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SUOMALAISIA
SEIKKAILIJOITA ESPANJASSA 

1936-1939 

Kauko Nihtilä
Nihtilä oli sippolalainen merimies, meri-
mies-unionin ja kommunistisen puolueen 
jäsen. Hän lähti ensimmäisenä suomalaisena 
Tukholmasta sotimaan kymmenkunnan ruot-
sinsuomalaisen matkassa joulukuussa 1936. 
Ruotsalaisia vapaaehtoisia osallistui Espan-
jan sisällissotaan yli 500, joista kaatui noin 
160. Ruotsin kommunistinen puolue järjesti 
matkat kolmea eri reittiä Pariisiin. Siellä va-
paa-ehtoiset majoitettiin lähiseudun pieniin 
hotelleihin ja heille järjestettiin lääkärintar-
kastus. Matka jatkui Austerlizin asemalta ns. 
punaisella junalla suoraan Espanjan rajalle. 
Koska Nihtilä meni rajan yli näin aikaisessa 
vaiheessa, hän todennäköisesti pääsi tunne-
lin kautta maahan. Myöhemmin, rajan sul-
keuduttua, Espanjaan kiivettin Pyrenneiden 
yli.

Tammikuussa hän saapui brittien mukana 
koulutusleirille pieneen maatalouskaupun-
kiin Villanueva de la Jaraan. Miehet ma-
joittuivat hylättyyn Santa Claran luostariin. 
Muodostettava yksikkö oli virallisesti XV 
prikaatin 17. pataljoona, epävirallisesti Lin-
coln-pataljoona. Miehet olivat pääsääntöi-
sesti amerikkalaisia. Siihen kuului kaksi ki-
väärikomppaniaa, jossa kussakin oli kolme 
joukkuetta sekä konekiväärikomppania, joka 
oli koottu lähinnä merimiehistä.

Teksti V Leinonen

Helmikuun 15. päivänä yli 400 pataljoonan 
miestä siirrettiin kiireesti Jaramajoelle. Va-
litettavasti ei ole tietoa oliko Nihtilä näiden 
mukana. Matkalla miehet saivat kokeilla Im-
perial- ja Remington-kivääreitä ampumal-
la kukin viisi patruunaa. Moottorimarssilla 
kaksi kuorma-autoa kääntyi säkkipimeässä 
väärälle tielle ja ajoi suoraan kansallisten lin-
joille. Autojen mukana katosivat pataljoonan 
paperit, miesten passit sekä kaikkiaan noin 
40 vapaaehtoista. 21. helmikuuta prikaati 
perääntyi asemistaan menettäen kymmeniä 
kaatuneina ja haavoittuneina. Vastahyökkä-
ys päätettin tehdä 27. helmikuuta. Täyden-
nyksenä oli saatu 60 miestä. Ensin piti edetä 
espanjalaisen anarkistiprikaatin ja Lincoln-
prikaatin piti painaa perässä. Tykistötulta ei 
ollut apuna ja innokkaiden anarkistien hyök-
käyskin tyrehtyi alkuunsa. Pataljoonalaiset 
pitivät hyökkäystä typeränä ja turhana, mutta 
hyökättävä oli. Rynnäkköä kesti 10 minuut-
tia ja miehet pääsivät puoliväliin tavoittees-
ta, kun tulitus pysäytti hyökkäyksen täysin. 
127 kaatui ja 175 haavoittui. Haavoittuneet 
ja 80 ehjänä säilynyttä pääsivät takaisin vas-
ta pimeän tultua. Prikaatin komentaja uhkasi 
lähettää elossa säilyneet sotaoikeuteen. Mie-
het olivat melkein lynkanneet pataljoonan-
komentajansa, joka oli upseerina esiintynyt 
huijari. Paikalle saapunut neuvostokenraali 
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esti aikeen. Muutama pahimmista purnaajis-
ta joutui kuitenkin työpalveluun.

Pataljoona sai nyt itse valita komentajansa.
Huhtikuun alussa Lincoln-pataljoonassa teh-
tiin amerikkalaista historiaa. Musta kapteeni
Law johti pataljoonan komentajana valkoi-
sia. Vastaavaa tapahtui vasta Korean sodan
alussa 1950-luvulla. Muutamien pienempien 
taistelujen jälkeen XV prikaati pääsi huhti-
kuun lopussa kahdeksi viikoksi lepoon, joka
kuitenkin supistui muutamaan päivään. Vap-
puaattona sitten marssivat paraatissa ne, jot-
ka eivät olleet sammuneet, eli ei moni. Kun 
viinakaupat suljettiin, oli osanotto seuraava-
na päivänä huomattavasti vilkkaampaa. XV
prikaati jätti Jaramalaakson lopullisesti 17.
kesäkuuta, neljän kuukauden yhtämittaisen
rintamallaolon jälkeen.

