Iifftis se

seikkaeo1tiinko Ii jkkuvassa sod.anr{vaihee ssa vajf€semasod.BSS&1 silAte1i l?y
kayhteyksien rakenta*i"iupoi*. ufu.e1le,.,kerrottu olko on /Ttyaselitykr"niy'V
seuraaffassa kerrotuille muutamille ehke jorrkin verran i €innittdvillekin
sattr:muksille vie st iPuuhisea"

Tamrid-ivisioonaan kuulunut yksilJrtime ?r,l1fP 14 seurasi elokuun

kuumina peiivinii .1941 painopistesuunnassa etenevd.e JR 34:65 ja rakensim-
me pii.ii.asia*"" H-kevytkiinted,yhteyksi#i.. Si1loi:ren joukkueeni oli e{*sr

linjanvetopuuhi,s"X*rfiinii pantiin puista latvaa, po jlckirvEi,h6.n karsit-
tiin aukkoa laskojen korkeudelta, kiemettiin eristime.t kiinni ja kir-
kasta fun"Yfankaa suollettiin t'riileilte'r suoraksi. 0ltiin edetty
suunnassa VebkuselkEi - PuskuselkEi - [ihveri ja tulhiin parahiksi taas
p ie nen kar j al ai skylii,n tyyp ill is en p el to auke an I ai t &&Iu

Aukeat ylitettiin yleensd rakentamalla linja koImijaloilIe,
milloln metsa.n kautta kiert6,minen olisi vieqg! linj an turhan suurell e

mutkalleo ftissEikin tapauksessa sanolnS€#i t':fiosta suoraalll"i. kun

vieressa olevassa riukuaid.assa oli kolmijalkatarpeita vaikka millii' mi-
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taI1a ,rakentamiren j atkuif muitta mutkittao Kolmijalat nuij ittiin
ki ettti, p6ivHn polttama peI 1oq;Diennar tdrisi, ja parin sadan metrin
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aukea ylitettiin kuin tYhj6ti
pa 5ka11 urakoimisen pEiiill

tsottiin, ettEi tupakkaleussi onV&&Ilo Ka
e.f,p |ii" fcoqrY#ry6 s t apahtui, mutt a

soessamne jur:ri rakennetun linjan taakse nd,imme

kin aikaan a kast imme H,ivEin polttamia pellon pientareita
huomattavast i suuremmal kunnio ituksell a i a epiiil imme yIe nmd.iir in kui-d
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ilmestyriin aukean to j-seen laitaan. 0mla olivat - pioneerej a ja
tunnustelivat juuri junttaamarnme linjan .1t? rniinojao J a niitii, myos

ltiytyi, ilkeiin nii.kof s,ri.v*q.r-tHvjii penaalejaJ Tulivat siinei juttusille
jaarvatkaapa,oLir.oaffippoon-rrarr}rinvi]rainenmoisestatijrm3iEimi-
sestEi miinoitirttuun ppllonlaitaani Voitte uskoa, ettH. kylmii rinki rloll-
si takakateen sirure4urm,ettuun paikJcaanltcun tajusimme vaar&nrjosta oljJn
me selvinneet nelkoisella 4noukan tuurilf# Sen jeilkeen aindc in ion-
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vettr:mej-ta nurmitd,plie - joskus turhankin tarkkaan"
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Saman etenemisvalheen aikana ol irnme sa apuneet Ko ivuselkiiein
Ar.muksen - Petroskoi-n valtatien tuntumaan" Komppaniamrne ycipyi j a rne iddn
piti varrnistaa parivartioilla I(a suuntaan j ossa s&amamme llmoitu-

uurehko viholl iso sa sto o

Ie ollut mitEiEin erikois-
sen nrukaan O1d. Nr:rmoilan suunnast u... ,

aas
fd kului kuitenkin rauhallise sti, eikEi. vart
ta ilmo it et tavaa.

