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Summan rintama ja läntisen Suomen
tehdaspaikkakunnilta ja työläisyhteisöistä kootut yksiköt
•

•

•

Summa Viipurin porttina, jota
joulukuussa puolustavat 5.
Divisioonan varsinaissuomalaiset ja kanta-hämäläiset
yksiköt, ja tammikuun alusta 3.
Divisioonan hämäläiset ja
satakuntalaiset yksiköt.
Huomattava osa eri rykmenttien
komppanioista on koottu tehdasja teollisuus-paikkakunnilta.
Pirkka-Hämeen komppaniat
muun muassa Hämeenkyröstä
(1./JR 7), Valkeakoskelta (6./JR
7) ja Nokialta (9./JR 7).
Satakunnan komppaniat on
koottu Porista (1./JR 8) ja
Raumalta (5./JR 8),
varsinaissuomalaisissa
rykmenteissä (JR 13, JR 14)
korostuu Turun keskeisyys,
kantahämäläisissä Forssan
seutu (JR 15).
Tehdastyöväestön osa on
Summan sotilaiden keskuudessa
verraten suuri suhteessa moniin
muihin talvisodan joukkoosastoihin. Maaseutupitäjistä,
kuten Kangasalta, suurempi
osuus on viljelijäväestöä.

Modernin, teknisen sodan taistelunäyttämö

•

Muuten kauttaaltaan ohuesti varustellun Kannaksen
pääpuolustuslinjan linnoitetuin osuus; Lähteen lohkolla vanhentunut
Poppius ja uudempi Miljoona ovat puolustuksen avaimia,
Summankylän lohkolla puolestaan Tertun ja Kympin tukikohdat.
Summan taistelu käydään suhteellisesti verrattain vahvoja
kenttälinnoituksia ja tukikohtia puolustaen, kuitenkin alivoimaisesti;
etenkin panssarintorjuntakaluston puute korostuu taisteluissa.

Summan sotakokemus ja kokemushistoria

•
•
•
•
•

Suurtaistelun kokemushistoria tunnehistoriana, äärimmäisten tunteiden historiana par
excellence. Teknisen ja teollisen ajan sotakokemus modernina kokemuksena.
Suurtaistelun kokemus toisaalta yksilöllisenä, toisaalta yhteisöllisenä kokemuksena;
yksilön muisti ja kollektiivinen muisti, tässä tapauksessa rintamamiesyhteisön muisti.
Rintamayhteisön sosiaalihistoriaa, mikrohistoriaa ja arjen historiaa yksilöiden kautta. Mitä
yksilöt kertovat ajastaan ja yhteiskunnastaan, miten nämä asiat heijastuvat heissä?
Summan rintamayhteisö läpileikkauksena vuoden 1939 läntisestä Suomesta.
Kokemuksen kertomuksellisuus. Historiallinen kokemus hahmottuu aina narratiivina.
Tuskan, pelon, tappamisen ja eloonjäämisen narratiivit. Kronologisen kerronnan merkitys.
Perinteisen ja uuden sotahistorian taipumus korostaa sodan roolia kansallisena
kertomuksena, myös kansainvälisessä kontekstissa; yksittäistä taistelua kuvattaessa
korostuu alueellinen ja paikallinen perspektiivi, samalla myös kansainvälinen.

Miehistön sosiaalinen tausta ja vuoden 1918 perintö

•

•

•

Tehdaspaikkakunnat ovat samoja seutuja, joihin vuoden 1918 kansalaissota on jättänyt
selvemmin jälkensä; monet näistä seuduista, kuten Sääksmäki (6./JR 7), Hämeenkyrö (1./JR
7) ja Tyrvää (7./JR 7)) ovat alueita, joihin punainen ja valkoinen terrori ovat iskeneet
suhteellisesti kaikkein voimakkaimmin ja poliittinen polarisaatio on pysynyt voimakkaana.
Rinta rinnan työläissotilaiden kanssa sotivat maaseutujen reserviläiset ovat usein
suojeluskuntalaisia; esimerkiksi satakuntalaisen 1./JR 8:n keskuudessa vallitsee
vuorovaikutus porilaisten työläissotilaiden ja ulvilalaisten suojeluskuntalaisten välillä. Sodan
aikana eri lähtökohdista saapuvien ja eri kansanosia ja aatemaailmaa edustavien sotilaiden on
opeteltava tulemaan toimeen toistensa kanssa, ja valkoista Suomea edustavan upseeriston on
totuttava tulemaan toimeen työväestä lähtöisin olevien reserviläisten kanssa.
Kaupunki-, kauppala- ja tehdassuojeluskuntien työläissotilaat omana ryhmänään. Noin 1517% näiden yhteisöjen suojeluskuntalaisista edustaa työväkeä; suojeluskuntalaisuus asiana,
joka huomioidaan työhönotossa muun muassa Valkeakoskella.

