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1. Johdanto 

 

Suomen verisen sisällissodan päättymisestä oli ehtinyt kulua vain puoli vuotta, kun maan 

joulumarkkinoille ilmestyi loppuvuonna 1918 kaksi sotaa käsittelevää lautapeliä. Suomen 

vapaussota ja Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 -peleissä 38 000 kuolonuhria 

vaatineen sisällissodan tapahtumat oli puettu pelilliseen muotoon, ja punakaartilaiset taistelivat 

pelilaudalla valkoisia joukkoja vastaan maan poliittisesta ja henkisestä johtajuudesta.1 Pelejä 

kuvattiin aikakauden lehdistössä ”aktuaalisiin tapahtumiin perustuvana erikoisen 

mielenkiintoisiksi” ja pelien kysynnän joulumarkkinoilla arveltiin muodostuvan vilkkaaksi.2 

 

Traagisten sotatapahtumien muuntaminen viihteeksi saattaa tuntua äkkiseltään rajulta tai jopa 

absurdilta lähestymistavalta. Historiantutkimuksen näkökulmasta pelit välittävät kuitenkin 

arvokasta tietoa omasta ajastaan. Ne tarjoavat näennäisestä keveydestään ja viihteellisyydestään 

huolimatta ainutlaatuisen kurkistusikkunan aikakaudella vallinneisiin kulttuurisiin ja historiallisiin 

mielikuviin ja käsityksiin. 1900-luvun alun suomalaiset lautapelit ammensivat hyvin tyypillisesti 

aiheensa ajankohtaisista konflikteista, kuten meneillään olevista tai juuri päättyneistä sodista.3 

Ajankohtaisuutensa ja yhteiskunnallisuutensa vuoksi niitä voidaankin pitää eräänlaisina oman 

aikansa uutismedioina – joskin on huomioitava, ettei peleillä ole perinteisten medioiden tavoin 

velvoitetta tarkastella asioita objektiivisesti. Pelilaudoille kätkeytyy usein myös subjektiivisia 

tulkintoja ja ideologista arvolatausta, mikä on sekin yhtä lailla kiinnostava lähtökohta tutkimukselle. 

 

Tarkastelen pro gradu -työssäni sitä, mitä asioita sodan jälkeen julkaistut sisällissotateemaiset pelit 

nostavat esiin, ja millaisia tulkintoja ne tarjoavat sodasta. Jotta historiallinen kehityskulku ja sodan 

julkisen muistamisen muutokset tulisivat esiin asiaankuuluvassa kontekstissa, vertaan pelejä myös 

uudempaan sisällissotakuvastoon pelilaudoilla. Vuoden 1918 jälkeen sisällissota painui 

pelilaudoilla unohduksiin, ja kesti peräti sata vuotta ennen kuin aihe nostettiin uudelleen 

käsittelyyn. Sisällissodan muistovuonna 2018 julkaistiin lähes samanaikaisesti useampi 

sisällissotateemainen lautapeli, joista mainittakoon tässä työssä tarkastelemani Helsinki 1918 ja 

1918 – Veli veljeä vastaan -pelit.4 Vanhempien pelien tapaan, uudemmatkin julkaisut ovat hyvin 

 
1 Suomen vapaussota -lautapeli 1918; Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 -lautapeli 1918. 
2 Sama artikkeli useissa sanomalehdissä, kuten Länsi-Uusimaa 13.12.1918; Aamulehti 15.12.1918; Turun Sanomat 
15.12.1918. 
3 Ylänen 2017. 
4 Uusitalo & Paqvalin 2018; Lehmusjärvi 2018. 
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suoraviivaisia sotapelejä, joissa punaiset ja valkoiset joukot kohtaavat taistelutantereilla, mutta 

pelien tapa käsitellä historiaa on jokseenkin erilainen, josta kerron lisää peleihin keskittyvässä 

kappaleessa numero neljä. 

 

Sadassa vuodessa niin sisällissodan muistokulttuuri kuin suomalainen yhteiskuntakin ovat ehtineet 

muuttua paljon. Vuoden 1918 pelit julkaistiin aikana, jolloin ensimmäisen maailmansodan 

synnyttämä muistokulttuuri, eli julkinen muistelu yleistyi Euroopassa. Suomessa sisällissodan 

muistaminen kiteytyi vahvasti valkoisten voittajien tulkintaan sotatapahtumista, ja vapaussotamyytti 

hallitsi julkista muistokulttuuria. Sodan häviäjäosapuolen ääni tukahdutettiin käytännössä 

kokonaan, ja yhteiskunnassa vallitsi vahva kahtiajako.5 Sata vuotta myöhemmin vanhat jakolinjat 

ovat selvästi hälventyneet, ja niin julkinen keskustelu kuin sodan muistaminenkin on aiempaa 

moniäänisempää ja kriittisempää. Myös monialainen sisällissotatutkimus on yleistynyt sitten 1990-

luvun alun, ja muun muassa sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta on tutkittu paljon.6 Toistaiseksi 

sisällissodasta kertovat pelit eivät ole kuitenkaan päässeet saman tutkimustradition piiriin. Siksi 

koenkin aiheelliseksi tarttua aiheeseen ja etsiä vastauksia siihen, millä tavoin sisällissotaa kuvataan 

pelilaudoilla, ja miten muistokulttuurin muutokset ja yhteiskunnallinen kehitys näkyvät 

tutkimusaineistooni kuuluvissa peleissä. Uskon, että tutkielmani voi havainnollistaa niin 

sisällissodan muistamisessa kuin pelikulttuurissakin tapahtuneita muutoksia. 

 

Vuoden 1918 sotaa on kuvattu useilla erilaisilla nimityksillä, joista moni ottaa kantaa konfliktin 

taustoihin tai luonteeseen.7 Käytän työssäni sisällissota-nimeä sen selkeyden ja vakiintuneisuuden 

vuoksi. Käsitteellä on puutteensa, eikä se esimerkiksi tavoita sodan kansainvälistä ulottuvuutta. 

Tarkoituksenani ei ole kuitenkaan ottaa tällä tavoin kantaa sodan luonteeseen, tai tarkastella 

konfliktia vain kansallisesta näkökulmasta ja Suomen sisäisenä asiana. 

 

1.1 Tavoite ja kysymyksenasettelu 
 

Tutkielmani lähestymistapa on historiankäyttö suomalaisissa sisällissotateemaisissa peleissä.  

Tarkastelen lautapelejä kulttuurisina tuotteina historiantutkimuksen näkökulmasta ja etsin 

vastauksia siihen, miten tutkimusaineistooni kuuluvat julkaisut pelillistävät sotatapahtumat, ja 

millaisen kuvan ne luovat sodasta. Sisällissodan jälkimainingeissa joulukuussa 1918 julkaistiin 

 
5 Roselius 2018, 257-259. 
6 Tepora & Roselius 2018, 12-18. 
7 Manninen 1982, 221-222. 
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kaksi sisällissota-aiheista lautapeliä, joista molempia tarkastelen tutkielmassani. Koska kyseisen 

aikakauden peleistä ei ole olemassa kattavaa luetteloa, on mahdotonta sanoa, onko sisällissotaa 

käsitteleviä pelejä julkaistu heti sodan jälkeen enemmänkin. Joka tapauksessa voidaan olettaa, että 

kyse ei ole kovin monesta julkaisusta, sillä muutoin jokin niistä olisi todennäköisesti päätynyt 

jonkin suomalaisen museon tai arkiston kokoelmiin. Sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä 

sotateema nousi esiin useissa populäärikulttuurin tuotoksissa, kuten lukuisissa kirjallisissa teoksissa 

ja jopa muutamissa elokuvissa, mutta pelilaudoilla konfliktia ei käsitelty tiettävästi uudemman 

kerran ennen sodan muistovuotta 2018. Historiantutkimuksen näkökulmasta onkin kiinnostava 

tarkastella, mitä sisällissodan muistokulttuurissa ja pelilaudoilla on tapahtunut sadassa vuodessa. 

 

Tutkimusaineistoni koostuu neljästä pelistä, joista kaksi ensimmäistä on ilmestynyt vuonna 1918 ja 

kaksi jälkimmäistä vuonna 2018. Tutkielmani keskittyy pelien menneisyyssuhteiden analysointiin. 

Selvitän työssäni, miten pelit kuvastavat sotaa, ja minkälaisia asenteita ja tulkintoja peleistä 

välittyy. Tarkastelen muun muassa sitä, millaisen kuvan pelisäännöt ja reunaehdot, pelin 

visuaalinen ilme sekä itse pelikokemus luovat sodasta. Mitä asioita pelit käsittelevät, ja erityisesti, 

mitä ne jättävät kertomatta? Lisäksi minua kiinnostaa, miten pelit toistavat, ja vaihtoehtoisesti 

haastavat sodan aikalaiskäsityksiä ja aiempia sotatulkintoja, ja miten sodan muistokulttuuri ja 

yhteiskunnalliset muutokset nivoutuvat yhteen pelien kanssa. Tutkielmani laajempana tavoitteena 

on havainnollistaa, millaista sisällissodan representaatio lautapeleissä on 2010-luvulla verrattuna 

sadan vuoden takaiseen aikaan. Sisällissodan muistokulttuuri on muuttunut yhden totuuden 

julistamisesta huomattavasti moniäänisemmäksi, minkä osoitan toteen työni toisessa luvussa. 

Samaten myös lautapelikulttuuri on kehittynyt sitten vuoden 1918, ja pelit ovat muuttuneet entistä 

taktisemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Onkin aiheellista kysyä, miten 

kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen kehitys näkyvät nimenomaan sisällissota-aiheisissa peleissä, ja 

millä tavoin sodan muisteleminen pelilaudoilla on erilaista tänä päivänä kuin sata vuotta 

aikaisemmin. Aihe on varsin ajankohtainen sisällissodan 100-vuotismuistovuoden jälkitunnelmissa. 

”Pyöreät tasaluvut eivät varsinaisesti tee historiaa, mutta ne aktualisoivat sen muistamista --”, kuten 

Kalevi Sorsan -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander toteaa historian emeritusprofessori Seppo 

Hentilän teoksessa Pitkät varjot.8 Muistovuosien voidaan siis ajatella näyttäytyvän konkreettisesti 

sekä lisääntyneenä huomiona että kiinnostuksena historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä kohtaan.  

 

 

 
8 Majander 2018, 7. 
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Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten sota on pelillistetty sisällissotateemaisissa peleissä?  

2. Mitä asenteita peleissä on havaittavissa, ja millaisia tulkintoja pelit luovat? 

3. Miten vuoden 1918 ja vuoden 2018 pelit eroavat toisistaan? 

4. Miten sisällissodan muistokulttuurissa tapahtuneet muutokset tulevat peleistä ilmi? 

 

Sisällissodan muistokulttuuria on tutkittu ennestään populääri- ja korkeakulttuurin tuotoksissa 

kirjallisuudesta, kuvataiteisiin ja elokuviin, mutta lautapelitutkimus on ollut toistaiseksi varsin 

marginaalista. Lautapelinäkökulman esiin nostamista puoltaa se, että pelit heijastavat ja peilaavat 

oman aikansa kulttuuria siinä missä muutkin kulttuurituotteet, mutta samalla niiden interaktiivinen 

ja omaleimainen esitystapa tarjoaa uusia tarttumapintoja ja näkökulmia tutkimukselle.9 

Tarkastelemani lautapelit johdattavat pelaajan sisällissodan keskiöön ja antavat pelaajan vaikuttaa 

pelissä tekemillään valinnoilla tiettyjen reunaehtojen puitteissa pelitapahtumien kulkuun, toisin kuin 

vaikkapa sodasta kertovat kaunokirjalliset teokset. Valmiiden tarinakulkujen sijaan pelit tarjoavat 

erilaisia skenaarioita ja näkökulmia menneisyyteen, mutta liikkuvat silti vahvasti sotakontekstissa, 

mikä on varsin kiinnostava lähtökohta analyysille. 

 

1.2 Tutkimusmateriaali ja -metodi 

 

Suomen sisällissodan aikaan sota oli suosittu aihe pelilaudoilla. Suomen Kansalliskirjasto oli 

digitoinut huhtikuuhun 2020 mennessä kaikkiaan 73 suomalaista ja ruotsalaista lautapeliä 1810- ja 

1940-lukujen väliltä, mukaan lukien tutkimani sisällissotateemaiset pelit. Doria-julkaisuarkistossa 

sijaitseva kokoelma koostuu vapaakappaleista ja professori Markus Brummer-Korvenkontion 

lahjoituskokoelmasta löytyvistä peleistä.10 Vaikka kokoelma sisältää vain osan kyseisenä 

aikakautena julkaistuista peleistä, se antaa silti viitteitä pelien ominaisuuksista. Pikaisen 

laskutoimitukseni mukaan noin joka kolmannen pelikokoelman lautapelin aiheena on sota. Moni 

peleistä on julkaistu sodan vielä ollessa käynnissä tai sen juuri päätyttyä. Voidaankin sanoa, että 

pelit ovat ammentaneet aiheensa hyvin ajankohtaisista aiheista, ja ovat luonteiltaan jopa 

uutismaisia. ”Pelien kuvat ja tekstit ovat tiedostaen tai tiedostamatta osallistuneet keskusteluihin 

ajassa vaikuttavista ilmiöistä”, kuten pelitutkija Henna Ylänen kirjoittaa. Toisaalta sodat ja 

konfliktit ovat hänen mukaansa vain yksi esimerkki pelien aihekirjosta, ja aikakautena julkaistiin 

 
9 Ylänen 2007. 
10 Lautapelikokoelma, Doria, KK; Nopista bitteihin -näyttelylehtinen, KK. 
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myös puhtaasti viihteellisiä pelejä, joilla ei ollut yhteyttä historiallisiin tapahtumiin.11 

 

Tutkin työssäni alla listattuja neljää sisällissotateemaista lautapeliä. Kaikki pelit ovat kahdesta 

kolmelle pelaajalle suunnattuja strategisesti suuntautuneita sotapelejä, jolla tarkoitan sitä, että 

pelaajat joutuvat tekemään peleissä suunnitelmia, ja pohtimaan siirtojaan päihittääkseen 

vastustajansa. Pelien yksityiskohtaisuudessa ja vaativuudessa on kuitenkin havaittavissa selkeitä 

eroja, kuten analyysikappaleessa asiaa tarkemmin havainnollistan, ja siksi puhun vanhemmista 

peleistä mieluummin strategisesti suuntautuneina peleinä, kuin varsinaisina ”strategiapeleinä”. 