Seuraavana p6ivlinEi sain kiskyn siirtyH, joukkueeni kanssa pydril-
l}i Aunuksen kauprrngin kautta Kuittisiin" Kyseessf,. taisi oIIa majoitustie-
d.ustelu komppaniamme uutta siirtoa vaxterr

!6.he1lii KoivuselSn j a valtatien risteystd o1i ti.el1d. o1lut f,ullt-
pusilta raij iiytetty haj alle j a liikeme o1i ohj attu tien vieressii olevan
varsin syvain rotkon kautt*rjohon oli het'het;iei kyh6tty kapulaslltao
Rotkossa j a sen v51itttjsuissai l5heisyyd.essd o1i palj on ajoneuvo j a ja po-

1

siIl:i tien piti oIIa kaikln
puol L ienemme polk ene et vaj aan puol i.se n tunt ia, kun kuul imme

tapanamme ei. tosin 16he116, - akkia alkavan kiisituliaseiden Ellrrrlunrlarlo

Ihmettelimme takana alkanutta erillisso taarmutta j atkoimme polkemista
kohti Aunusta entistd tomerammino

Seuraavana aamuna saimme selityksen Ekkin5iseen tulitukseen"
Kaskanan korvessa vael1el1ut vaqjaporuldca olikin Einkeytyrlyt aivan va1-
tatien l aitaan ja v5ijyksistii iskenyt ed.elltiyainitussa rotkoss& va,r-
sin hankalassa tilanteessa olleen elintarvikekolorurah kimppuuno Kolon-
nan tappio t o1 ivat vatr s in rask Mt smut ta apuun tull eet vo imat karko itt i-
vat ja ptidosiLtaan mytis tuhosivat yl16ttejHt"

Olimme qj aneet varsin tod.enntikoisesti tietii veiijyneid.en td.hystii-
j ien tarkkailun alaisinrmutta heidEin tavoitteenaan oli 1dhe115 oIIut

7{muonatdyd.en:nysl( ia niinpEi he varolvat visusti pal jastamasta itsee,Ein
eivtitkd tulittaneet yht5 vaivaista viestijoukkuetta. Olimme luikah-
taneet taas tuurilla kuin kolra veriijiistE"

rudr-kaa4>ajaessamme kohti Aunusta. Siine tek
kolor:na"

i lehtdae" t*3ff,,$arvike-

Ajelimme huolettomasti fufrffi

ila /{{r C
:irfp pr:hd.etydkautena rakentelinmgo,ja kun:aostimme linjoja Pod-

porozen e1i Spmtirin kaupungin-seud.uillaidt imroe vai.LilH pylvEssavotalla
Kuujdrven Agyehen l(ylessd. # bipa tuonarxq rauhallisena kautena kum-
menpia sattunutkaano Jotai.n p ikkujrinn3iEi sentitin, jo ista pari muist e-
lustao @i*** Syviirin keskuksessa, joka oIi sill,o in joukkueeni tukikoh-
tanao -Tksiruiinen pommari tuli SJnrdrin Elllan suur:nasta ja tiputti

keskiraskaitaan viistoon yIi kaupungin" trfiItei joka toiseen parakkiin
tai pi}aan tuli osumiao Kaikki tapahtui niin ek-k:.fJ.gttternme ehtineet
minnekddn ,mutta se joka toiaen osumaton talo satt'ui olemaan keskuk-
semme - entinen venEil5isten teknikkojen klu.bfo

$amaisest a kes}rerksesta kiisin j oud.uimme uud.envuod.en aattona
t94L 42 vajltee ssa operatio onr j ossa tilanne oli jo aika fArkan p€iel-

1.ef" fe]rtElvd,n?imme oli rakentaa Lotinanpellon viivasuoran tien v&r-
ressa olevaan entiseen korkeajiiruritelinjaan 2/2-$ tciinteiijohrtoyhteys

; ;;[?"in]t** varteno goirnme, poeiarr-" k,ro"*&buto11a icalurston ja

miehet tyomaalle o 01i pakkashui.lruinen talviaamurkun mlehet nousivat

tolppiin ja siitd se lehti kiiyntiin"
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Tilanne 01i niin raulxallisen hiljainen kuin o1la saattaa,
emmekE liitin oIleet saaneet hdLyy-ttiivi5 tietoja tytin fvaatallisuu-
d.esta\ , fu(tt* silloin 16jAhtj-t Kaverit tulivat pylveiist6 sellais-
ta Liukua ettei Baremmasta veilrtio Me maassa olijat tupsahd.lmme tien
korkean vallin t aaks e lumiharrheen kuoll ee seen kulmaan, j or:ne pylvls-
miehet kierittivdt itsensEl samaan jou]droon. Piiskan ltiS6hdyksid aI-
koi tulla harvakseenrmutta onneksi kaikhi reippaasti ylio

