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Tuntematon
Lammio
Amerikkalaisissa luonneanalyyseissä käytetään usein fiktiivisiä hahmoja esimerkkityyppeinä. Tietynlaisilla vastauksilla sinut luonnehditaan vaikkapa
jotain Tähtien sodan tai Tuulen viemän sankarihahmoa vastaavaksi arkkityypiksi. Se naurattaa sivistynyttä eurooppalaista. Mutta suotta. Suomessakin
luokitellaan sotilasjohtajat Linnan Tuntemattoman sotilaan henkilögallerian
mukaan, vaikka he eivät ole sen todempia kuin hollywoodfantasiahahmotkaan. Tuntematon on vain proosaa ja sen hahmot fiktiota. Mutta kun fiktio
muuttuu kuvaksi todellisuudesta, historiaksi, ja satuhahmot alkavat elää kansakunnan kirjahyllyn päällä omaa elämäänsä, on aihetta pysähtyä pohtimaan,
minkälaisia johtamismalleja ja –oppeja fiktiosta ammennetaan. Ovatko romaanihahmojen roolimallit millään tavoin oikeita? >
T ek sti: Juk k a I. Matt ila
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Edvin Laineen
Tuntemattomassa
Lammiota esitti
Jussi Jurkka ja
Lehtoa (oikealla)
Åke Lindman.
Monen veteraanin mielestä
Lindmanin myöhemmin ohjaamissa sotaelokuvissa kuten Etulinjan edessä, näyttäytyy sota ja
upseerien sekä miehistön suhteet todellisempana kuin hänen
roolissaan Lehtona ja yleensä
Linnan kirjassa tai sen elokuvaversioissa.

Onko Lammio
huono esikuva?
Jos romaanihenkilö Lammio on Linnan kuvaamana typerä ja luonnevikainen, voidaan kysyä onko
Koskela sitten esimerkillinen johtaja? Linnan tuntemattoman johtajakuva ja
sodankuva tuntuvat olevan aika kaukana 40-luvulla käydyn sodan todellisuudesta. Hahmot ovat
yhden sodassa olleen ihmisen mielessä syntyneitä, ja kuin hävityn sodan
jälkeiseen ajan tarpeeseen
tehtyjä. Tänään henkilöhahmot on irrotettu oman
aikansa kontekstista ja niitä käytetään huolettomasti jopa sotilasopetuksessa, aivan kuin kyseessä olisi
historian hahmot. Lammion hahmo olisi kieltämättä
outolintu 2000-luvun sotilasjohtajana. Vai olisiko sittenkään?

P

uolustusvoimat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Historiaa
on kirjoitettu hyllykilometrejä, ja johtamista ja henkilöhahmoja on tutkittu ja analysoitu enemmän ja vähemmän tieteellisesti ja kriittisesti. Mutta sotahistoriaa harrastaneellekin aktiivisotilaalle, reserviläiselle saatikka tuiki tavalliselle
kadun naiselle ja miehelle Suomessa ovat historiaa ja sen
hahmoja tutumpia Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan hahmot. Siis aikamoinen kirja. Mutta kuvaako Tuntematon paremmin sodanjälkeistä tarvetta käydä läpi traumaattista hävittyä sotaa kuin
sota-ajan todellisuutta? Ovatko henkilöhahmot vain kirjailijan rajoittunut
ja romantisoitu kuva sodasta? Onko kirjailija Linnan subjektiivinen käsitys
sodasta ja johtamisesta muuttunut ihmisten mielissä fiktiosta faktaksi?
Tuntemattoman sotilaan henkilögallerian eräs kantava voima on
luutnantti, myöhemmin majuri Lammio. Lammio piti konekiväärikomppanian pystyssä, huolehti sen taistelukunnosta, vei sen läpi taistojen tien.
Majuriksi ylennettynä hän oli valmis ottamaan vastuuta vaativimmista
tehtävistä. Lammio on luonteeltaan kuin Seitsemän veljeksen Juhani, jota
nuoremmat veljekset kadehtivat ja pukevat tunteensa kiukkuun.
Romaanihenkilö Lammiosta on Linnaa vapaasti tulkinneissa populaariesityksissä tullut kliseemäinen kantaupseeriston edustaja. Tuntemattoman sotilaan kuvaus Lammiosta on kolmitasoinen. Ensimmäinen
on Väinö Linnan kuvaus Lammiosta, toinen on kirjasta kajastava muiden
näkemys Lammiosta. Kolmannen tason analyysin voimme tehdä tarkastelemalla Lammion toimintaa.