Jouluaaton aaton vastahyökkäys 23.12.1939

•

•

•

Toisen Armeijakunnan komentajan, jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhquistin laaja ja
kunnianhimoinen hyökkäyssuunnitelma pääpuolustuslinjalle joulun alla pysäytettyjen
neuvostojoukkojen takaisin ajamiseksi. Summassa vastuun hyökkäyksestä saa ylipäällikön
reservinä ollut 6. Divisioona, etenkin jääkärieversti Kaarlo Heiskasen komentaman JR 17:n
Pirkka-Hämeen sotilaat.
Hyökkäys toteutetaan Summajoella, kärjessä ovat Hämeenkyrön 1. Komppania sekä
Nokialta ja Suoniemeltä koottu 9. Komppania. Etujoukot ajautuvat Murronkalliolla
vastatusten kenttävarustettuihin asemiin pureutuneiden vihollisjoukkojen kanssa.
Hyökkäys juuttuu paikalleen. Sääksmäen ja Valkeakosken 6. Komppania onnistuu
murtautumaan pisimmälle ja tuhoamaan yhden neuvostoliittolaisen huoltokolonnan.
Hämeenkyröläiset ja Teiskon 3. Komppania ajautuvat erehdyksessä tulitaisteluun
ruotsinkielisen JR 22:n miesten kanssa. Vastahyökkäys päättyy lähes täydelliseen
epäonnistumiseen.
JR 17:n kokonaistappiot yhdeltä päivältä ovat 153 miestä, koko II Armeijakunnan tappiot
nousevat yli 1300 mieheen. Talvisodan verisimpiä päiviä.

Rintamayhteisö: Hämeenkyrön komppania, 1./JR7
•

•

•

Kansalaissodan voimakkaasti kokeneelta
ja poliittisesti erittäin polarisoituneelta
paperitehdaspaikkakunnalta koottu
komppania. Kansalaissodan perintö ja
myöhempi tulehtunut ilmapiiri lisäävät
poliittista radikalismia, ja 1920-luvulla
Sosialistinen Työväenpuolue ja
myöhemmin maanalainen kommunismi
haastavat sosialidemokraattisen
työväenliikkeen Hämeenkyrössä.
Hämeenkyröläiset heitetään ensi kerran
taisteluun kenraaliluutnantti Öhquistin
vastahyökkäyksessä,
”hölmöntölmäyksessä”, Summajoella
jouluaaton aattona 23.12.1939.
Helmikuun 1940 ratkaisevissa ja
verisissä taisteluissa hämeenkyröläiset
puolustavat Summankylän lohkoa.
Komppanianpäällikkö, reservinluutnantti
Aulis Poussa, lukeutuu paikalliseen
talollisperheeseen, joka on vuoden 1918
sodan jälkeen rakentanut aktiivisesti
kansalaissovintoa ja voittanut
porvarillisuudestaan huolimatta myös
työväestön luottamuksen.

Rintamayhteisö: Sääksmäen ja Valkeakosken komppania,
6./JR7

•

•

•

Toinen paperitehdaspaikkakunta, johon kansalaissota on iskenyt voimakkaasti.
Komppanianpäällikkö, suojeluskunta-aktiivi luutnantti Arvo Ojala, on osallistunut 1933
Tampereen lippujupakkaan ja punalippujen repimiseen alas Hämeenkadulta piiripäällikkö Aaro Pajarin käskystä sosialidemokraattien puoluekokouksen aikana.
Komppania osallistuu vastahyökkäykseen Summajoella jouluna 1939, onnistuen yhtenä
harvoista sotatoimessa taistelleista yksiköistä tuottamaan viholliselle tuntuvia tappioita ja
tuhoamaan yhden neuvostojoukkojen huoltokolonnan. Komppania taistelee edelleen
Summankylän lohkolla helmikuussa 1940.
Arvo Ojalan ja ajomies Kalle Vannulan kohtaaminen ja esimies-alais-suhde talvisodan
aikana. Vannulan isä on sotinut punakaartissa, toiminut SAJ:n aktiivina Valkeakoskella
ja joutunut Valtiollisen Poliisin ratsian kohteeksi.