Kaikista aineistoni peleistä on tiedossa vähintäänkin julkaisuvuosi ja kustantaja, ja uudemmista 

peleistä myös pelin suunnittelija. Vuonna 1918 julkaistut pelit ovat tarkasteltavissa digitoituina 

versioina Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa, ja uudempia pelejä on ollut tutkielmani 

kirjoittamishetkellä myynnissä pelivalmistajien verkkosivuilla ja lautapeliliikkeissä. Käytän 

tutkimukseni lähteinä myös Kansalliskirjaston pienpainatekokokoelmasta löytämiäni vanhempia 

pelejä käsitteleviä sanomalehtiartikkeleita ja mainoksia, jotka on julkaistu joulukuussa 1918, sillä 

uskon, että ne antavat lisää tietoa peleistä. Kyseiset artikkelit on eritelty tutkielmani 

lähdeluettelossa.  

 

Tutkimusaineistoni pelit: 

 

Suomen vapaussota, 

Kustannusliike Minerva, 1918. 

 

Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918, 

Juusela & Levänen, 1918. 

 

Helsinki 1918, 

Hannu Uusitalo & Kim Paqvalin, 

Uusitalo & Paqvalin Games, 2018. 

 

Veli veljeä vastaan – 1918, 

Antti Lehmusjärvi, 

Linden Lake Games, 2018 

 
11 Ylänen 2007. 
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Aineiston lähempi tarkastelu osoittaa, että neljä lautapeliä on sopivankokoinen otos pro gradu -

muotoiseen tutkielmaan. Etenkin uudemmat pelit ovat verrattain monimutkaisia ja komplekseja 

strategiapelejä monine ulottuvuuksineen ja toimintoineen, ja pelkästään pelien pelaaminen vie 

tuntikaupalla aikaa. Pelien mekaniikassa, retoriikassa ja pelimaailman reunaehdoissa riittää niin 

ikään runsaasti materiaalia ja kiinnekohtia tieteellistä analyysia ajatellen. Mikäli 

tutkimusaineistooni olisi suurempi, yksittäiset pelianalyysit jäisivät väistämättä pinnallisemmiksi ja 

suppeammiksi, jolloin myös työn laatu kärsisi. Nykyistä pienempää aineistoa tarkasteltaessa 

tutkimustuloksia ei voisi puolestaan pitää järin luotettavina, minkä vuoksi tutkielman yleinen 

merkittävyys vähenisi.  

 

Vuoden 1918 pelit ovat ainoat heti sodan jälkeen julkaistut Suomen sisällissotaa kuvaavat 

lautapelit, jotka arkistoista tai museoista löysin. Voikin olettaa, ettei pelejä ole julkaistu kaiken 

kaikkiaankaan kovin montaa, mikäli rajauksen piiriin ei lueta laajemmin kaikkia ensimmäistä 

maailmansotaa käsitteleviä lautapelejä. Siksi uskallan myös väittää, että kyseisten pelien 

sisällyttäminen tutkielmani aineistoon antaa verrattain kattavan kuvan sisällissodan 

representaatiosta lautapeleissä kyseisenä ajanjaksona. Sodan muistovuonna ilmestyi tietojeni 

mukaan kuusi uutta sisällissotateemaista lauta- tai korttipeliä, mutta tutkielmani 

aloittamisajankohtaan, syksyyn 2018 mennessä niistä oli julkaistu viisi. Ohitan tutkimuksessani 

sekä ulkomaalaisvalmisteisen lautapelin että korttipelin, jotta tutkimusaineistoni olisi 

mahdollisimman yhdenmukainen ja vertailukelpoinen, ja käsittelisi sodan muistokulttuuria 

nimenomaan suomalaisissa peleissä. Siten aineistoni rajautuu vuoden 2018 osalta luonnollisesti 

kahteen yllä mainittuun peliin. 

 

Pelejä tutkittaessa lähdekriittisyys on tietysti ensiarvoisen tärkeää. Kuten jo aiemmin mainitsin, 

pelit eivät missään nimessä tarjoa objektiivista tai kaiken kattavaa kuvaa vuoden 1918 tapahtumista, 

sillä niillä ei ole velvollisuutta käsitellä historian tapahtumia totuudenmukaisesti. Sotaa on lisäksi 

mahdotonta jäljentää kaiken kattavasti pelillisessä muodossa, vaikka historiallisille faktoille olisikin 

pysytty uskollisina. Pelit joutuvat vääjäämättä oikomaan mutkia suoriksi ja tiivistämään 

monimutkaisia tapahtumakulkuja helpommin pureskeltavaan muotoon. Pelejä tutkittaessa on myös 

oleellista ymmärtää, miten kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne on vaikuttanut pelien 

esitystapoihin ja maailmankuviin. Tarkastelenkin työni teoriaosuudessa sisällissodan 

muistokulttuuria ja kollektiivisen muistamisen äänenpainoja sodan jälkeisiltä vuosilta aina 

nykypäivään asti, jotta syy-seuraussuhteet muistokulttuurin kehityksen ja peleistä välittyvien 

maailmankuvien välillä tulisivat mahdollisimman selvästi näkyviin. En arvota työssäni sitä, miten 
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suotavaa sodan pelillistäminen on, tai arvioi pelien yleistä merkittävyyttä omina aikakausinaan, 

vaan keskityn puhtaasti pelien ominaisuuksiin ja viesteihin, sekä siihen, mitä kiinnekohtia niillä on 

oman aikansa kulttuuriin. Suomen sisällissodan pelillistämistä on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, 

minkä tähden on kiinnostavaa tarkastella konfliktin käsittelyä nimenomaan pelilaudoilla ja pelien 

taustakertomuksena.  

 

Tieteellisen tutkimustiedon merkitystä populäärikulttuurin esitysten ja julkisen keskustelun 

inspiraationa on usein korostettu. Vaikutussuhde voi kuitenkin toimia myös toiseen suuntaan, 

populäärikulttuurista tutkimukseen, kuten Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina 

Kinnunen huomauttaa.12 Aineistooni kuuluvien pelien voidaan kenties kritisoida tavoittaneen 

julkaisuaikanaan vain rajallisen kohdeyleisön ja olevan häviävän pieni osa kaikkia aikakaudella 

julkaistuja sisällissotateemaisia populaarikulttuurin tuotoksia. Se ei silti tarkoita, etteikö kyseisten 

pelien tutkiminen olisi tarkoituksenmukaista tai perusteltua. Yhtä lailla pelit, kuten muutkin 

painotuotteet voivat tarjota kiinnostavan kurkistusikkunan jossakin ajassa vallinneisiin käsityksiin, 

uskomuksiin, kulttuurisiin mielikuviin ja itsestäänselvyyksiin, olipa niiden painosmäärä 

minkäkokoinen tahansa, kuten pelitutkija Henna Ylänen on todennut. Hän kutsuukin pelejä 

”alemman tason mielikuvanluojiksi”.13 Peleistä tekee lisäksi kiinnostavia se seikka, että niiden 

esitystapa on niin erilainen, sanoisin jopa monikerroksellinen esimerkiksi kaunokirjallisiin 

tuotoksiin verrattuna. Pelit voivat välittää informaatiota tekstien ja kuvien lisäksi myös niin 

kutsutun pelimekaniikan, eli pelin sääntöjen ja reunaehtojen mahdollistaman toiminnallisuuden ja 

pelikokemuksen (engl. gameplay) välityksellä.14 Pelien soveltuvuutta tutkimuskohteiksi on epäröity 

juuri niiden moninaisten esitystapojen vuoksi. Erilaisiin pelitoimintoihin, pelimekaniikkaan ja 

kuviin kätkeytyvät merkitykset ovat kuitenkin yhtä lailla relevantteja tutkimuskohteita kuin 

perinteiset tekstitkin, kuten hypermedian professori Frans Mäyrä huomauttaa.15 Ylänen on samoilla 

linjoilla Mäyrän kanssa ja esittää, että pelejä on mahdollista tutkia analysoimalla muun muassa 

niiden sääntöjä ja reunaehtoja, pelimekaniikkaa sekä kuvallisen ja tekstuaalisen esittämisen 

tapoja.16 Voidaankin sanoa, että pelitutkimuksen eli ludologian tutkimusmetodit ja katsantokanta 

eivät ole kovin tarkasti rajatut, vaan pelejä voi lähestyä esimerkiksi mediatutkimuksen, 

kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden ja sosiologian näkökulmasta.17  

 
12 Kinnunen 2018, 339. 
13 Ylänen 2017. 
14 Mäyrä 2008, 16-17. 
15 Mäyrä 2008, 13-21. 
16 Ylänen 2017. 
17 Mäyrä 2008, 5-11. 
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Yhdistelen itsekin työssäni useampia metodeja, jotka seuraavaksi esittelen, sillä mikään yksittäinen 

lähestymistapa tai metodi ei pysty mielestäni avaamaan peleissä ilmeneviä viestejä, merkityksiä, 

ideologisia valintoja ja maailmakuvia tarpeeksi monipuolisesti, eikä voi siten myöskään vastata 

sellaisenaan tutkimuskysymyksiini. Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja tutkimusmetodeinani käytän 

sekä tekstuaalista että kontekstuaalista analyysiä. Tekstuaalisen analyysin keinoin tarkastelen 

pelien visuaalis-tekstuaalisessa kokonaisuudessa esiintyvien viestien merkityksiä, kuten 

pelimateriaalien sanomaa, kielenkäyttöä ja aihevalikoimaa. Kontekstuaalisen analyysin avulla 

suhteutan puolestaan viestit pelejä ympäröineeseen maailmaan ja kartoitan laajemmin erilaisia 

tekijöitä tekstien taustalla, kuten kunkin pelin julkaisuaikana vallinnutta yhteiskunnallista tilannetta. 

Tarkastelen muun muassa pelien näkökulmaa, sääntöjä, visuaalista ilmettä, pelitapahtumia sekä 

pelien rajamaailmaa ja asetan pelit historialliseen kontekstiin. Vaikka puhunkin tutkimuksessani 

selkeyden vuoksi vanhoista ja uusista peleistä, analysoin kunkin pelin yksitellen ja vertaan myös 

pelejä keskenään. Tutkin niin ikään peleihin liittyvää taustamateriaalia, kuten mainoksia ja 

lehtileikkeitä ja kartoitan, tarjoavatko ne lisätietoa peleistä tai pelintekijöiden mahdollisista 

taustakytköksistä ja aatemaailmasta. Pelkästään tekstuaalisia ja kontekstuaalisia esitystapoja 

tarkastelemalla analyysini jäisi kuitenkin vajavaiseksi. Kolmanneksi tutkimusmetodikseni on 

valikoitunut pelaaminen, joka auttaa minua havainnollistamaan, miten sotatapahtumien 

muuttaminen pelilliseen muotoon, eli pelillistäminen käytännössä toimii, ja miten pelisäännöt ja 

pelien reunaehdot tulevat näkyviin pelilaudoilla. Pelaaminen on niin keskeinen osa pelien 

perusolemusta, että ilman sitä pelianalyyseistä jäisi puuttumaan jotain hyvin olennaista. Kyseisen 

metodin tarkoituksena on siis osaltaan syventää kontekstuaalista ja tekstuaalista analyysiä ja antaa 

kattavampi kokonaiskuva peleistä. 

 

1.3 Aikaisempi tutkimus 

 

Pelitutkimus on Suomessa vielä verrattain nuori tieteenala, ja pelitutkijoiden metodit, 

kiinnostuksenkohteet ja esitystavat ovat hyvin moninaisia, kuten jo aiemmin mainitsin. Vaikka pelit 

nähdään usein yhtenä mediakulttuurin osana, niillä ei ole samalla tavoin vakiintunutta 

tutkimustraditiota kuin perinteisillä medioilla.18 Tutkimuksesta tekee entistä kirjavampaa se, että 

pelitutkimuksen alle luetaan niin lautapeleihin kuin digitaalisiin peleihin liittyvä tutkimus. Viime 

vuosina suomalainen pelitutkimus on keskittynyt etupäässä digitaalisiin peleihin. Suomen 

 
18 Ylänen 2007. 
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pelitutkimuksen seuran mukaan pelkästään vuosien 1998 ja 2012 välillä julkaistiin 35 digitaalista 

pelejä käsittelevää väitöskirjaa.19 

 

Digitaalisten pelien ylivoimaa pelitutkimuksen saralla tukevat myös omat havaintoni. 