Typerä ja luonnevikainen
Väinö Linna kuvaa Lammiota kuten muitakin henkilöitään varsin vähän
suoraan. Lammio on helsinkiläinen, aktiiviupseeri, jatkosodan alkaessa
kesäkuussa 1941 luutnantti. Kirjailija Linna toteaa, että ”Lammio oli aktiiviupseeri ja Maasotakoulu oli pilannut hänet lopullisesti. Sieltä hän oli
saanut käytökseensä elkeitä, joita vanha kapteeni katseli melkein hammasta purren”. Tässä kohtaa kirjailija Linna erehtyy. Kaarnan komppania
on juuri lähdössä jatkosotaan, joka alkoi kesäkuun puolivälissä 1941. Kadettikoulu muutti nimensä Maasotakouluksi kuitenkin vasta heinäkuussa 1941. Tätä detaljivirhettä kiinnostavampi on maininta ”sieltä hän oli
saanut”. Tarkoittaako tämä sitä, että Kaarna oli tuntenut Lammion ennen, jotta pystyisi tekemään vertailun? Vai onko kyseessä vain kirjailija
Linnan suora ensimmäisen tason kuvaus? Onko kyseessä paperille syntynyt kuva, joka Linnalla oli kaikista kadettiupseereista? >
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”Lammio on täydellinen Koskelan vastakohta. Kumpi kelpaisi paremmaksi
esikuvaksi nykyupseerille?”

Neljä totuutta
henkilöstä, jota
ei ollut
1. Tuntematon sotilas alkaa välirauhasta. Tuolloin Lammio esiintyy luutnanttina. Mielenkiintoinen kysymys on, milloin Lammio ylennettiin luutnantiksi?
Todennäköisesti talvisodassa, eli hän
oli palvellut vänrikkinä, joka tarkoittaisi, että Lammio olisi suorittanut Kadettikurssin 21 tai 22.
2. Jos Lammio oli kadettikoulusta valmistunut vänrikki vuosina 1938/39,
tämä tarkoittaisi, että hän olisi kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1936 ja ollut
varusmiehenä 1936-37, käynyt RUK:n
kurssin 37 ja olisi silloin syntynyt suunnilleen vuosina 1915-1917.
3. Kirjan mukaan Lammio oli joukkueenjohtaja ja luutnantti vielä 16.6.1941.
Hänestä tuli kapteeni kesäkuussa 1943,
majuri noin elokuussa 1944.
4. Kirjassa mainitaan Lammion kunniamerkkinauhat 1942. Mitä nauhoja luutnantilla olisi? Jos tartumme monikkomuotoon, mukana on ainakin
vapaudenristi, talvisodan muistomitali
ja joitain muita merkkejä.

Loppuvaiheessa majuri Lammio
on taisteluosaston, eli noin rykmentin
suuruisen itsenäisen osaston huoltopäällikkö hyvinkin sekasortoisessa tilanteessa.
Kirjailija Linna kuvaa Lammiota seuraavasti: ”Hän oli johtanut itselleen periaatteen, joka oli lähtöisin hänen typeryydestään ja luonteenvioistaan, ja tuo
periaate oli kova kuri ja kaavamainen
sotilaallisuus.” Suuren sotilasjohtamisen asiantuntijan, kirjailija Linnan mu-
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Tältä sota näytti
uudessa Tuntemattomassa.

kaan kovan kurin ja kaavamaisen sotilaallisuuden takana on siis ilmeisestikin
typeryys ja luonnevikaisuus.

Ratsastusta ja sampanjaa
Lammion itsepohdinnassa esiintyvät
eleganssi, rohkeus, sotilasylpeys ja upseerikunnia: ”Hänen ihanteensa oli upseeri, joka hyvin hoidettuna, valkeat
käsineet kädessä, kylmän rohkeana ja
ylpeänä johtaisi joukkoaan. Miehet tuntisivat nöyrää ihailua häntä kohtaan ja
tottelisivat kunnioituksesta. Tämän upseerin täytyisi horjumatta itse täyttää
sotilaskurin vaatimukset.”
Lammion huumorintaju vastannee
minkä tahansa sisäoppilaitoksen rajoja
koettelevaa pilailua. Tuntemattomassa
sotilaassa Lammion ihanneupseeri olisi nuorena valmis epäsovinnaisuuksiin,
yläluokkaiseen tyyliin. ”Sellaisen poikkeuksen hän tälle ihanteelleen tuossa
suhteessa soi, että tämä, varsinkin vielä nuori ollessaan, ratsastaisi humalassa jonnekin ravintolaan sisälle ja tilaisi ratsulleenkin samppanjaryypyn. Hän
saisi siitä tietysti arestia, mutta komentaja taputtaisi kuitenkin olalle myhäillen ja sanoisi:
-Tiedäthän, että on pakko...Mutta
aika huimapää...aika huimapää.”
Tätä ihannetta Lammio myös noudattaa. Koskelan riehuminen komentokorsussa ei johda rangaistuksiin.
Ratsastusta, samppanjaa, valkoisia käsineitä, ravintoloita. Lammion
haavekuvissa paistaa ilmetty Carl von
Haartman, jonka yläluokkaiseen elämään mahtui hyvinkin paljon riehakasta rajojen koettelua. Kerran Haartman
joutui itsensä valtiohoitaja Mannerheimin puhutteluun käytettyään kadet-

