
Itsenäisen Suomen alkutaipaleella

Pelin aluksi oppilaat jaetaan ryhmiin, jotka edustavat  Suomessa vaikuttaneita yhteiskuntaluokkia. 
Yhteiskuntaluokista on olemassa tietokortit joihin oppilaat tutustuvat ennen jakson opetuksen alkua. Peli 
etenee samaa tahtia opetuksen kanssa. Peli jakautuu kahteen osaan joista ensimmäisessä vaiheessa 
valmistaudutaan sotaan ja jälkimmäisessä käsitellään sodan vaiheita.



Osa 1: Valmistautuminen

Yhteiskuntaluokat törmäävät jakson edetessä Suomeen vaikuttaneisiin ilmiöihin, jotka on kuvattu 
sattumakorteissa. Ryhmien on otettava kantaa sattumiin oman yhteiskuntaluokkansa näkökulmasta. 
Hyvästä argumentoinnista, eläytymisestä ja kommentoinnista kasvatetaan omaa armeijaa. Armeija 
kuvataan piirtämällä  taululle esim.tikku-ukkoja kuvaamaan punakaartilaisia ja suojeluskuntalaisia. Huom! 
Punakaartien joukoissa toimi myös naisia ja terrorin aikana uhreiksi joutui myös lapsia, joita voidaan välillä 
lisätä taululle tikku-ukkojen sijaan. Jokainen piirros kuvaa saatua argumentaatiopistettä, sekä kasvattaa 
sotilasjoukkoja tulevaa yhteenottoa varten.



Yhteiskuntaluokka

Tutustu yhteiskuntaluokkaasi ja pohdi millaisia 
pelkoja ja toiveita heillä on Suomen 
lähitulevaisuudesta.



Talonpojat

Olet maata omistava maanviljelijä, talonpoika. Asut Kurikassa Pohjanmaalla. 
Maatilallasi on töissä 2 renkiä ja vaihteleva määrä tilatonta väestöä. Kannatat 
jääkäreitä ja toivot, että Suomi itsenäistyisi pian. Arvostat kovaa työntekoa ja 
uskot, että jokainen pystyy ahkeruudellaan pääsemään eteenpäin elämässään.

Talonpojat suhtautuvat myönteisesti jääkäreihin ja samaistuvat tehtaanomistajiin. 
Talonpojat eivät pidä valittavista maaseudun työläisistä eivätkä varsinkaan 
ammattiyhdistysliikkeestä, sosialidemokraateista tai bolsevikeista.



Työläiset

Olet työläinen. Olet syntynyt maattoman työläisperheeseen Laatokan Karjalan 
Antreaan. Olet töissä Finlaysonin puuvillatehtaalla, kuten 3300 muutakin 
Finlaysonin työntekijää. Tärkeintä sinulle on, että 8 tunnin työpäivä toteutuisi, saisit 
työstäsi palkkaa mikä riittäisi muuhunkin kuin leipään ja neljäsosayksiön vuokraan. 
Kannatat myös itsenäistä ja tasa-arvoista Suomea, missä työväestökin voisi hyvin.

Työväestö suhtautuu kielteisesti omistavaan luokkaan eli tehtaanomistajiin ja 
rikkaisiin talonpoikiin. Työväestö kannattaa ammattiyhdistysliikettä ja 
sosialidemokraatteja, työväestö suhtautuu myös myönteisesti Venäjän 
bolsevikkeihin.



Jääkärit

Olet jääkäri. Olet ylioppilas Pohjanmaalta. Sinun suurin tavoitteesi on Suomen 
itsenäistyminen Venäjän vallan alta. Olet yksi 2000 nuoresta suomalaismiehestä, 
joka lähti laittomasti sotilaskoulutukseen Saksaan. Olet käynyt 
sotilaskoulutuksessa Preussin 27. kuninkaallisessa jääkäripataljoonassa 
Lockstedtissa Hampurin lähellä. Olet taistellut Saksan itärintamalla Venäjää 
vastaan saadaksesi taistelukokemusta. Olet valmis taistelemaan Suomessa 
Venäjän armeijaa vastaan, jotta Suomi voisi saavuttaa itsenäisyyden.