Kartoittaessani suomalaista lautapelitutkimuksen kenttää, en löytänyt ainuttakaan julkaistua 

tutkimusta, joka tarkastelisi nimenomaan suomalaisten lautapelien historiankäyttöä. Pelitutkija 

Henna Ylänen valmistelee parhaillaan Turun yliopiston kulttuurin ja historiantutkimuksen 

laitokselle väitöskirjaa, joka tarkastelee suomalaisia lautapelejä 1800-luvun loppupuoliskolta aina 

1970-luvulle asti. Ylänen on käsitellyt aiemmin niin ikään nationalismia ja konflikteja 1900-luvun 

alun suomalaisissa peleissä ja sivuaa samassa yhteydessä myös sisällissotateemaisia pelejä.20  

Yläsen tekemät havainnot antavat tutkielmalleni vertailupohjaa ja auttavat minua ymmärtämään 

1900-luvun alun lautapelikulttuuria sekä pelitutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja. Yksikään 

suomalainen pelitutkimus ei ole kuitenkaan keskittynyt tietääkseni yksinomaan sisällissotaa 

kuvaaviin lautapeleihin, tai verrannut eri aikakausilla ilmestyneitä pelejä keskenään, ja jo näillä 

perustein voidaankin sanoa, että historiallinen lautapelianalyysi tarvitsee kipeästi uusia avauksia. 

 

Sisällissota-tutkimus oli sodan jälkeisinä vuosikymmeninä ennemmin muistelua kuin todellista 

tutkimusta, ja kirjoitettu pitkälti valkoisesta näkökulmasta. Puolueettoman sisällissotatutkimuksen 

katsotaan virinneen oikeastaan vasta 1990-luvulla, ja siihen on syynä useita eri tekijöitä, kuten 

Neuvostoliiton romahtamista seurannut uusisänmaallinen käänne, joka uudisti toisen 

maailmansodan julkista muistamista, ja muovasi myös sisällissodan muistokulttuuria.21 Käsittelen 

aihetta tarkemmin tutkielmani luvussa kaksi. Osansa muutokseen on ollut myös länsimaisen 

historiankirjoituksen läpikäymällä muistobuumilla22, jonka myötä kollektiivinen muistaminen on 

alkanut toden teolla kiinnostaa tutkijoita, kuten osoitan toteen työni menneisyyssuhdetta ja julkista 

muistamista käsittelevässä kappaleessa 1.4. Keskiössä sisällissodan muistokulttuurin tutkimuksessa 

on ollut maailmansotien välinen aika, jolloin vapaussodan myytti hallitsi julkista muistamista, ja 

punaisten rikas muistokulttuuri kehittyi piilossa katseilta.23 Sekä punaista että valkoista 

muistokulttuuria on tutkittu useiden julkaisujen verran, joskaan toisen maailmansodan jälkeen 

sisällissota ei ole enää muodostanut suomalaisyhteiskunnan keskeisintä kollektiivisen muistamisen 

 
19 Sotamaa & Suominen 2013, 109. 
20 Ylänen 2017. 
21 Tepora & Roselius 2018, 14-21. 
22 Berger & Conrad 2015, 353-354; Tepora & Roselius 20-21. 
23 Tepora & Roselius 2018, 20-21. 
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kohdetta, vaan jäänyt talvisodan varjoon, kuten Tuomas Tepora huomauttaa.24 Ulla-Maija Peltonen 

ja Tauno Saarela ovat keskittyneet työväenliikkeen tapoihin muistella sotaa yhteiskunnassa, jossa 

porvareiden tulkinta hallitsi julkista muistamista. Peltosen katsantokanta on ollut punaisten 

muistitieto- ja perinneaineistoihin keskittyvä, kun taas Saarela on tarkastellut muistamisen poliittista 

puolta.25 Aapo Roselius ja Mika Siironen ovat sen sijaan tutkineet vapaussotamyyttiä ja valkoista 

hegemoniaa sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. Roselius on korostanut paikallistason ja 

muistoaktiivien merkitystä voittajapuolen julkisessa muistamisessa, ja Siironen on selvittänyt muun 

muassa, miksi ”valkoinen veljeys” ajautui kriisiin 1930-luvulla.26 Tuomas Tepora on puolestaan 

tarkastellut sota-ajan ryhmäsymboleita yhteisöllisyyden rakentajina sekä punaisten ja valkoisten 

eriytyneiden muistokulttuurien muutosta yhtenäisemmäksi sodan muistoksi.27 Muistokulttuuria 

koskeva aikaisempi tutkimus on keskeisessä osassa myös oman työni kannalta. Se auttaa minua 

sijoittamaan pelit aikalaiskontekstiin ja ymmärtämään paremmin, miten sotaa on eri 

vuosikymmeninä käsitelty, sekä miksi pelisuunnittelijoiden valinnat ovat sellaisia kuin ovat. 

Aikaisemman historiankirjoituksen myötä pystyn myös paremmin hahmottamaan 

muistokulttuurissa tapahtuneita isoja kehityskulkuja ja muutoksia, mikä antaa minulle valmiudet 

etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiini.  

 

1.4 Menneisyyssuhde ja julkinen muistaminen 

 

Historiantutkimus tarkastelee aina jonkin yhteisön suhdetta menneisyyteen, oli sitten kyse kuinka 

kaukaisista tapahtumista tahansa,28 ja on siksi täynnä käsitteitä, jotka pureutuvat ryhmien ja 

yhteisöjen menneisyyskäsityksiin. Tutkielmani käsittelee sotatapahtumista tehtyä lautapelitulkintaa, 

joka on niin ikään yksi menneisyystulkinnan muoto. Koska lähestyn aihetta julkisen muistamisen 

näkökulmasta, olennaisia termejä työni kannalta ovat etenkin muistokulttuurin, kollektiivisen 

muistin ja kansallisen kertomuksen käsitteet, joita tarkastelen seuraavassa luvussa sekä yleisellä 

tasolla että sotaan liitännäisinä termeinä. 

 

Historiallisten tarinoiden kertominen on ollut osa ihmisten sosiaalista toimintaa niin kauan kuin on 

ollut kirjallista ja kielellistä viestintääkin. Sosiaaliset ryhmät ja yhteisöt ovat luoneet kollektiivisen 

muistamisen muotoja kertomalla tarinoita sukupolvelta toiselle jo kauan ennen kuin historiakäsite 

 
24 Tepora 2018a, 181-188. 
25 Peltonen 1996; Saarela 2018. 
26 Roselius 2010; Siironen 2012. 
27 Tepora 2011; Tepora 2018b. 
28 Hentilä 2001, 29. 
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oli edes muodostunut.29 Kollektiivisen muistin eli julkisen muistamisen nykyaikainen määritelmä 

liitetään kuitenkin useimmiten ranskalaisfilosofi ja -sosiologi Maurice Halbwachsiin, joka esitteli 

termin 1920-luvulla.30 Sittemmin käsite on alkanut kiinnostaa historioitsijoita ympäri maailman, ja 

historiantutkimukseen on alettu suhtautua vain yhtenä menneisyydestä muodostettujen tulkintojen 

osana.31 1980-luvulta lähtien eurooppalainen historiankirjoitus on elänyt erityistä muistibuumia, eli 

muistamisen kultakautta, jonka yhtenä pyrkimyksenä on ollut tukea maanosan yhteistä 

historiatietoisuutta luovaa muistipolitiikkaa.32 Kollektiivisen muistin teoriassa keskeistä on, että 

yksilön muistojen ajatellaan olevan perusluonteeltaan yhteisöllisiä, eli rakentuvan ja muokkautuvan 

ihmisten välisessä kanssakäymisessä.33 Yhteisölliselle muistamiselle on myös ominaista 

äärimmäinen selektiivisyys: jotkut muistot elävät ja nostetaan esiin, kun taas toiset hautautuvat 

unohduksiin joko tahallisesti tai tahattomasti.34 Historiantutkimusta on monesti luonnehdittu 

kollektiiviseksi muistamiseksi, mutta myös historiakulttuuri, kuten populaarikulttuurin teoksiin 

kanavoituva muistaminen, kuuluu yhtä lailla sen piiriin. Kollektiiviseksi muistamiseksi voikin 

luonnehtia kaikkia niitä nykyisyyden menneisyyksiä, jotka ovat kokemusvarastona nykyisyydessä 

läsnä.35  

 

Julkinen, yhteisöllinen muistaminen nousi Euroopassa pinnalle, kun ensimmäinen maailmansota 

synnytti uudenlaisen, sodassa menehtyneiden muistelemiseen keskittyvän muistokulttuurin, josta 

tuli huomattava ilmiö joka puolella maanosaa niin valtio- kuin ruohonjuuritasollakin.36 Suomessa 

muistelu keskittyi sisällissotaan ja näkyi niin kirjallisuudessa, elokuvissa, muistomerkeissä ja -

seremonioissa kuin yhdistystoiminnassakin.37 Myös tutkielmani lähdeaineistoon kuuluvat lautapelit 

ovat kollektiivista muistamista, sillä ne hyödyntävät sotatapahtumia taustakertomuksenaan, ja sillä 

tavoin tulkitsevat ja muistelevat sisällissotaa. Historianprofessori Seppo Hentilän mukaan suurten 

poliittisten ja yhteiskunnallisten mullistusten, kuten sotien jälkeen menneisyyden käsittelemisen 

tarve on perinteisesti ollut voimakkain.38 Muistaminen on ollut usein yksinkertaistavaa ja 

sankaruutta korostavaa, sillä sodan traumat on vaikea pukea yhteiskunnassa sanoiksi. Ne säilyvät 

historiantutkija Tuomas Teporan sanoin kuin kansakunnan yhteisenä haavana, jota hoidetaan 

 
29 Berger & Conrad 2015, 8-9. 
30 Assmann 2011, 21-23. 
31 Olick & Robbins 1998, 106-112; Miettunen 2014, 167-177. 
32 Berger & Conrad 2015, 353-354. 
33 Assmann 2011, 21-23. 
34 Olick & Robbins 1998, 109-112. 
35 Salmi 2001, 134-143. 
36 Roselius 2018, 257. 
37 Roselius 2018, 257; Tepora & Roselius 2018. 
38 Hentilä 2001, 40. 
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muistomerkkien, historiankirjoituksen ja populaarikulttuurin tuotosten avulla.39 Toisaalta sodan 

julkisissa muistoissa on myös voitu tuomita konfliktin hävinnyt osapuoli. Voittajat ovat nostaneet 

häviäjien epäinhimilliset teot esiin, mutta jättäneet samalla retoriikkansa ulkopuolelle ne julmuudet, 

joihin ovat itse sodan aikana syyllistyneet.40 Vastaava kehityskulku on havaittavissa myös 

Suomessa sisällissodan jälkeisessä yhteiskunnassa. Valkoisen Suomen vapaussotatulkinnan mukaan 

punaiset olivat pettureita, jotka olivat suorittaneet sodassa raakalaismaisia veritekoja valkoisia 

joukkoja vastaan, kuten tutkielmani toisessa kappaleessa tarkemmin selvitän. Sen sijaan valkoisten 

järjestämille teloituksille ja vankileireille ei ollut porvarillisessa retoriikassa jalansijaa.41 Näkemys 

on tietysti äärimmäisen yksinkertaistava tulkinta sodasta, ja sopii yhteen juuri kollektiivisen 

muistamisen selektiivisen luonteen kanssa. 

 

1900-luvulla käytyjen sotien voi sanoa toimivan edelleenkin eräänlaisina kollektiivisen 

muistamisen kiinnekohtina, joilla on merkittävä rooli suomalaisten identiteeteissä. 

Ryhmäidentiteetit muodostuvat menneisyyden avaintapahtumista, joihin ryhmän jäsenet ovat 

muodostaneet tunneperäisen siteen joko henkilökohtaisten kokemusten, muiden ihmisten julkisten 

ulostulojen tai kulttuuristen representaatioiden välityksellä. Samaten myös Suomen sisällissota on 

säilyttänyt asemansa kansallisen kollektiivisen muistamisen keskiössä. Teporan mukaan 

raakalaismainen veljessurma on paitsi vahva kimmoke lukuisille populäärikulttuurin teoksille, 

samalla jo niin etäinen tapahtuma, että sitä on turvallista käsitellä julkisesti. Onhan sen päälle 

kerrostunut muun muassa talvisodan kertomus kansakunnan yhtenäisyydestä.42  

 

Saksalaishistorioitsija Jörn Rüsen on painottanut historiatietoisuuden esiintymistä narratiiveissa eli 

tarinoissa. Kansallisen kertomuksen voikin nähdä eräänlaisena kansakunnan yhteisöllisen 

identiteetin muovaajana. Käytännössä termillä viitataan yhteisön menneisyydessä vaikuttaviin 

keskeisiin tapahtumiin ja niistä tehtäviin tulkintoihin. Kansallinen kertomus ei esiinny sellaisenaan 

missään tietyssä teoksessa, vaan tarkoittaa ennemminkin ”kansakunnan suurta tarinaa”, joka 

määrittelee, mistä asioista yhteiskunnassa on sopivaa puhua, ja mistä tulee vaieta.43 Julkista 

muistelua ja kansallista kertomusta voidaan myös käyttää edistämään tiettyjä poliittisia päämääriä. 