tiosaston johtajana illallistanssiaisten
jälkeen ”hyvin epätavallisia” komentosanoja. Mannerheim ja kenraaliluutnantti Ignatius puhuttelun jälkeen
kuittasivat asian suljetun oven takana
kuuluneella raikuvalla naurulla. Liekö
Lammio lukenut von Haartmanin kirjat Manövern som blev verklighet vid
Kollaanjoki och Ulismaa (1940), Nordisk caballero i Francos armé (1939) tai
sen suomennoksen Francon armeijasta
Kollaanjoelle (1940)? Vai kuvaako kirjailijan luoman Lammion ajattelutapa pikemminkin kirjailijan käsitystä nuorten
ammattiupseerien sielunelämästä?

Ihanteena kurittomuus
Kapteeni Kaarnan esittely Lammiosta on mystinen. Miksi Kaarna ei siedä
Lammiota? Kaarna toistuvasti ihailee
kansanomaisuutta sekä sotilaallista kovuutta, kuten Koskelan ja Lehdon tapauksissa. Hän on noin viisikymmentävuotias, haikailee sotilasuran perään, saanut
jääkärikoulutuksen Saksassa 1916-1917.
Jääkärikapteeni Kaarna oli joutunut eroamaan Aunuksen retken jälkeen armeijasta 1919 luutnanttina. Näillä tiedoilla voimme kuvitella Kaarnan tulleen
Libaussa ylennytyksi joko vääpeliksi
tai vänrikiksi vuonna 1918, eli hän olisi

osoittanut jääkärikoulutuksessa
omaavansa ansioita menestyksekkäälle upseeriuralle. Armeijasta eroamisen syy ilmaistaan
melko suoraan: sopeutumaton
kuriin ja ainaisella sotajalalla
esimiehiään kohtaan. Linnan
maailmassa kuri on kirosana,
kurittomat sankareita ja kurinalaisesti toimivat luonnevikaisia typeryksiä.
Painokkaasti Kaarna ilmaisee jatkosodan antavan
edellytyksiä hänen uralleen.
Miksi vanha sotaratsu olisi >
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”He vihaavat kaikkea sitä, mitä itse eivät ole tai
mihin itse eivät pysty. Tai ainakin kadehtivat,
ehkä pelkäävätkin. Mutta eivät halveksi.”

Kyllä se tilanteen tuntee
Rahikainen, joka kautta Linnan
kirjan esitetään paitsi varkaana,
lintsarina ja pelkurina tuskin on
paras henkilö kuvaamaan Lammion luonnetta. Määttä on vaikein tapaus. Hän on hiljainen kainuulaispoika, joka tienaa paikkansa
joukkueen rohkeimpien ja sitkeimpien
joukossa. Sodan lopulla hänet ylennetään alikersantiksi. Mitä Määttä sanoo
Lammiosta? Ei mitään.

Kari Väänänen sai ”roiston”
roolin Mollbergin uudessa
Tuntemattomassa.
Lammio esiintyy kansallisen eeposelokuvan uudessa
versiossa vähintään yhtä kielteisenä ja yksiulotteisena
hahmona kuin vanhassakin versiossa.

Lammion panettelun hoitaa aggressiivisesti Lehto. Linnan luoma romaanihenkilö Lehto manaa Linnan luomaa
Lammiota ”kekkuliksi”. Hän kuitenkin toteaa itsekin, että maailmanvastainen kapina ei johdu Lammiosta. Syy on
muualla. ”Se ei ollut yksinomaan Lammio, se oli jotakin sitä, jota vastaan hän
oli ollut kapinassa lapsesta asti”.
Lehtokin, vaikka henkilökohtaisesti ei pitänyt Lammiosta, arvostaa tämän
sotilaallista osaamista. Kun Lammio oli
tuonut käskyn yhden kiväärin siirtämisestä ryhmityksen laidalle, niskoitteleva Rahikainen toteaa jälkikäteen ”tuon
kuovin puhheist mie en usko puoliakaan”. Kiväärin johtajana toimiva Lehto
toteaa Lammiota arvostavasti: ”Kyllä se
tilanteen tuntee… ja me mennään.” Linnan luoma Lammio ei siis olekaan pelkästään kielteisessä valossa esitetty hahmo. Kadettiupseerissa on siis alikersantti
Linnan mielestä jotain hyvääkin.

