
Isootpyssyt.

Kirjoittanut nimimerkki ftfaipaleen pioneerl"

Alahiirn?i161sist?i niehistii kokoonpantu vahvistettu eriLlLr.en. 71 .Pion.
K. silrtyi kolml-sen vi.lkkoa ennen tal-vlsoalar af.kamlsta Sakkolan Pan:ru-
saaresta Suvannon ja falpaleenJoen tu:rtumaan, tarkemmin sanottuna Met-
sepirtln Klrvesmlien ja Koukunn l emen kyl.lln. Konppanian valtaosa majoit-
tui Koukuaniemen taloihin Ja "ilhiin. 

Jo ennen sodan alkamista j okairen
mies oppi tuntemaan koko Kouku::niemen alueen jopa Terenttildnkin. Kun

ven2ilEii-set aloittivat tal-vlsotlan 1a9.11 .1 919 ke1lo seitsemit:r aanulla 'niin hetl sotlan s.Ikuhetkel1?i kompphia sai tuntuman sotaan, kun ven5liiine.ra
laivasto'osasto tu]-ltti laatokalta Talpaleenjoen sur::r sur:lnalta najoi-
tusaluettamme.Komppania tytiskentell sltten ploneerien alaan kuuluvi s sa

tehtdvissEi sodan l.oppuun asti everstiLuutnanttl Kempln komentaman JR70:n
a1ueeI1a, Jossa mikAAn tukLkohta el j Eenyt meiJ-le ploneereille tr:nte-
mattomaksi. Tutuiksi tulivat piihkenikkH, volossu]-a, 'nakkara r patonieml-
ja Kirvesn2ien nr:meroltlut tukikohdat joita sodan 1opu11a oIlkln jo seit-
semiin.Varustelutydt tehtiin, Joko pEiivlillii tai ytil1ii, tl1ant een mulaan
Vaaral1islmrnissa kohtelssa tybt tehtlin aina yti115. Kuuluin komppanian
kolrnqnteen joukkueeseen, Jota seuraavien tapahtumi-en aikaan Johti j aek?i-
riv6?ipe1i Eustaa Ylimiiki.

011 he].mlkuun alkupuo].i meneill?iEin vuonna 1940. Edelllsy?ln aherrus-
ten jElkeen J oukkue o11 nu.kkunut p2ilviin kahdessa Vllakkal-an talossa.
Illansuussa joukkueelJ-e tuotiln kiisky: Va3-mlstautukaa ldhtemiiEi.n Kirv6sm?i-
keeu kaivamaan juoksuhautaa. Pakkanen o11 suorastaan hirvltt?iv?i, Joten
pu}euturolnen olilsuorit', ettava erittliin vahvasti, ettli kykeni pysymli2i:r-l
j aatynette s eu?aavaan aamuun asti. Saappaat o11 yleensA liian pi-enlEit
slksi mouef.la o1i valkeuksia saada sopimaan nlihin ky11ln monet, kolnet
sukat tai vaihtoeht olsestl flanel.llset rlitit. Muuta vaatetusta tdytyi
o1la, kaksi alusvaatekertaa,villahousut ja palta, asepuku, manttellr
vlll-alnen kaulansuojus joI1a voltliir suojata leuka Ja muukla o6a naamaa,

hyv6t kiislneet, karvalakkl Ja lunipuku.
fyiJrJohon olimme 1?ihdtjssii oli varmaankin hyvln tEirkeZi, sl11Ei ol-lhan

harvinalsta, ettii koko kuusik5nmentHvil-sl miestli k?islttiiv?i j oukkue nEZi-

rtittiin kokonaisuutlessaan sanaan tytikohteeseen. Alkanaan lehdettlln
marsslmaan sel-tsemtia kl-lometrin piiiissli o1eval1e tydmaalle.Pakkanen piti
huolen, ettei niehiii hiostanut ja se nopeutti marssla. Tydkalr:t tuotiln
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hevoselJ-a piilopirtln korsulle astl, iossa sitten iokainen mies otti
reeste tydkalun ltselIeen, joko lapion tai rautakangen. Tuo pliloplr-
fli[:n lujarakentelnen korsukin o1i jokseenkin kokonaan j oukkueemne teke-
mai. Korsu j outiuttlla tekemiiiin varsin valkeissa olosu]1telssa.El o1Iut
1eikk15 rakentaa korsua kovlssa kranaattlkeskltyksisse. Miehistdnene-
tyksliikin sattul mm komppanian varapti2ill-1kk6 luutnantt i Horn kaatul
po1ul1e kahdensadan metrin piiiihzin korsulta. PiiloplrtiJ-tti i ouklnre J oh-

