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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 35 
 
Osa taisteluihin itse osallistuneen, saksalaisen Otto Dixin 

maalauksesta Sota vuosilta 1929–1932. Millaisen kuvan maalaus 
antaa ensimmäisestä maailmansodasta? 

 
 Otto Dix oli itse ensimmäisen maailmansodan veteraani, joten hän tunsi aiheen, josta 

maalasi. 

 Maalaus on keskikohta Dixin triptyykistä Sota. 

 Maalaus antaa kauhistuttavan ja mielettömän kuvan sodasta. 

 Maalaus kuvaa hyvin ensimmäisen maailmansodan totaalisuutta ja kaoottisuutta; sodan 

sankareita ei näytetä. 

 Taistelukentällä on vain yksi elossa oleva sotilas. Hänellä on kaasunaamari sekä kypärä ja 
hän on kääriytynyt viittaan. 

 Silpoutuneet ruumiit ja tuhon mittavuus tulevat kuvassa hyvin esiin.  

 Puunoksasta roikkuu luuranko, joka ikään kuin osoittelee sormella tuhon hirvittävyyttä. 

 Otto Dixiä on pidetty sotaa vastustavana taiteilijana. 

 Hitlerin Saksassa ei hyväksytty hänen maalauksiaan. 

Kuvatehtävä s. 38–39 
 

Vertaa sivujen 38–39 kuvia. Minkälaisen kuvan ne antavat 

naisten roolista ensimmäisessä maailmansodassa? 
 
Postikortissa: 
 

 Postikortin teksti: "Tekemällä töitä rakkaiden sotilaidemme hyväksi teemme palveluksen 

isänmaalle". 

 Kuva sodasta on romantisoitu. Esimerkiksi pikkupoika on puettu sotilasasuun. 

 Naiset ovat jääneet kotiin odottamaan sotaan lähtenyttä miestä ja he tekevät vaatteita 

rintamalle. 

 Naiset alistuvat tyynenä odottamaan ja isänmaata palveleva mies on mielessä. 

 Kuva on postikortti. Sen tarkoituksena on ollut luoda isänmaallista henkeä ja saada kansa 

kestämään sodan vaivat. 
 
Valokuvassa: 
 

 Valokuva antaa realistisen kuvan sota-ajasta. Sitä ei todennäköisesti ole otettu 
propagandistiseen tarkoitukseen. 

 Nainen on töissä tehtaalla ja valmistaa ammusten hylsyjä. Hän on osa sotateollisuutta. 

 

Kuvatehtävä s. 41 
 
“Maanalainen Venäjä”, saksalainen pilapiirros vuodelta 1915. 

Toteutuiko pilakuvan ennustus? 
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 Vankilassa oleva “kansa” on kuvattu isoksi ja köyhäksi. Kuva symboloi sitä, että suurin 
osa venäläisistä kärsi ja pienen osan elintaso oli hyvä. 

 Pilakuva ennustaa, että Venäjän kansa vapautuu kahleistaan ja vankilasta. Vapautuminen 
murtaa vanhat rakennelmat. 

 Tsaari ja pappi pohtivat tornissa miksi maa järisee.  

 Huomioi kuvan tulkinnassa lähdekritiikki. Pilakuva on saksalainen ensimmäisen 
maailmansodan ajalta eli kuva on Saksan propagandaa Venäjän tilanteesta. 

 

Kuvatehtävä s. 42 
 

“Hyökkäys Talvipalatsiin”, Minkälaisen kuvan maalaus antaa 
lokakuun vallankumouksen tapahtumista? Arvioi myös 

maalauksen luotettavuutta historiallisena lähteenä. 
 

 Maalauksen mukaan Talvipalatsin valtaus Pietarissa oli iso sotilasoperaatio ja palatsin 

valtauksesta syntyi kiivas taistelu. 

 Maalauksessa kuvataan satoja sotilaita ja matruuseja ryntäämässä kohti palatsia. 

 Sotilaat näyttävät päättäväisiltä.  

 Sotilaat ovat hyvin varustautuneita ja heillä on konekiväärejä sekä käsikranaatteja. 

 Joukossa ei ole yhtään naista. 

 Maalauksen arvo historiallisena lähteenä on vaatimaton vuoteen 1917 liittyen, mutta se 

kertoo paljon 1940-luvun neuvostopropagandasta. 

 Se on tehty vuonna 1940 eli reilu 20 vuotta tapahtumien jälkeen. 

 Taiteilija on luonut tarkoituksella kuvaa sankarillisesta vallankumouksesta, vaikka 

todellisuudessa vallankumous Pietarissa oli lähes veretön. 

 Maalaus on tehty toisen maailmansodan aikana ja silloin oli tarvetta sankarillisille kuville. 

 

Tehtävä 1 
 

a) Selvitä maailmansotaan johtaneet syyt. 
 

 Taustalla oli Wienin kongressin periaatteiden ja erityisesti tasapainoperiaatteen 
mureneminen, jonka taustalla muun muassa nationalismi, Saksan synty, teollistuminen, 

imperialismi ja asevarustelu.  