Maanviljelijä Kannakselta
Lammion habitukseen kuuluu pedanttius ja huolellinen ulkoisesta olemuksesta huolehtiminen. Lammion hienot univormutkin saavat maanläheisemmän
selityksen, kun ne asetetaan kontekstiin.
Ensimmäinen maininta on tilanteesta,
kun Lammio on menossa tapaamaan
divisioonan esikuntaan lottia. Kukapa
meistä ei pukeutuisi treffeille parhaimpiinsa? Toinen maininta on Mannerheimin syntymäpäiväjuhlien vietosta
4.6.1942, jonka juhlallisuuksiin Lammio
todennäköisesti on käskyn mukaan ja
toimenkuvaansa liittyen joutunut laittamaan ylleen vierailupuvun.
Lammion kahnaukset miehistön
kanssa tapahtuvat joko sosiaalisen elämän muodollisuuksiin liittyvissä tapahtumissa tai kurinpitoon liittyvissä
asioissa. Taistelutilanteessa hänen käskyvaltaansa ei aseteta kyseenalaiseksi. Ainoa poikkeus on yksittäistaistelija Rokka,
joka johtaa syöksyveneiden ylimenoa.

Huono
esikuva
Rokan muu toiminta on organisaation ylitse johtamista, hän useaan otteeseen ottaa upseereilta johdon ja alkaa
vetää omaa linjaansa. Rokka on erityisen hankala alainen. Suulas, vilkasluonteinen, osaava, individualisti, auktoriteetteja kunnioittamaton ja oman
tiensä kulkija. Rokka heittäytyy toimintaan, kun pitäisi johtaa. Hän johtaa teoillaan. Teoilla ja esimerkillä johtaminen
sopii ryhmänjohtajalle, mutta joukkueenjohtajan tai komppanianpäällikön
tehtävässä ei voi loikata jokaisen esille nousevan asian perään. Komppanian johtaminen on toimi, jossa vaaditaan
suunnitelmallisuutta, puitteita, perusteita, johdonmukaisuutta ja struktuuria. Lammiolla tuo struktuuri perustuu
ihanteelliseen käsitykseen muodollisesta sotilaallisesta johtamisesta. Ehkäpä vika ei olekaan Linnassa eikä hänen
kirjassaan. Siinähän ryhmänjohtaja kuvaa omasta näkökulmastaan maailmaa,
jota hän ei ymmärrä. Moni alikersantti ja alemmassakin arvossa sodankäynyt
ymmärsi ja ymmärtää yhä, mutta Linna
ilmeisesti ei. Se että Linnan tulkitsijat ja
lukijat ovat nostaneet romaanin historian kirjojen yläpuolelle kansakunnan kirjahyllyn päälle, ei ole Linnan syytä. Se
kai kertoo lähinnä lukijoiden ymmärtämättömyydestä ja asiantuntemattomuudesta mitä tulee sotaan ja johtamiseen sodassa. Linnalle kirjan menestys
pitää lukea pikemminkin ansioksi kuin
häpeäksi. Sotaromaaninhan hän vain
vei kustantajalle, ei toisen maailmansodan historiaa. Aika velikulta.

Kuuluisan kaukopartiomiehen, majuri Pauli Marttinan
mukaan armeijassa aina on sellaisia upseereita, jotka
hännystelevät sotilaita. ”Nämä saavat kansanmiehen nimen ja heitä kehutaan. Ne eivät rankaise, ne ovat miesten kanssa yhtä poikaa ylempiä esimiehiä vastaan ja vetävät tällä tavoin kurin alas. Ne ovat miesten silmissä
hyvissä kirjoissa, mutta niitten komppania ei kyllä pysty
koskaan sellaisiin saavutuksiin kuin tämän Koskelan
joukkue pystyi.” >
T ek sti: Juk k a I. Matt ila

Puolustusvoimat

kiinnostunut urastaan ellei hänellä olisi
sotilastaustaa? Järkevä selitys on toiminta suojeluskunnissa, esimerkiksi jonkin
suojeluskunta-alueen päällikkönä. Tätä
taustaa vasten Kaarna voisi nähdä Lammiossa useammankin vian: tämä oli kadettiupseeri, sotilasurallaan hänen kilpailijansa, kenties ei välttämättä täysin
suopea suojeluskuntien reserviläismäiselle kansanomaisuudelle. Päälle
päätteeksi Lammio on yläluokkaisesti käyttäytyvä ja kaiken kukkuraksi
helsinkiläinen. Tässä onkin jo useampi syy esitellä mies huonossa
valossa.
Mitkä ovat muut kuvaukset
Lammiosta? Kovimmillaan miehistön ja Lammion välinen nokkimisjärjestystaistelu käydään
tilanteessa, jossa Rahikainen,
Määttä ja Lehto jäävät kiinni varastetuista elintarvikkeista. Lammio nuhtelee ja rankaisee heitä.
Rankaisua seuraa ankara purnaus ja nimittely.