detaan polkua mytiten tukikohta neloseen.
Joukkue on nyt saapunut etulinjan ampumahautaan. olen Jonossa vllmei-

sene. lehim'nEit miehet edessAni ovat sl11olset korpraalit Oskari Ve1l-
talo ja Eino laakso. Vi-holliseen katsoen olkealla puolellani seisoske-

1ee kaikkl j oukkueen niehet ja naputtelevat kylmissiitin saappaank?lr j el-
12i toista saapasta rvaihtaer{silIoln tZi116in jalkaa.Vasemmalla puo1eI1a-

ni ampumahauta loppuu korsuun. JouJrkue enj ohtaj a Yliniiki menee korsuun

ilmoittamaan tukikohdan pae111k611e saapumisestamme ja saamaan tarkem-

pia ohjeita ty6maasta.
Veniil2iiset aloittavat valtavan konekivlittritul j-tuksen etuvasernmaltar

#ustaojan suun suu1ulalta. Tulitus kohdistuu juuri t lih?in nelostukikoh-
taan, mutta anpr.mahauta on onneksi kyllinsyva' joten olemne hyvdss?i

suojassa kuulasuihkuilta. Ilta on pimee, si11ii kuu ei ol9, viele nous-

sut.Itseni ja korsun puo1lvli1-issa seisoo plenenl?inta j alkav2iensotilas
vartiossa seltsemtinkymmente senttiEi korkea].la korokkee].]-a' Josta hZin

nlikee etr-rmaastoon senverran mitli pimeys antaa ny$ten. Menen Velitalon ":

kanssa vartiomlehen puheille ja tiedustelenme viihtin kulul}een pdlvEin

tapahtumia. Jdtiimrne sitten vartionlehen rauhaan enmekii eneA kiinnita
huomiota heineen. V2ihiina j an kuluttua aukenee korsu'novi ja Ylim2iki tulee
korsusta opas edelliidn. Kuulemre oppaan sanovan:Mlte sina siele istut?
Kohennamme huomlotamme ja nlienme varti-omlehen Lstuvan ampumahaudau

pohjalla, nojaten seliilllian haudan seinemeein. vartiomies ei vastaa ky-
syj2i11e.Opas ottaa kiidellziiin vartiomi-estli olkaan, ravistelee ia kysyy

t oistamiseen: mit?i sind sielli istut? mutta vartiomi-es on valtl. Onko se

kaatunut?$6$$t$+*+$t$S$:$ sanoo opas ia ryhtvv tutkimaan,sltten hZin to-
teaa: on kun onkln. Tarkalleen keski otsassa on vartioni-ehella kuulan-

reikZi, jonka Viilitalon kanssa totearnme. Pimeys esti meitA nakemzistii var-
tiomiehen putoamista korokkeelta ampumahaudan pohjalle ia venelaisten
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kookoot papatti, ettemme edes kuulleet putoamisen aiheuttamaa rgjbhdusta
kaan. Opas kfiy korsunovelta sanomassa : Uusi mies vartioonrvartlonfu/s on

kaatunut.
0ppaan johdolla j oukkueenj ohtajarnme suJuttelee ahtaassa ampumahauda s-

sa j oukkueen kdrkeen. Miesjono alkaa liikkua eteenpiiin ampr:mahauclassa.

