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Forum III 

 

12. Maailman huomion keskipisteenä – talvisota 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 105 

 

”Lähetä nopeasti hätäviesti Hitlerille! Vaihde on juuttunut peruutusvaihteelle.” 

Englantilaisen piirtäjän David Low’n piirros ”Venäläinen höyryjyrä” talvisodan 

ajalta. Tulkitse kuvan sanoma. 

 

 Pilakuva liittyy talvisotaan. Stalin ohjaa neuvostoliittolaista höyryjyrää viitan 

osoittamaan suuntaan (Finland). 

 Talviset olosuhteet viittaavat talvisotaan. 

 Pilakuva irvailee Stalinin Neuvostoliitolle. Höyryjyrä symboloi Neuvostoliiton 

voimaa, joka ei kuitenkaan auta talvipakkasessa. 

 Stalinin sota ei suju piirroksessa hyvin: hyökkäys ei etene ja sotilaita kuolee. 

Tämä kertoo suomalaisten puolustautumisesta. 

 Viittaus Stalinin avunpyyntöön on irvailua Saksan ja Neuvostoliiton 

hyökkäämättömyyssopimukselle. 

 Lähdekritiikin kannalta on olennaista muistaa, että piirtäjä on englantilainen. 

Englannin ja Neuvostoliiton välit eivät olleet talvisodan aikana hyvät, mikä on 

saattanut vaikuttaa pilakuvan sisältöön. 

 

Kuvatehtävä s. 107 

 

Sotiemme veteraanien keräyskampanjan juliste. Mitä tehokeinoja julisteessa 

on käytetty? 

 

 Juliste pyrkii kiinnittämään katsojan huomion räväkkyydellä: konekiväärin sarjaa 

verrataan suosittuihin tv-sarjoihin. 

 Luodinreiät tehostavat dramatiikkaa. 

 Mainoksen teksti vetoaa isänmaallisuuteen ja vastavuoroisuuteen: veteraaneja 

pitää auttaa, koska he auttoivat aikoinaan meitä. 

 Julisteessa viitataan kahteen tv-sarjaan, joista Kotikatu oli vanhempien ja 

Salatut elämät nuorempien ikäluokkien suosiossa. Näin juliste pyrkii vetoamaan 

eri ikäryhmiin. 

 Julisteen värimaailma tehostaa sen isänmaallista sanomaa. 
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Tehtävä 1 

 

Mitä Neuvostoliitto tavoitteli 

 

a) ampumalla Mainilan laukaukset? 

 

 Neuvostoliitto pyrki lavastamaan Suomen hyökkääjäksi. Näin se saisi oman 

hyökkäyksensä näyttämään puolustussodalta. 

 Tällä hämäyksellä Neuvostoliitto pyrki oikeuttamaan sotatoimensa muun 

maailman ja omien kansalaistensa silmissä. 

 

b) perustamalla Terijoen hallituksen? 

 

 Terijoen hallitus oli tosiasiassa Neuvostoliiton käskyläinen. Neuvostoliitto pyrki 

oikeuttamaan sotatoimensa sillä, että asioista oli ”sovittu Suomen hallituksen 

kanssa”.  

 Sodan alussa Neuvostoliitto ei edes suostunut neuvottelemaan Rytin johtaman 

Suomen virallisen hallituksen kanssa. 

 Terijoen hallituksen tarkoituksena lienee ollut aiheuttaa eripuraa myös 

Suomessa. Neuvostoliitto arveli Suomen olevan edelleen jakautunut sisällissodan 

jäljiltä, ja Terijoen hallitus olisi syventänyt jakoa, jos Suomen työläiset olisivat 

hyväksyneet sen auktoriteetikseen. 

 

Tehtävä 2 

 

Miksi Neuvostoliitto ei onnistunut miehittämään Suomea? 

 

Neuvostoliiton heikkoudet: 

 

 Stalin oli tapattanut kyvykkäitä upseereita vainoissa. 

 Poliittiset komissaarit valvoivat ammattiupseereita. 

 Motorisoitu armeija soveltui huonosti Suomen talveen, ja miehistön 

talvivarusteet olivat kehnot. 

 Neuvostoliitolla oli väärä mielikuva Suomen puolustuskyvystä ja 

yhtenäisyydestä, ja puna-armeija sortui siksi etenkin sodan alussa 

ylimielisyyteen. 

 

Suomen vahvuudet: 

 

 Suomen armeija tunsi maaston ja osasi liikkua talvisessa metsässä. 

 Puolustaja on aina edullisemmassa asemassa kuin hyökkääjä. 

 Miesten ja aseiden vähäisyys korvattiin taktisilla asioilla (motit), improvisoiduilla 

aseilla (Molotovin cocktail) ja päättäväisyydellä (talvisodan henki). 