Rintamayhteisö: Porin ja Ulvilan komppania, 1./JR8
•

•

•

•

Komppania koottu Porin kaupungin ja Ulvilan
maaseutupitäjän reserviläisistä, yhdistelmä
teollisuus- ja satamakaupungin työväkeä ja
maaseudun suojeluskuntalaisia.
Pataljoonankomentaja, kapteeni Eki Oksanen on
vuoden 1918 valkoisia rintamamiehiä;
komppanianpäällikkö, luutnantti Eino Sainio on
nuoremman polven kadettiupseeri.
Komppania puolustaa avainasemassa ollutta
Miljoonalinnaketta keskeisellä Lähteen lohkolla
tammi-helmikuussa 1940. Pataljoona ansaitsee
liikanimen ”Porin pirut”.
Neljännen joukkueen johtaja, kersantti Hakanen
on Ulvilan suojeluskuntalaisia. Konepistoolimies
Lauri Jaurimo on lapsena kerjuulla kulkenut ja
sekalaisia töitä tehnyt entinen kommunisti;
hänen taisteluparinsa Eino Koivisto on
suojeluskuntalainen, jolla on tausta Lavian
evankelisessa herätysliikkeessä ja IKL:ssä.
Taistelulähetti Arvo Alarik Helin on SDP:n aktiivi
ja työläisurheilija, Antwerpenin
työläisolympialaisten kultamitalisti.
Komppanian miehiä yhdistää protestimieliala
kyvytöntä komppanianpäällikkö Sainiota vastaan.

Summan jääkärikomentajat

•
•

•

Enemmistö talvisodan armeijan nuorista reserviupseereista on taustaltaan enemmän tai vähemmän
keskiluokkaista. Komppanianpäälliköt ovat reserviyksiköissä tavallisesti suojeluskuntien
paikallispäällikköjä.
Pataljoonan- ja rykmentinkomentajien tasolla jääkärit edustavat upseeriryhmää, jossa monella on tausta
maaseudun talonpoikais-, torppari- tai työläisväestössä. Pirkka-hämäläisen JR 7:n komentaja,
jääkärieversti Kaarlo Heiskanen, on muonarengin poika. Kantahämäläisen I/JR 15:n pataljoonankomentaja
Auno Kuirilla on tausta maanviljelijänä. Loimaan seudulta kootun III/JR 13:n pataljoonankomentaja Viljo
Laakso on torpparin poika Pälkäneeltä.
Kansanomainen tausta ja olemus edesauttaa miehistön ja jääkärikomentajien samastumista ja
luottamuksellisen suhteen kehkeytymistä niissäkin tapauksissa, joissa jääkäreihin yhdistyy vuoden 1918
muisto. Kuirin muuan alainen kuvailee itseään ”punikin pojaksi ja Kuirin soturiksi”. Viljo Laakso on III/JR
13:n komentajana sui generis osallistuessaan myös itse taisteluihin etulinjassa, vieläpä partioihin.

Läpimurtotaistelut helmikuussa 1940

•

•

•
•

Summankylän lohkolla neuvostojoukkojen hyökkäys kohdistuu 1. helmikuuta alkaen linnakkeeseen
Sk2, lempinimeltä ”Terttu”. I/JR 7:n pataljoonankomentaja majuri Yrjö Tuompo joudutaan vetämään
pois etulinjasta hermojännitteen takia. ”Tertun” linnakkeen lähimaastossa käydään taisteluja viikon
ajan. Taistelut Summankylän tukikohdista jatkuvat 17. helmikuuta toteutettuun irtautumiseen saakka.
Taisteluihin osallistuu myös savolainen Jääkäripataljoona 3, viime vaiheessa myös häthätää Viipurin
vartiopataljoonasta rintamalle siirrettyjä suojeluskuntapoikia.
Lähteen lohkolla puolustusvastuussa on satakuntalainen I/JR8, joka vaihdetaan helmikuun alussa pois
etulinjasta juuri ennen vihollisen ratkaisevaa, massiivista ja musertavaa iskua. Vastikään
rintamavastuuseen asetetun ruotsinkielisen II/JR 9:n komppaniat osin lyödään hajalle, osin
tuhoutuvat Miljoonalinnakkeen puolustuksessa.
Vihollisen ratkaisevan läpimurron seurauksena 3. Divisioonan joukot irrottautuvat Summasta.
Taistelut jatkuvat Viipuriin saakka.
JR 7:n kokonaistappiot helmikuussa ovat 365 miestä kaatuneina ja haavoittuneina, koko sodan aikana
1155 miestä, joista 284 kaatuneina.

Pimeä puoli

•

•

Helmikuun taisteluissa 1940 tappaminen ja kuolema muuttuvat
itsetarkoituksellisiksi. Rintamayhteisö taistelee hupenevin voimin oman
selviytymisensä puolesta. Sodan keskeinen paradoksi, jossa taistelu yksilön ja
yhteisön eloonjäämisen puolesta yhdistyy kuolemaan ja tappamiseen.
Hermoromahduksia ilmenee myös komentoportaassa. Sotilaskarkuruus verraten
vähäistä, loikkaamiset käytännössä olematon ilmiö. Itsensäsilpominen erityisenä
sotanäyttämön piinaavien ja turruttavien olojen provosoimana ilmiönä, joka toisinaan
ilmenee myös tuoreeltaan rintamalle saapuneiden reserviläisten keskuudessa.