6.heinäkuuta alkoi Bruneten taistelu, johon
tasavalta kokosi kaksi armeijakuntaa.
Päämääränä oli vallata 1500 asukkaan Bru-
neten taajama Madridin lähistöllä (aika pal-
jon porukkaa yhden kylän valtaamiseksi).
Nihtilä oli tällä välin liittynyt Washingtonpa-
taljoonaan, jonka konekiväärikomppanian
vahvistuksena hän oli. Lincoln- ja Washing-
ton-pataljoonat aloittivat hyökkäyksen
klo 5.30 Villanueva de la Canadan taajamaa
kohti. Lincoln-pataljoona kiersi sen oikealta
ja Washington-pataljoona vasemmalta. Ko-
nekiväärikomppaniat suojasivat niiden ete-
nemisen. Pataljoonat joutuivat niin lähelle
toisiaan ja Canadan taajamaa, että niiden 
oma tykistö tulitti niitä niskaan. Kylän valta-
uksen jälkeen edettiin kohti Brunetea ja mat-
kalla kansallisten lentokoneet hyökkäsivät 
niiden kimppuun kolme eri kertaa. Yhdessä 
pommituksessa Nihtilä haavoittui. 

Syksyllä Nihtilä palasi sairaalasta Tarazo-
naan englanninkieliseen kokoontumispaik-

kaan.Koulutus jatkui. Keväällä 1938 hän 
kuului kanadalaiseen Mackenzie-Papineau
-pataljoonaan konekivääriryhmän kersantti-
na. Tasavaltalaiset perääntyivät Aragoniassa
kohti Välimerta. Tasavaltalaisten alue oli 
katkeamassa kahtia. Kansallisten vahva 
hyökkäys eteni vääjäämättä. Pataljoonan 
tehtävänä oli estää vihollisen pääsy läheiseen 
solaan, jotta se ei pääsisi esteettä jatkamaan
toisten pataljoonien avoimeen selustaan. Pa-
hin paikka annettiin kersantti Nihtilän kone-
kivääriryhmälle, joka asettui tietä hallitsevan 
kukkulan länsirinteellä olevalle kielekkeelle. 
Sen takana oli vuoren sisään louhittu suuri 
luola, jota oli käytetty ammusvarastona ja 
joukkueen lepopaikkana. Nihtilän ryhmän 
tuliasemaa ei voitu päiväsaikaan edes huol-
taa, mikä tehtiin miehille heti selväksi. Sieltä 
ei voinut myöskään valoisan aikana perään-
tyä. Myös luutnantit Buska ja Gordon sekä 
osa esikuntaa asettuivat luolaan. Tukikohdan 
olisi voinut hiljentää vain tykin täysosumal-
la. Konekiväärin ampujaksi ryhtyi Nihtilä. 
Italialaisten hyökättyä paikka uhkasi jäädä 
saarretuksi ja annettiin perääntymiskäsky.
Kapteeni Mäkelä yritti komissaari Wellma-
nin kanssa runsaan puolen tunnin ajan saada 
satimessa olleille miehille tietoa muiden
perääntymisestä. He huusivat, karjuivat ja 
ammuskelivat pistoolillaan, mutta turhaan, 
sillä taistelun melske, jota lisäsivät vielä len-
tokoneet ja raskas tykkituli, oli niin mahta-
va, ettei huutoja kuultu, jos niistä olisi enää 
ollut apuakaan. Konekivääriryhmä taisteli 
vielä noin 10 tuntia. Sen jälkeen loppuivat 
ammukset ja he antautuivat. Italialaiset lu-
ulivat vaaleatukkaisia, outoa kieltä puhu-
via suomalaisia, venäläisiksi. Niinpä he 
ryöstivät, pahoinpitelivät raa`asti ja lopuksi 
tappoivat heidät. Tieto heidän kohtalostaan 
saatiin vangiksijääneeltä (tummatukkaiselta) 
kokilta jälkeenpäin.
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Suomen armeijan luutnantti, sotahullu 
omasta mielestäänkin… Halusi osallis-
tua Espanjan sisällissotaan. Ylempienkin 
upseerien mielestä Suomi tarvitsi yhden 
vakoilijan Espanjan
rintamalle. Laadittiin yksityiskohtainen 
sotasuunnitelma, jonka mukaan lähtö ta-
pahtuu salaisesti ja täysin Kailan omalla 
vastuulla. Peitetarinan mukaan hän aikoi 
siirtyä ulkoministeriön palvelukseen ja 
menisi ensin kuudeksi kuukaudeksi lat-
vialaiseen kylään opettelemaan venäjän 
kieltä. Ensimmäiseksi hänen tuli tietenkin 
erota armeijasta. Tasavaltalaisten puolel-
le menemistä pidettiin liian vaarallisena, 
joten hän menisi kansallisten puolelle. 
Aina itara puolustusvoimat kustansi hä-
nelle vain menolipun (on se hyvä, kun 

