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Talvisodan päättymisestä tulee 80 vuotta 

JR 11:n joukkoja poistumassa sotatoimialueelta. Kenraaliluutnantti Oesch antaa ohjeita kapteeni 
Luukolle ja luutnantti Lindgrenille. Kuva on otettu Ylämaan KK 16.3.1940. SA-kuva 

 

                                                     

Neljä sodan viimeistä päivää 

Ilmari Paasion sotapäiväkirja kertoo näiden sodan viimeisten päivien äärimmäisen vaikeista taisteluista 
Viipurinlahden saarissa. Suomen, sen armeijan ja Ässä-rykmentin olemassa olo oli vaakalaudalla. 



10. III. 

Joskus puolen yön jälkeen (klo 1.45) sain saunaani kumman, 
ilahuttavan uutisen: I/JR 12 ottaa aamuyöllä vastaan 
Vahvaniemen lohkon ja III/JR 11 vedetään rintaman taakse 
lepäämään. Vaihdon piti alkaa jo klo 1. 30, mutta sen alku 
myöhästyi pari tuntia. Ja lisäksi minut vaihtava komppania 
suoritti miehitykseni väärin_ jätti 400 m miehittämättä. Etsin 
kolmatta tuntia a.o. komppanianpäällikköä (luutn.KIVIJÄRVI), 
ja löysin hänet lopulta kilometrin verran rintaman takana 
"komentopaikastaan" ojasta. Esitin tiukassa äänensävyssä 
asian; hän oli hermostunut, ja käski jonkin alikersantin 
korjata erehdyksen. Ainutlaatuinen vaihto, kompp.päällikkö 
ei käynytkään lohkollaan. 

Odottelin sitten maantiellä joukkueitani, ja vasta klo 7 
pääsimme lähtemään liikkeelle, matka oli pitkä, keli huono. 
Mutta veihän tie pois etulinjasta, ja siksi väsyneimmätkin 
pysyivät mukana. Tervajoen kylän kohdalla poikettiin 
pohjoiseen, ja päädyttiin lopulta Vanhakylään, jossa 
komppanialle oli varattu talo majoitusta varten. Pääsimme 
sinne vihdoin klo 9.30. Nukuin melkein koko päivän ja 
seuraavan yön. Illalla oli Poijärvi luonani, kävin myös 
saunassa. 

11. III. 

Minulla oli se käsitys että lepomme kestää muutaman 
päivän; siksi suoritin vääpelin (alik. Paajasen) kanssa 
rauhassa järjestelytöitä: miehistöluettelo uusittiin 
(taisteluvahvuus oli 2 ups. ,4 aliups. , 44 stm. ; koko vahvuus 
2 u. , 8 au. , 69 stm.) , ylennys- ja kunniamerkkiehdotuksia 
tehtiin ja j.n.e. Pojat nukkuivat, puhdistivat välillä aseitaan ja 
kunnostivat sekä selvittelivät varusteitaan. Minä kirjoitin 
myös pari kirjettä – ja sain pari Aissilta (pvm. 5.III.  ja  7.III.). 
Vihdoinkin hän oli saanut kirjeeni ja kehotuksen matkustaa; 
oli ryhtynyt myös toimenpiteisiin asian nopeaksi 
järjestämiseksi. Ilma oli kirkas, lentotoiminta vilkasta. Pojat 
pysyttelivät sen vuoksi sisällä. Valmistauduttiin lepäämään 
kunnolla toinenkin yö. Toisin kuitenkin kävi taaskin, kuten 
aina ennenkin. Klo 15 pataljoonan lähetti toi näet käskyn: 
kompp.päällikkö puhutteluun, pojat lähtövalmiiksi. 

Käskyn johdosta 7.kompp. ,9.kompp. ja 1 joukkue 3 KKK:sta 
lähtivät liikkeelle klo 17.15 n.s. Repolan tienhaaraan, jonka 
läheisessä metsässä annettaisiin lähempiä tomintaohjeita. 
Menomatkaa viivyttivät vihollisen mahtavat 
pommikonelaivueet, jotka risteilivät yllämme hämärään asti. 
Saavuimme perille klo 18.30. Kapt. LUNNAKSEN 
lähettiupseeri selvitti tehtävän: puhdistaa ryssistä eräs 
rannikon lahdelma Repolan lounaispuolella. Miehiä piti vielä 

tulla lisää, ja tulikin niitä (S.V.K. :sta). Tiedustelupartiomme 
(S.V.K. :sta) ja lohkon päällikkö kapt. VÄINÖLÄ ilmoittivat 
kuitenkin, ettei ryssiä ollutkaan k.o. paikassa. Sen sijaan niitä 
oli kolmessa muussa kohdassa. S.V.K. sai kuitenkin käskyn 
palata takaisin, mutta PIHALAn ja minun oli otettava yhteys 
kapt. VÄINÖLÄÄn, joka asusti Loirissa. Jätimme siis 
komppaniat paikoilleen ja läksimme itse Väinölän luo (tämä 
oli R.U.K.-tovereitani). Hän pyysi meitä avustamaan oman 
niemensä ja sen viereisen Esisaaren puhdistuksessa. Lähetin 
senvuoksi hakemaan komppanioita paikalle.  

12.III.  Komppaniat saapuivat klo 1, ja ryhdyimme tekemään 
hyökkäyssuunnitelmaa. mutta silloin lähetti toi kapt. 
LUNNAKSEN käskyn: PAASIOn komppania majoittuu pisteen 
35.4 maastoon ja valmistautuu tarpeen vaatiessa miehittä- 
mään tien suunnan purouoman kohdalla. Vänr. PIHALA, 
jonka komppaniasta käskyssä ei puhuttu mitään, meni 
Tervajoelta Vanhaan kylään; minä vein komppaniani k.o. 
maastoon. Teltat eivät kuitenkaan olleet tulleet, vaikka 
käskyssä oli mainittu ne lähetetyiksi. Senvuoksi komppania 
majoittui (klo 2 yöllä) väliaikaisesti erääseen läheisyydessä 
olevaan saunaan. Sitä ennen suoritimme kuitenkin 
puolustuslinjamme koemiehityksen. Itse hiihdin parin lähetin 
kanssa kapt. LUNUAKSEN luo Tervajoelle saamaan käskyä 
selventäviä määräyksiä. Palatessani klo 4.30 oli vääpeli 
PAAJANEN tuonut ruokaa ja teltat. 

