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Mielialatekijät

Millaisia tunteita, toiveita ja pelkoja helsinkiläisillä oli sotavuosina? Tähän pyrki vastaamaan 
salainen mielialatiedustelu. Näyttelyä varten on tutustuttu arkistoon, johon kerättiin 
suomalaisten mielialoja sota-ajalta. Tiedusteluilla haluttiin selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat 
ihmisten mielialoihin ja miten kansalaisten motivaatiota sodankäyntiin saatiin pidettyä yllä.

Tekijät, jotka vaikuttivat mielialoihin positiivisesti tai negatiivisesti vuosina 1939-1944:

nälkä / säännöstely / hinnat / keinottelu / huhut / propaganda / rintamatilanne / 
evakuoinnit / Saksan tilanne itärintamalla / kaupunkipommitukset / kirkas tai pilvinen taivas 
eli ilmapommituksen todennäköisyys / lehdistö ja radio / maailmankatsomus / Viipurin 
takaisinvalloitus / vanhan rajan ylitys / tupakka / alkoholi / talkoot / kulttuuritapahtumat / 
Stalingrad / rauhanounastelut / rauhanvaatimukset

Millaisia kriisejä nykyaikana on? Minkälaiset mielialatekijät ovat kriiseissä edelleen samoja? 
Ympyröi listasta. Mitä muita suuriin kriiseihin liittyviä mielialatekijöitä keksit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sota-ajan taide 
 
Taiteilijat jatkoivat työtään oman taiteensa parissa myös sota-aikana. Heitä saatettiin kritisoida 
siitä, että he eivät kuvanneet sotaa tai isänmaallisia aiheita. Tutustu näyttelyssä esiteltyihin 
sodanaikaisiin taideteoksiin ja taidenäyttelyihin. 

Pohdi, miksi sotien ja muiden suurten kriisien aikana
- taiteilijat jatkavat taiteen tekemistä ja
- ihmiset haluavat nähdä taidetta.
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Hietaniemessä 

Tutustu näyttelyn osioon, jossa on valokuvia Helsingin Hietaniemestä.
Miten kuvissa näkyy se, että Suomessa käytiin kuvien ottamisen aikana sotaa?  
 
 

Miten kuvissa näkyy se, että arkielämä jatkui Helsingissä sodan aikana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buli eldis (Valtaisa tulipalo) 
 
Etsi Gösta Diehlin teos Buli eldis (Valtaisa tulipalo) ja tutustu maalaukseen sekä siihen liittyvään 
tekstiin. Teos on päivätty vuodelle 1945, vuosi sodan loppumisen jälkeen. Se kuvaa taiteilijan 
muistoa sodasta. 

Millainen tunnelma sisällä kodissa on? Millainen tunnelma on kodin ulkopuolella? Millaisia 
vihjeitä teokseen kuvattujen henkilöiden kehonkieli antaa heidän mielialastaan tai tilanteen 
tunnelmasta? 
 
Valitkaa pareittain tai ryhmässä jokin muu näyttelyn teos, jossa kuvataan ihmistä. Millaisia 
vihjeitä kuvatun henkilön mielialasta saatte kehonkieltä tulkitsemalla?
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Propaganda

Tutustu suomalaisten ja saksalaisten rintamavalokuvaajien ja -piirtäjien näyttelyn teoksiin. 
Näyttelyn järjesti keväällä 1942 Propaganda-Aseveljet, suomalainen sotapropagandajärjestö. 
Taidetta käytettiin menestyksekkäästi propagandan välineenä, sillä taiteilijat osasivat vedota 
katsojien tunteisiin ja käyttää tehokkaita visuaalisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja. 

Mitä on propaganda? Voit etsiä pohdintasi tueksi tietoa internetistä.

Kerro myös esimerkki nykyajan propagandasta. Mistä sitä löytyy? Asiasanoja, joita voit käyttää 
tiedon haun apuna: informaatiosota, valeuutiset, poliittiset trollit ja algoritmit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naiskuvia
 
Sota-aika muutti naisten ja miesten yhteiskunnallisia rooleja. Ennen sotaa ajateltiin, että 
naiset kuuluvat kotiin ja miehet kodin ulkopuolelle töihin. Sodan aikana miehet olivat kuitenkin 
rintamalla ja naisten oli tehtävä myös miesten töinä pidetyt työt esimerkiksi tehtaissa. Sodan 
loputtua käsitys naisten kykeneväisyydestä työntekoon oli pysyvästi muuttunut. Kaikki naiset 
eivät palanneet kotitöihin, vaan osa jäi työelämään.

Maailman taiteen historiassa naisia kuvattiin pitkään lähinnä kauneuden näkökulmasta, 
usein vähäpukeisina tai alastomina. Naiset kuvattiin passiivisina oleskelijoina tai korkeintaan 
kotitöissä, ei aktiivisina toimijoina.

Sota-ajan taide kuitenkin heijasteli muuttuvaa maailmaa. Löydätkö tästä näyttelystä sellaisia 
naista esittäviä kuvia, jotka kuvaavat sota-aikaan liittyvää naisten aseman muutosta?