Yrjö Paavo Ilmari Kaila

veronmaksajien etua on ajettu jo silloin). 
Puolustusvoimat oli erittäin kiinnostu-
nut polttopulloilla tehdyistä venäläisten 
panssarivaunujen tuhoamisista.

Heinäkuun alussa 1938 hän matkusti 
höyrylaiva Ariadnella Saksan Stettiniin 
ja sieltä junalla Berliiniin. Saatuaan Es-
panjan lähetystösihteeriltä tarvittavat pa-
perit matka jatkui Bremeniin, jossa siirtyi 
rahtilaiva Bellonaan. Laivan pysähdyttyä 
Antwerpenissä käväisi hän Suomen kon-
sulaatissa vaihtamassa passiinsa uuden 
sivun, jossa hänen ammattinimike muut-
tui luutnantista virkailijaksi. 

Saavuttuaan heinäkuun lopussa San Se-
bastianiin tapasi hän ratsumestari Carl 
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29.heinäkuuta hän saapui Legioonan koulu-
tuspaikkaan Talavera de la Reinaan, Madri-
dista lounaaseen, junalla. Lääkärintarkastuk-
sen jälkeen hänet kirjattiin miesvahvuuteen 
nimellä Jorge Kaila, kotipaikka Helsing-
fords. Yksikkö oli tarkemmin La Legion, 
1.Tercio (Legioonan puolisko), 18.bandera, 
72. komppania. Koulutus oli ankaraa, mut-
ta Kaila pärjäsi. 22.elokuuta hänet vietiin 
täydennykseksi Ebrojoen mutkaan Sierra de 
Pandolsin vuoriharjanteiden taakse. Sama-
na päivänä miehiä marssitettiin kuuluisaksi 
tulleelle kukkulalle numero 666, jossa myös 
Kaila joutui ensimmäisen kerran tykkituleen. 
Kaila joutui konekivääriryhmään. Aseena oli 
Hotchkiss-konekivääri, joka oli huomatta-
vasti vastapuolen Maxim kuularuiskua ke-
vyempi. Kailaa ihmetytti, miksi tasavaltalai-
set yrittivät ehdoin tahdoin vallata kukkulan, 
vaikka sinne ei ollut helppo viedä edes tuiki 
tärkeätä jäähdytys- ja juomavettä (kukkulan 
kuningas-ilmiö). Taistelun aikana oli mo-
lemman puolen sotilailla hirvittävä jano.

Viikon päästä 18.bandera siirrettiin hetkeksi 
pois etulinjasta. Syyskuun 1.päivänä se jou-
tui taas kärkeen. Kukkula oli tasavaltalaisten 
hallussa ja hyökkäys alkoi hyvin maastou-
tunutta vihollista vastaan. Syyskuun 5.päi-
vänä 72. komppanian kuusimiehinen kone-
kivääriryhmä joutui vaihtamaan asemaansa 
vinhassa luotisateessa, jonka ehkä olivat ai-
heuttaneet punasuomalaisten kiväärit. Syök-
syessään konekivääri sylissään Kaila sai luo-
din reiteensä. Osuma oli lihasosuma. Luoti 
koteloitui reiteen (Espanjan tuliainen kulki 
kätevästi aina matkassa). 