Koskela on
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Lammioiden, koskeloiden tai todellistenkin historian hahmojen käyttämiseen nykyajan opetuksessa
liittyy anakronismin vaara. Me tulkitsemme menneisyyden tapahtumat nykyajan käsitteiden, arvojen ja normien kautta. Käsityksemme saattaa johtaa
väärään johtopäätökseen, jos emme aseta Lammion ja Koskelan toimintaa oikeaan kontekstiin. Meidän tulee heitä arvioidessamme ottaa huomioon
Suomessa vallinnut sodan ajan luokkayhteiskunta,
upseeriston, aliupseeriston ja miehistön välinen sosiaalinen kuilu sekä muut aikakauden olosuhteet.
Jos käytämme Lammiota stereotyyppisesti esimerkkinä huonosta johtamisesta, olisi syytä perustaa väitteet jonkin sortin analyysiin. Tuntuma on,
että Lammion ”huonous” perustuu vakiintuneeseen ja väärään mielikuvaan, jota on helppo toistella ilman omaa ajattelua ja kriittistä analyysiä. Sitä
pääsee helpolla ja saa miestensä suosion, kun on
koskela eikä lammio. Niinhän Linnan Koskelakin
toimi. Koskelan ihannointi sotilasjohtajana paljastaa ihannoijan sotilaallisen ammattitaidottomuuden. Eikä Koskela kyllä sovi sen paremmin siviilijohtamismalliksikaan. Mutta johtiko Koskela, siis
jälleen muistaen, että puhumme kuvitteellisesta
henkilöstä, oikeastaan mitään? Olivatko todellisia
johtajia hänen aliupseerinsa, ja Koskela vain tiukkojen tilanteiden esitaistelija?
Pikaisella uudelleenlukemisella Väinö Linnan
kirja ei anna perusteita perinteiselle yksioikoiselle arviolle. Me näemme Lammion huonona, koska huonon johtamismallin suodattaminen hänen
toiminnastaan tarkoittaisi myös vänrikki Koskela-myytin purkamista. Ja sitähän me emme halua
tehdä. Koskela syö rautaa, on hiljaa, ei anna periksi, purnaa miestensä kautta. Hän on sijaiskärsijä,
joka kärsi meidän syntiemme edestä.

L

ammiosta on muodostunut klisee, joka toistaa itseään.
Me haluamme nähdä Lammiossa kaikki ne piirteet, joista itse emme pitäneet kantahenkilökunnassa varusmiespalveluksen aikana. Lammiota kuvaavat sotilasammattitaito, tiukkuus, määrätietoisuus, periksiantamattomuus,
kurin ja järjestyksen edellyttäminen, moitteettomien
suoritusten vaatiminen ja vastuunkantaminen. Niin, ja virhesilmä,
kouluttajan ja sotilaan välttämätön ominaisuus, joka pelastaa tiukan paikan tullen rauhanoloissakin henkiä.
Jostain syystä suomalaisessa johtamistaidon koulutuksessa ja
vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa käytetään runsaasti Väinö Linnan kaunokirjallisen teoksen aihioita opetustarkoituksessa. Lammio ja vastinparinsa Koskela ovat ikonisoituneet myös
suomalaisen johtamisen karikatyyreiksi.
Tuntemattoman sotilaan käyttäminen koulutustarkoituksiin ei
ole ongelmatonta. Periaatteessa Lammion ja Koskelan hyödyntäminen opetuksessa vastaa weberiläistä ideaalimallia. Todellisuutta tiivistetään siten, että muutamat oleelliset ilmiöt nousevat esille,
jolloin niitä voidaan tarkastella. Tällöin henkilöiden luonteenpiirteet ja johtamisominaisuudet karrikoituvat. Johtamiskoulutuksessa
oleellista on, että tulkintamme on oikea. Mikäli opetamme sotilasjohtamista ”paha Lammio, hyvä Koskela” –stereotypian kautta, tulkintamme sisältää vahvoja arvolatauksia, piileviä väittämiä ja mikä
pahinta, väärän johtopäätelmän.

Viina on aina maistunut Suomen miehille ja
sotilaille, usein murheellisin seurauksin. Sota-ajalta löytyy kymmeniä tapauksia, joissa
miehistön tai johtajien alkoholinkäyttö vaikeutti sotatoimia tai aiheutti vaaratilanteita
ja turhia kuolonuhreja. Linnakin kuvaa upseerien ja miesten ryypiskelyä, mutta humalassa riehuva kuriton Koskela on Linnalle
sankari kännissäkin.