Aterioimme ja sitten menimme metsään telttoja pys- 
tyttämään. Koetimme valita sellaisen leiripaikan, joka olisi 
mikäli mahdollista suojassa kranaateilta, joita tuli melko 
runsaasti jo valtamaantien takaiseen maastoonkin. Onneksi 
tuli aamulla lumipyry, ja siten saimme päivällä nukkua 
lämpimissä teltoissa useita tunteja. Klo 16 tuli kuitenkin taas 
lähtökäsky: komppanian on klo 17.30 oltava Repolan 
maastossa,jossa se saa tarkempia ohjeita toimintaa varten. 
Tulimme paikalle minuutilleen, ja otin heti yhteyden 
komentopaikkaan (lohkon pääll. luutn. NURMINEN). 
Tehtävänä oli puhdistaa Repolan eteläpuolella olevat pari 
niemekettä kiinni pureutuneista vihollisista. Lohkon päällikkö 
oli kuitenkin sitä mieltä, että komppaniani oli tehtävään liian 
pieni --  oli näet luvattu 70-80 miestä. Hän rupesi 
hankkimaan lisää , ja apua luvattiin. Aavistin kuten sittemnin 
osoittautui oikeaksi – että rykmentti oli luullut  
7.komppanian olevan mukanani. Odotellessa kuluikin aika 
varsin myöhäiseksi, ja hyökkäykselle sopivin ajankohta 
(iltahämärä) meni ohi. Oltiin jo epävarmoja, tuleeko 
yrityksestä ollenkaan mitään. Komppania oli odotellut 
metsässä klo 20.45 asti; haetin sen kansakoululle 
lämmittelemään. 



13.III. 

Klo 0.30 saapui odotettu lisäjoukko (7/JR 11) ei hevosella, 
kuten oli luvattu, vaan hiihtäen. Tein vänr. PIHALAn kanssa 
välittömästi suunnitelman, ja hyökkäyksen piti alkaa klo 3. 
Klo 2.25 komppaniat lähtivät liikkeelle ja saapuivat 
hyökkäysvalmiusasemiin klo 2.55, juuri samassa kun 6 
minuutin tykistövalmistelu alkoi. Joukkueiden järjestys 
vasemmalta oikealle oli seuraava. 

EKHOLM –PIHALA-PEITSALO -LIIMATAINEN -TOIVONEN 

Mainittakoon kuitenkin, että "joukkueet'' todellisuudessa 
olivat suunnilleen 1-2 ryhmän vahvuisia. 

Joukkueet lähtivät liikkeelle heti tykistötulen vaiettua klo 3 
yöllä. Aukea yli päästiin helposti, samoin näytti oikea sivusta 
(9.kompp.) pääsevän vaivatta maaliinsasa. Mutta mäellä 
olevat ryssän 3 rask.kk.:iä estivät vasemman sivustan 
etenemisen pohjoisesta päin niemen keskustaan. Senvuoksi 
siirsin joukkueet PEITSALOn ja LIIMATAISEN vasemmalle 
hyökkäämään lännestä päin mäelle. Ne pääsivät melko 
lähelle ryssiä aukeasta pellosta huolimatta. PEITSALO ja 
EKHOLM vakuuttivat kuitenkin (PIHALA oli poistunut 
haavoituttuaan lievästi käteen) minulle useaan kertaan, 
ettei tulivoimamme riittänyt kk.-pesäkkeitä valtaamaan 
näiden asemat olivat näet hyökkääjälle varsin epäedulliset. 
Kun klo oli jo 5.45 ja alkoi tulla valoisa, katsoin senvuoksi 
yrityksen pysähtyneen, ja tarpeettoman verenvuodatuksen 
ehkäisemiseksi annoin vetääntymiskäskyn klo 5.50. Kers. 
Liimatainen oli korpr.Inkerin kanssa aivan viime hetkellä 
saanut kahden konekiväärin miehistöt tuhotuiksi ja 
konekiväärit käännetyiksi ryssiä kohti.  

Juuri vähää ennen irtaantumishetkeä, osaksi sen aikana, 
tapahtuivat useimmat  haavoittumiset, yhteensä viisi: 
res.vänr. PEITSALO ja alik. LEINONEN (vaikeasti); sotamiehet 
BACKMAN ja MARTTI PINN sekä alik. TENHORANTA 
(lievästi).  

Irroittautuminen ja vetääntyminen sujuivat hyvin, juuri 
ennen päivän lopullista valkenemista. Vaikeasti 
haavoittuneetkin saatiin onnellisesti vedettyä pois. 
Komppania majoittui kansakoululle aamuksi. Koetin saada 
yhteyden kapt. LUNNAKSEEN saadakseni häneltä vastaisia 
toimintaohjeita, mutta kun se ei onnistunut, annoin lähetin 
viedä hänelle kirjallisen selonteon aamun tapahtumista ja 
vein klo 9 osastoni (7. ja 9.kompp.) teltta-alueelle. Mutta 
siellä oli jo lähetti vastassa, mukanaan käsky mennä kiireesti 
Repolan maastoon. Saavuimme sinne klo 10.15. 
Loppumatkan varrella sain eräältä lähetiltä kapt. PASOSEN 

lähettämän ilmoituksen (osoitettu minulle ja 
luutn.NURMISELLE). Se kuilui suunnilleen tähän tapaan. 

"On kysymys suurista asioista. Asemat on pidettävä puoleen 
päivään mennessä millä hinnalla tahansa.  Olkoot miehet 
kuinka nääntyneitä hyvänsä, heidän on oltava paikoillaan 
mahdollisten hyökkäysten varalta. Osasto PAASIOta saa 
käyttää vain äärimmäisessä hädässä, kun läpimurron uhka 
on ilmeinen; se asettuu valmiusasemiin metsään asemien 
välittömään läheisyyteen. En rohkene tässä yhteydessä 
tarkemmin tehdä selkoa, mistä on kysymys."   