Esimerkiksi entisessä Neuvostoliitossa toisen maailmansodan julkinen muistelu sisälsi suoranaista 

 
39 Tepora 2015. 
40 Hentilä 2001, 40-41. 
41 Tepora & Roselius 2018. 
42 Tepora 2015. 
43 Berger & Conrad 2015, 2. 
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historian muokkaamista ja yksilölähtöisen muistelun rajoittamista ja sensurointia.44 Samoin myös 

Suomen sisällissodassa valkoiset ovat käyttäneet valkoisen Suomen vapaussotakertomusta omien 

tarkoitusperiensä ajamiseen.45 Hentilän mukaan sekä vallanpitäjät että vallankumoukselliset ovat 

puolustaneet tekojaan historiantapahtumiin vedoten kaikissa nykyaikaisissa kulttuureissa. Kyse on 

”menneisyydenhallinnasta” (saksaksi Vergangenheitsbewältigung), joskin Hentilä osoittaa 

suomenkielisen käännöksen heikkoudet, sillä saksankielinen termi tarkoittaa ennemmin 

menneisyyden kanssa toimeen tulemisesta ja sitä kautta sen ”hallitsemisesta”.  Käsitteestä alettiin 

puhua laajemmin 1980-luvulla Länsi-Saksassa, kun julkinen historiakeskustelu ja kiinnostus 

yhteisölliseen muistamiseen nostivat yhteiskunnassa päätään. Keskustelu virisi vastauksena 

pohdintaan, miten holokaustia pitäisi julkisessa retoriikassa käsitellä, ja sivutuotteena muotoutui 

paljon uutta käsitteistöä, joka on sittemmin noussut historiantutkimuksen keskiöön.46 

 

Kulttuurin aluetta, jolla menneisyys kohdataan, ja sille annetaan merkityksiä, voidaan nimittää 

historiakulttuuriksi (Geschichtskultur).47 Käsite viittaa kaikkiin niihin tapoihin ja areenoihin, joilla 

menneisyyttä koskevia tietoja ja mielikuvia tuotetaan ja käytetään esimerkiksi museoissa, kouluissa 

ja näyttelyissä. Kyse on siis konkreettisista jokapäiväisen historian esittämismuodoista. Saksassa 

käsitteellä on ollut vahva poliittinen ja yhteiskunnallinen yhteys, mutta muualla anglosaksisessa 

maailmassa public history -käsitteellä tarkoitetaan niin ikään populaarikulttuurin keinoja kertoa 

menneisyydestä.48 Historiakulttuurin lisäksi historiankäyttöä voidaan jäsentää myös 

historiapolitiikka ja historiakäsitys -termien avulla. Historiapolitiikasta puhuttaessa keskiössä ovat 

historian käyttöä ohjaavat intressit ja tavoitteet. Se on siis selvästi tietoista toimintaa, toisin kuin 

historiakäsitykset, jotka ovat historiankäyttöä ohjaavia ja aktivoivia näkemyksiä, ja voivat siten olla 

myös passiivisia.49  

 

On myös syytä korostaa, että menneisyydestä tehtyjen tulkintojen merkitykset ovat aina 

aikasidonnainen asia, ja muuttuvat ajan kuluessa. Menneisyyskäsityksiin vaikuttavat niin 

tutkimuskohteena oleva ajanjakso, tutkimuksen ajankohta sekä aika, jolloin tutkimustulokset 

esitetään.50 Peilaan omassakin tutkielmassani suomalaista muistokulttuuria nykyisyyteen sidottuna, 

mutta perehtymällä aikalaiskulttuureihin perusteellisesti ja tarkastelemalla niitä mahdollisimman 

 
44 Merridale 1999, 61-83. 
45 Tepora & Roselius 2018. 
46 Hentilä 2001, 31-34; Hentilä 2018, 10. 
47 Hentilä 2001, 32. 
48 Hentilä 2001, 32; Salmi 2001, 134. 
49 Kalela 2001, 21; Hentilä 2018, 11.  
50 Hentilä 2001, 28. 
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objektiivisesti, yritän päästä niin liki aikalaiskäsityksiä, kun vain mahdollista. Se, millainen suhde 

jollakin kansakunnalla on menneisyyteensä, kertoo paljon yhteisöstä itsestään. Menneisyyssuhde on 

paitsi poliittisen kulttuurin tärkeä osa, myös keskeinen perusta yksilön, yhteisön ja koko kansan 

itseymmärrykselle ja identiteetille. Avoimissa länsimaisissa yhteiskunnissa ei nojata vain yhteen 

historiakäsitykseen, vaan erilaiset tulkinnat kerrostuvat päällekkäin, ja ovat myös jatkuvassa 

muutoksessa keskenään.51 Samalla lailla kollektiivinen muistaminenkaan ei rajoitu demokraattisissa 

yhteiskunnissa pelkästään virallisten instituutioiden harjoittamaan muistopolitiikkaan, vaan erilaiset 

pienryhmät ja kansalaisyhteiskunnan toimijat nousevat ”virallisen” tulkinnan haastajiksi.52 

Useimmiten puhutaan kuitenkin jostakin vallitsevasta historiankäsityksestä, jota suurin osa 

aikalaistutkijoista ja monesti myös poliittiset vallanpitäjät kannattavat.53 Yllä mainittu kuvaus sopii 

myös sisällissodan jälkeiseen Suomeen, jossa valkoisten vapaussotatulkinta kohosi vallitsevaksi 

historiankäsitykseksi sodan voittajien harjoittaman aggressiivisen muistopolitiikan ansiosta. 

Samalla sen rinnalla eli muitakin tulkintoja, kuten työväestön näkemys sodan syttymissyistä ja 

luonteesta. Punainen muistelu tapahtui kuitenkin paljolti suljettujen ovien takana, eikä työväestön 

tulkintaa vuoden 1918 tapahtumista hyväksytty sodan jälkeisinä vuosikymmeninä osaksi kansallista 

kertomusta.54 Käsittelen seuraavassa kappaleessa tarkemmin sisällissodan julkisessa muistamisessa 

tapahtuneita muutoksia, mikä luo samalla pohjan tutkimusaineistooni kuuluvien pelien analyysille. 

 

  

 
51 Hentilä 2001, 27-30. 
52 Tepora 2015. 
53 Hentilä 2001, 30. 
54 Tepora & Roselius 2018. 
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2. Kansan kahtia jakaneen sodan perintö 

 
Sisällissota jakoi Suomen kansan karkeasti kahtia voittajiin ja häviäjiin, mikä jätti arvet maan 

poliittiseen ja henkiseen perintöön useiden vuosikymmenten ajaksi.55 Sodan jälkeisessä julkisessa 

muistokulttuurissa on nähtävissä kolme selkeää vaihetta. 1920-1930 -luvuilla Suomi vaali 

pääasiassa valkoisten tulkintaa ja vapaussodan myyttiä. 1960-luvulla punaisten tulkinnat 

hyväksyttiin osaksi kansallista kertomusta ja sodasta alettiin puhua kansalaissotana. Sisällissota-

nimitys vakiintui puolestaan julkisessa retoriikassa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvulla, 

jolloin myös sodan puolueettomampi tutkimus yleistyi.56 Vasta viime vuosikymmeninä sotaa on 

myös alettu hahmottaa laajemmin yhtenä ensimmäisen maailmansodan sivujuonteena, kuten 

myöhemmin tässä luvussa tarkemmin kerron.  

 

2.1 Muistelun valkoinen hegemonia  

 
Vielä sotakevään 1918 alussa vapaussotanimitys ei ollut vakiintunut oikeistonkaan keskuudessa. 

Turo Mannisen väitöskirjatutkimus osoittaa, että Vaasan senaatti ajatteli helmikuussa 1918 

kukistavansa punaisten kapinan, kun taas Mannerheim mielsi konfliktin sisällissodaksi. Samaten 

valkoinen lehdistö jakautui kahtia siten, että Pohjanmaalla puhuttiin vapaustaistelusta, ja Itä-

Suomessa suosittiin kansalais- tai sisällissota -nimiä. Sotakevään edetessä ja Saksan intervention 

myötä vapaussotanäkemys yleistyi valkoisessa leirissä, ja konfliktia alettiin tulkita nimenomaan 

itsenäisyystaisteluna. Valkoisen Suomen suurin sotaparadoksi onkin Mannisen mukaan se, että sitä 

mukaa, kun venäläisten osuus Suomen sisällissodan tapahtumiin väheni, valkoisen Suomen Venäjä-

vastaisuus ja vapaussotanäkemys levisivät.57 Vapaussota-näkemykseen sisältyi ajatus siitä, että 

punaiset olivat nousseet kapinallaan poikkiteloin yhteiskunnan lakia ja järjestystä vastaan. 

Vihollisen kanssa veljeilyn lisäksi sosialistit olivat myös kääntäneet selkänsä kansan yhteiselle 

itsenäisyystaistelulle.58 Valkoisten tulkinnasta muotoutui myytti, jota rummutettiin Suomessa 

sisällissodan ja talvisodan välisinä vuosikymmeninä niin voimalla, että se vaikutti syvästi 

suomalaisten historiakäsityksiin, ja sulautui osaksi kansallista kertomusta.59 Valkoisten päämääräksi 

tuli turvata sodassa saavutettu voitto, kitkeä viimeisetkin bolševismin rippeet Suomesta, ja estää 

uuden punakapinan muodostuminen. Se tehtiin rakentamalla maahan tiukka kontrollivalta, joka 

 
55 Tepora & Roselius 2018, 12. 
56 Tepora 2018b, 304-308; Tepora & Roselius 2018, 14-21; Rautio 2018. 
57 Manninen 1982, 221-223. 
58 Roselius 2018, 257-258. 
59 Hentilä 2018, 67; Jussila 2007, 15-16. 
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pystyisi puuttumaan sekä sisäisiin että ulkoisiin uhkiin, ja punaisiin kohdistettiin ankaria 

rangaistustoimia, jotka ylittivät laajuudessaan ja julmuudessaan tavallisen tuomiovallan rajat.60 

Valkoinen vapaussotakertomus oikeutti myös valkoisten veriteot sodan jälkeen. Porvarit ummistivat 

silmänsä joukkojensa suorittamilta laittomuuksilta ja torjuivat työväenlehtien syytökset 

kohdistamalla katseensa punaiseen terroriin. Kun sisällissodan tapahtumia oli myöhempinä 

vuosikymmeninä pakko jollain lailla perustella, sepitettiin kertomus, jonka mukaan laittomuuksiin 

olivat syyllistyneet vain kaidalta tieltä harhautuneet poikkeusyksilöt, eikä teoista voinut syyttää 

maan johtoa.61 

 

Pian sodan jälkeen ruotsinkielisen valkoisen eliitin keskuudessa syntyi kotikutoisia rotuteorioita ja 

kannanottoja, joissa punaisten teot nähtiin koko suomenkielisen väestön rikollisena ominaisuutena. 

Lisäksi nimitys ”punaryssä” nousi valkoisen Suomen kielenkäyttöön keväällä 1918 kuvaamaan 

kommunisteja ja muita laitavasemmalla vaikuttaneita punaisia. Petolliset punaryssät miellettiin 

lainsuojattomiksi huligaaneiksi, joita perustuslailliset oikeudet eivät turvanneet.62 On tietysti 

huomioitava, että valkoisten puolellakin jyrkintä linjaa kannattivat lähinnä kiivaimmat 

oikeistomieliset, ja Suomessa oli myös sovintoa toivovia porvareita. Vapaussotalegendaa toitotettiin 

kuitenkin yhteiskunnassa niin kovaan ääneen, että maltillisemmat ajatusmallit jäivät sen jalkoihin, 

ja eriävien mielipiteiden esittäminen vaati aluksi suurta rohkeutta.63 Kenties uskaliaimman 

vetoomuksen väkivaltaisuuksien lopettamiseksi esitti suurmaanomistaja ja varatuomari Hjalmar 

Linder, jonka kirjoitus ”Nog med blodbad!” (suom. Jo riittää verilöyly!) julkaistiin 

Hufvudstadsbladetissa 28. toukokuuta 1918. Suomenlinnan vankileiriin tutustunut Linder arvosteli 

artikkelissa punaisten mielivaltaisia teloituksia ja ala-arvoisia oloja leireillä, joilla ”kuoli ihmisiä, 

kuin kärpäsiä”.64 Kirjoituksen näkemykset olivat kuitenkin liian edistyksellisiä omalle ajalleen, ja 

tappouhkauksiakin saanut Linder joutui lähtemään maanpakoon Ruotsiin.65  

 

Soraäänistä huolimatta suuri osa kulttuurivaikuttajia, toimittajia ja kirjailijoita asemoi itsensä 

valkoiseen leiriin, mikä edesauttoi vapaussotakertomuksen leviämistä kansan keskuuteen. Jo 

ensimmäisenä sodan jälkeisenä vuonna julkaistiin kymmeniä sotaa käsitteleviä kirjoja, minkä 

lisäksi sanomalehdillä oli näkyvä rooli sodan muistelussa. Sota synnytti epävarmuutta voittajienkin 

 
60 Hentilä 2018, 154. 
61 Hentilä 2018, 71, 83. 
62 Hentilä 2018, 41-42. 
63 Hentilä 2018, 67, 108. 
64 Linder 1918. 
65 Koskinen 2005, 161. 
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puolella, ja kirjoitettuun muotoon pakattu propaganda auttoi pelkojen hälventämisessä.66 1920-

luvun kynnyksellä valkoisen Suomen johto rahoitti muutamia muistitietohankkeita, joiden pohjalta 

syntyi kaksi kilpailevaa, vapaussodan virallisiksi historiikeiksi itsensä julistavaa kirjasarjaa. 