…ja paha
Tuoreeltaan vuonna 1955 Lammiota arvostettiin.
Myöhemmin hänestä tehtiin elokuvien ja romantisoidun todellisuuden ”paha poika”. Koskelan välinpitämättömyys on nostettu suurempaan arvoon
kuin sillä todellisuudessa on. Johtamiskouluttaja,
KTM Göran Lindgren on todennut, että monelta
Koskelan ihailijalta on jäänyt huomaamatta, ettei
Koskela ole mitenkään ongelmaton johtaja. Koskela ei ylläpidä virallisen organisaation edellyttämää kuria ja järjestystä, tyytyy vain välittämään
käskyjä eteenpäin, sallii valtion omaisuuden varastamisen, yllyttää palvelusrikokseen, ryyppää
yhdessä miestensä kanssa ja pahoinpitelee upseerikollegansa. Tässäkin suhteessa Lammio on täydellinen Koskelan vastakohta. Kumpi kelpaisi paremmaksi esikuvaksi nykyupseerille?

Artikkelissä kuvituksena käytetyt pelikortit ovat
Alfamerin ”Tuntematon Sotilas” -korttipakasta.
Korteista kiinnostuneet voivat tiedustella niitä Alfamer Oy:sta www.alfamer.fi
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■ Tältä sota näytti oikeasti.

kAVA

Hyvä…

■ Tältä sota näytti
vanhassa Edvin Laineen Tuntemattomassa sotilaassa.

Kirottu kuri
Tuntemattoman sotilaan kautta syntynyt outo
kuva kurista on vääristänyt sodanjälkeisten sukupolvien, myös monien ammattisotilaiden, mutta
varsinkin reserviläisten ja siviilien kuvaa, niin historiasta ja viime sotien suomalaisesta sotilaasta,
kuin sotilasjohtamisen ihanteistakin. Linnan kirja
on fiktiota mutta faktaa on se, että viime sodissa
menestyivät parhaiten ne joukko-osastot, joissa
oli kovin kuri. Siksi olisikin jo aika tunnustaa, että
kuri ei ole nykyjohtamisessakaan kirosana. Sotilaskoulutuksesta ja lastenkasvatuksesta puhumattakaan.
On totta, että kuri voi olla huonoa
ja pahasta monessakin mielessä. Se
voi olla asiatonta ja liian tiukkaa,
mutta se voi olla myös liian löysää.
Kumpikin ääripää on pahasta. Faktaa on myös se, että sodanjälkeisen
jermuihanteen ovat luoneet ne suurisuisimmat rintamajermut, jotka
juovuspäissään leveilivät tekemisillään ja tekemättömyyksillään. Usein
kertoivat muiden tekemisiä ominaan. Yhtä usein jutut olivat fiktiota. Kansa taisteli, miehet liioittelivat,
kulki sananparsi vielä kymmeniä
vuosia sodan jälkeen mukaillen tunnetun lehden slogania. Ikävä kyllä
monesti ne miehet, joilla olisi ollut
kerrottavaa, puhuivat hiljaisella äänellä tai vaikenivat kokonaan. Onneksi kaikkea faktaa ei ole vaiettu.
Paljon on myös tallennettu todellisia sankaritekoja. Kunnia siis heille
keille se kuuluu, urhoollisille todellisille rintamamiehille. Joukossamme
on yhä veteraaneja, jotka taistelivat
kurinalaisesti ja hyvin. Heitä kannattaisi vielä kuunnella ennen kuin on myöhäistä. Ja
tietysti aina löytyy poikkeuksia, jotka vahvistivat
säännön. Oli niitä kurittomiakin sankareita, omapäisiä yksittäistaistelijoita, osa korkeasti palkittujakin.
JP
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J O H TA M I N E N

Tuntematon Pipping

…JA SITEEKSI VÄHÄN TODELLISUUTTA
Purnaaminen kuuluu asiaan

sota-ajan kontekstissa. Panssarilaiva Ilmarisella palvellut Tauno Juvonen on
kommentoinut teitittelyä sodan aikana seuraavasti: ”Esimiesten ja alaisten
väliset arvoasteikot olivat kunniassaan
joka suuntaan, sinuttelu ei sopinut, teitittely ei monien yhteisten työvuosien jälkeen ollut hyvä, siispä se kolmas muoto
oli käytössä.”