Mitä tämä tällainen tarkoitti, se askarrutti mieltäni, kun 
hiihtelin jonon etupäässä rantaa kohti. Vastaus tuli 
yllättävän pian. Tiellä ajoi näet kohta ohitseni jokin kornetti, 
joka kysyi tietä lohkon komentopaikkaan. Koska tunsin tien 
ja olin itsekin matkalla sinne, sijoitin komppanian metsään 
hajaryhmitykseen -- tykistötuli oli sangen voimakas -- ja 
asetuin rekeen kornetin viereen. Hän näytti minulle 
rykmentistä lähetettyä sanomaa: ”Rauha solmittu, 
ammunta lopetettava klo 11 -----”. 

Luin sen useaan kertaan. Hevonen juoksi, kranaatit 
lentelivät ja räjähtelivät- klo oli 10.50. Mielessäni välähti 
ajatus, että jos nyt vielä sattuisi räjähtämään liian lähellä 
minua - viime minuuteilla. Olinkin valmiina joka hetki 
tuiskahtamaan reestä hankeen.  

Tulimme onnellisesti perille, klo oli 10.55. Ei näkynyt vielä 
merkkiäkään hiljenemisestä, pikemmin päinvastoin. 
Lentokoneita pörisi ympärillä. Laskin minuutteja kello 
kädessä: neljää, kolmea, kahta minuuttia vailla----. Ei 
hiljene. Vihdoin, kun minun kelloni jo oli pari kolme 
minuuttia yli 11, tapahtui ammunnassa selvää hiljenemistä. 
Ja pian laskeutui hiljaisuus seudun ylle. Aurinko paistoi 
keväisen kirkkaasti, hanget kimmelsivät, kuinka kaunista 
olikaan varhaiskevään luonto sodan kahleista 
vapauduttuaan.  

 

  

 



Mieli tuntui kummalliselta, useaan kertaan piti nieleskellä 
oli kuin jotain olisi takertunut kurkkuun. 

Rauha tuli niin äkkiä, odottamatta, että sitä ei aluksi voinut 
käsittää, ei tajuta. Pistäydyin lohkon päällikön luona 
sanomassa iloiset ”näkemiset" ja sitten hiihtelin takaisin 
poikien luo ilo sanomaa kertomaan. Suut olivat hymyssä -
muuhun riemun purkaukseen he olivat liian uupuneita. En 
ollut selvillä, miten reservikomppaniaani nyt käytettäisiin. 
Menin uudelleen rannalle komentopaikkaan. Se oli tyhjä, 
mutta m.m. minulle osoitetussa käskyssä käskettiin minun 
viedä komppania pisteen 35.4 maastoon ja varmistaa sen 
eteläreuna. Tämän piti olla suoritettu klo 12. Lähdettiin 
liikkeelle -väsymyksestä huolimatta hymyileviä olivat 
kaikkien vastaantulijain kasvot. Muuan kapteeni pysähdytti 
minut matkalla ja antoi käskyn LUNAKSELTA: os. PAASIO, 
johon luetaan kuuluvaksi 4.,7., ja 9./JR 11 sekä 1 KKK/JR 8, 
asettuvat reserviin Junnolan maastoon PAASIOn johdolla 
toistaiseksi. 

Saavuimme perille määräaikana, ja pian ilmoittautuivat 
muutkin komppaniat. Päivä kulutettiin maantien 
välittömässä läheisyydessä, ruokailtiin ja odoteltiin. Sää oli 
edelleen keväisen kirkas, avaruus oli hiljainen; ei ammuttu 
kranaatteja, ei lennellyt lentokoneita, ei muitakaan sodan 
tuttuja ääniä ollut enää havaittavissa. 

Rauha oli siis todella palannut, niin uskomattomalta kuin 
se tuntuikin. Ehdoista ei meillä ollut tietoa, mutta niistä 
emme välittäneetkään eivät kai ne vallan mahdottomia 
voineet olla. Olimme liian väsyneitä sellaisista 
huolehtiaksemme. Rauha oli tullut se riitti meille. 
Uupuneet, ylirasittuneet miehet hymyilivät pitkästä aikaa. 
Olo tuntui niin ihmeen kevyeltä. Sodan painostava pilvi oli 
äkkiä karistettu harteiltamme. Rauha oli tullut-- pian 
pääsemme kotiin, vaimojemme ja lapsiemme luo. 

Ilmari Paasio oli reservin luutnantti ja komppanian 
päällikkö (sodan jälkeen kapteeni). Paasio kuoli sodassa 
saamiinsa vammoihin 15.4.1941 hieman ennen jatkosodan 
alkamista. Paasio ehti kuitenkin ennen kuolemaansa saada 
muistiinpanonsa siihen päiväkirjan muotoon, jossa se on 
julkaistu. Julkaisu päätettiin tehdä faksimile painatuksena, 
jolloin säilyi tekijän työnjälki aitona. Tämä tekee oikeutta 
hänelle ja hänen tyylilleen. 

Viipurin lahden saaritaistelut olivat ÄSSÄ-rykmentille 
raskaat, se menetti näiden taisteluiden aikana 
haavoittuneina 455 miestä ja kaatuneina 96.  

 

Kapteeni Ilmari Paasio 

  

ÄSSÄ-rykmentin veteraani Sulo Tuusvuori 100v. 7.10.2019. 

Kun JR11 perustettiin Helsingissä YH:n aikana 13.-17.10.1939, 
se lähti matkalle kohti tuntematonta Vallilan tavara-asemalta 
18.10. Osastot purettiin junasta Johanneksessa noin 30km 
Viipurin eteläpuolella, josta se marssi sille määrätylle 
asemapaikalleen Hatjalahden lohkolle. Rykmentti saapui sille 
määrätylle lohkolle 20.-23.10.1939 välisenä aikana. 