Kuusiosaisen Suomen vapaussota vuonna 1918 -teoksen taustalla vaikutti kenraali Mannerheimin 

vuonna 1918 perustama Vapaussodan historiatoimikunta.67 Jääkäriaktivisti Kai Donnerin 

luotsaaman, kahdeksanosaisen Suomen vapaussota -teoksen kirjoittajakuntaan kuului puolestaan 

sodan käyneitä valkoisia upseereita.68 Roseliuksen ja Teporan mukaan teoksia voi pitää valkoisten 

voiton kirjallisina muistomerkkeinä. Ne kuvastavat sitä, miten tärkeää porvareille oli liittää 

valkoinen vapaussotamyytti osaksi kansallista kertomusta. Muistokulttuurin ja historiankirjoituksen 

rajojen voikin sanoa hämärtyneen sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin valkoisia sympatisoivia 

historiateoksia oli miltei mahdotonta erottaa sodan julkisesta muistelusta ja vastaitsenäistyneen 

valtion identiteetin rakentamisesta.69 

 

Valkoisen Suomen symbolinen ”ylösnousemus” sodan jälkeisenä talvena 1918-1919 tiivistyi 

historiantutkija Aapo Roseliuksen mukaan Suojeluskuntajärjestön aseman vahvistamiseen ja 

kenraali Mannerheimin nousuun maan valtionhoitajaksi.70 Mannerheim ilmoitti ensitöikseen 

tahtovansa luoda vapautusarmeijan ytimeksi kutsumastaan Suojeluskuntajärjestöstä koko maan 

laajuisen, vahvan puolustusorganisaation ja näyttäytyi kevään 1919 aikana sodan voitokkaana 

ylipäällikkönä useissa sodan muistojuhlallisuuksissa.71 Isänmaalliseen kampanjointiin kuului viisi 

ympäri Suomea suuntautuvaa maakuntamatkaa, joiden tarkoituksena oli tukea suojeluskuntia ja 

valkoista rintamaa.72 Elokuussa 1918 suojeluskuntien asema virallistettiin suojeluskunta-

asetuksella, ja sitä vahvistettiin entisestään vuoden 1927 suojeluskuntalailla. Suojeluskuntajärjestön 

rinnalle perustettiin myös itsenäinen naisjärjestö Lotta Svärd. Suojeluskunnista muodostuikin pian 

sodan jälkeen tietynlainen valkoisen Suomen selkäranka.73 Järjestö julisti olevansa puolueeton, 

politiikan yläpuolella toimiva isänmaallinen liike, mutta oli tosiasiassa lähellä oikeistolaista, 

puolisotilaallista organisaatiota,74 joka operoi samaan aikaan sekä osana puolustusvoimia että 

paikallisen tason kansaliikkeenä.75 Järjestön askelmerkeiksi muodostuivat kansanvalistus, 

 
66 Roselius 2010, 63-64. 
67 Tepora & Roselius 2018, 14-15. 
68 Hentilä 2018, 67. 
69 Tepora & Roselius 2018, 14-15. 
70 Roselius 2018, 262. 
71 Roselius 2010, 75-76; Roselius 2018, 262. 
72 Roselius 2018, 262-263. 
73 Hentilä 2018, 157-158. 
74 Hentilä 2018, 159. 
75 Roselius 2010, 85-86; Roselius 2018, 267-268. 
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isänmaallisen hengen luominen ja vapaussodan perintötoiminnan järjestäminen.76 Sillä oli 

keskeinen rooli muun muassa sodan jälkeisissä julkisissa muistomerkkihankkeissa.77  

 

Tärkeimmäksi valkoisen Suomen propagandakanavaksi nousivat Roseliuksen mukaan kuitenkin 

sankarihautajaiset, joita pidettiin todisteina vahvasta, vapauden itselleen taistelleesta kansasta.78 

1920-luvun taitteessa myös useat muistomerkki- ja sankaripatsashankkeet nostivat päätään ja 

levisivät buumiksi asti. Vuoteen 1929 mennessä valkoinen Suomi oli pystyttänyt kaikkiaan 333 

muistomerkkiä yli 300 paikkakunnalle, kun punaisia muistomerkkejä oli noussut samassa ajassa 

vain 11 taajamaan.79 Patsasbuumi oli osa maailmansodan muistokulttuuria, ja jatkoa 1800-luvulla 

heränneelle pyrkimykselle luoda kansallisia monumentteja. Patsashankkeet olivat osoituksia 

uudentyyppisestä historiasta ja kollektiivisesta muistista, ja niissä yhdistyi ajatus muistelun 

näkyvyydestä ja pysyvyydestä.80 Patsaita pystytettiin myös paikkakunnille, joilla ei ollut käyty 

sisällissodan taisteluita, tai ollut omia sankarivainajia muisteltavana.81 Sodan syttymispäivä 28. 

tammikuuta vakiintui lisäksi julkisessa muistelussa pyhäksi tammisunnuntaiksi, mutta hävisi 

kuitenkin tärkeydessä voiton ja vapaussodan päättymispäivälle 16. toukokuuta, jota vietettiin 

juhlavin menoin Helsingin Senaatintorilla armeijan ja suojeluskuntaparaatien voimin.82 Kiivainta 

muistaminen oli sodan yksivuotismuistovuonna 1919, jolloin se täytti poliittisen historian 

emeritusprofessori Seppo Hentilän sanoin lähes maanisuuden rajat.83 Lähes jokaisessa kunnassa 

järjestettiin kotiinpaluu- ja muistojuhlia, jotka toivat selkeyttä vaikeasti ymmärrettäviin 

sotatapahtumiin, ja liittivät paikallistason tapahtumat osaksi suurta kertomusta.84 Vaikka 1920-

luvun kuluessa muistojuhlinnan suurin terä alkoi olennaisesti tylsyä,85 voitonpäiväjuhlallisuuksien 

perinne eli silti suojeluskuntien hallitsemassa julkisessa muistokulttuurissa aina talvisotaan asti.86  

 

1930-luvulle tultaessa maailmanlaajuinen lama vahvisti entisestään äärioikeistoa Suomessa, ja 

vasemmistovastainen, vapaussodan kertomuksesta ammentava Lapuan liike aloitti toimintansa. 

Vahvasti demokratianvastainen liike oli vahvimmillaan valkoisen Suomen ytimessä Pohjanmaalla, 

mutta keräsi kannattajia ympäri Suomen. Liikkeen toimintaa leimasivat brutaalin väkivaltaiset 

 
76 Roselius 2010, 56. 
77 Roselius 2018, 269. 
78 Roselius 2010, 36. 
79 Peltonen 2003, 222-223. 
80 Roselius 2010, 91. 
81 Hentilä 2018, 77. 
82 Roselius 2010, 44-45. 
83 Hentilä 2018, 76. 
84 Roselius 2010, 35-41, 47. 
85 Hentilä 2018, 76. 
86 Roselius 2018, 263-264. 



 

 19 
 

toimintatavat vasemmistolaisten kyydityksistä eli ”muilutuksista”, pahoinpitelyihin ja jopa 

tappoihin.87 Kyyditykseltä ei välttynyt edes entinen tasavallan presidentti Ståhlberg puolisoineen.88 

Liike ei onnistunut kuitenkaan hajottamaan suomalaista parlamentaarista demokratiaa, vaan sen 

radikaalius kääntyi lopulta itseään vastaan. Maltillinen oikeisto ja vasemmisto lähentyivät, ja 

lapuanliikkeen johto pidätettiin lopulta vuonna 1932 samojen suojeluslakien nojalla, jotka oli luotu 

liikkeen painostuksesta kommunismin tukahduttamiseksi.89 Liikkeen perintönä muodostunut 

Isänmaallinen kansanliike jatkoi silti toimintaansa vuosien ajan ja vaikutti myös sisällissodan 

muisteluun.90 Toinen valkoiseen muistoon vaikuttaneista ilmiöistä 1930-luvulla oli 

veteraaniliikkeen nousu ja Vapaussodan rintamamiestenliiton perustaminen. Liitto käytti hyväkseen 

veteraanien asemaa ja ajoi vapaussodan nimissä uudistuksia, joiden oli määrä johtaa 

totalitaarisempaan yhteiskuntaan. Epäonnistuneen Mäntsälän kapinan ja muutaman muun harha-

askeleen jälkeen liitto alkoi kuitenkin hillitä radikalismiaan 30-luvun puolivälissä.91 Valkoinen 

vapaussotakertomus ei onnistunut yhdistämään koko kansaa, kuten muistiaktivistien ydinjoukko oli 

toivonut. Se ei myöskään saavuttanut 30-luvun jälkeen enää koskaan vastaavaa asemaa sodan 

julkisessa muistamisessa.92 Päinvastoin, hiljalleen yhteiskunnassa alkoi muodostua ajatus sodan 

vähemmän poliittisesta muistelusta.93  

 

2.2 Punaisten tukahdutettu muistokulttuuri  
 

Työväenliikkeen asema suomalaisessa yhteiskunnassa oli sisällissodan jälkeen heikko, ja valkoinen 

Suomi valvoi tiukasti vasemmiston toimintaa.94 Punaisten muistelulle ei jäänyt liioin tilaa valtion 

virallisessa retoriikassa. Mikäli työväestö yritti tuoda omaa näkökulmansa sotaan laajemmin esiin, 

viranomaiset ja porvarispuoli tuomitsivat sen nopeasti kiihotuksena valtionvastaiseen toimintaan.95  

Vaikka punaisten julkinen muistaminen tukahdutettiin alkutekijöihinsä, muistokulttuuri eli 

maailmansotien välisenä aikana vahvana maan alla ja suljettujen ovien takana: perhepiirissä, 

ystävien keskuudessa tai työväentalon seinien suojissa. Siitä ovat todisteena muun muassa lukuisat 

säilyneet runot, laulut, uskomustarinat ja muistokirjoitukset.96  

 
87 Roselius 2018, 269-270. 
88 Hentilä 2018, 171-172. 
89 Hentilä 2018, 173; Roselius 2018, 269-270.  
90 Roselius 2018, 269-270. 
91 Roselius 2018, 274-277. 
92 Roselius 2018, 278-280. 
93 Roselius 2018, 269-270. 
94 Saarela 2012, 281-286. 
95 Roselius 2018, 258.  
96 Hentilä 2018, 125; Peltonen 1996, 282-287; Roselius 2018, 258. 
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Joitakin merkkejä työväenliikkeen elpymisestä oli havaittavissa jo pian sodan jälkeen, kuten 

historiantutkija Tauno Saarela kirjoittaa. Toisilla paikkakunnilla työväenyhdistykset saivat alkaa 

taas kokoontua syksyllä 1918, ja osa niistä pystyi lisäksi osallistumaan joulukuun 

kunnallisvaaleihin. Myös sosiaalidemokraattien paluu maan suurimmaksi puolueeksi kevään 1919 

eduskuntavaaleissa antoi työväestölle toivoa. Punaisten vapautuminen vankileireiltä, paino- ja 

kokoontumisvapautta säädelleen ”sosialistilain” kumoaminen kesällä 1919, ja työväenlehtien 

julkaisutoiminnan uudelleen käynnistäminen helpottivat nekin työväenliikkeen toimintaa.97 Kun 

SDP palasi eduskuntaan maaliskuussa 1919 sen yhdeksi ensisijaisista tavoitteista muodostui 

punavankien täydellinen armahdus sekä kansalaisluottamuksen palauttaminen vangeille. Kysymys 

sai suuren symbolisen merkityksen sodan jälkeisessä kansalaissovun varovaisessa tunnustelussa.98 

Lopulta valtionhoitaja Svinhufvud määräsi joulukuun 1918 armahdusasetuksessaan 17 000 

punavankia vapautettavaksi, mutta takasi samalla syytesuojan sodassa laittomasti toimineille 

valkoisille.99 Armahduksia voidaan pitää Hentilän mukaan jonkinlaisena sisällissodan 

rauhansopimuksena, joskin punaisten riveissä oltiin sydämistyneitä siitä, etteivät valkoiset joutuneet 

laittomista teoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.100 

 

Punavankikysymyksen lisäksi työväenliikkeen pyrkimykset kohdistuivat suurelta osin kamppailuun 

vuoden 1918 sodan luonteesta ja nimityksistä. Sosiaalidemokraatit alkoivat puhua kansalaissodasta 

jo syksyllä 1918. Myös luokkien välinen sota oli paljon käytetty ilmaus. Kommunistit suosivat 

etenkin vallankumous ja luokkasota -termejä, mutta kapina ja punakapina -nimityksiä käytettiin 

niitäkin. Nimien laajasta kirjosta huolimatta työväestön oli mahdoton hyväksyä valkoisten 

levittämää vapaussotatulkintaa. Työväenliike painotti, että Suomi oli jo itsenäistynyt sodan 

alkaessa, eikä työväestö ollut sopinut liittoa venäläisten kanssa taistellakseen itsenäisyyttä vastaan. 