Summan miesten kotirintama

•

•

Kuoleman seremoniat kotirintamalla. Työväenlehtien paatokselliset muistopuheet
”työläisnuorison rintamasta poistuneille uutterille tovereille”. Työläisrintamamiehet
haudataan muiden tavoin valkoisissa arkuissa vuoden 1918 sodassa hallituksen
joukkojen noudattaman käytännön mukaan; symbolinen osoitus kansalaissovinnosta
rintamakuoleman kautta.
Tehdaskaupunkeihin kohdistuneet neuvostoilmavoimien pommitukset, kuten Turun
pommitus 1.tammikuuta, Porin pommitus 2. helmikuuta sekä Tampereen pommitus 2.
maaliskuuta merkitsevät sotatoimien konkreettista ulottumista myös Summan miesten
koteihin. Työväestön sotakokemus moninkertaistuu.

Kaatuneiden paluu kotiin
• Pääosa kaatuneista
evakuoidaan taistelujen
aikana, mutta osa vainajista
jää Summankylän
linnakkeiden raunioihin.
Taistelukentälle jääneet
kaatuneet pyritään
saattamaan takaisin kotiin
jatkosodan aikana 1941-1943.
Savolaiset pioneerit kaivavat
esiin kaatuneiden jäänteitä
Tertun tukikohdasta.
• Kuoleman seremoniat
kotirintamalla eivät pääty
koskaan. Vielä 2014
alikersantti Ossian Penttilän ja
sotamies Urho Niemisen
jäännökset palautetaan
Kannakselta takaisin
Sääksmäelle ja Toijalaan, jossa
heille järjestetään
sankarihautajaiset.

Sodan merkitys työväen emansipaatiossa
•

•

•

Talvisodan yleinen luonne
kansalaissovintoa edistäneenä ja
käytännössä kansalaissovintoon
pakottaneena tekijänä. Vuoden 1918
muisto saa uusia sävyjä.
Vapaussotaperinne kuihtuu uuden
sukupolven vaaliessa uuden sodan
yhteisiä muistoja; Loimaa eräänä
esimerkkinä. Vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkit välirauhan
aikana, työväenlippujen kiellon
kumoaminen.
Talvisodan merkitys itsetietoisen,
oikeuksiaan vaatineen ja vaalineen
työväenluokkaisen,
sosialidemokraattisesti asennoituneen
ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa
käyttäneen rintamaveteraanien
sukupolven syntymäsijana. Summan
veteraaneista merkittävimpään
asemaan kohoaa Jääkäripataljoona 3:n
joukkueenjohtajana taistellut Väinö
Leskinen, aikanaan moninkertainen
SDP:n ministeri.
Porvarispuolueissa Summan miehistä
vaikuttavat Tuuloksen pioneerikomppanian Leo Kustaa Häppölä,
Maalaisliiton puolustusministeri, ja JR
13:n suojelu-upseeri Gunnar Laatio
kokoomuksen riveissä.

Poliittisen polarisaation vuodet Summan
rintamamiesyhteisössä

•
•
•

Summan ristin skisma Hämeenkyrössä 1960; SKDL:n valtuustoryhmä, mukaan
lukien sotaveteraani Yrjö Kotakorpi, vastustaa Summan taistelun muistoristin
sijoittamista valtuustosaliin.
Rintamamies- ja sotaveteraaniliiton sisäiset kiistat Tampereen seudun ja
ympäristökuntien alueella sosialidemokraattisten ja porvarillisten veteraanien
välillä jatkuvat vielä 1970-luvulla.
Väinö Leskisen sotaveteraanimarsseja arvostellut puhe Messuhallissa vuonna
1969 johtaa hänen putoamiseensa eduskunnasta. Saman vuoden vaaleissa
Gunnar Laatio, niin ikään Summan rintamamies, nousee kokoomuksen
ehdokkaana eduskuntaan.

Summan perintö

Talvisodan kokemus määrittelee keskeisesti sotienjälkeisen
kansanvaltaisen Suomen arvot: poliittinen moniarvoisuus, toiminnan
ja näkemyksen vapaus, konsensus- ja sopimusyhteiskunta. Valmius
tunnustaa ja hyväksyä maailmankatsomusten eroavaisuudet… ja
valmius nousta niiden yläpuolelle.