Kun sota alkoi 30.11 klo 06.45 pitivät suojajoukot puoliaan 7.12 
asti, mutta joutuivat ylivoimaisen vihollisen edessä joulukuun 
12. päivän mennessä vetäytymää kovien taisteluiden jälkeen 
pääpuolustuslinjalle. Suojajoukot rykmentin edessä oli  



koottu varusmiehistä, rajavartiomiehistä ja paikallisista 
suojeluskuntalaisista.  

Perimätiedon mukaan Sulo Tuusvuori yhdessä hyvän 
ystävänsä Olavi Erosen kanssa olivat menneet kysymään 
rykmentistä ”sotatöitä”. Niin tai näin heidät määrättiin ÄSSÄ-
rykmenttiin paikallisoppaiksi. Hyväkuntoisille, paikalliset 
olosuhteet ja maastot tunteville miehille oli käyttöä ja 
tarvetta. Ennen talvisotaa Sulo oli kuulunut Kuolemajärven 
suojeluskunnan poikaosastoon.  
Sulo Tuusvuoresta tehtiin tykkikomppanian päällikön lähetti 
ja paikallisopas. Lähetin merkitys talven tultua vielä korostui 
entisestään, varsinkin kun hänet tunnettiin hyvänä 
hiihtäjänä.  

On syytä pitää muistissa, että lähetti oli johtajalle 
korvaamaton apuväline johtamistoiminnassa, kun juuri 
muita välineitä siihen ei ollut. 
Näille nuorille miehille oli varmaan kova kokemus, kun 
asukkaat evakuoitiin ja kodit poltettiin. 
Olavi Eronen Kuolemajärven rautatieaseman asemapäällikön 
poikana muisteli sitä polttamistapahtumaa siten, että 
kirveellä lyötiin ikkunat säpäleiksi, lattialle koottiin helposti 
syttyvää tavaraa ja ennen sytyttämistä sen tavaran päälle 
roiskastiin reilu loraus petroolia. 

Ässä-rykmenttiin tulostaan on Sulo itse kertonut, kun heille 
selvisi minkälaiseen porukaan on jouduttu, niin heitä 
arvelutti kovasti.  Näinköhän nämä pojat tappelevat 
tosissaan. Olihan kyseessä helsinkiläiset kaupunkilaispojat ja 
kaiken lisäksi lähes kaikilla oli punainen tausta, ja itsellä 
vankka suojeluskunta tausta. Lauseensa loppuun Sulo 
kuitenkin lisäsi, kyllä ne oli sitten pirun kovia poikia 
tappelemaan. Sulo Tuusvuori osallistui JR 11:ssä taisteluihin 
Hatjalahdessa, Sommeessa ja Viipurinlahden saaristossa. 
Talvisotaan jäi helmikuussa 1940 kuulo oikeasta ja osin 
vasemmasta korvasta kranaatin osuessa rekeen ja 
komppanian vääpelin kuollessa vierestä. Jatkosotaan Sulo 
Tuusvuori lähti kersanttina silloisen perheensä 
evakkokunnan perusteella lounaishämäläisessä JR 44:ssä 
osallistuen KRH-tulenjohtajana taisteluihin mm. 
Korpiselässä, Tuuloksessa ja Syvärillä. Sotilasarvoltaan 
Tuusvuori oli vääpeli. 

VIIMEINEN ILTAHUUTO 

Pian sata vuotta täytettyään tuli juhlien jälkeen suru-
uutinen, Sulo Tuusvuori nukkui pois 19.11.2019 Naantalin 
terveyskeskuksen vuodeosastolla omaistensa läsnä ollessa. 
ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunnasta oli Sulo Tuusvuorta 

saattamassa hänen viimeiselle matkalleen puheenjohtaja 
Ilpo Valtaoja sekä tiedottaja Kari Björn. 

 

ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunnan seppeleen Sulo 
Tuusvuoren arkulle laski Ilpo Valtaoja 

JR 11:sta palasi talvisodasta takaisin 37 upseeria, 214 
aliupseeria ja 603 miestä eli yhteensä 854. Sulo Tuusvuori oli 
viimeinen elossa ollut näistä palaneista miehistä.  

Tapahtui Patsaalla 

Kunniakäynnin osuessa sunnuntaipäiväksi perinteen 
mukaisesti alkaa tapahtuma messulla kallion kirkossa klo 10. 
Messuun oli saapunut runsaasti väkeä, mikä näkyi myös 
runsaana osanottona patsaalla. 

Avaussanojen ja hiljaisen hetken jälkeen 
emerituskirkkoherra Esa Siljamäki siunasi ja lähetti 
seppelepartion matkaan. Partioon kuuluivat Kari Salminen, 
Jarmo Sarjanen ja Kari Björn. Ensimmäinen seppele laskettiin 
Hietaniemen sankariristille ja toinen Porvoon sankariristille. 
Puheen patsaalla piti Kaartin pataljoonan komentaja eversti 
Petteri Tervonen, päätesanat lausui Petteri Kaukoranta. 

Graniittilinnassa perinteisen ÄSSÄn sopan lisäksi ohjelmassa 
oli Erkki Nordbergin kirjan ÄSSÄT JYLLÄÄ julkistaminen. 
Kirjan on toimittanut Jarmo Nieminen. Kirja kertoo JR 26:n 
sotatiestä jatkosodassa. Kirjaa on myynnissä laajalti 
kirjakaupoissa ja toivottavasti se löytää tiensä kaikkien 
ÄSSÄn ystävien kirjahyllyihin. 

Seuraavana aamuna seppelepartio suuntasi Karjalan 
kannakselle Nypykkä nimiseen tukikohtaan, johon 
pystytettiin Suomesta mukana tuotu risti. Ristissä on pieni 
laatta, jossa teksti: Talvisodan Nypykkä I/JR 11 

 



Seppelepartion lähettäminen. Kuva Kari 
Hakala 

Nypykkä. Kuva Hannu Lindroos 

Nypykkä sijaitsi Kuolemajärven ja 
Hatjalahdenjärven välisen salmen 
länsipuolelle Pappilanniemessä. Kartta 
kirjasta Talvisodan Ässä-rykmentti. 
WSOY 

 

Jarmo Nieminen ja Kari Salminen Ässät 
jyllää! kirjan julkaisutilaisuudessa. 