Päinvastoin, itsenäisyyden saamista oli monin tavoin edistetty.101 Valkoista terroria käsitteleviä 

artikkeleita julkaistiin myös työväenlehtien sivuilla, ja sodan aloittaneesta osapuolesta käytiin 

vääntöä porvareiden kanssa.102 Edes maltillisesti asioita yleensä kommentoineet sosiaalidemokraatit 

eivät pitäneet työväestöä konfliktin aloitteellisena osapuolena. Vastaiskuna porvaristo otti järeät 

toimet käyttöönsä, ja punaisia lehtiä yritettiin vaientaa. Vuosien 1921-1922 aikana Suomen 

Sosialistisen Työväenpuolueen lehtiä vastaan nostettiin kaikkiaan 149 kannetta, ja Suomen 

 
97 Saarela 2018, 281-286. 
98 Hentilä 2018, 110-112. 
99 Hentilä 2018, 81-82. 
100 Hentilä 2018, 112. 
101 Saarela 2018, 290. 
102 Hentilä 2018, 136-139; Saarela 2018, 290-292. 
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Työmiehen päätoimittaja määrättiin pariksi kuukaudeksi kaltereiden taakse maan viranomaisia ja 

laillista yhteiskuntajärjestystä halventavien artikkelien vuoksi.103 

 

Tammikuussa 1919 sosiaalidemokraatit ryhtyivät keräämään tietoa sodassa kaatuneista ja 

teloitetuista sekä vankileireillä kuolleista punaisista. Keräyksen tuloksena syntyi muutama 

pienempien piirien kokoama muistojulkaisu.104 Punaisten hautapaikkoja alettiin niin ikään 

paikantaa ja kunnostaa, ja työväenliikkeessä virisi intoa hautamuistomerkkien pystyttämiseen, 

vaikkakin viranomaisten vastustus vaikeutti hankkeiden toteutusta. Varkaudessa punaisten 

muistomerkki upotettiin yöllä järveen, ja Hämeenlinnassa patsaita rikottiin, räjäytettiin ja 

varastettiin. Muistomerkkien tuhoaminen oli Saarelan mukaan vahva signaali sille, etteivät porvarit 

sallineet sodassa menehtyneidenkään punaisten kunnioittamista.105 Kaikesta huolimatta punaiset 

onnistuivat pystyttämään 1920-luvun loppuun mennessä hautamuistomerkin yhdelletoista 

paikkakunnalle.106 Viranomaisten ohjeita uhmattiin myös järjestämällä muistotilaisuuksia, joiden 

ohjelmassa oli usein puheita, laulua ja seppeleiden laskua. Haudoilla käynti ei merkinnyt 

työväestölle vain kuolleiden muistelua, vaan haastoi samalla valkoisten väitteet haudoissa 

lepäävistä kunniattomista punaroistoista, ja tarjosi mahdollisuuden vapaussodan kritiikkiin. 

Työväenluokan muistelu korosti aatteen puolesta taistelua ja muistutti, miten paljon raadollisempia 

valkoisen puolen hirmuteot olivat olleet punaisiin rikkomuksiin verrattuina.107 Haudoilla käytiin 

”10-tuhatkertaistamassa vallankumouksellista luokkataisteluvoimaa”, kuten Kajaanin sosialistisen 

kunnallisjärjestön puheenjohtaja Villiam Rossi julisti.108  

 

Suomesta lähteneet punaiset julkaisivat lisäksi kirjallisia sotatulkintojaan, joita ilmestyi pääasiassa 

Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa. Entiset punakaartilaiset perustivat vuonna 1927 

Neuvostoliitosta käsin Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunnan ja kirjoittivat teoksia, joiden 

henki oli marxilaisleniniläisyydessä.109 1930-luvun alussa järjestön toiminta kuitenkin hankaloitui 

selvästi, kun neuvostoviranomaisten epäluulot vieraita kansallisuuksia kohtaan vankistuivat. 

Viimeisen niittinsä historiatyö sai, kun Neuvosto-Karjalan suomalainen johto syrjäytettiin, ja kaikki 

suomalainen toiminta ja suomenkieliset julkaisut kiellettiin.110 Jatkuvan sensuroinnin uhan lisäksi 

 
103 Saarela 2018, 291. 
104 Saarela 2018, 292-293. 
105 Saarela 2018, 292-299; Peltonen 2003, 238-240. 
106 Peltonen 2003, 222-225. 
107 Saarela 2018, 296-299. 
108 Työväen lehti 10.8.1920; Saarela 1992, 109-110. 
109 Tepora & Roselius 2018, 15. 
110 Saarela 2018, 302. 
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sodan jälkeistä punaista muistelukerrontaa leimasi myös usein häpeän tunne, eikä omien sukulaisten 

taistelusta punaisten riveissä puhuttu kovin mielellään perhepiirissäkään ääneen.111 

Häpeäkokemusta selittää häviäjien kohtelu alituisen tarkkailun alaisina yhteiskunnan hylkiöinä. 

Kaikkein halveksituimmaksi ihmisryhmäksi valkoisessa Suomessa alennettiin sisällissodan 

jälkienselvittelyssä ”ryssänmorsiamet”, eli punaiset naiset, jotka olivat seurustelleet venäläisten 

sotilaiden kanssa.112 Myös punalesket joutuivat eriarvoiseen asemaan. Siinä missä valkoisten 

leskien toimeentulo turvattiin vuodesta 1919 lähtien eläkkeellä, punalesket joutuivat odottamaan 

vuoroaan vuoteen 1943 asti.113  

 

Työväenliikkeen suurin ongelma oli kuitenkin, ettei se muodostanut yhteistä näkemystä vuoden 

1918 tapahtumista, eikä voinut siksi käydä yhtenäisenä rintamana sortajiaan vastaan. Maltilliselle 

SDP:lle oli tärkeää tehdä ero sodanaikaiseen politiikkaan ja vakuuttaa linjanmuutoksestaan myös 

oikeisto. Puoluejohto arvosteli edeltäjiään siitä, että he olivat hylänneet uudistuspolitiikan, antaneet 

jalansijaa bolševismin ajatusmalleille, ja ryhtyneet aseellisen vallankumoukseen maanmiehiään 

vastaan.114 Suomen kommunistinen puolue eli SKP ja Suomen Sosialistinen Työväenpuolue eli 

SSTP taas pyrkivät äänekkäämmin kyseenalaistamaan voittajien näkökulman. SKP:n Otto Wille 

Kuusisen mukaan työväenliikkeen virhe oli, että se oli tuudittautunut liiaksi parlamentaarisen 

demokratian mahdollisuuksiin ja sokaistunut. Kommunistit elättelivät toiveita uudesta aseellisesta 

vallankumouksesta, mutta joutuivat pian toteamaan, ettei Suomessa ollut sellaiseen edellytyksiä.115  

Kun oikeistolainen liikehdintä Suomessa lisääntyi 1930-luvulla, työväestön julkiset kannanotot 

hiipuivat, ja haudoilla järjestetyt muistotilaisuudet kävivät harvinaisemmiksi ja salaisemmiksi.116  

Vaikka punainen muistelu hetkellisesti taantui, työväestön omissa tulkinnoissa oli havaittavissa 

jonkin asteista yhtenäistymistä. Keskustelu valkoisten harjoittamasta terrorista kävi työväenjohdon 

virheitä kuumempana, ja koko työväenliike kyseenalaisti yhdessä vapaussotakertomuksen. 

Valkoisten järjestämät vuoden 1918 muistojuhlallisuudet miellettiin lisäksi työväenliikkeessä 

sopimattomiksi ja loukkaaviksi – juhlistivathan ne punaisiin kohdistunutta väkivaltaa ja teloituksia. 

Sen sijaan, että vanhat, osittain parantuneet haavat avattiin kerta toisensa jälkeen uudelleen, 

brutaalit tapahtumat piti työläisten mukaan jo unohtaa, ja suunnata katse tulevaisuuteen.117 

 
111 Peltonen 2003, 10-13. 
112 Hentilä 2018, 86-93. 
113 Hentilä 2018, 95-97. 
114 Saarela 2018, 281-300. 
115 Hentilä 2018, 130-142. 
116 Saarela 2018, 301; Saarela 1992, 110. 
117 Saarela 2018, 299-303. 
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2.3 Muistelu muuttuu moniäänisemmäksi 

 

1930-luvulta alkaen sisällissodan trauma alkoi hiljalleen saada moninaisempia sävyjä ja jopa 

hälventyä, ja ensimmäiset varovaiset askeleet kohti sovittelua otettiin.118 Etenkin toinen 

maailmansota toi sisällissodan muisteluun ja historiantutkimukseen uusia vaikutteita.119 Julkisessa 

keskustelussa vaikuttanut vihamielinen retoriikka korvautui vähitellen talvisodan kansallista 

yhtenäisyyttä heijastelevalla kielenkäytöllä.120 Hentilän mukaan talvisodan yksimielisyyden 

kokemuksesta muodostui kuin eräänlainen pimennysverho, joka voitiin tarvittaessa laskea 

sisällissodan katkerimpien muistojen peitoksi.121 Osana 1940-luvun sovintopolitiikkaa punaisille 

omistettuja muistomerkkejä alettiin pystyttää ympäri maata, ja joukkohautoihin koottuja punauhreja 

haudattiin uudelleen kirkkomaille.122 Samaan aikaan valkoinen perimä heikkeni, kun 

Rintamamiesliitto, Lotta Svärd ja suojeluskuntajärjestöt kiellettiin Talvisodan rauhansopimuksen 

mukaan fasistisina järjestöinä, ja vapaussodan päättymispäivä 16. toukokuuta sai uuden 

merkityksen sodissa kaatuneiden muistopäivänä.123 

 

Toden teolla valkoinen tarina alkoi kuitenkin murentua vasta 1960-luvulla. Suurin sysäys 

muutokseen oli ”työläiskirjailija” Väinö Linnan julkaisema Täällä Pohjantähden alla -trilogia. 

Kirjasarjan myötä punainen näkökulma nousi ensimmäistä kertaa julkiseen keskusteluun, ja haastoi 

vallitsevat porvarilliset historiakäsitykset.124 Punaiset eivät olleet kirjoissa bolševikkien 

harhaanjohtamia huligaaneja, jollaisina porvaristo oli tottunut heidät hahmottamaan, vaan pyrkivät 

puuttumaan kokemiinsa epäoikeudenmukaisuuksiin.125 Kirjasarjan esittämästä sotatulkinnasta 

sukeutui ennennäkemättömiin mittasuhteisiin yltänyt yhteiskunnallinen debatti. Myös tutkijat 

kiirehtivät reagoimaan Linnan näkemyksiin, ja ottivat etäisyyttä aiempien vuosikymmenten 

kansallismieliseen kertomukseen. Yksi merkittävimmistä päänavauksista oli Viljo Rasilan tutkimus, 

joka käsitteli sodan luokkataistelunäkökulmaa ja torpparien asemaa.126 Sodan poliittiset 

väkivaltaisuudet ja vankileirit otti puolestaan esiin Jaakko Paavolainen, joka osoitti valkoisen 

terrorin olleen huomattavasti punaisten väkivallantekoja laajempaa. Paavolainen alkoi myös 

ensimmäisenä tutkijana käyttää yleisnimitystä terrori taisteluiden ulkopuolella tapahtuneesta 

 
118 Tepora 2018b, 304, 317. 
119 Tepora & Roselius 2018, 15. 
120 Tepora 2018b, 316-319. 
121 Hentilä 2018, 206. 
122 Tepora 2018b, 315. 
123 Tepora 2018b, 309, 313; Hentilä 209-210, 227. 
124 Tepora & Roselius 2018, 15-16; Hentilä 244-247. 
125 Tepora 2018b, 328. 
126 Tepora & Roselius 2018, 15-16. 
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väkivallasta.127 Niin ikään konfliktin suhde kansainväliseen tapahtumaketjuun pääsi 1960-luvulla 

tutkijoiden tarkasteluun. 

 

Linnan teokset loivat pohjan sille, että punaisten tulkinnoista ja muistoista alettiin 1960-luvulla 

puhua julkisuudessa selvästi aiempaa avoimemmin, ja niistä tuli osa kansakunnan suurta 

kertomusta. Julkinen keskustelu muuttui moniäänisemmäksi, ja tavoitti osallistujia kaikista 

yhteiskuntaluokista.128 Kehityskulkua voidaan luonnehtia kansalliseksi eheytymiseksi. Myös 

ääripäiksi koetut vapaussotalegenda ja luokkasotaretoriikka alkoivat menettää merkitystään 

julkisessa kielenkäytössä ja neutraalimpi kansalaissotanimitys löi itsensä läpi.129 Muun muassa 

konservatiivisesta ideologiastaan tunnettujen oppikoulujen oppimateriaaleissa alettiin puhua 

vuodesta 1963 eteenpäin kansalaissodasta.130 Uusien kirjallisuus- ja tutkimusvirtausten lisäksi 

muistokulttuurin muutosta 1960-luvulla voi selittää myös ajallisella etäisyydellä konfliktiin ja 

yhteiskunnassa tapahtuneilla kehityskuluilla, kuten 1950-lukulaisen auktoritaarisen ja jäykän 

asenneilmapiirin vapautumisella ja elintapojen modernisoitumisella.131 Vasemmistotulkintojen 

vahva vaikutus sisällissodan muistokulttuuriin kantoi aina 1970-luvun alkuun asti. Sen jälkeen 

sisällissodan merkitys julkisessa muistokulttuurissa väheni, ja keskustelu sodan luonteesta ja 

traumoista hiljeni, kunnes 1990-luvulla konflikti nousi taas uudestaan tapetille.132  

 

Sisällissota-tulkinta vakiintui julkisessa muistelussa 1990-luvulla, ja samalla vuosikymmenellä 

kirjoitettiin myös sodan nykymuotoinen historia, jota luonnehtii ennen kaikkea puolueettomampi 

suhtautuminen konfliktiin.133 Uusimuotoinen tutkimus virisi monesta syystä, joista on syytä nostaa 

esiin Neuvostoliiton hajoaminen ja sitä seurannut uusisänmaallinen käänne, joka käänsi katseet 

toisen maailmansodan julkiseen muistamiseen, ja vaikutti myös vuoden 1918 tapahtumien 

muisteluun.134 Vahvimmin sisällissotatutkimusta mullisti professori Heikki Ylikankaan Tie 

Tampereelle -tutkimus (1993), joka jatkoi Jaakko Paavolaisen 1960-luvulla aloittamaa työtä. 