 

Kansainvälisen tilanteen vaikutus: 

 

 Länsivaltojen avuntarjous Suomelle vaikutti Stalinin halukkuuteen irtautua 

sodasta: hän ei ollut valmis sotimaan länsivaltojen kanssa Suomen takia. 
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Tehtävä 3 

 

Talvisotaan on liitetty käsite ”talvisodan henki”. Pohdi, 

 

a) mitä se tarkoittaa 

 

 Talvisodan henki tarkoittaa kansan melko jakamatonta yksimielisyyttä siitä, ettei 

itsenäisyyttä haluttu menettää. Tämä näkyi rintamalla peräänantamattomana 

taisteluna. 

 Yksimielisyyttä pyrittiin sodan aikana ja heti sen jälkeen tietoisesti korostamaan 

esimerkiksi Mannerheimin päiväkäskyillä, ”tammikuun kihlauksella” ja 

vapaussodan muistopäivästä (16.5.) luopumisella. 

 Talvisodan henki näkyi myös siinä, että ”kaveria ei jätetty”, vaan haavoittuneet 

pyrittiin aina saattamaan turvaan. Myös kaatuneet tuotiin pois rintamalta 

kotipaikan multaan haudattaviksi. Suomi oli toisessa maailmansodassa ainoa 

maa, jossa tehtiin näin. 

 Talvisodan henki näkyi myös kotirintamalla, jossa naiset osallistuivat monella 

tavalla maan puolustamiseen. 

 

b) miksi juuri talvisota on monelle edelleen tärkeä osa identiteettiä. 

 

 Talvisota oli lähtökohdiltaan epätasainen puolustussota, jossa Suomi kaikkien 

yllätykseksi pystyi torjumaan hyökkääjän ja säilyttämään itsenäisyytensä. Tämä 

asetelma antaa aineksia ”oikeutetun ja kunniakkaan sodan” muistelemiseen. 

 Talvisota on näkyvästi esillä itsenäisyyspäivinä ja sitä käytetään julkisessa 

retoriikassa, joten jokaisella suomalaisella on jonkinlainen suhde talvisotaan. 

 Monella suomalaisella on suvun kautta muistoja tai mielikuvia talvisodasta. 

 

Tehtävä 4 

 

Ota kantaa väitteeseen: Suomi taisteli talvisodassa turhaan Neuvostoliittoa 

vastaan. 

 

 Väite on historiallista jossittelua eli kontrafaktuaalisuutta. Sen ongelmana on, 

että mahdollisia muita tulevaisuuksia ei tiedetä. Vaihtoehtojen puntarointi 

perustuu arviointeihin ja tulkintoihin. Sota-ajan tapahtumat ovat erityisen 

herkkiä kansallisille tulkinnoille. 

 Väitteen logiikka perustuu siihen, että Suomi menetti enemmän alueita kuin mitä 

Neuvostoliitto vaati ennen sotaa. Lisäksi Suomi menetti yli 26 000 henkeä. Tämä 

olisi vältetty, jos neuvotteluissa olisi taivuttu. 

 Toisaalta voidaan kysyä, mitä Suomelle olisi tapahtunut, jos neuvotteluissa olisi 

taivuttu. Baltian maat antoivat alueitaan Neuvostoliitolle, ja lopulta ne liitettiin 

Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton tavoitteena oli liittää myös Suomi osaksi 

alueitaan. Toisaalta Suomen kohtalo ei välttämättä olisi ollut sama kuin Baltian 

maiden. 

 Suomi olisi saattanut pahimmassa tapauksessa joutua Saksan hyökkäyksen 

kohteeksi, ja silloin Neuvostoliitto ja Saksa olisivat taistelleet Suomen alueella. 
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 Väite sinänsä on hyvin tyypillinen suomalaiselle historiankirjoitukselle. Se liittyy 

talvisodan sankarimyytin purkamiseen. Opiskelijoiden kanssa voi keskustella 

myös kirjan kansikuvasta: millaisen kuvan se antaa Suomen historiasta? 

 

Tehtävä 5 

 

Etsi Elävästä arkistosta presidentti Kyösti Kallion uudenvuodenpuhe vuodelta 

1940. Kuuntele puheen alusta seitsemän minuuttia. 

 

a) Miten hän suhtautui Neuvostoliittoon ja sen perusteluihin hyökätä 

Suomeen? 

 

 Hän kritisoi suorasanaisesti Neuvostoliittoa mm. perusteettomasta, 

imperialistisesta ja sopimusten vastaisesta hyökkäyksestä. 

 Kallion mukaan Venäjä oli aina ollut valloitushaluinen. 

 Hänen mukaansa Neuvostoliitto käytti tekosyynä Leningradin turvallisuutta, 

vaikka tosiasiassa se halusi Petsamon ja Itämeren valvontaansa. 

 Terijoen hallitus oli Kallion mukaan osoitus Neuvostoliiton halusta miehittää 

Suomi. 

 

b) Miten hän kannusti puheessaan suomalaisia? 

 

 Hän korosti puolustustahtoa ja erityisesti naisten roolia. 

 Hän sanoi Suomen kansan löytäneen itsensä ja uhrimielensä ja hän piti sitä 

kristillisenä. 

 Hän kehui puolustusvoimien taistelukuntoa ja kestävyyttä. 