Graniittilinnassa oli kunniavieraina 
sotaveteraaneja.  

Göran Lindgrenin Arviointi juuri 
julkaistusta kirjasta. 

Jarmo Nieminen (toim.) Erkki 
Nordberg: Ässät jyllää! Stadin kundit 
jatkosodassa. Gummerus 2019 
 
Äs-sä jyl-lää! Se oli jatkosodan Ässä-
rykmentin eli Jalkaväkirykmentti 26:n 
taisteluhuuto. Ja siitä tuli myös 
rykmentin vasta ilmestyneen historiikin 
tai pitäisikö sanoa tarinan iskevä nimi. 
Tarinan siksi, että kirjan teksti on alun 
perin eversti evp. Erkki Nordbergin 
käsialaa. Eki oli tietokirjailijana paitsi 
asiaproosan tuottaja myös armoitettu 
tarinoiden kertoja. Tätä kirjaa olikin jo 
ehditty odottaa, kun sen tiedettiin jo 
vuosien ajan olevan tekeillä. 
 
Kirjan syntyhistoriasta 
FM, eversti evp. Erkki Juhani Nordberg, 
syntynyt 17.8.1946, kuoli yllättäen 
28.3.2012 "saappaat jalassa", kuten on 
tapana sanoa, ehtimättä tiettävästi 
sairastaa päivääkään. Kun Olli Harinen, 
Erkki Nordberg ja minä olimme runsaat 
kaksi vuotta aikaisemmin saaneet 
valmiiksi talvisodan Ässä-rykmentin, 

Jalkaväkirykmentti 11:n historiikin 
"Talvisodan Ässä-rykmentti" (WSOY 
2010), totesimme yhdessä, että 
jatkosodan Ässä-rykmentinkin pitää 
saada omansa. Tehtävä lankesi silloin 
luonnostaan Ekille, ainoalle oikealle 
sotilaalle ryhmässämme. 
 
Jatkosodan Ässä-rykmentin historiikin 
kirjoittaminen oli aloitettu jo joitakin 
vuosia aikaisemmin, ja kirjoittajana oli 
silloin everstiluutnantti evp. Anssi 
Vuorenmaa, kokenut sotahistorioitsija. 
Vuorenmaa joutui kuitenkin 
terveyssyistä keskeyttämään työnsä, 
jonka siihen mennessä syntyneet 
merkittävät tekstit hän luovutti Ässä-
rykmentin Perinnetoimikunnalle. Tämän 
materiaalin Perinnetoimikunta luovutti 
Vuorenmaan luvalla Jarmo Niemiselle. 
Nieminen mainitseekin esipuheessaan 
Vuorenmaan julkaisemattoman 
käsikirjoituksen tärkeänä lähteenään. 
 
Ässä-rykmentin Perinnetoimikunta 
kannusti Erkki Nordbergia tässä 
tehtävässä kuten se oli kannustanut 
meitä talvisotatarinankin kirjoittajia. 
Perinnetoimikunta sai aina 
väliaikatietoja työn edistymisestä. 
Kahdelta Teneriffan kirjoitusmatkalta, 
ensin 4.2.2011 ja sitten vielä 2.2.2012, 
siis vain vajaat kaksi kuukautta ennen 
Ekin kuolemaa, tuli postikortit 
raporttina työn edistymisestä. "Täällä 
niitä on somaa shortseissa kirjoitella”. 
Alun perin WSOY:n piti ottaa 
kustantaminen tehtäväkseen, ja Eki 
saikin WSOY:n Säätiöltä pienen 
apurahan kirjan tekemiseen. Sitten 
WSOY, joka eli monenlaisten muutosten 
kourissa, kuitenkin luopui hankkeesta, 
jolle Eki joutui etsimään uutta 
kustantajaa. Ekin kuollessa ei 
kustannussopimusta vielä ollut 
syntynyt. Ekin mukaan "verkot olivat 
vedessä". Kun olin todennäköisesti 
4.7.2012 edustamassa Ässä-rykmentin 
Perinnetoimikuntaa jossakin Kaartin 
Jääkärirykmentin tilaisuudessa, tapasin 
sattumalta evl. evp. Jarmo Niemisen, 
jonka tunsi aikaisemmista yhteyksistä ja 
hän minut. Jarmo Nieminen kysyi silloin 
minulta, mitä tiedän Erkki Nordbergin 
kirjoitusten tilanteesta. 
 



Jouduin toteamaan, että enpä paljon. Arvelin paljon 
materiaalia olevan valmiina ja varmaan Ekin 
perikunnan hallussa. Jarmo Nieminen ilmoitti olevansa 
kiinnostunut materiaalin toimittamisesta kirjaksi. 
 
Välitin tiedon heti Ässä-rykmentin 
Perinnetoimikunnalle, joka käynnisti yhteydenoton 
Ekin perikuntaan käyttäen välimiehenä kaikille 
asianosaisille tuttua miestä Jussi Viljasta. Kokenut 
lakimies, Perinnetoimikunnan jäsen Jukka Peltonen otti 
tehtäväkseen luonnostella Ekin Perikunnan ja kirjan 
toimittajan, Jarmo Niemisen sopimuksen Ekin tekstin 
toimittamisesta julkaisukelpoiseksi kirjaksi ja 
kustantajan etsimiseksi kirjalle joulukuussa 2012. Ässä-
rykmentin Perinnetoimikunta lupautui kaikin tavoin 
tukemaan Jarmo Niemisen työtä. 
 
Tätä taustaa vastaan voi vain ihmetellä, ettei Jarmo 
Nieminen mainitse toimittajan esipuheessaan Ässä-
rykmentin Perinnetoimikuntaa, sen puheenjohtajaa 
Kari Salmista tai yhteysmies Jussi Viljasta sopimuksen 
syntyyn vaikuttaneina tai kirjahanketta tukeneina 
mitenkään. Lyhyesti todetaan vain joitakin valokuvia 
saadun Ässä-rykmentin arkistosta. 
 