Ylikangas löysi vuoden 1918 tapahtumista vielä yhden uuden kipupisteen: valkoisten kostotoimet 

eli taistelutoimien ulkopuolella tapahtuneet punaisten teloitukset.135 Yksi merkittävä avaus oli niin 

ikään valtiojohtoinen ”Suomen sotasurmat 1914-1922” -projekti, jossa dokumentoitiin sisällissodan 

 
127 Hentilä 2018, 255. 
128 Tepora 2018b, 304, 326. 
129 Hentilä 2018, 258, 260. 
130 Tepora 2018b, 331. 
131 Hentilä 2018, 259. 
132 Tepora 2018b, 334. 
133 Tepora & Roselius 2018, 17-18. 
134 Tepora & Roselius 2018, 17-18; Kinnunen 2018, 337, 340-341. 
135 Hentilä 2008, 269-273. 
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uhrien kohtaloita.136 Myös esimerkiksi paikallishistoriat ja naisten sotakokemukset ovat löytäneet 

viime vuosikymmeninä paikkansa akateemisesta tutkimustraditiosta.137 Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeisessä historiakeskustelussa on vaikuttanut ajoittain myös tietynlainen revanssihenki: valkoisen 

Suomen tulkintaa ovat vaalineet monet perinneyhdistykset ja säätiöt138, ja esimerkiksi 

Mannerheimin ympärille on muodostunut vahva henkilökultti ja myytti.139 Toisaalta 

vapaussotamyönteiset avaukset ovat kuuluneet nimenoman poliittisen kentän äärioikealta, ja jääneet 

verrattain marginaalisiksi.140 Valtaosa kansasta on pystynyt etääntymään vanhasta kahtiajaosta ja 

pyrkii yhä laajemmin ymmärtämään konfliktin molempia osapuolia, kuten Pilvi Torstin vuonna 

2012 julkaistu haastattelututkimus suomalaisten historiakäsityksistä osoittaa. Hän kutsuu muutosta 

kriittisen sotatulkinnan vahvistumiseksi.141 Viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä antaa myös 

sodan 100-vuotismuistovuonna 2018 julkaistu Ylen tutkimus. Valkoisen terrorin aiempaa 

laajamittaisempi käsittely yhteiskunnassa heijastunee siihen, että suurin osa vastaajista ajattelee 

valkoisten olevan vastuussa sodan huomattavasta kuolonuhrien määrästä teloitusten ja 

nälkäkuolemien muodossa. Noin kahdeksan kymmenestä vastaajasta pitää lisäksi ainakin 

jokseenkin tärkeänä, että vuoden 1918 tapahtumia koskevia tietoja pidetään yllä yhteiskunnassa 

vastaisuudessakin, jotta tapahtumat säilyisivät kansakunnan muistissa. Toisaalta valtaosa vastaajista 

on sitä mieltä, että vuoden 1918 sota jakaa yhä suomalaisten mielipiteitä.142 Historianprofessori 

Tiina Kinnusen mukaan voidaankin sanoa, että vaikka sisällissodan jälkeen vallinneet vastakkaiset 

muistokulttuurit eivät ole nykypäivän yhteiskunnassakaan täysin integroituneet yhdeksi jaetuksi 

muistoksi, ne ovat yhdenmukaistuneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.143 

 

2.4 Maailmansodan sivujuonne 

 

Suomen sisällissodalla voi sanoa olleen kaksi pääasiallista taustatekijää, joista toinen oli sisäinen ja 

toinen ulkoinen. Konflikti oli yhtäältä yhteiskunnallisia repeämiä ja jännitteitä heijasteleva 

kansallinen luokkataistelu, mutta toisaalta sen taustalla vaikuttivat myös kansainvälisen 

suurvaltapolitiikan laajemmat kuviot. Nykypäivän historiantutkimus hahmottaakin sisällissodan 

osana ensimmäistä maailmansotaa, joka muovasi Itä-Euroopan käytännössä katsoen uudelleen. 

 
136 Suomen sotasurmat 1914-1922 -projekti. 
137 Kinnunen 2018, 354-355. 
138 Hentilä 2008, 285.  
139 Kinnunen 2018, 343. 
140 Hentilä 2008, 286. 
141 Torsti 2012, 111-135; Kinnunen 2018, 337-338. 
142 Yle 2018. 
143 Kinnunen 2018, 337-350. 
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Vallankumouksena alkaneen vuoden 1918 konfliktin nähdään olevan seurausta Venäjän 

keisarikunnan luhistumisesta ja siitä seuranneesta valtatyhjiöstä, joka loi tilaa kansalliselle 

liikehdinnälle myös Venäjän rajamailla, kuten Suomessa.144 Kansainvälisen selkkauksesta tekee 

myös se, että se tarjosi sekä Venäjän bolševikeille että saksalaisille mahdollisuuden myötävaikuttaa 

Suomen sisäisiin tapahtumiin.145 

 

Suomen lisäksi vallankumous sai alkunsa samaan aikaan myös Ukrainassa ja Virossa. Venäjää 

vastaan sotineet saksalaiset onnistuivat kuitenkin tukahduttamaan levottomuudet marssimalla 

kevään 1918 aikana kaikkiin kolmeen maahan. Toimilleen Saksa sai tukea vallankumousvastaisilta 

kansallisilta tahoilta, kuten Suomen valkoisilta joukoilta.146 Aikalaiset uskoivat, että Saksan apu 

valkoiselle Suomelle oli ennen kaikkea ystävällismielinen ele, ja myytti jäi sodan jälkeen pitkäksi 

aikaa elämään Suomessa. Todellisuudessa saksalaisjoukot eivät kuitenkaan saapuneet Suomeen 

hyvää hyvyyttään, vaan taustalla vaikuttivat maan omat valtapoliittiset pyrkimykset.147 Vaikka 

Saksa oli solminut Brest-Litovskin rauhansopimuksen Venäjää hallinneiden bolsevikkien kanssa, 

sen salaisena tavoitteena oli vahvistaa valta-asemaansa itäisessä Euroopassa. Saksa havaitsi, että 

länsiliittoutuneet muodostivat uutta rintamaa Jäämeren suunnalta, ja Suomesta käsin maan olisi 

ollut helpompi osallistua sotatoimiin. Käytännössä Saksan toimet tarkoittivatkin sitä, että Suomi 

siirtyi Venäjän vallan alta Saksan vaikutuspiiriin.148 Virallisessa retoriikassa Saksa ei tosin tohtinut 

kutsua Suomen interventiotaan sodaksi, vaan humanitaariseksi apuoperaatioksi, sillä maa ei 

halunnut loukata Venäjää vastasolmitun rauhansopimuksen jälkeen.149 Vastaavasti punaisten 

sotatoimien taustalla vaikuttivat vahvasti bolševikkihallinnon toiveet. Lenin oli tunnustanut Suomen 

itsenäisyyden tavoitteenaan sosialistinen vallankumous, joka lisäisi samalla venäläisten 

vaikutusvaltaa maassa.150 

 

Siitä huolimatta, että Suomen yhteys kansainväliseen tapahtumaketjuun on ilmeinen, sisällissodan 

aikaisessa Suomessa konfliktia ei tarkasteltu osana maailmansodan kehityskulkua. Historian 

professori Henrik Meinanderin mukaan suomalaisessa historiantutkimuksessa oli vielä 1900-luvun 

alussa pinnalla muuallakin Euroopassa vaikuttanut kansallinen näkökulma, jolla tarkoitetaan 

valtaeliitin harjoittamaa kansallisidentiteetin rakennusta, eli metodologista nationalismia. 

 
144 Tepora & Roselius 2018, 10-12. 
145 Meinander 2019, 536-538. 
146 Tepora & Roselius 2018, 10-11. 
147 Hentilä & Hentilä 2016, 9-10. 
148 Tepora & Roselius 2018, 10-11; Hentilä 2018, 18-27. 
149 Hentilä 2018, 23-24. 
150 Meinander 2019, 536-538. 
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Sisällissodan suhteen kansallinen katsantokanta näkyi niin, että sota hahmotettiin pitkään 

selkkaukseksi, jossa oli kyse lähinnä Suomesta ja Suomen sisäisistä asioista.151 Historiantutkijat 

muokkasivat menneisyydestä myytin, joka sopii yhteen porvariston vaalimaan ajatukseen 

kansallisesta heräämisestä ja itsenäisyystaistelusta.152 

 

Näkökulma alkoi muuttua vasta toisen maailmansodan seurauksena, jolloin kansallisuusaate 

menetti asemansa Euroopassa, ja vanhoja myyttejä alettiin purkaa. Kansallismielinen eetos hälveni 

myös Suomessa153, mikä näkyi muun muassa tutkimusmaailmassa. Tuomo Polvisen vuonna 1967 

julkaistu tutkimus oli ensimmäinen Venäjän vallankumouksen ja Suomen sisällissodan yhteyttä 

käsitellyt teos. Kansainvälisiä kehityskulkuja tarkasteli lisäksi englantilaisen historiantutkija 

Anthony F. Upton, jonka vuonna 1980 ilmestynyt teos avasi sisällissodan poliittista taustaa ja liitti 

selkkauksen koilliseurooppalaiseen kontekstiin. Teporan ja Roseliuksen mukaan Uptonin 

tutkimusta voikin pitää lähtölaukauksena modernille, 1990-luvulla kirjoitetulle ”sisällissodan” 

historialle.154 Uusi tutkimus on nostanut myös saksalaisten roolin Suomen tapahtumiin entistä 

tarkempaan syyniin, josta on osoituksena esimerkiksi Marja-Liisa ja Seppo Hentilän teos 

Saksalainen Suomi 1918 (2016).155  

 

Vaikka kansainvälinen katsantokanta onkin saavuttanut modernin sisällissotatutkimuksen, 

kansallinen tulkinta näkyy yhä useissa sodalle annetuissa nimissä. Kummallakin puolella rintamaa 

käytetyt kansalaissota ja veljessota -nimet156 tutkailevat sotaa ennen kaikkea valtion sisäisenä 

selkkauksena. Viime vuosikymmeninä tutkijoiden ja suuren yleisön kielenkäyttöön vakiintunut 

sisällissota-termi ei sekään huomioi ulkovaltojen osuutta sotatapahtumiin, ja lisäksi käsitteeseen 

sisältyy ideologinen ulottuvuus, sillä se korostaa yhteiskunnallisen luokkataistelun ja 

luokkaristiriitojen merkitystä konfliktin taustalla. Professori Meinanderin mukaan on tyypillistä, 

että periferiassa asuvat kansat ovat antaneet konflikteille omia nimiä huolimatta siitä, että ne 

olisivat kytköksissä kansainvälisiin tapahtumaketjuihin. Toisaalta punaisten ja valkoisten omia 

sotatulkintoja korostaneet nimitykset ovat myös johtaneet Suomessa ideologiseen kiistelyyn vuoden 

1918 sodan nimestä, eikä nimidebatti ole tyystin hiljentynyt vielä 2020-luvun Suomessakaan.157  

 
151 Meinander 2019, 536-538. 
152 Tepora & Roselius 2018, 14. 
153 Ahonen 2018. 
154 Tepora & Roselius 2018, 16. 
155 Hentilä & Hentilä 2016. 
156 Hentilä 2018, 19. 
157 Meinander 2019, 536-538; Lyytinen 2018. 
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3. Pelien sisällissota  

 

Kuten edellisessä luvussa havainnollistin, vuoden 1918 julkista muistamista hallitsivat pitkään 

valkoisten voittajien sotatulkinnat ja historiakäsitykset, jotka kanavoituivat muun muassa 

muistomerkkeihin, järjestöihin ja populäärikulttuurin esityksiin, kuten kirjallisuuteen. Kirjojen 

tavoin myös tutkimusaineistooni kuuluvat lautapelit ovat vastaavia sodan muistokulttuurin 

ilmentymiä, sillä ne ammentavat aiheensa samaisesta sotakuvastosta, ja luovat siitä omia 

tulkintojaan. Kerronnassaan ne hyödyntävät sekä viihteen keinoja että historiallisia tosiseikkoja. 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen, miten sotavuonna julkaistut pelit kuvaavat konfliktia suhteessa 

sodan 100-vuotismuistovuonna ilmestyneisiin peleihin. Tutkin myös, miten vapaussotamyytti ja 

myöhemmin yhtenäistyneet tulkinnat sekä kansallismielisen eetoksen purkautuminen tulevat toteen 

pelilaudoilla. Kuten amerikkalainen pelisuunnittelija ja sotilaallinen neuvonantaja Jim Dunningam 

on todennut, sotapelit ovat yhdistelmä pelaamista, historiaa ja tiedettä, ja kuin ”paperisia 

aikakoneita”.158 Siten ne ovat myös omiaan avaamaan sisällissodasta eri aikakausilla vallitsevia 

historiakäsityksiä.  