Sairaalassaoloaikanaan hän anoi pääsyä Le-
gioonan panssarivaunupataljoonaan, mutta 
tuloksetta. Suurin sotainto oli jo mennyt ja 
touhu alkoi turhauttamaan. Lokakuun puoli-
välissä hän pääsi 10 vrk:n toipumislomalle 

von Haartmanin, joka oli toipumassa Terue-
lin rintamalla kymmenen päivää aiemmin 
saamistaan haavoista. Kaila sai kuulla, ettei 
falangiin enää otettu ulkomaalaisia, joten hän 
joutuisi liittymään hurjamaineeseen Muuka-
laislegioonaan. Legioonan perustaja oli so-
dan runtelema kenraali Millan Astray (yksi 
silmä, yksi käsi, jäljellä olevassa kädessä 
joku sormi). Näiden fanaatikkojen toiminta 
oli täysin kuolemaa halveksivaa. Tervehdyk-
senä oli ”Viva la Muerte”, eläköön kuolema, 
ja marssilauluna ”El Novio de la Muerte”, 
kuoleman morsian. Kaila meni Legioonan 
värväystoimistoon ja teki palvelussitou-
muksen. Hänen siirtymisensä Espanjaan oli 
havaittu ja puuttumattomuuskomitealta tuli 
Suomeen kysely, jota pyöriteltiin viran-
omaisten kesken ja johon lopulta vastattiin, 
että ”eikös se Kaila olekaan Latviassa opis-
kelemassa venäjää?”. 
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San Sebastianiin, jossa tapasi jälleen von 
Haartmanin, joka oli, yllätys yllätys, taas 
toipumassa haavoittumisestaan.

Marraskuun alussa hän oli taas entisessä 
komppaniassaan Ebro-joen mutkassa. Tasa-
vallan hallitus oli vetänyt pois kansainväli-
set prikaatit rintamilta. Oli melko rauhallis-
ta. Käytyään tutkimassa vanhoja vihollisen 
asemia, löytyi sieltä pino tyhjiä ammusrasi-
oita, joissa luki ”KK-KOVIA”. Suomalai-
sia patruunoita ollut tasavaltalaisten hallus-
sa, uskomatonta. Marraskuun puolivälissä 
18.bandera lähti uudelleen liikkeelle, ja se 
eteni noin 50 kilometriä, välillä kovia tais-
teluja käyden, ensin Guetavuoren rinteille ja 
sieltä Ebrojoen ylittäen Huescan provinssiin 
Segrejoen rannalle. Joulukuun alussa pa-
taljoona siirrettiin kuorma-autoilla lähelle 
Trempin suurta voimalaitosta. 

Kansallisten mittava hyökkäys Kataloniaan 
käynnistyi 23.joulukuuta. Hyökkäyksen 
painopiste oli Segrejoen alajuoksulla. Legi-
oonan 18.bandera siirtyi ensin taaemmassa 
portaassa Sierra Montsechin vuorimaastoon. 
Tammikuun alussa 1939 pataljoona saavutti 
Boadavuoren rinteet, jolloin maantieyhteys 
noin 50 kilometrin päähän Barcelonaan kat-
kesi. Moottorimarssi jatkui Segrejokea 
seuraten pohjoiseen. 9.helmikuuta saavuttiin 
Andorran ja Ranskan rajalle, jolloin etenemi-
nen Pohjois-Kataloniassa päättyi. Pataljoona 
lähti marssille takaisin Artesan kylään, jon-
ne se saapui helmikuun puolivälissä. Maa-
liskuun 11. päivänä pataljoona siirtyi Avilan 
kaupungin kautta Guadalajaran provinssiin, 
noin 100 kilometriä Madridista koilliseen. 
Kuun lopulla he etenivät kohti Brihuegaa. 

Pataljoona kävi viimeisen taistelun Valher-
moson kylässä. Tasavaltalaiset olivat alkaneet 
jo pikkuhiljaa antautua. Sota päättyi 1.huhti-

kuuta 1939, aprillipäivänä. Sodan päätyttyä 
Puolustusvoimien yleisesikunta Suomesta 
otti Kailaan yhteyden. Hänelle lähetettiin 5 
englannin puntaa kiireellisimpiä kuluja var-
ten. Heinäkuun puolivälissä hänet kotiutet-
tiin. Rohkeudesta ja ansioista tuli seuraavia 
sotaristejä ja -mitaleja, La Cruz Rojadel Me-
rito Militar, La Cruz de Guerra ja La Medal-
la de Campana. Mentyään Ranskan rajan yli, 
hän hankki siviilivaatteet ja jatkoi Pariisiin. 
Suomen lähetystössä hän tapasi pääkonsuli 
Nordbergin, joka otti Kailan vastaan perin 
tahdittomasti. Byrokraatit eivät seikkailijoi-
ta paljon arvosta. Pariisista hän jatkoi Sak-
san halki Lyypekkiin ja sieltä suomalaisella 
rahtilaivalla Helsinkiin, jonne saapui 15.elo-
kuuta 1939. Ilmoittauduttuaan Kaila otettiin 
välittömästi takaisin armeijan virkaan Karja-
lan Kaartin Rykmenttiin. Hänelle maksettiin 
myös pieni korvaus sotareissustaan. Talviso-
taan hän osallistui Kymenlaaksolaisen JR32:
n riveissä komendanttina, joka muutettiin 
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kohta sodan kuluessa JR5:ksi. 