Pahinta psiassa o1i se, ettiitt[Lt summeil International unerk]ri-
nen kuorrnB-BU.to*i'bfl6il keskellii tietii. kuin narjottimella. Paikka oli
joka suuntaan aukea j a piiskatltrrahus veteli vasemmalta aika kaukana
olevasta mets6n laidasta . Auton kiiEinttimiseen takaisin ei ollut
minki,fi,nla js !a mahd.ollisuuttao Silloin Siitarin Jaska, ronski y1i-
kersanttimmerkirosi hartaastirry6mi auton objaamoon, kaasutti j a
sakea huurupitvi per:issdsn leihti eteergrdin. Suo j aa,vaan metsiin r€u-
naan o11 arviolta reippaat puolisen kilometriH,"

J aska-po
d.ot imme penkan suoj

6+
CT D DCL :-t6.ha tuleman p

taa,*rst-
ta otumat

\--f
ltaaYia tuli
,ron Jxlti* pEiinry<;stcin!

l*ta t
ouhat ja sa

Piiska latasi jE1l.een jonkun laakin mut j Siviit nytkin
rrurHHllleo 1[o ro€ toiset selvitimme itsemme lunivallin suojassa kuol-
leessa kulmassa turvallisemmille maisemillerkoska piiska valvoi Iii-
ker:nettg. varsinaisella tie1lEi.a l}Sif fa rupeamalla el rakennettu enHts

metri6kdEin"
yhteys rakewrettiin kyLlermutta keqytkiinteiinii ja pari pei-

v5ii aikaisernmin niikd,suojaan raker:netun huol totlen varte eno Ainoa

f,mob1aysd.fkoko operatlossa oli se, ettd meitd el oltu informoitu lain-
kaan siitiirettH. k;rseiner tienpii.tkEi on suorasuuntaustulen aLainen ja
ettti uusi huoltotie oli avattuo Kuulimme rytis jElkeeqpfi,in, ettti
sq;naisella paikalla oIi vajaat viikk-o sitten napattu rykmentin Pos-
tiliihetti"

Yoitaneen todeta, ettH. taas kiivi t' jonniinmoinon viuhkart,
mutta sattuuhan niitf;i - viestipuuhissakj-n"

dltu T
Tur:ria oli myds kul j etuksessamme Kikrifl{f3,,Kr=ia1an kannak-

selle.'Aikatau}m mule, inen kulj etuksemme viigli{ ostak'in syystEi

l6htiessd melkoisen kauan, tarkalleen ottaen kuutisen tuntia'.
Jos liihtdmme olisi olIut tiismdllinen rolisimme qfll,rr+x

joutuneet Elisenvaara,n lrevohkaart4'f'erl5 sattuiJuhannuksen aIla
kesiillii IgMo NElimme jr.rnastamme, j ytkytell ess6mme kohti Pittcti6-
rantaarkun Laatokalla lensi kohti koti-Suomea isoja pommituslauttoja"
Slnne hdipylviit , ja kaukaa kuului jonkin ajan kuluttua kuin mahtavaa

rrkkosen jyminilEi'
Elisenvaaran asemaLla ja ratapihalla oli keiynyt varsln

sr:rkeasti. Ammusjuna oIi saanut osumia j a 15he11e oilut evakkojuna
j outunut keslcelle surkeuttao Palaneita vaunuj a, haj alIaan ol evia pos-
tistikke ie4ia kedkenlaista rojua olivat kaikki f*r;ik"at :11Ti::1T:_
kuolleet ja loukkaantuneet jo olikin korjattu pois saspuessamme pa1-

ka11 e o

Laskimme, ett6. kuulemastamme pommituskumusta oli kulunut
aikaa juuri so kuus j. tuntia, j onka liihd.tissii rilL imme ailca,taulustarnme

mydhiisstio Slin s$i}itelee kohtalo kulkuamme'
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-h 1 L
7
5

1

i
1

f>t,-fr,

t
It ).* a/\T

Ar'
\

2
/ (04 h{V

r;
t\f/

n

!
i:
i

i

t.r.l-6 t h*.^-t
,1
l/v tu

, -,i
,. l\t/

\- r'.. *''

*t lwfr*

,,.,.-

\

tfrd t
sF

/w"
;h/

,1't\ ,\ V
\,o

w

nfr
At-

w

2d;

\t


