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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

Tutki tämän ja edellisen luvun kuvitusta. Miten kuvista tulee esiin 
 

a) totaalinen sota 
 

 Hitler Pariisissa: Armeijat vyöryivät sodan aikana maasta toiseen ja elivät siviilien 
keskellä. 

 Poika ja pehmolelu: Sotaa käytiin myös siviilejä vastaan. Heitä kuoli paljon esimerkiksi 

pommituksissa, moni joutui pakenemaan kotimaastaan tai kaupungeista turvallisimmille 
alueille. 

 Saksalainen tankki Neuvostoliitossa: Saksa kävi Neuvostoliittoa vastaan 

tuhoamissotaa, jonka seurauksena kuoli yli 13 miljoonaa siviiliä. 

 Naiset tekemässä lentokonetta: Naiset osallistuivat sotaponnisteluihin monin tavoin. 

He esimerkiksi hoitivat kodin ja lapset ja tuottivat sotatarvikkeita armeijoille. 

 
b) tekniikan merkitys sodankäynnille 

 
 Hitler ja sotalaiva: Modernien aseiden kehittäminen oli tärkeä osa sotaa ja siihen 

valmistautumista. 

 Poika ja pehmolelu: Pommitukset olivat sodassa todella rajuja. Pommitusten 

aiheuttama paineaalto ja tulimyrsky hajottivat kokonaisia kaupunkeja maan tasalle. 

 Saksalainen tankki Neuvostoliitossa: Saksan armeija oli moderni ja motorisoitu. Se ei 

kuitenkaan kyennyt lyömään Neuvostoliittoa, joka onnistui siirtämään asetehtaat itään, 

turvaan Saksan pommikoneilta. Erot aseiden tuotantokyvyssä ratkaisivat paljolti sodan. 

 USA:n laiva uppoaa: Sotaa käytiin paljon merellä. Yhdysvaltojen suuri laivasto oli uhka 
Japanille, siksi se yritti tuhota sen. 

 Naiset tekemässä lentokonetta: Sotaa käytiin paljon ilmassa. Yhdysvaltojen 
lentokonetuotanto oli lopulta ylivoimainen akselivaltoihin verrattuna, millä oli suuri 
merkitys sodan lopputulokselle. 

 Maihinnousualus: Myös Normandiassa oli tekniikalla suuri merkitys. Miehet piti saada 

suojassa rantaan. 

 Hiroshiman rauhanpuisto: Tekniikka kehittyi sodan aikana nopeasti. Yhdysvaltojen 

tieteellinen etumatka johti ydinpommin kehittämiseen ja maailmansodan päättymiseen. 

 

Tehtävä 2 
 
Katso kirjan sisällysluetteloa. Pohdi, mitkä kirjan aiheet ovat 

seurausta toisesta maailmansodasta. 
 
Esimerkkejä: 
 

 kylmä sota 

 dekolonisaatio 

 Kiinan muuttuminen kommunistiseksi 

 Euroopan yhdentyminen 

 Japanin kehitys 
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 Israelin synty 

 YK:n perustaminen 

 

Tehtävä 3 
 
Vertaile ensimmäisen ja toisen maailmansodan seurauksia. Mitä 

eroja ja yhtäläisyyksiä huomaat? 
 
Eroja: 

 

 II MS:ssa kuoli paljon enemmän siviilejä. 

 Neuvostoliiton/Venäjän rooli muuttui: ensimmäisen maailmansodan häviäjästä toisen 

maailmansodan voittajaksi. Neuvostoliiton ja kommunismin vaikutusvalta lisääntyi. 

 Euroopassa ei syntynyt uusia valtioita, vaan osa jopa katosi. Toisaalta dekolonisaation 

ansiosta maailmalla itsenäistyi valtioita. 

 Saksan kohtelu: I MS:n jälkeen ankarat rauhanehdot, mutta II MS:n jälkeen miehitys. 

 Yhdysvallat ei enää eristäytynyt maailmanpolitiikasta toisen maailmansodan jälkeen. 

 Seurauksena oli myös maailman poliittinen kahtiajakautuminen toisen maailmansodan 
jälkeen: kylmä sota. 

 Dekolonisaatio alkoi toisen maailmansodan jälkeen.  

 Yhteiskunnat muuttuivat enemmän II MS:n jälkeen, esim. naisen aseman paraneminen ja 
äänioikeuden laajeneminen. 

 
Yhtäläisyyksiä: 
 

 Valtiot halusivat turvata rauha sodan jälkeen erilaisilla järjestelyillä. 

 Rauhanturvajärjestöt perustettiin: Kansainliitto ja YK. 

 Molempien seurauksena tapahtui paljon aluemuutoksia. 

 Molemmissa sodissa kuoli paljon ihmisiä. 

 Molemmista seurasi Euroopan talouden romahdus. 

 

Tehtävä 4 
 

Sijoita seuraavat historian tapahtumat aikajärjestykseen. 
 

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

 

Tehtävä 5 
 

Esseetehtävä. Pohdi, voidaanko ensimmäistä ja toista 
maailmansotaa pitää yhtenä sotana. 

 
Voidaan: 

 

 Osapuolet olivat lähes samat molemmissa sodissa. 

 Sodan painopiste oli Euroopassa. 

 Ensimmäisen maailmansodan rauhansopimus loi pohjan toiselle maailmansodalle. 

 Sodan syissä on samoja pitkään jatkuneita kehityslinjoja: Saksan ja Ranskan 

vastakkainasettelu, nationalismi, kilpavarustelu, teollistuminen. 
 
Ei voida: 
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 Maailma oli muuttunut paljon 20 vuodessa, maiden motiivit ja ulkopolitiikka olivat erilaisia 
ennen toista maailmansotaa. 

 Toisessa maailmansodassa oli mukana diktatuureja ja sodassa oli paljon kyse myös 
aatteiden välisestä taistelusta. 

 Japanin rooli oli toisen maailmansodan aikana paljon isompi ja se oli Saksan liittolainen 

kun ensimmäinen maailmansodan aikana se oli Saksan vastustaja. 

 

Tehtävä 6 
 
Etsi kolme sellaista kuvaa, jotka kuvaavat mielestäsi osuvasti 

toista maailmansotaa. Perustele valintasi. 
 

 Opiskelijan oma vastaus