Keväällä 1941 hän haki ja pääsi vapaaehtoi-
sena Waffen-SS joukkoihin. Motorisoidun 
SS-Wiking-divisioonan tiedustelupataljoo-
nan mukana hän osallistui etenemiseen Uk-
rainassa. Kaila palasi Suomeen helmikuussa 
1942. Palvelu SS-joukoissa oli osoittautunut 
pettymykseksi. Hän ei kertomansa mukaan 
pitänyt juutalaisten raa`asta kohtelusta. Suo-
men armeijassa hän palveli sodan ajan ede-
ten majuriksi. Sodan jälkeen hänet pidätettiin 
3 kuukaudeksi asekätkentäjutun yhteydessä. 
Häntä ei virallisesti syytetty, mutta joutui 
eroamaan ilman eläkettä. Myöhemmin hän 
loi vielä uran siviilipuolella.

Jaraman taistelu 2/1937
-Madridin eteläpuolella
-molemmat puolet olivat keskittäneet jouk-
koja hyökkäystä varten
-kansalliset aloittivat 
-tappiot molemmin puolin 6 000-20 000 vä-
liltä
-tasapeli

Bruneten taistelu 7/1937
-Madridin länsipuoli
-tasavaltalaisten suurhyökkäys
-saatiin vallattua 50 neliökilometriä maata 
tasavaltalaisille
-kalustolliset menetykset tasavaltalaisilla 
suuria, 80% panssareista, kolmannes hävit-
täjäkoneista
-miehistötappiot tasavaltalaisilla 25 000, 
kansallisilla 17 000 josta kaatuneiden osuus 
alhaisempi
-kansainvälisten prikaateista oli tasavalta-
laisten puolella alkuaan 13 353 miehestä 
kaatunut 4 300 ja haavoittunut 5 000
-tasavaltalaiset teloittivat omia ainakin 400
-vapaaehtoisten tulo kansainvälisiin prikaa-
teihin alkoi hyytyä

-pätemätön sodanjohto syytti trotskilaisia 
hyökkäyksen epäonnistumisesta

Aragonian taistelut 3-4/1938
-Madridin ja Barcelonan välillä
-kansallisten aloittama hyökkäys tasavallan 
alueen katkaisemiseksi
-alkoi Teruelin kovien talvitaistelujen jäl-
keen ( tappiot yhteensä n. 100 000 miestä )
-tasavaltalaiset odottivat hyökkäystä Madri-
din suunnalla ja olivat varustautumattomia
-alokkaat ja Teruelissa kalustonsa menettä-
neet joukot aloittivat perääntymisen, jota ei 
saatu pysähtymään

Ebron taistelu 7-11/1938
-tasavaltalaisten suurhyökkäys pohjoisloh-
kolla
-alkoi Ebrojoen ylityksellä
-yllätti kansalliset
-huolto hankalaa, pommikoneet katkoivat 
ponttoonisiltoja, raskasta kalustoa yli vähän-
laisesti
-marraskuun 16. viimeiset tasavaltalaiset pe-
rääntyivät Ebron yli
-kansallismielisten miehistötappiot 60 000, 
tasavaltalaisten 75 000, joista 30 000 kaatui

Katalonian taistelu 12/1938-2/1939
-kansallisten hyökkäys pohjoisalueen val-
taamiseksi
-murtui parissa viikossa
-tasavaltalaisten tappiot 5 000 kaatunutta, 40 
000 haavoittunutta, 23 000 vangiksi
-alueen putsaaminen tasavaltalaisista kesti 
pitkälle helmikuuhun

Lähteet:
Jyrki Juusela: Suomalaiset Espanjan sisällis-
sodassa
Antony Beevor: Taistelu Espanjasta
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