Jääkärit suhtautuvat hyvin kielteisesti Venäjään ja myönteisesti Saksaan.



Tehtaanomistajat

Olet tehtaanomistaja eli kuulut rikkaaseen omistavaan luokkaan. Olet syntynyt 
Helsingissä vauraaseen tehtaanomistaja sukuun. Sukusi on rikastunut järkevillä 
sijoitusvalinnoilla ja riskinotolla. Katsot että jokainen voi omien kykyjensä mukaan 
saavuttaa rikkautensa ja arvostat ahkeruutta ja työntekoa missä ei katsota kelloa 
eikä työn kestoa.

Tehtaanomistajat suhtautuvat myönteisesti varsinkin talonpoikiin ja myös 
jääkäreihin.Tehtaanomistajat eivät pidä vaativista työläisistä, eivätkä varsinkaan 
ammattiyhdistysliikkeestä, sosialidemokraateista tai bolsevikeista.



Helmikuun vallankumous

Helmikuun vallankumouksen jälkeen Kerenskin hallitus lähettää käskykirjeen Suomeen.

“ Tsaari Nikolai II:n on kaatunut. Venäjän kansan painajainen on väistynyt ja edessä on uuden vaurauden 
aika. Venäjän kansan aika on yhdessä rakentaa uutta tulevaisuutta. Täten julistan tsaarin aikaiset 
sortotoimet päättyviksi ja tuokoon Suomen kenraalikuvernööri Mihail Stahovits tiettäväksi että Venäjän 
läntiselle osalle taataan jälleen sortotoimia edeltävät autonomiset oikeudet. Tehkäämme yhdessä 
Venäjästä jälleen mahtava valtakunta. Kauppa ja maaseutu tulevat jälleen kukoistamaan”

- Kuinka yhteiskuntaluokkanne suhtautuu asiaan? Onko ehdotus hyvä vai voisiko jokin asia olla 
paremmin?
- Kuinka Venäjän uusi porvarihallitus sopii teille?
- Mitä tehdään jos lupaukset ovat valhetta?



Lokakuun vallankumous 
Huhut Pietarista saapuvat Helsinkiin. Ne kuohuttavat suomalaisten mieliä, ihmiset puhuvat ja ovat 
levottomia. Pitäkää puhe näiden kadulla vellovien huhujen avulla:

“ Bolshevikit syyttävät Kerenskiä ettei tämä irtaantunut maailmansodasta ja tuonut rauhaa äiti Venäjälle.”

“ Bolshevikit lupaavat kaupunkien työläisille yltäkylläisyyttä ja heidän oikeuksien polkemisen loppua!”

“ Rikkaat tulevat tärisemään kauhusta kun köyhä kansa saa vallan Neuvostojen Venäjällä ja entiset 
rikkaiden erivapaudet lakkautetaan!”

“ Viisas Lenin näkee kaikkien maailman työläisten yhtyvän tulevaisuudessa yhteiseen vallankumoukseen 
ja kansojen liittyvän yhteiseen liittoon. Voisiko se tarkoittaa meille vapautta? ”

“ Mensevikkeja ja bolshevikkeja, mitä vielä kohta meilläkin kaikki vaativat omia oikeuksiaan.”

“ Bolshevikit ottavat kaiken yhteiseen omistukseen; tehtaat,laivat ja jakavat maatilat. Kyllä pian Venäjän 
kansan kelpaa, kyllä minullekin maaseudulta kartano kelpaa..”



Venäläiset sotilaat Suomessa

Suomalaisen puolueen kansanedustaja ja oikeustoimituskunnan päällikkö Antti Tulenheimo totesi 
pelkäävänsä suomalaisen autonomian ja itsemääräämisoikeuden puolesta. Ottakaa kantaa seuraavaan 
hänen eduskunnassa pitämänsä puheen kohtaan.