v1lnel_sene miehenS seuraan jonoa. Ampr:mahaudan pohjalla lyhyin velein
makaa pel1rallii kaatuaeita jalkaviien sotilaitarioialen y1l lolklmne slte-
mukaa rku]} matkarnme edistyy. Anpumshauta loppuu ia noustaan y16s maan-

pin-nal1e.Vasemmassa kaittessEini on laplo Ja ktiyt?ina6111syys syista otan

hlhrasta o1alla olevan kiv?iiirin oi-keaan ktiteeni. Kulku suuntautuu nyt
ylelseste rintama suumasta etuolkealle . Yritetii?in edetii Juoster:, vend-

laisten tiuhaan anmutut valoraketit pysityttiivAt Juoksunme kohta alkuunsa

Etenemmerkuin solcliamies netsoRsoitlme].]-a r kaksl juoksuaskelparia r 6it-
ten valoraketti ja pysahdys, tuollaj-nen o1i tahti.VEilitalolla on kalna-
lossaan suuri.nta kokoa oleva kaksi metria pitke ja kyEmenen klIoa pai-
nava rautakankj.. mutta suuri hen on mieskin. Vlilitalon rautakanlGn taka-
pii6. pist?i6 hainen kalnalostaan pitkii]-le taakse ia minulla takana juokseval-

1a on valkeuksi.a oIIa kelhtistiimiittii ltsetinl etr:miehenl kangen takapiiii-
h?in siIloin, kun kangenkantaJa pysiihtyy yhte-iikkiEi. viilitalg muistutti
juostessaan suuri rautakanki kainalossa suuresti Abneri.a, Neerin pol-kaa

Saul1n sotapeelllkkde, kur hain juoksl kelhzis kalnalossa lIasa-elin ede1t6.

tuo juoksu.ni VEilitalon kanssa perekanaa r avarsi havalnnollisesti niel-
t6nirsiit?i kulnka helppoa Abnerin, Neerin poJan oli Juostessaan keihliain-

sEi takap?iii1l2i survalsta takaa-aJaJaasa Hasaelin kuoliaaksi.
Koyissa tykistdkeskltyksissLi on metsii hzivinnyt kokonaan pois kulke-

ma,nm e epEimii.Eirlilsen polun 15}rist61t?i. Koitan 16ytEi2i. Ja paiaaa nleleeni
joitakin maastomerkkejS, ettd tarpeentullen osaisin ykslnkin pois' sl1le
mitziti,n takelta ei o1e siite, hrinka hyvdssEi j 2irJ estyksessii tiiziltEi pala-
taau, jos yleense palataan lainkaan.

venelaisten kookoo tulitus klihtyy vlmmaisaksi ja neidiin on likkie
suojaualuttava kranaattllmoppi-in r niiden ldytiiminen el tuota vaivaa t s11-

Ia niite on jokaisen vlerellii. Makaamme vlihbn aikaa kranaattikuoplssa,
kuulasuihkut pihlsev2tt p2i511?i, kuin sijhisi kiiiirneitt enpesee. Pahi'nman

ryopyn mentyzi ohi jatkamne taas rnatkaa. Kuulasuihkuj en korkeus kay nies-
ten korkeud.elta, sen vol selYasti todeta valo juovakuullsta. Olernne ederaeet

ampr.mahaudasta nelisensataametri?i Ja tesse nyt sitten onkin tybkohteemme,



4

VenH.leiisten kookootfvaikeni ja slltei, on syyta olettaa,ettrj olemme
peesseet heidfin ampuma-alansa ulko;ruo1eIle. fyklstbkiiiin ei ole toimin-
nassa, joten tr:atuu hyvin rauJratti6tta. laikal1a on ]-univa].lin takana
vartiossa kaksi jalkaviien sotl-lasta. Viil-italo ja nind saamme mEiliriiyksen
ryhtyii kaj-vanaan asemaa eI1 jonkinlaista kuoppaa kahdenkymmenen metrln
piiiihiin vartiomlesten takavasemmalle. Koko muu j ou}kue levitetiiEi:r var-
tiomiesten *6$SSSA596$$SS$$$5S$ oi-kea11e puoIe11e. Kiiymme ennen tydn
aloittanista vartiomiesten puhe j-11a ja tiedustelemme heiltii &fifr$$$S
rn'n misse piiin on ornat vartiopalkat kunlrallakin puo1el1a??Saarame tietiiEi,
ettii t iimii on eteen ty6naetty kiirki- ja kr:.nma1lakin siwul-la takanamme on
konekivii2iri, joden tulitus kiiy edessiimme ristiin rehinen sattuessa.
S iirr5rmme tydpalkal-le ja alamme kaivaa kuoppaa.