Proosa on proosaa, ja tutkimus tutkimusta. Massat lukevat kuitenkin yleensä enintään proosaa tai vain katsovat elokuvia. Tutkimuksia lukevat ani harvat. Niinpä kaunokirjallisuudella ja viihteellä tahtoo olla voimakkaampi vaikutus suuren yleisön sodankuvaan kuin tutkitulla tiedolla. Mutta kyllä upseerien ja miehistön suhteista viimesodissa löytyy tutkittuakin tietoa. Hyvänä vertailupohjana Linnan luomalle kuvalle voisi toimia
Knut Pippingin vuonna 1947 julkaisema väitöskirja Kompaniet som samhälle. Miltä konekiväärikomppanian
sota näytti tutkijan silmin, siis ihan oikeasti?
T ek st i: Juk k a I. Matt ila

Puolustusvoimat

P
”…ne ovat miesten kanssa yhtä
poikaa ylempiä
esimiehiä vastaan
ja vetävät tällä tavoin kurin alas.”
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ippingin kirjasta voidaan ammentaa helposti paljon todempi kuva sodasta kuin Linnan koko tuotannosta. Tutkimukset
ovat parempi lähde kuin viihteeksi tehty kirjallisuus.
Kirja ilmestyi suomeksi vuonna 1978 nimellä Komppania
pienoisyhteiskuntana. Teos kuuluu laajaan sodan jälkeen leimallisesti anglosaksisessa maailmassa syntyneeseen sotilassosiologisen tutkimuksen aaltoon. Pippingin kirja onkin kansainvälisestikin vertaillen erittäin tasokas ja validi tutkimus aiheesta.
Knut Pippingin tutkimus perustuu hänen palvelukseensa 12. Jalkaväkirykmentin II pataljoonan 2. konekiväärikomppaniassa (2.KKK/JR 12).
Hauskaa sinänsä, että konekiväärikomppania on tämäkin aivan kuten
Tuntemattomassa. Pippingin sodankuvassa on myös paljon samaa kuin
Linnan teoksessa. Ei Linna ihan puuta heinää kirjoittanut, ja kustannustoimituskin oli tehnyt töitä ennen sotaromaanin julkaisua.

Uhka ylhäältä
Pippingin tutkimustulosten mukaan miltei kaikki ylhäältä päin tulevat käskyt olivat uhkia ja siten niitä kuului vastustaa. Purnaus kohdistui ”herroihin”, joita puhtaimmillaan edustivat upseerit. Sodan aikainen yhteiskunta
oli kuitenkin luokkayhteiskunta, jossa syntymä, sosiaalinen asema, koulutus ja varallisuus sanelivat paljolti yksilön paikan. Tämä siitä huolimatta,
että Suomi oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman oikeudenmukaisimmista yhteiskunnista ja säätykierto oli meillä poikkeuksellisen suurta, vertaapa miltei mihin tahansa muuhun maahan tuon ajan maailmassa.
Kuinka monessa maassa oli vuonna 1939 yleinen ja yhtäläinen äänioikeus?
Siitä huolimatta työmiesten pojista tuli yleensä työläisiä ja porvarisrouvien tyttäristä porvarisrouvia.
Yksi tuohon sosiaaliseen vallitsevaan luokkayhteiskunnan normistoon
kuuluva seikka oli sinuttelu ja teitittely. Kun teemme analyysiä Lammiosta, meidän tulee huomata, että sinuttelu oli hyvin poikkeava sosiaalisen
käyttäytymisen muoto. Suomessa aikuisetkin lapset teitittelivät vanhempiaan vielä 1960-luvulla.
Tämän päivän käytöskoodin mukaisella tulkinnalla me saammekin
vääriä tuloksia tutkiessamme jatkosodan aikaa. Sota-aikaa tulisi tutkia

On syytä kysyä, kuinka miehistö olisi
suhtautunut Lammioon, jos tämä ei olisi
hoitanut velvollisuuksiaan ja pitänyt yllä
järjestystä ja kuria. Samanlainen tiukkaan asiapitoiseen ja määrämuotoiseen
järjestykseen pitäytyvä romaanihahmo
on Mäkilä, jota vastaan ”jermut” myös
leukailevat. Molemmat olivat paitsi rohkeita miehiä, myös tinkimättömiä ja päämäärätietoisia. Heidän kaltaisensa esimiehet pitivät pataljoonan pystyssä, jotta
Koskelan kaltaisille myötäeläjille riitti toimintamahdollisuuksia. Lammion kuri ja
päämäärätietoisuus loivat perustan.
Lammioiden komennossa miehet
tiesivät, että on olemassa komentojärjestys, hierarkia, järjestelmä. Se loi myös
turvallisuutta. Sitähän kuri oikein ymmärrettynä on viime kädessä. Siellä missä teräs kohtaa lihan ei voida äänestellä
ja sooloilla. Sodan unohtaneessa Suomessa voidaan MPK:n auringonpaisteisella kurssilla helposti kysellä kaikkien
mielipiteitä. Sodassa se vaan ei toimi. Ei
edes punakaartissa.
Koskeloita miehet tottelevat, koska
hän on ”yksi heistä”, kansanmies. He tottelevat Koskelaa, koska eivät halua asettaa häntä välikäteen ”heidän” ja ”meidän” näkemyksien välillä – joista miehet
itse asiassa sisimmässään tietävät, että
”heidän” totuutensa on oikeampi ja järjestelmä pyörii ilman meidän omia sooloilujammekin. Sota ei nimittäin kaipaa
yhtä miestä, eivätkä rokat ja törnit ratkaise sotien lopputuloksia, lainkaan heidän ansioitaan väheksymättä. Rokka oli
muuten fiktiivinen hahmo, vaikka hänellä onkin historiallinen esikuva, joka kuulemma ei kylläkään ollut purnari vaan
varsin kurinalainen yksittäistaistelija.
Törni taas oli upseeri, Maasotakoulun
käynyt, vaikkakin alkuaan aliupseeri.

