l{alr.o.imansaaren

viestiyh teydet talvisodassa

kerroin kahden vikapartiomiehen vastakkaisista kohtaloista Maksimansaaressa helmikuun aikana \94O. Yhtelrflspotoi.qta pliHtellen kirjoitukseni
on herHttHnyt huomiota ja senvuok*ci .qelostan tarkemmin Plaksimansaaren vj-estiyhteyksiH.
THmHn -lehden he"lm-tkuun 7984 numero,qsa

jo a ik,a'i6prpmin llinnestH pHin toimivan JR
35:n pardoiden miehitttimi, kun sinne 25.1. .qiirtyi pitkHrannan mante}eelta p;i;iosa 9./lR64zdd ( Salomon KJ-ass ) 5 kk:n vabvistamana
sekH vahvistukse-ksi r./8./JR64 28.1. illalla
(Jukka Jalkanen ). uelmikuun alussa tuli viel,i KK.T pitkHnen JR38:sta KuivaniemestH.
uudet miehittHjHt saivat puhel inyhteyden J-isaksi avukseen myciskin
radion ( 3miestA Konsta Niemisen johdolla) ja 2 viestikoiraa. NHmH
viestikoirat osoittautuivat heti kSyttcikervottomiksi, kaiketi jatkuvan
vihol- l istyk ist6n tulen pilaamina. Radio sensijaan toimi jo etHisyydeh lyhyydenk in vuok s-i hyvin. Siitd ei kuitenkaan ollut kauan iloa
saaren mieh ittH j il Ie, si1lH radiomiehet as ettuiva
aar en ke.skellH
olevan pellon poh joispH;i,qsH olevaan taloon a ttei n een e ivHtk;i ma 1 ttaneet o11a pitAm:ittd tulta uunissa pHivlilrH. senyuoksi vihollinen
otti huvil-an p5. stemaa l ikseen ja viestimiesten iIo loppui siihen. Laitteetkin s5rkyivHt ja ykei viestimies L,aavoittui. .fiir jell;iorevat saivat korvikkeeksi virkun, jorla hlitli!.iranteissa puherinlankojen ollessa poikki voi viestittAA mantereelle.
Ehdottomasti tHrkein ybteydenpitovHline mantereelre or i tietenkin
puhelin. silloin kun johto oli kunnossa. .Toitakin piiiviA mainitsemani helmik.isen artikkelin jalkeen minulle soitti Kuopion vehmasmHestH maanviljelijH Veind Holopainen. uHn kertoi olleensa pitkarannassa o1leen 13.Linjarak.K:n kirjuri ( kompp. p,iAlI, oli, maanmittausins. Uuno MetsHpelto Kuopiosta ). TlimHn komppanian tehtaviinij
oli mm. pitHH J.inja kunnossa Maksimaan. TehtlivS o1i ollut vaikeatoinen ja hankara, sillH vikapartio ol-i saanut jatkuvasti orra liikkeeLl;i. vihol-1istulel le avoin Maksiman sarmi ori orrut monelle viestiMaksimansaari ol,i ollut

-

miehelle kovan koetuksen paikka.

Holopai.nen oIi hyvin tuntenut Maksimassa 14.2. il1a11a tdysosumasta
hiivinneen vikapart-iomiehen. Hen oli ollut maanvil-jelije Erkko Lappalainen Muuruveden Murtolahdesta. Holopai'nen oli kHynyt yst5vHnsH

kaatumispaikalla, kun pari p;iivHH tapahtuman jeilkeen oli jo,rtunut
menemHHn vikapartiossa Mak s ima an .
Vai}<ka olikin kirjuri,
ol-i Holopainenkin joutunut. silloin t5llcjin
vil<apartioon. Kerran maaliskuun alkupdivinli oli jHlleen vuoro vetiinyt ja hAn oIi kahden toverinsa kanssa tul-lut }.'laksiman salmen rannal*
1e. Kirkl<aasta pHivHstH huolimatta heidHn o1i pi-tAnyt fHhteA j;iilIe,
mutta onneksi heillH ol-i ollut vitivalkoiset lumipuvut. Niiden suojaamina he olivat peAsseet onnellisesti johtoa korjaten Maksimansaareen, mistH ol-ivat heti k;iHntyneet takaisin. Valitettavasti kuitenkaan ei mantereen rannasta tehty tarkistussoitto ollpt mennyt 15pi.
Jeell;i oli jokin pai.l<ka taas mennyt vial-l-e. olisi pitHnyt lHhteH
takaisin, rmrtta hHnen toverinsa olivat kieltliytyneet siitli. OLivat
saaneet mokomasta kauhunpaikasta tarpeekseen.
Holopainen o1i vikapararo,"-#if vanhin, joten tycj of i lHhinnH hdnen

vastuullaan. Niinp;i hHn oli p:iiittiinyt yksin lHhteli takais$n jH;ille,
vitivalkoiseen lumipukuun- ja hyviiAn onneen luottaen. .]ohtoa seuraten hHn olilcin pian ollut o#:ellisesti keskellli salmea olevassa suomaIaisten ja ven;ilHisten huol€eiden risteyksessH. Sie1l;i hHn huomasi
jonkun napsaisseen toistakymment5 metriH pitk5n pHtkHn jotrdosta pois.
n3l8egilt;" 3l_ir.5p"Ef,tffut k a tseell a a n etsie tihutydn tek i j li:i vihol1f ."-6n:'hu6l[ toEiete iel-:nustavien sa to j en , lumenpei tt;imien tai paljaiden, hevosenraato- tai ajoneuvolykyjen viilistii, muttei havainnut
ketH;in. Jossakin liihettyvillH varmasti piileksi kuitenkin ehkd edeLlisen ycjn kol onnantuhoamista istelun jiilkeen sinne piiloutunut vihollissoturi, jo)<a oli johdon katkaissut.
VHhHn outo o1-o sydHnalassaan o1i Holopainen mennyt I'laksimaan, saanut
te;i1te tarpeeksi johtoa, palannut huoltotielle, korjannut johdon
ja siirtynyt mantereelLe. Tiil-lAkertaa sieltH tekemAnsii varmistussoitto oJ- i mennyt lHpi. -Teht;ivii oli suoritettu loppuun.
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