Toinen ihmetyksen aihe on se, että Jarmo Nieminen 
kertoo Erkki Nordbergin olleen häneen 
puhelinyhteydessä viikkoa ennen kuolemaansa ja 
olleen valmis luovuttamaan Niemiselle täysin valmiin 
käsikirjoituksen toimitettavaksi palattuaan viimeiseltä 
kirjoitusjaksolta Turkista sovittuna tapaamisaikana. Tuo 
Turkin kirjoitusjakso ei sitten koskaan toteutunut. 
Mietittäväksi jää myös se, miksi Erkki Nordberg tarvitsi 
kirjalleen toimittajan? Tunsiko hän ehkä jo voimiensa 
hiipuvan? 
 
No sitten vihdoin se kirja. 
 
Kaiken tämän vääntämisen jälkeen syntynyt kirja on 
mielestäni yksinkertaisesti hieno! Kun on tottunut 
aikaisemmin läheisenä yhteistyökumppanina 
lukemaan Erkki Nordbergin tekstiä, sen kyllä on 
tunnistavinaan kautta linjan. Teksti on tietokirjaksi osin 
hyvinkin mukaansa tempaavaa ja sujuvaa. Kirjaa ei 
malta jättää käsistään. 
 
Sujuvan tarinankerronnan rinnalla on tietysti koko ajan 
kunnioitettava sotahistoriaa, sen tapahtumia, 
joukkojen liikkeitä ja niin edelleen. Kun kirjassa on näin 
toimittu, se tekee siitä toisaalta aika rankankin 
luettavan. Lukija etsiköön suurten sotakuvioiden ja 
yksittäisten joukko-osastojen liikkeiden joukosta oman 
polkunsa. Kustantajaksi valikoituneen Gummeruksen 
ratkaisuna on tehty isokokoinen kirja, jonka teksti on 
kaksipalstainen. Raskas luettava sängyssä, mutta ei 
huono ratkaisu! Kuvia, pääasiassa sa-kuvia, on paljon 
ja hyvä niin. Ja sitten ne kartat! On erinomaista, että 

lukijaa koko ajan mahdollisimman tiukasti pidetään 
"karttalehdellä" ja kuljetetaan kartoilla eteenpäin 
taistelujen edetessä. Saman olen havainnut toimivaksi 
ratkaisuksi oppaana Ässän teilläkin. Kannattaa aina 
mahdollisuuksien mukaan sitoa tarinansa toisaalta 
edessä olevaan karttaan, toisaalta maastoon, jossa 
liikutaan ja maastoudutaan. Näin historia ja sen 
tapahtumat alkavat elää! 
 
Stadin kundien sotatiet 
 
Jatkosodan Ässä-rykmentin sotatie oli monivaiheinen. 
Se on tässäkin paikallaan dokumentoida kirjasta 
irrotettuna luettelonomaisesti: 
 
Rykmentti perustettiin reservistä normaalissa 
jalkaväkirykmentin kokoonpanossa 17.6.1941 alkaen ja 
keskitettiin puolustusryhmitykseen talvisodan rauhan 
rajan tuntumaan Joutsenoon 2.7.1941 alkaen. 
Rykmentti osallistui Karjalan kannaksen takaisin 
valtaukseen reitillä Suokumaa-Lyykylä-Perojoki-Pero-
Säiniö 21.8.-3.9.1941. 
Kun Viipuri ja Kannas oli saatu vallatuksi takaisin, 
joukkoja tarvittiin Itä-Karjalassa, missä oli menossa 
Karjalan Armeijan hyökkäys Syvärille ja Petroskoihin. 
Ässä-rykmentin "Petroskoin tie" alkoi ensin auto- sitten 
junakuljetuksin Säämäjärven tuntumaan 4.9.-
11.9.1941. 
Ässän "Petroskoin tien" osuus merkitsi raskaita 
läpimurtotaisteluja Kutismajoella, Sar-kukkuloilla, 
Markelitsassa, Villavaarassa ja Viitanassa ja ne 
jatkuivat 30.9.1941 saakka. 
Tämän jälkeen oli hetken lepo ja huolto tarpeen, mutta 
seuraavaksi Ässä-rykmenttiä tarvittiin hyökkäyksessä 
kohti Karhumäkeä 5.-29.10.1941 reitillä Säämäjärvi-
Semsjärvi-Kumsa. 2.10.-14.10.1941 alistettuna Ryhmä 
Oinoselle ja vahvistettuna. Tavoitteena oli Äänisjärven 
pohjoispää. Raskaat taistelut vaikeissa olosuhteissa 
olivat merkinneet suuria tappioita, ja 5.10.1941 alkaen 
rykmentti taisteli kaksipataljoonaisena. Alistus Ryhmä 
Oinoselle purettiin Hirvaksen valtauksen jälkeen, ja 
rykmentti palasi oman divisioonansa johtoon. 
21.10. Juustjärvellä Erillispataljoona 21, jääkärimajuri 
Pärmin johtama rangaistuspataljoona liitettiin 
rykmenttiin sen III Pataljoonaksi. 
29.10.-4.12.1941 rykmentti taisteli reitillä Kumsa-
Ahvenjärvi-Tsopina-Paduk-Karhumäen maalaiskunta. 
Karhumäen valtauksen 6.12.1941 rykmentti sai käskyn 
vaativiin jatkotehtäviin, mutta loppuun ajettu miehistö 
ilmoitti 16.12.1941, ettei se kykene jatkamaan ilman 
lepoa ja huoltoa. Tilanne laukesi 22.12.1941 
neuvotteluin, ja kuvaan tulivat kenttäarmeijamme 
keventäminen vanhimpia ikäluokkia kotiuttamalla 
Karhumäen suunnalla 26.12.1941. 
 



