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Summassa helmikuussa 1940 käyty taistelu ratkaisi talvisodan lopputuloksen. Kun neuvostoarmeija onnistui
murtamaan suomalaisten sitkeästi pitämän puolustuslinjan, sodan päättyminen oli enää vain ajan kysymys.Eri
lähtökohdista sotaan joutuneet miehet kävivät yhdessä läpi torjuntavoiton ja rintaman murtumisen ja jakoivat

kolmen kuukauden ajan yhteisen todellisuuden taistelukentillä. Äärimmäiset kokemukset muokkasivat
miehiä - läsnä olivat elämänhalu ja selviytymisen ilo, pelko ja tuska, kuolema ja tappaminen. Miltä tuntui

rintamakarkuruus tai asetoverin kuolema?Teoksessa nousee esiin myös se sisällissodan perintö, jonka kanssa
työläistaustaiset sotilaat joutuivat Summassa elämään.Summan tarina on kertomus taisteluun osallistuneiden

miesten kohtalosta ja kokemuksista, jotka jättivät syvät jäljet veteraanien mieleen ja elämään. Se on
paljastava kuvaus siitä, millaista on olla sodassa.Jussi Jalonen on sotahistorian tutkija ja filosofian tohtori

Tampereen yliopistosta.

Se kertoo myös niistä taistelijoista jotka pysäyttivät joulukuussa 1939 punaarmeijan suurhyökkäyksen mutta
joutuivat sitten helmikuussa 1940 antamaan periksi ylivoiman edessä. Summan tarina Talvisodan

ratkaisutaistelun ihmiset ja historia Jalonen Jussi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Haastatteluihin kirjeisiin
ja muistelmiin perustuva teos kertoo miltä tuntui haavoittuminen rintamakarkuruus tai taistelutoverin

kuolema. Jussi Jalonen on kirjoittanut tärkeän kirjan Summan tarina.

Summan Taistelu

Suomen Teollisuushistoria Kajaanin Paperitehdas Enso. Riipaiseva teksti kuvaa uudella tavalla kokemuksia
joita Summan veteraanit kantoivat sisällään koko ikänsä. Haastatteluihin kirjeisiin ja muistelmiin perustuva
teos kertoo miltä tuntui haavoittuminen rintamakarkuruus tai taistelutoverin kuolema. Summassa helmikuussa

1940 käyty taistelu ratkaisi talvisodan lopputuloksen. Talvisodan ratkaisutaistelun ihmiset ja historia.
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Se on paljastava kuvaus siitä millaista on olla sodassa. Tutustu maksuttomasti kirjaan Summan tarina Jussi
Jalonen. Summan tarina on kertomus taisteluun taisteluun osallistuneiden miesten kohtaloista ja

kokemuksista jotka jättivät syvät jäljet veteraanien mieleen ja elämään. toukokuuta 1938 lähtien. Summan
tarina FT Jussi Jalonen. Se on paljastava kuvaus siitä millaista on olla sodassa.
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