 Nationalismi sai valtiot korostamaan paremmuuttaan muihin maihin verrattuna.  

 Saksan yhdistymisestä vuonna 1871 seurannut Saksan taloudellinen ja sotilaallinen 

vahvistuminen aiheutti muissa maissa pelkoa.  

 Valtioiden välillä oli kilpailua siirtomaista. Myös asevarustelu maiden välillä kiihtyi 1800-
luvun lopulta lähtien.  

 Liittopolitiikka sai liittojen osapuolet liittymään liittolaisten puolelle sotaan. 

 Euroopassa oli unohdettu sodan kauhut (ei suursotaa sataan vuoteen). 

 Vallassa olevien keisareiden ratkaisut ajoivat kohti sotaa; monet olivat yksinvaltiaita. 

 Välitön syy: Sarajevon laukaukset.   

 

b) Mikä oli mielestäsi tärkein syy? Perustele. 
 

 Opiskelijan oma vastaus. 

 

Tehtävä 2 
 

Tiivistä ensimmäisen maailmansodan vaiheet viiteen lauseeseen. 
 

 Valtiot suorittavat liikekannallepanot Balkanin tapahtumien seurauksena. Valtiot julistavat 
sodan toisilleen vuorotellen liittosopimusten mukaan kesällä 1914.  
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 Saksaa hyökkää länteen ja itään. 

 Saksan hyökkäys torjutaan ja alkaa pitkä asemasota. 

 Yhdysvallat liittyy sotaan vuonna 1917 ja Venäjän vallankumoukset heikentävät sen 
taisteluvoimaa. 

 Saksan kestokyky loppuu ja Saksa antautuu marraskuussa 1918. 

 

Tehtävä 3 

 
a) Pohdi, miksi voittajat julistivat Saksan yksin syylliseksi sotaan. 
 

 Saksa hyökkäsi puolueettoman Belgian kautta. 

 Voittajavaltioilla oli ”vahvemman oikeus” tulkita sotaa mieleisestään näkökulmasta. 

 Saksan vahvistuessa taloudellisesti sen ulkopolitiikkaa pidettiin aggressiivisena. 

 Saksalla oli jo ennen sotaa laadittu Schlieffenin suunnitelma. 

 Saksa antoi ensin sodanjulistukset Venäjälle ja Ranskalle. 

 
b) Millä perusteilla Saksa ei ollut ainoa syyllinen? 

 
 Myös monet muut Euroopan maat olivat nationalistisia ja lähtivät innolla sotaan. 

 Liittopolitiikka ajoi maita sotaan, esimerkiksi jos Venäjä ei olisi lähtenyt puolustamaan 
serbejä, sota olisi saattanut jäädä paikalliseksi kahakaksi Balkanilla. 

 

Tehtävä 4 

 
Tee käsitekartta ensimmäisen maailmansodan seurauksista. 

 
 Opiskelijan oma vastaus 

 

Tehtävä 5 
 

Mitkä tekijät vaikuttivat tsaarin vallan kukistumiseen Venäjällä? 
 

 Venäjällä oli pitkään jatkuneita ongelmia:  
o Valta oli keskittynyt tsaarille ja hänen lähipiirilleen. 

o Tsaari ja lähipiiri elivät loisteliaasti, samaan aikaan kun suurin osa kansasta eli 
köyhyydessä; erityisesti maaseudun väestöllä niukka toimeentulo. 

o Teollistuminen oli vasta pääsemässä vauhtiin, joten se ei vielä helpottanut kansan 
oloja. 

 Tsaarin suosio koko ajan laskussa, koska uudistuksia ei tehty ja Venäjä hävisi sodan 

Japania vastaan vuonna 1905. 

 Ensimmäinen maailmansota vain pahensi ongelmia, koska se kulutti resursseja, mutta 
voittoja ei saavutettu. 

 

Tehtävä 6 
 
Ota kantaa väitteeseen: lokakuun vallankumous oli kansan 

kapina. 
 

 Kyseessä ei ollut varsinainen kansan kapina, koska kapinoimassa vain organisoitu 
vähemmistöryhmä, joka teki vallankaappauksen.  

 Toisaalta myös tyytymätön kansa oli helppo saada mukaan kapinoimaan vallitsevia oloja 

vastaan. 
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 Kommunistit halusivat luoda kuvan, että kyseessä oli kansan kapina.  

 Vallankumouksellisilla ei ollut duumassa enemmistöä.  

 Vallankumous tapahtui aluksi vain yhdessä paikassa, Pietarissa. 
 

Tehtävä 7 
 

Sijoita seuraavat historian tapahtumat kronologiseen 

järjestykseen: 
 

 Oikea järjestys on: D, C, B, E, A ja F. 

 

Tehtävä 8 
 
Etsi netistä kaksi videota ensimmäisestä maailmansodasta. 

Vertaile niiden sodasta antamaa kuvaa. 
 

 Opiskelijan oma vastaus 

 

 