Karhumäestä itään Hiisjärvellä taisteltiin vielä ankarasti 
5.-12.41.-25.3.1942, ja siellä tarvittiin vielä ainakin 
Ässä-rykmentin nuoria ikäluokkia. 
Vanhempien ikäluokkien kotiuttaminen tapahtui 
siirtämällä heidät ensin Äänislinnaan 
varuskuntajoukoiksi ja lomautettaviksi 27.1.1942. 
Jalkaväkirykmentti 26:n sotatie päättyi rykmentin 
lakkauttamiseen 25.3.1942 Helsingissä. Ympyrä oli 
sulkeutunut! 
Ässä-rykmentin nuorista muodostettiin 
Jalkaväkirykmentti 5:n III Pataljoona, joka osallistui 
Maaselän kannaksella Krivillä koviin taisteluihin 
tammikuussa 1942 ja uudelleen 6.-7.2.1942. 
Asemasotavaiheen jälkeen oli edessä vetäytyminen 
Itä-Karjalasta "vihollista kuluttaen ja viivyttäen" kohti 
vanhaa rajaa. Tällä "Ilomantsin tiellä" Ässä-
rykmenttiläisten nuorten miesten pataljoona taisteli jo 
28.10.1943 sijoitettuna 21.Prikaatiin sen II 
Pataljoonaksi. Se osallistui näihin jatkosodan viimeisiin, 
voitokkaisiin taisteluihin omalla panoksellaan. 
 
Näin se suurin piirtein meni aikataulutettuna, 
jatkosodan Ässä-rykmentin tarina! Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan Jarmo Niemisen 
seuraavaa toimitustyötä, Vallilan Rykmentin eli JR 47:n 
historiikkia, jonka Erkki Nordberg ehti saada varsin 
pitkälle ennen kuolemaansa. 
 
Göran Lindgren 
Kirjoittaja on sotahistorian harrastajatutkija ja Ässä-
rykmentin Perinnetoimikunnan jäsen. Hän on 
kymmenen vuoden ajan toiminut oppaana Ässä-
rykmentin sotatiellä niin talvi- kuin jatkosodankin 
maisemissa. 
 
 
Kesä lähestyy ja T-paita kelit toivottavasi sen myötä.  
 
Perinnetoimikunnalla on myynnissä ÄSSÄ:n t-paitoja.  
Vielä löytyy kokoja L, XL, XXL ja XXXL. 
Tilaathan omasi ajoissa, näin varmistat saatavuuden 
itsellesi tai ystävällesi. Paitoja myydään 20,00 euron 
kappalehintaan. 
 
Lisäksi myynnissä on ÄSSÄ:n pinssejä (JR 26), pinssi on 
takin kauluksessa hieno kunnian osoitus jatkosodassa 
taistelleille rykmentin miehille, pinssin hinta 30,00€ 
 
Paitoja sekä pinssejä voi tilata Kari Björniltä 
kari.v.bjorn@gmail.com 
Pääkaupunkiseudulle voin tarvittaessa toimittaa, 
muualle saat tuotteen postitse. 
 
 
 

 
 

Erkki Nordbergin Ässät Jyllää! ja Ilmari Paasion 
Talvisodan sotapäiväkirja 
 

 
 
Lisäksi halukkaille löytyy Ilmari Paasion sotapäiväkirjaa 
hintaan 25€. Kirjoja on myynnissä rajoitettu määrä. 
Niin kun jutusta neljä viimeistä sodan päivää käy ilmi 
on Paasio kaiken kaaoksen keskellä pystynyt tarkasti 
kirjaamaan päivittäiset tapahtumat. Suosittelen.  
 

Kuten monista kirjoista ja sodan jälkeen tehdyistä 
haastatteluista käy ilmi, miehillä oli rintamalla 
suurempi huoli kotiväen pärjäämisestä kun omastaan 
sodan kauhujen keskellä. Seuraava kirje rintamalta 
jouluksi kotiin kertoo koskettavasti juuri tästä 
tunteesta jotka vallitsi kirjoittajien mielissä. 

Kirje on Esa Janssonin kotiarkistosta, kirjeen on 
kirjoittanut hänen isoisänsä vaimolleen, tulemme 
jatkossa julkaisemaan lisää kirjeitä sieltä jostain. 

Esa Jansson on myös kirjoittanut kirjan Varmasti pian 
palaava, johon hän on koonnut isoisänsä sota-ajan 
kirjeen vaihtoa ja samalla seurataan Ässä-rykmentin 
sotapolkua jatkosodassa. 



Jouluinen kirje rintamalta kotiin talvella 1939 

Rintamalta 16.12. 39 klo 22.00 

 

Rakas oma Irjaseni 

Rakkaimmat terveiseni täältä rintamalta, ja tuhannet kiitokset 
rakkaani kirjeistäsi, jotka olen saanut tänne koko nopeasti. Tässä on 
taas sitä iltaa niin pistän vähän kuulumisia täältä.  

Näinä iltoina, jotka vietän täällä korsussa olet sinä ainoa ajatteluni 
aihe. Minun on nytkin niin ikävä sinua. Tekee oikein kipeetä. Tuntuu 
joskus, kun en jaksaisi kestää enää tätä jatkuvaa ikävää. Kuitenkin 
tiedän varmasti, ettei tässä kestä kauaa. Ja silloin saamme taas olla 
yhdessä. Näin kyllä tuntuu paremmalta, on ihan kuin puhuisin 
suoraa sinulle.  

Kuvittelen miltä sinusta tuntuu nukkua yösi pommisuojassa. Se on 
sinusta varmasti eri kolkkoa. Ei ole ketään, jolle uskoisit surusi ja 
huolesi. Kaikki ihmiset vieraita ja outoja. Ehkä ilkeitäkin? Mutta 
muista aina, että minä aina ajattelen sinua. Toivon sinulle kaikkea 
hyvää koko ruumiini ja sieluni voimilla. Siis muista se aina. Älä myös 
murehdi minun voimistani. Hoidan itseni hyvin jo sinunkin vuoksesi. 
Että saisin vielä korvata sen tuskan ja huolen jonka tämä sota on 
tuottanut sinulle. Täälä taistelun melskeessä olet kuin johtotähteni. 
Jos teen jotain erikoista ajattelen heti, että tuosta olisit Irja varmaan 
ylpeä.  