Toinen ptjykAd rautakangella maata lrtl- routaisesta hiekkakentiistli
ja toinen heittii?i J.api-o11a s lvuun lmoitetut maanokareet. Routaiseen
maahan kuopan teko eclistyy d,ri.rettdniin hitaasti. Kuu nousee taivaal-J-e
Metsiiplrtl-n kirkoa suunnalta, e1i suunnilleen kaakosta.Kuu antaa tSpn-
tekooa tarvl-ttavaa valoa alvan parahiksi, mutta pakkanen on aivan 1ii-
an kova. Kanklnies tarkenee pareumin, siksi vaihdamnekin tementuosta
tydkalua' sllta huoli-matta lapl-omiehen hartioita tZirisyttiiii kylmyys.

Olemme tyiiskennelleet jo muutaman turenin. 0n suunnilleen keskty6n
alka. Yhtti-iikkiii l-yb tykkien sal-anat palkealanmtien takaa etel6lounal-se11@
suunna].].a. Tyiimme seisahtuu hetkessEi ja kivetymne odottamaan. Alkaa kuu-
h:a kovaa jyllniiii, Joka vydryy talvaanrannasta toiseen ja vapisuttaa
talvaankantta. -Isootpyssyt, sanoi kaverini ja jatkol, tulookhan tlinne?
Alkoi kuulua hornamainen 62ini, kr-rr nuo suuri kaliiperiset anmukset Iii-
hestyl ilmassa. -Tu1oo Justhin kohorl , sanoi kaverinl. Eeittiiydyimme
maahan. Mutta y1l menivEit Ja rd j Lthtiviit varsinaisten asemien paikkellla.
Asken ampuneel-J-a nelitykkiseI.J.ti tykkipatterllla oJ.i suurikalliberisinmat
tykit faipaleen rintanal-la. Noi-den tykkien ldhtdlaukausten iitinest?i op-
pl jokalnen turtemaan, koska kyseinen patteri ampui, slltii on todlsteena
kaverini-kin tokaLsu, kun kuuli liiht6l-aukausten iitinen, ettEi isootpyssyt.
Kyseinen patteri o1i ainoa Eaipalee11a, joka ampuessaan sal nel j iinkyn-
nenen asteen pakkasellakin taivaannavan vapisemaan ja rannat solmaan,
jopa niin juhlavasti, ettii taka-a1al.le J Eiiviit kalkki Beethoovenin, Mo-

sartin Ja kunppanlen sinfonlat. Aslassa o1i vain se vika, ettii l2ihesty-
vl-en aromusten hornamainen Ei?inl- lopetti tuon Juhlantunteen hyvln lyhyeen.
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Patterl aropui nelJdn-viiden laukauksen sarjan, sitten se plti muutaman

mlnuutin tauon ja sama tolstui sltten vliti-sen kertaa, niinolJ-en patte-
ri ampui kalkkl-aan liihes sata laukausta ' sitten se vaikenl sen y6n o-
sa1ta.

Kaakerramme kuoppaa, 6uurl kJrnmenkilolnen rautakankl h.akkaa maata
j atkuvastl-, mlPste vain valhdetaan, ku:l kangenkayttiii e viisyy. Kaikesta fS
.**ggta huolimatta kuopanteko edlstyy hitaastl. Kuu paistaa val.ju.na su-

y1Ie. Kankiml-ehen routalsesta hiekkamaasta irtisaama maa ei vol
ty611istii6 laplomlestEi, kuin pteneksi osaksi Ja slksi henen on valkea
pysyEi sulana. Tydryhmiin kokoonpano on taissii olosuhteessa virheellinen,
ettzi laplonieskln edes jotenkin tarkenlsl, nlln tiiytytsi hiiutii kohden

ol].a viihlnttilin kaksi kankimiestii.
Joku viholIlssot11as ampui korkeutta valo juovapatrur:nalla edesszi$me

oleva11a Kaanaanmaalla, Pystysuora viiru nousi talvaalle ja samnul slel-
Le. MikE I1e olJ.ut tuon laukauksen tarkoitus, oliko se kentles ioku
merkkilaukaus val ampulko mies valn huvikseen?

