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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 20 
 
Keräilykuvia ensimmäisen maailmansodan ajalta. Eurooppalaiset 

lapset omaksuivat mielikuvansa siirtomaista ja niiden asukkaista 
usein kirjojen, leikkien ja pelien kautta. Mitä tällaisia tiedät? 

 
 Tarzan (kirjat ja elokuvat) 

 Tintti Afrikassa (sarjakuva) 

 Afrikan tähti (peli) 

 Musta Pekka (pelikortit) 

 Kuka pelkää mustaa miestä? (leikki) 

 Pekka ja Pätkä neekereinä (elokuva) 

 Hottentottilaulu 

 Neekerinsuukko (makeinen) 

 

Kuvatehtävä s. 23 
 
Japani omaksui länsimaisen tekniikan ja lähti mukaan kilpailuun 

siirtomaista Aasiassa. Se onnistui voittamaan Venäjän vuosina 
1904–1905 käydyssä sodassa. Millaisen kuvan saksalainen 

pilapiirros vuodelta 1904 antaa Japanista ja Venäjästä? 
 

 Venäjä on kuvattu isoksi, ahneeksi ja väkivaltaiseksi vanhaksi kasakaksi. 

 Japani on kuvattu pieneksi, mutta hyvin pukeutuneeksi ja edistyneeksi (pistooli kädessä). 

 Kuvassa kumpikin maa käy kiinni Mantšurian alueeseen eli kakkuun, mikä ilmentää 
imperialistista politiikkaa. 

 Kuvassa lukee: ”Hyvää ruokahalua!”. 

 Venäjä on ottamassa haltuunsa Mantšuriaa, mutta Japani estää sen aikeet ampumalla 

nenään. 

 Venäjän edessä olevat ruokailuvälineet symboloivat välineitä, joilla Mantšuria syödään. 

 Kuvassa näkyy myös rautatie, joka yhdistää Venäjän lännestä itään ja kuvaa Venäjän 

laajentumishaluja. 

 Japanin toinen käsi on kantositeessä, mikä viitannee joko: 
o Japanin ja Kiina väliseen sotaan Korean alueesta 1895 

o tai länsimaiden toimiin Japanissa 1800-luvun jälkipuoliskolla. 

 

Tehtävä 1 
 

Määrittele käsitteet 

 
a) imperialismi 

 
 Lähinnä eurooppalaisten valtioiden harjoittamaa politiikkaa, jonka tavoitteena oli 

valloittaa ja alistaa siirtomaita niin poliittisesti, sotilaallisesti kuin taloudellisestikin; kiihtyi 



 

 
 

© Forum    2 

 

1800-luvun jälkipuoliskolla, kun Afrikka ja valtaosa Aasiaa jaettiin pääosin 
eurooppalaisten valtioiden kesken. 

 

 b) Kapkaupunki-Kairo-akseli. 

 
 Iso-Britannian päämääränä oli rakentaa yhtenäinen siirtomaaketju Afrikan läpi 

pohjoisesta etelään, eli Kairosta Kapkaupunkiin. Näin se olisi voinut rakentaa rautatien 
yhdistämään siirtomaitaan. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, sillä Saksa valtasi 
alueen Itä-Afrikasta. 

 

c) valkoisen miehen taakka 
 

 Ajatus, jonka mukaan on olemassa eurooppalaista kulttuuria alemmalla tasolla olevia 
kansoja, joita pitää sivistää; siirtomaiden valloitusta puolusteltiin esimerkiksi vetoamalla 
siihen että valkoisen miehen tehtävänä sivistyksen levittäminen. 

 

Tehtävä 2 
 

Valitse yksi imperialismia harjoittanut valtio ja selvitä, 
 

a) mitä alueita se hankki siirtomaikseen 
 

 Opiskelijan oma vastaus 

 

b) miten se hallitsi siirtomaitaan. 

 Opiskelijan oma vastaus 

 

Tehtävä 3 

 
Imperialismia on selitetty valtapoliittisella, taloudellisella ja 
kulttuuridarvinistisella teorialla. Laadi teorioille sisällöt kirjan 

perusteella. 
 

 Valtapoliittinen teoria: Sekä poliittinen että taloudellinen kilpailu kiristyi eurooppalaisten 

valtioiden välillä 1800-luvulla. Valtion vahvaa asemaa kansainvälisessä politiikassa 
lisäsivät vahva armeija ja siirtomaat. Osoittaakseen maansa mahtavuutta valtiot 
hankkivat siirtomaita. Imperialismia tuki myös voimistuva kansallistunne. 
 

 Talousteoreettinen näkökulma: Vahvistaakseen asemaa taloudellisessa kilpailussa ja 
turvatakseen halvan raaka-aineen saannin valtiot hankkivat siirtomaita itselleen. 
Siirtomaihin voitiin myös viedä omassa maassa tuotettuja teollisuustuotteita, mikä lisäsi 
emämaan tuotantoa ja varallisuutta. 

 

 Kulttuuridarvinistinen teoria: Charles Darwinin ajatusta luonnon valinnasta ja luonnossa 
käytävästä jatkuvasta kamppailusta sovellettiin politiikkaan ja talouteen. Vahvimmat 

kansat ja rodut tulisivat säilymään ja heikoimmat karsiutumaan. Eurooppalaiset katsoivat 

olevansa korkeammalla kulttuurisella tasolla, joten heidän valloituksensa olivat 
”luonnonlakien mukaisia”. Toisaalta eurooppalaiset katsoivat tehtäväkseen sivistää 
alempina pitämiään kansoja (valkoisen miehen taakka). 
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Tehtävä 4 
 
Pohdi, 

 
a) mitä hyötyä siirtomaa-ajasta oli siirtomaille, 
 

 Eurooppalaiset veivät siirtomaihin tietotaitoa ja koulutusta. 

 Uudet rakennetut tiet ja rautatiet paransivat kulkuyhteyksiä. 

 Terveydenhuoltoa parannettiin. 

 
b) mitä haittaa siirtomaa-ajasta oli siirtomaille. 

 
 Siirtomaat saatettiin valloittaa väkivaltaisesti ja kapinayritykset tukahdutettiin. 

 Siirtomaat eivät saaneet päättää omista asioistaan eivätkä niiden asukkaat kehittää 
maataan vapaasti. 

 Siirtomaiden talous palveli emämaata. Se johti talouden yksipuolistumiseen ja talous oli 

altis maailmantalouden heilahteluille. 

 Osa entisistä siirtomaista kärsii vieläkin yksipuolisesta taloudesta. 

 Valloitukset rikkoivat perinteisiä heimorajoja, mikä loi pohjan eri konflikteille. 

 Siirtomaaisännät yrittivät muuttaa alueiden kulttuuria ja esimerkiksi ranskalaiset 
halusivat ranskalaistaa siirtomaansa. Tämän vuoksi paikallinen kulttuuri köyhtyi. 

Tehtävä 5 
 

Belgia otti haltuunsa Afrikasta alueen, joka tunnetaan nimellä 
Belgian Kongo. Sen kohtaloa ja tapahtumia pidetään 

ääriesimerkkinä imperialismista. Selvitä, miksi. 
 

 Kongon alue oli Belgian kuninkaan Leopoldin henkilökohtainen siirtomaa. 

 Hallinto alueella oli erityisen julmaa ja belgialaiset kohtelivat paikallisia huonosti. 

 Belgian Kongon olosuhteet tulivat julkisuuteen 1900-luvun alussa ja siirtomaa siirtyi 
Belgian valtion omistukseen. 

 

 