Olin tänään saunassa. Kun täälä tulee niin likaiseksi. Se olikin eri 
saunareissu. Tykkituli raivosi yllämme. Lähellämme palaa taloja 
kranaatit tippuvat kylään. Mutta ryssä ei pommita saunaa, kun sieltä 
tulee höyryä. Luulee näeks että se palaa jo. Vaikka ei siitä kylän 
pommittamisesta ole mitään hyötyä. Talot ovat tyhjennetty aikoja 
sitten.  

Kyllä me suomalaiset ollaan sentää hienoa sotaväkeä. En olisi sitä 
koskaan uskonut, jos en olisi itse nähnyt. Esimerkiksi meidän tykistö 
pommittaa niin tarkkaan että osuu melkein metrilleen. Kun ryssä 
hyökkää niin jää ne meidän piikkilankaesteisiin suurina röykkiöina 
konekiväärien pyyhkiessä uusia uhria. En käsitä oikein niitten 
menettelyä. Näyttää siltä, kun niitä oikein meinattas teurastaa. 
Hyökkäysvaunuja on kait jo romutettu toista sataa. Tuli juuri tieto, 
että taas on tuhottu jossain kaksi divisioonaa. Se on kauhean suuri 
määrä. 

 Näin tässä eilen taas yhden vangin. Surkia näky mies oli aivan 
nääntynyt nälästä ja väsymyksestä. Sillä oli myös kuula käsivarressa. 
Suuri mustapartainen mies. Lauhkeat ja kosteat suuret 
vasikansilmät. Muistutti minun mielestäni suurta korkeaa 
Berhandilais koiraa. Pelkäsi meitä piruparka. Ei ottanut tupakkaa, 
kun pojat tarjosivat. Pelkäsi että se on myrkytetty. Pojat koittivat olla 
sille ystävällisiä, taisi monen tulla sääli. Vaikka kyllä täälä turha 

lempeys lähtee. Tulee eteen laki silmä silmästä ja hammas 
hampaasta. Vaikk siitä huolimatta ollaan me ihmisiä. Omine 
huolineen ja vikoineen. 

Tässä on taas joulukin tulossa. En luultavasti pääse lomalle. Sillä 
täytyis tapahtua maailman yhdeksäs ihme, jos niin kävisi. Mutta 
lohdutukseni on että on niitä jouluja vielä jälellä tukuttain. Ja on 
silloin aina joulu kun saan olla lähelläsi, eikö juu.  

Tästä myös voi tulla joulukirje, kun tämä posti kulkee niin hitaasti. 
Toivotan sinulle rakas ikioma Irjaseni kaikin puolin hyvää ja 
rauhallista joulua. Lähetän sinulle ajatuksissani hartaiman 
tervehdykseni missä lienekkään olet kello 8 aattoiltana. Olisi niin 
kivaa, että sinä ajattelisit samaan aikaan minua. Vaikka kyllä minä 
sinua ajattelen aina.  

Lähetin tässä sulle eilen satasen rahaa sinne. En tarvitse täälä rahaa, 
kun ei voi ostaa mitään kun ei ole kauppoja täälä metsässä. Jätin 
itselleni 110:- ja se kyllä riittää tiliin asti. Vaikka joutuisinkin johonkin 
liikepaikkaan. Jos et tarvitse sitä rahaa mihinkään tärkeään niin osta 
jotain mieluista itsellesi. Olisin niin iloinen, kun voisin edes tuottaa 
sinulle pienenkin ilon. Kirjoita myös heti, jos muutatte johonkin 
maaseudulle. Ja saatko sinä vielä täyden palkan, että tulet toimeen? 
Se on hyvin tärkeätä minulle saada kaikki tietooni ikävätkin asiat. 
Sillä minä kuitenkin koetan arvailla ja laskea niitä, ja epätietoisuus 
kalvaa kuin oka. Älä myöskään ole epätoivoinen mistään asiasta 
muista vain että tämä on ikävä uni joka menee ohitse päivän 
sarastaessa.  

Minäkin voisin kirjoittaa sinulle toisenlaisia kirjeitä. Iloisia ja 
reippaita mutta tahdon kuvata sinulle totuuden mukaan, että ei 
sinulle tule sitä ikävää epävarmuutta, jonka varmaan saisit jos 
kirjoittaisin toisin. Kirjoita myös minulle miltä sinusta tuntuu asua 
pommisuojassa. Vaikka kyllä tiedän miltä se tuntuu. Olenhan itse 
juuri samanlaisessa paikassa. Sielä on varmaan ahdasta ja kylmä, voi 
sua ressua kova vuode. Kärsin oikein kun ajattelen. Olen niin 
pahoillani, kun et ole saanut kirjeitäni. Olen kirjoittanut sinulle 
monta kirjettä ja korttia. Missähän ne viipyy. Luulen kuitenkin, että 
olet jo varmaan jonkun saanut niistä kun tämä kirje tulee perille.  

Kynttiläni lepattaa tuossa viimeistä valoansa. Sammuu, tulee 
pimeää. Järjestän petini. On niin mukavaa, kun on pimeätä. Alkaa 
taas ajatus kehittää kuvasarjaa. Katselen sitä. Toivoen kaiken sen 
mitä siinä tapahtuu tapahtuvan pian todellisuudessa. Vaivun jonkun 
verran iloisempaan uneen. Kai tässä on tämä kirjoittaminen 
lopetettava. Sillä käy juuri niin kuin edellä mainitsin. Siis hyvää 
vointia rakkaani ja pikaisiin näkemiin. Olen niin onnellinen ja 
kiitollinen siitä, että minulla on sinut. Siis näkemiin ja vielä kerran 
Hyvää ja rauhallista joulua.  

Sinua niin ikävöivä ja pian palaava 

 Eero…..Sano myös terveiseni kaikille 



 
Ässä-rykmentti marssitauolla 1941 Miehikkälän ja Joutsenon välillä. Kuva Ässä-rykmentin 
Perinnetoimikunta 
 
Peikkosoturin toimitus 
 
Esa Jansson  assarykmentti@gmail.com   puh. 0405566096 
 
Kari Björn kari.v.bjorn@gmail.com  puh. 0407762001 
 
Otamme mielellämme vastaan tarinoita / kirjeitä julkaistavaksi jotka liittyvät ÄSSÄ-rykmenttiin. 
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