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Forum III 

 

15. Jatkosota – haaste historiantutkimukselle 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 121 

 

”Minun sotani on tietysti erillissotaa…” toteaa Mannerheim. Englantilaisen 

David Low’n pilapiirros syksyltä 1941. Mikä on piirroksen sanoma? 

 

 Kuvan ajoituksesta voi päätellä, että se käsittelee jatkosotaa. 

 Kuvassa Mannerheim yrittää vakuuttaa katsojan siitä, että hänen sotansa on 

erillissota eikä liity mitenkään Saksan sotaan Neuvostoliittoa vastaan. 

 Mannerheimin ympärillä on kuitenkin vain saksalaisia sotilaita, ja myös kuvan 

tykki on saksalainen. 

 Kuva siis irvailee Suomen pyrkimyksille selittää jatkosota erillissotana. 

 Lähdekritiikin kannalta on olennaista huomioida, että kuvan tekijä on 

englantilainen. Iso-Britannia oli tuolloin sodassa Saksan kanssa. Tämä on voinut 

vaikuttaa pilapiirtäjän asenteisiin Suomea kohtaan. 

 

Tehtävä 1 

 

Mitä historiapolitiikkaa liittyy seuraaviin käsitteisiin: 

 

a) ajopuu  

 

 Käsite lähtee tulkinnasta, jonka mukaan Suomi ei voinut itse vaikuttaa 

kohtaloonsa toisen maailmansodan aikana vaan sen oli esimerkiksi pakko 

hyökätä Neuvostoliittoon suurvaltojen puristuksessa. 

 Tulkinta pyrkii vähättelemään Suomen omaa roolia hyökkäyksessä ja siten 

selittämään historiaa Suomelle edullisella tavalla. 

 

b) erillissota? 

 

 Käsite lähtee tulkinnasta, jonka mukaan Suomi ja Saksa eivät olleet liittolaisia 

vaan kumpikin soti omaa sotaansa Neuvostoliittoa vastaan. 

 Suomi pyrki korostamaan sotansa erillisyyttä jo sodan aikana, jottei tulisi 

leimatuksi Saksan liittolaiseksi. Ajatus erillissodasta oli erityisen tärkeä, kun 

Saksa hävisi sodan ja sen hirvittävät sotarikokset paljastuivat. 

 Tosiasiassa Saksa ja Suomi tekivät paljon tiiviimpää yhteistyötä kuin 

julkisuudessa kerrottiin, ja nykyinen tulkinta on, että maat olivat liittolaisia. 
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Tehtävä 2 

 

a) Mitä Suomen kannalta kipeitä asioita jatkosotaan liittyy? 

 

 jatkosodan syttyminen: miksi Suomi hyökkäsi? 

 Suomen ja Saksan suhde jatkosodan aikana: olivatko maat liittolaisia? 

 saksalaisten käsiin luovutettujen juutalaisten ja sotavankien määrä 

 Itä-Karjalan vankileirien olosuhteet: oliko suomalaisilla keskitysleirejä? 

 inkeriläisten ja erityisesti heimopataljoonan luovuttaminen neuvostoliittolaisten 

käsiin sodan jälkeen 

 sodan vaikutus sotilaiden mielenterveyteen 

 sotaorpojen ja ulkomaille lähetettyjen sotalasten kohtalo 

 puna-armeijan terrori-iskut Itä-Suomen rajakylissä 

 

b) Miten ja miksi kuva niistä on viime vuosina muuttunut? 

 

 Suomen aktiivinen rooli hyökkääjänä on korostunut. 

 Suomen ja Saksan suhdetta voidaan luonnehtia liittolaisuudeksi. 

 Suomi luovutti saksalaisten käsiin tuhansia ihmisiä, vaikka juutalaisten 

järjestelmällistä puhdistusta ei Suomessa tapahtunutkaan. 

 Siviilien ja sotavankien olot olivat Suomen leireillä kurjemmat kuin julkisuudessa 

on esitetty. 

 Inkeriläisten luovuttaminen Neuvostoliittoon on ollut tiedossa jo pitkään, mutta 

sitä on voitu käsitellä julkisesti vasta Neuvostoliiton hajottua. 

 Uudempi tutkimus on todennut sodan vaikuttaneen sotilaiden mielenterveyteen 

sodan jälkeen ja traumojen näkyneen muun muassa päihteiden käyttönä. 

 Sotaorpojen ja sotalasten asemaa tutkittaessa on käynyt ilmi, kuinka vaikeaa 

heidän elämänsä oli sodan jälkeisessä Suomessa. 

 On tutkittu naisten osuutta sodassa ja naisten muistoja sodasta ja kotiin 

palanneista sotilaista. 

 Puna-armeijan terrori Itä-Karjalan rajakylissä oli vaiettu aihe kylmän sodan 

aikana. Siitäkin on voitu puhua vapaammin Neuvostoliiton hajottua. 

 

Tehtävä 3 

 

Perustele väite: Suomen käymiä sotia tarkastellaan tutkimuksissa uusista 

näkökulmista. 

 

 Sodista on kulunut jo paljon aikaa eikä Neuvostoliittoa enää ole, joten sodista 

voi puhua aiempaa vapaammin. Erityisesti nuoret tutkijat ovat tulkinneet uudella 

tapaa Suomen poliittisia valintoja. 

 Poliittisen historian rinnalle on noussut sodan sosiaalihistoria. Sodan vaikutuksia 

on tutkittu uusista näkökulmista. Tällaisia ovat esimerkiksi päihteiden käyttö, 

seksi, mielenterveys ja sodan vaikutus lapsiin. 
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Tehtävä 4 

 

Laita seuraavat historian tapahtumat kronologiseen järjestykseen: 

 

 c) Molotovin–Ribbentropin sopimus (23.8.1939) 

 d) Mainilan laukaukset (26.11.1939) 

 b) Moskovan rauha (13.3.1940) 

 f) Suomen ja Saksan kauttakulkusopimus (syyskuu 1940) 

 e) Rytin–Ribbentropin sopimus (26.6.1944) 

 a) Moskovan välirauha (19.9.1944) 

 

Tehtävä 5 

 

Etsi Agricolan tietosanomien kirja-arvostelu Ville Kivimäen kirjasta Murtuneet 

mielet. Käytä hakusanana ”Agricola and kun mieli haavoittuu”. Valitse kirja-

arvostelun näkökulmista kolme itseäsi eniten kiinnostavaa. 

 

 opiskelijan oma vastaus 