“ Maassamme on 70000-80000 venäläistä sotilasta. Suomalaisilla ei ole omaa armeijaa, meillä ei ole edes 
poliisivoimia. Jos venäläiset haluavat ottaa hallintaansa eduskunnan, he ottavat sen. Sama pätee kaikkiin 
maamme keskeisiin kohteisiin. Mitä me venäläisillä teemme? Varuskunnissa on runsaasti aseita, joita 
tulevaisuudessa tarvitsemme…”



Kuinka itsenäisyys haetaan?

Tutustukaa historian kirjassa kohtaan, jossa 
puhutaan Suomen itsenäisyyden hakemisen ja 
tunnustamisen ongelmista. Minkälaisia haasteita 
teidän yhteiskuntaluokkanne näkee tavoitteen 
saavuttamisessa? Miten asiassa tulisi edetä, että 
itsenäisyys saavutettaisiin?



Suojeluskuntien synty

Kiurumäen kylällä maaseudun paroni Dahlström ja pehtoori 
Peltonen haluavat turvata viljan kylvön, kun lakkoilevat 
torpparit eivät suostu työskentelemään pelloilla. Pehtoori ja 
paroni ovat palkanneet lähialueelta väkeä suorittamaan 
nämä tehtävät. Pelloilla työskenteleviä työntekijöitä 
suojelevat pehtoorin ja paronin miehet jotka ovat 
varustautuneet valkoisin käsivarsinauhoin. Kiurumäen 
köyhän peltotyöläiset syyttävät pehtooria ja paronia liian 
ankarista työajoista ja vähäisestä korvauksesta, sekä siitä 
etteivät nämä ehdi hoitamaan omia vuokrapeltojaan.

Mitä perusteluja näille valkonauhaisille vartijoille esitetään, 
millaisia ratkaisuja työläiset voivat löytää?



Terrori ja taistelut

Taistelumekaniikka pelissä on yksinkertainen. Puolien terrorisoidessa toisiaan sodan erivaiheessa 
noppaluvun mukaan poistetaan joukkoja siltä puolelta jota terrorisoidaan. Varsinaiset sotatapahtumat 
toteutetaan oppilaiden muodostamalla rivit vastakkain. Vastakkaisilla puolilla olevat oppilaat heittävät 
noppaa tai nostavat kortin korttipakasta. Pelissä voi käyttää esim normaalia pelikorttipakkaa tai vaikkapa 
Uno-kortteja. Suuremman luvun saanut voittaa. Tämän jälkeen nopalla vähennetään taistelun hävinneiltä 
joukkoja. Mikäli oppilaat saavat saman tuloksen kummaltakaan puolelta ei vähennetä joukkoja.



Punainen terrori

Valkoisten armeijasta 
poistetaan taistelijoita 
noppalukujen/korttien 
osoittaman määrän 
mukaisesti.



Jääkärit saapuvat

Valkoisten armeijaan lisätään taistelijoita 
noppalukujen/korttien osoittaman määrän 
mukaisesti.  



Taistelu 1: Haapamäki

Taistelut alkavat Haapamäellä.



Taistelu 2



Taistelu 3



Taistelu 4: Tampere

Kansalaissodan ratkaisutaistelu Tampereella alkaa



Saksalaiset saapuvat

Valkoisten armeijaan lisätään taistelijoita 
noppalukujen/korttien osoittaman 
määrän mukaisesti.



Taistelu 5: Kymenlaakso

Kymenlaaksossa Venäjälle 
pyrkivä punaisten joukko 
joutuu viimeiseen taisteluun 
tien katkaisevien valkoisten 
kanssa.



Valkoinen terrori ja vankileirit

Punaisten armeijasta poistetaan 
taistelijoita noppalukujen/korttien 
osoittaman määrän mukaisesti. 
Toiminto toistetaan kolme kertaa.



SOTASURMAT

Tutkikaa Sotasurma-sivustoa ja etsikää sieltä henkilöitä jotka ovat ammatiltaan yhteiskuntaluokkanne 
jäseniä. Millaisia kohtaloita heillä on? Keskustelkaa ja vertailkaa ihmisten kohtaloita. 
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main