Olin ilmeisestt ylirasittunut, si1Lii olonl a)-kol tuntua iikkiEi aivan
epaitodelliselta, toivottomuus sai moel-essdni selittiinatt6miin suuret
mittasuhteet, el tgntu::ut olevan raJaa asioiden lukuniiiirEillii r Joita
pii5ssEi"ni al-kol vil-istd. Tdn?i nykylnen eldmdn,rmeno ei o1lut elenisen
arvoista e15m62i, mutta silte huollmatta e12im6enha1u oIi suurl. Kulten-
kin koko el-iimdnmeno enteili kuolenaa. Oma kuolema kummitteli, siit2l
muistuttt j oukkosldontapalkalla olevat ruumj-srdykkltit, ampr:mahauda s sa

tul-1essa nliken6mme kaatuneet jalkaviien sottlaat, olng.n J oukkueen mlesten
kaatuminen, nuo tykkien salamat taivaanrannalla Ja edessiimme oleva
vihollisen urheasti p2iii11e kiiyve J iittll6lsarmeJ- ja. Tu1l mleleen, viiii j iiii-
niitt6n2isti tuleva va1taku:caan tuho ja sen tapahduttua sorron a1le jou-
kansan kohtalo, sekii nle]-lva].ta kansaa kohtaan volttajan tahol-ta. Kotl-
kin mulstul nie]-een.

Jyskytlnne J atkuvastl suure3-1a rautakangella routaantunutta maata,

ettemme o1lsl pal-ettuneet. Maa o1i niin vahvastl routaantu::ut, etternme

saaneet koko ydne routaa $6tf . flrrl olisl-rnrnekin ptiiisseet sulaan maahan,

niln sittenhiin kuopan teko o11si ollutkl-n, kuln 1eikk16,mutta kua el,
niin ei. 0ikeastaan suurl rautakankemne o11 se joka sinii ydn5 pelasti
neidHt palel.tunasta. Salhan silt:i edes hlukan lSmpdti, kun olkeln hullun-
IaiIIa jyskytti rautakan$e11a routaista tannerta.
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Alkoi oI1a poi-slehd iin aika. Kavertni 16hti ottamaan selviiii poisl5h-
cltistd, olkealJ-a tytiskennelleen j oukkueen piitiosalta. Kaverinl tuli ta-
katsin ja sanoi J oukkueen peeosan lAhteneen Jo pois. Mietti 1ie sekin Joh-
tunut, ettel meil.le tuotu sanaa poisltihdbstii lainkaan.Kdvimroe sanomassa
jalkav6en vartiomiehille, ettli ldhdenme nyt pois. Vlel-Et l-dhtdmme p6iihEi.n

vi1kal-semme plentd, puttaa maassa, jonka aikaan saamiseksi olimme koko
ydn ahertaneet. Suurl ei kr:.oppa oIlut, mutta oJ.lsL siina senteiin yksl
rnles jonkinlaisen suojan saaaut. Se o1i ka11-Is kuoppa, jos nittapuuna
kZiytetltlin yksinomaan sltii tytimii?ird?i, j oka o11 kuopan kaivarniseen tarvit-
tu. Mutta jos kuoppa nyijhAisennAssEi valheessa tode1.la suojasi jotakuta
sotfl.asta vihoJ-I.lsen tulessa, nlin siJ-J-oin kuopanteko kustannuksia on
arvioitava toiselta kantilta.

lehdi"nne rivakasti astelenaan kohti maJapaj-kkaa, Jonne aamunkal ossa
saavulmme. Juotuanrme teen ja sy6tyimme jotakln, hankklud.ulnme nakuulle r
ettd jaksettaislln l11antu1Ien taas lAhtee sinne, ninne kEisky annetaan.
Eih5n se pioneerinkaan et:imii helpSoa Tai.pa1ee1la o1Iut.
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