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Forum III 

 

13. Välirauha maailmansodan keskellä 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuva s. 110, lisätietoa 

 

Sodan aikaista tavarapulaa lievitettiin niin sanotuilla korvikkeilla. Esimerkiksi 

kuivatut marjat korvasivat makeiset, bensan tilalla oli häkäpönttöjä sekä 

vaatteita ja kenkiä tehtiin paperista ja kalannahoista. 

 

 Suomessa melkein kaikki tuotteet joutuivat säännöstelyn kohteiksi. Ruokaa ja 

tavaroita sai vain ostokorteilla. Tärkeimpiä säännöstelyn ulkopuolelle jääneitä 

tuotteita olivat sisävesikalat. 

 Kahvi korvattiin vuodesta 1941 alkaen ”korvikkeella”, jossa oli aluksi noin 25 % 

kahvia ja loppuosa paahdettua ruista, ohraa, lanttua ja voikukanjuurta. Vuonna 

1943 korvikkeessa ei ollut enää lainkaan oikeaa kahvia. 

 Tee korvattiin esimerkiksi omenan, mustaviinimarjan tai kirsikan lehdillä. 

 Sokerin tilalle tuli keinotekoista makeutusainetta, sakariinia. 

 Marmeladit olivat sodan aikana suosittuja, mutta niiden valmistamiseen ei paljoa 

hedelmiä tarvittu, sillä ne tehtiin pääasiassa selluloosasta ja sakariinista. 

 Paperi oli pula-ajan tärkein raaka-aine ja siitä tehtiin niin vaatteita, kasseja kuin 

patjojakin. 

 

Tehtävä 1 

 

Määrittele käsitteet: 

 

a) välirauha  

 

 epävirallinen nimitys talvisodan päättymisen ja jatkosodan alkamisen väliselle 

ajanjaksolle 13.3.1940–25.6.1941 

 

b) kauttakulkusopimus 

 

 Suomen ja Saksan välillä syksyllä 1940 solmittu sopimus, joka mahdollisti 

saksalaisten joukkojen kulkemisen Suomen läpi Pohjois-Norjaan 
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Tehtävä 2 

 

”Suomi tekee valintansa” on kappaleen otsikko. 

 

a) Minkä valinnan Suomi teki? 

 

 Suomi lähentyi Saksan kanssa. 

 Kauppasopimukset ja kauttakulkusopimus sitoivat Suomen tiukasti Saksaan. 

 

b) Millä perusteilla kyseinen valinta tehtiin? 

 

 Elintarvikkeet: Suomen kauppareitit esimerkiksi Isoon-Britanniaan olivat 

maailmansodan vuoksi katkenneet, joten Saksan myymä vilja oli Suomelle 

elintärkeää. 

 Aseet: Saksa oli ainoita maita, jotka vuonna 1940 suostuivat myymään aseitaan, 

ja Suomi varusti kuumeisesti armeijaansa. 

 Neuvostoliiton pelko: Suomi pelkäsi uutta hyökkäystä ja oli edelleen yksin. 

Saksa tarjosi turvaa Neuvostoliittoa vastaan. 

 Kosto ja revanssi: Saksan rinnalla Suomella voisi olla tilaisuus ottaa talvisodassa 

menetetyt alueet takaisin ja kasvattaa alueitaan esimerkiksi Itä-Karjalaan. 

 

Tehtävä 3 

 

Etsi artikkeli, jossa suomalaiset esittävät kantojaan jatkosodasta. Löydät sen 

hakusanalla ”suomalaiset MTV:n kyselyssä: meillä oli oikeus hyökätä 

jatkosodassa”. 

 

a) Mitä suomalaiset olivat vastanneet kahteen jatkosotaa koskeneeseen 

kysymykseen? 

 

Olisiko jatkosotaa käyty ilman talvisotaa? 

 

 kyllä: 20 % vastaajista 

 ei: 43 % vastaajista 

 en osaa sanoa: 38 % vastaajista [sic] 

 

Oliko Suomella oikeus vallata Neuvostoliiton alueita jatkosodassa? 

 

 kyllä: 38 % vastaajista 

 ei: 45 % vastaajista 

 en osaa sanoa: 17 % vastaajista 

 

b) Miten olisit vastannut niihin itse? 

 

 opiskelijan oma vastaus 

 

 

 



 

 
 

© Forum    3 

 

c) Katso artikkelin yhteydessä oleva video. Miten tutkija suhtautuu 

kysymykseen Suomen ja Saksan liittolaisuudesta? 

 

 Poliittisen historian professori Seppo Hentilä katsoo, että Suomi oli Saksan 

aseveli mutta käytännössä myös Saksan liittolainen, vaikka liittosopimusta ei 

ollutkaan. Perusteluina Hentilä esittää, että Saksan vastuulla oli puolet Suomen 

maarajasta, Suomi oli täysin riippuvainen Saksan ase- ja elintarvikeavusta ja 

maat neuvottelivat sotilasasioista ennen hyökkäystä. 

 

d) Mikä selittää hänen ja kansalaisten erilaista käsitystä asiasta? 

 

 Kansalaisten käsitykset pelkästä aseveljeydestä kumpuavat perinteisestä 

historiankirjoituksesta. Tulkinnat liittolaisuudesta ovat tuoreempia. 

 Saksan ja Suomen liittolaisuus on epämiellyttävä asia eikä sovi 

kansallismieliseen näkemykseen syyttömästä Suomesta. Siksi sitä voi olla vaikea 

hyväksyä. 