Velikultia
Pippinginkin mukaan miehet purnaavat,
koska on turvallista purnata, ja purnauksen takaa huokuu tieto, että sotalaitos

Puolustusvoimat

Ylläpitävä voima

pyörii tietyn kaikille näkyvän systeemin
mukaan. Rintamaveteraanien mukaan
purnaaminen oli yleensä miltei poikkeuksetta hyväntahtoista. Rötväilijöitä
ei katsottu hyvällä edes miehistön keskuudessa. Upseerit, aliupseerit ja miehet
olivat yleensä suunnilleen samanikäisiä poikia – miehiä, joilla Suomen kaltaisessa yhtenäiskulttuurissa oli yhteiset
ilon ja surun aiheet, yhteiskuntaluokasta
riippumatta. Joukkueenjohtajat asuivat
miestensä kanssa samoissa tiloissa, rykmentinkomentajakin söi samaa ruokaa
kuin miehensä. Purnaaminen oli harvoin poliittista, yleensä hyväntahtoista.
Pojat olivat poikia. Moni oli ensimmäistä kertaa poissa kotipiiristä.
Tavallinen rivimies oli osa sitä samaa systeemiä mitä Lammiokin. Miehet
täyttävät oman paikkansa purnauksessa, Lammio kurinpidossa, mutta Koskela on poikkeus. Miehet eivät laita Koskelaa asemaan, jossa Koskela joutuisi
puntaroimaan tilannetta. Koskela ei välitä, häntä ei kiinnosta.
Miehet vihaavat Lammiossa itseään.
He vihaavat kaikkea sitä, mitä itse eivät
ole tai mihin itse eivät pysty. Tai ainakin kadehtivat, ehkä pelkäävätkin. Mutta eivät halveksi. He vihaavat Lammiota tämän rohkeuden takia, koska eivät
voi halveksia häntä. He vihaavat häntä huolitellun ulkoasun ja upseeriarvon
takia, koska se takasi hänelle paremman
suosion naisten parissa ja kertoi menestyksestä elämässä. He vihaavat häntä sotilaallisen kurinpidon takia, koska
se kuuluu Lammion rooliin ja tehtäviin
komppanianpäällikkönä. He vihaavat

Lammiota ”herrana”, koska itse ovat
maaseutujen vuokratyövoimaa ja alemmista sosiaaliluokista. Miehistö inhoaa
Lammiota, koska se kuuluu miehistön
rooliin; heidän kuuluu inhota Lammiota. Se ei tee Lammiosta huonoa johtajaa
tai epäkelpoa upseeria.

Jukka I. Mattila on
40-vuotias helsinkiläinen kauppatieteiden maisteri.
Hän työskentelee
projektitutkijana
ja tuntiopettajana
Helsingin kauppakorkeakoululla.
Mattila valmistelee väitöskirjaansa vähittäiskauppasektorin rakenteellisesta muutoksesta. Jukka Mattila on työskennellyt pitkään
tutkimuspäällikkönä eri markkinatutkimusyrityksissä sekä konsulttiyrityksissä.
Mattilan erikoisaloina ovat strateginen
johtaminen, johtaminen sekä työhyvinvoinnin ja organisaation henkilöstön kehittäminen. Tämän lisäksi hän on
opettanut Helsingin kauppakorkeakoululla liikkeenjohdon konsultointia sekä
ollut ohjelmavastaana toteuttamassa HSE:ja Liikkeenjohdon konsultit ry:n
yhteistä Certified Management Consultant (CMC)-koulutusohjelmaa. Mattila
on Suomen Sotilaan toimituksen jäsen
ja hän on avustanut lehteä artikkelein
jo toistakymmentä vuotta. Sotilasarvoltaan Mattila on kapteeni reservissä.
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