 

3.1 Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 

 

Punaisten ja Valkoisten taistelu Suomessa 1918 on tiettävästi ensimmäinen Suomen itsenäistymisen 

jälkeen julkaistu kaupallinen lautapeli, ja samalla myös ensimmäinen sisällissotaa käsittelevä 

peli.159 Se on ilmestynyt loppuvuodesta 1918, vain hieman ennen Suomen vapaussota -peliä. 

Vuonna 1918 julkaistun Uusi Päivä -sanomalehden 7. joulukuuta 1918 päivätyssä numerossa on 

pieni artikkeli Punaisten ja valkoisten taistelu 1918 -pelistä, jossa sitä mainostetaan ”juuri 

valmistuneeksi”.160 Vaikka pelin varsinainen kehittäjä ja syntytarina ovat painuneet historian 

hämäriin, pelin julkaisseesta helsinkiläisestä Juusela & Levänen -kustantamosta tiedetään sen 

verran, että se on kustantanut kyseisen pelin lisäksi myös sotaa käsittelevää kirjallisuutta, jossa 

konfliktia on tarkasteltu poikkeuksetta valkoisesta vapaussotanäkökulmasta. Myös muun muassa 

1920-luvulla ilmestyneet Akateemisen Karjala-Seuran ensimmäiset julkaisut ovat saman 

kustantamon julkaisemia ja/tai valmistamia.161 Todennäköisesti kustantamon sympatiat ovat siis 

olleet valkoisella puolella, millä on merkitystä myös lautapelin puolueellisuutta arvioidessa.  

 
158 Sabin 2014, 3. 
159 Kultima & Peltokangas 2017, 9. 
160 Uusi päivä 07.12.2018. 
161 Herää Suomi! : motto: Ryssästä saa puhua vain hammasta purren, Akateemisen Karjala-Seuran julkaisu vuodelta 
1923; Suursuomi on yhtä kuin isänmaa, Akateemisen Karjala-Seuran julkaisu vuodelta 1923. 
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Punaisten ja Valkoisten taistelu Suomessa 1918 on nimenä neutraali mutta informatiivinen, ja 

Suomen historiaa vähänkään tunteva pystyy liittämään pelin sen perusteella historialliseen 

kontekstiinsa. Nimi painottaa konfliktin luonnetta maan sisäisenä selkkauksena, eikä yhdistä 

tapahtumia laajemmin ensimmäisen maailmansodan yleiseurooppalaiseen kontekstiin. Toisaalta 

maailmansota päättyi vain joitakin viikkoja ennen lautapelin julkaisua, joten sotaa on myös tutkailtu 

pitkän aikaperspektiivin puuttuessa eri näkökulmasta kuin tänä päivänä. Nimellä on haluttu 

todennäköisesti paitsi kuvata itse konfliktia, myös painottaa kansan kahtiajakoa punaisiin ja 

valkoisiin. Harmillista kyllä, nimivalinnasta ei löydy jälkikäteen minkäänlaista dokumentaatiota. 

Punaisten ja valkoisten taistelu ei kuulu sodan yleisimpien nimitysten joukkoon, ja olisikin 

kiinnostavaa tietää, millä perusteella siihen on päädytty. Esimerkiksi samana vuonna julkaistun 

Suomen vapaussota -pelin valkoiset sympatiat tulevat selvemmin esiin jo pelin otsakkeesta. 

Todennäköisesti nimen on kuitenkin ajateltu edustavan aikalaisille sellaista tuttuutta ja 

tarttumapintaa, joiden on myös uskottu vauhdittavan pelin kiinnostavuutta markkinoilla.   

 

Pelimekaniikaltaan Punaisten ja valkoisten taistelu 1918 on julkaisuajankohtaansa nähden 

suhteellisen monitahoinen peli, etenkin kun sitä vertaa oman aikakautensa kilpajuoksulogiikalla 

toimiviin noppapeleihin. Peli on suunnattu kahdelle pelaajalle, joista toinen ottaa punaisten ja 

toinen valkoisten joukkojen roolin. Pelaajien tarkoituksena on päihittää vastustaja keskinäisissä 

taisteluissa niin, ettei tällä ole lopulta enää pelinappuloita, eli taistelujoukkoja jäljellä. Käytännössä 

se tapahtuu etenemällä vihollisen hallitsemille pelilaudan alueille, ja hyökkäämällä sitten 

vastustajan kimppuun ampumalla niin suuri osa vihollisjoukoista kuin arpakuution silmäluku 

osoittaa. Kummallakin pelaajalla on pelin alussa käytössään kuusi pelimerkkiä, mutta joukkojen 

varsinainen miesvahvuus määritellään arpakuutiota heittämällä. ”Niin monta silmää kuin puolue 

siten on saanut, niin monta tuhatta miestä on sillä”, säännöt ohjeistavat. Tuurilla ja sillä, 

minkälaiset joukot pelin alussa onnistuu itselleen heittämään, onkin lopputuloksen kannalta varsin 

suuri merkitys, mutta pelaaminen vaatii myös taktista ymmärtämystä. Siitä syystä voidaankin 

olettaa, että peli on suunnattu ensisijaisesti varttuneemmalle yleisölle. Sen keskeinen kohderyhmä 

ovat todennäköisesti olleet hyvin toimeentulevat porvarit ja sivistyneistö, sillä pelaaminen oli 1900-

luvun alussa ennen kaikkea yläluokkainen harrastus.162 Pelitutkija Niklas Nylund Suomen 

pelimuseosta arvelee tosin, että pelin parissa ovat viihtyneet myös muut yhteiskuntaluokat sekä 

sodan häviäjäpuoli, sillä pelin välityksellä on ollut hänen mukaansa mahdollista etsiä vaihtoehtoisia 

lopputuloksia sodan historialliselle tapahtumakululle.163 Tätä huomiota tukee myös se, että 

 
162 Anttila 2017, 12-14. 
163 Syrjälä 2018. 
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pelimekaniikassa on pyritty monin paikoin tasapuoliseen ja jopa neutraaliin käsittelytapaan. 

Teknisesti tarkasteltuna pelisäännöt eivät ole kummallekaan osapuolelle suosiolliset, vaan sekä 

punaisella että valkoisella pelaajalla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa peli. Sinänsä tasapuolisuus 

on toki ymmärrettävä lähtökohta pelille, sillä mahdollisimman hyvä pelattavuus ja ennalta 

määräämätön lopputulos ovat kieltämättä olennainen osa lautapelien viehätystä. Yhtäläisistä 

voittomahdollisuuksista huolimatta pelin sääntölehtisen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että pelin 

retoriikkaan on ujutettu useita subjektiivisia viittauksia, joista pelintekijöiden katsantokannat tulevat 

ilmi, kuten seuraavassa tarkemmin havainnollistan.  

 

Pelin säännöistä voi erottaa kaksi erillistä osiota, joista ensimmäinen on kirjoitettu yleiskielellä ja 

toinen runomittaan. Myös äänenpainonsa puolesta ne poikkeavat selvästi toisistaan. Ensimmäinen 

osio ei ota kantaa sotaan tai sen tapahtumiin, vaan esittelee pelin keskeisimmät reunaehdot 

asialliseen ja puolueettomaan sävyyn. Runomuotoinen osuus (kuvattu säännöissä myös nimellä 

”erikoisrunot”) taas nostaa esiin sodan osapuolille kohtalokkaita paikkakuntia kartalta, ja viljelee 

tekstin sekaan tulkinnanvaraisia ja värittyneitä ilmauksia muun muassa joukkojen luonteesta ja 

sotatapahtumien etenemisestä. Valkoisille vahingollinen paikkakunta on esimerkiksi punaisten 

hallinnassa ollut Pori: ”Pori. Seis, seis joukko valkoinen, nyt älä enää ennä, Pahankosken sillalle sä 

tästä nyt saat mennä! Siellä sulle kohtalosi uhkaa tuhonturmaa, silta ilmaan räjähtää ja pojat 

uljaat surmaa.” Valkoiset voivat siis kohdata pelissä epäonnea yhtä lailla kuin punaisetkin, mutta 

joukkojen rohkeutta ja urhoollisuutta muistetaan kuitenkin korostaa. Katsantokanta sopii hyvin 

yhteen sisällissodan valkoisen muistokulttuurin sekä sodan luoman miesihanteen kanssa. 

Historioitsija ja miestutkija Anders Ahlbäckin mukaan sisällissota synnytti uudenlaisen, 

sotahenkisemmän mieskuvan suomalaisesta ihannemiehestä, ja muun muassa jääkäreiden uljautta ja 

sotasankaruutta korostettiin laajalti.164 Vastaavasti punaisten joukkojen annetaan pelin retoriikassa 

ymmärtää olevan sivistymättömämpiä ja raakalaismaisempia, johon muun muassa joukkojen 

tekemillä tihutöillä, ryöstelyllä ja tulipalojen sytyttämisellä viitataan. ”Seis, seis, joukko valkoinen, 

nyt ollaan Vammalassa, punakaartin tulipaloin, ryöstöin tuhoomassa!”. Punakaarteista ja 

venäläisistä käytetään niin ikään pilkkanimiä, joilla on silläkin tarkoitus osoittaa joukkojen 

alempiarvoisuutta valkoisiin nähden. Venäläisten joukkojen vetäytymistä Hangosta huhtikuussa 

1918 kuvaillaan tekstissä seuraavin sanankääntein: ”Heti koska valkojoukko täyttää Hangon rantaa, 

kiire tulee ryssäin poies kilujansa kantaa”. Venäläisvastaisuus syntyi Suomessa juurikin 

sisällissodan aikoihin, ja pohjasi nimenomaan valkoisen Suomen luomaan poliittiseen ja 

 
164 Ahlbäck 2018, 220. 
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aatteelliseen vastakkainasetteluun.165 Punaisiin viittaaminen ”vainolaisina” ei liioin jätä 

epäselvyyttä siitä, kummalla puolella pelintekijöiden sympatiat ovat olleet: ”Punainen jos lienet, 

seis, on tässä savolaiset. Eteenpäin ei askeltakaan pääse vainolaiset”, tekstissä puolestaan lukee 

valkoisten hallitseman Mäntyharjun kohdalla.  

 

Pelistä huokuva valkoinen paatos tulee ilmi myös sitä käsittelevissä aikalaismateriaaleissa. Peliä on 

kuvailtu Uusi Päivä -lehden artikkelissa seuraavasti: ”Tässä pelissä on pelipintana Suomen kartta, 

johon on merkitty punainen ja valkoinen rintama sekä kaikki vapaussotamme tärkeimmät 

taistelupaikat. Paitsi sitä, että peli on erittäin mielenkiintoinen, on se myöskin opettava ja herättää 

isänmaallista mieltä sekä pitää vireillä vapaussotamme suuria muistoja.” 166 Isänmaallisuuden 

korostaminen sisällissodan jälkeen oli valkoisten retoriikkaa, johon punaiset eivät sotaa seuraavina 

vuosikymmeninä yhtyneet.167 Kuten työni toisessa luvussa perusteellisemmin selvitän, valkoiset 

voittajat pitivät tärkeänä, että Vapaussodaksi kutsutun konfliktin muistoa ylläpidettiin 

sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. Uusi Päivä oli Helsingissä vuosien 1917-1918 välillä ilmestynyt 

vanhasuomalainen ja itsenäisyysmielinen iltapäivälehti ja nykyisen Iltalehden edeltäjä, jonka 

katsantokanta oli vahvasti valkoinen. Sinänsä ei voikaan pitää yllättävänä, että puolueellisuuteen 

taipuva, ja mainoksen ja lehtitekstin rajamailla liikkunut kirjoitus julkaistiin juuri kyseisessä, 

valkoisen Suomen perintönä syntyneessä lehdessä. Julkaisua ei tule sekoittaa vuosina 1945-1969 

ilmestyneeseen Uusi päivä -sanomalehteen, joka oli Suomen Kansan Demokraattisen Liiton 

varsinaissuomalainen äänenkannattaja, ja siten vasemmistolainen julkaisu.  

 

Asenteellisuudestaan huolimatta peli kuvaa konfliktia julkaisuajankohtaansa nähden verrattain 

tarkkanäköisesti. Pelilauta kuvastaa Suomen karttaa etelärannikolta Oulun korkeudelle asti, eikä 

rajoitu ainoastaan maan valtiollisten rajojen sisäpuolelle. Venäjän puolella itärajaa pelaaja voi edetä 

aina Pietariin ja Kronstadtiin asti, ja Suomen eteläpuolella Saksan keisarikunnan tuolloin 

hallitsemaan Danzigiin (nykyinen Puolan Gdansk). Kartta on hämmästyttävän yksityiskohtainen, ja 

esittää suuren osan paikkakunnista, joilla sotaa on todellisuudessakin käyty. Se on rajaukseltaan 

pitkälti samankaltainen, joskin vielä tarkempi kuin sata vuotta myöhemmin ilmestyneen Veli veljeä 

vastaan -pelin pelilauta, ja nostaa esiin useampia pikkupaikkakuntia, kuten valkoisten hallussa 

olleen Kuhmoisten pitäjän. Kuhmoisissa käytiin yksi sodan monista taisteluista, kun punaiset 

 
165 Klinge 1972, 58, 64-71. 
166 Uusi päivä 07.12.2018. 
167 Tepora & Roselius 2018.  
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hyökkäsivät sinne 10. maaliskuuta 1918.168 Kartalle on myös merkitty värikoodein sodankäynnin 

rajaviivat: eteläinen osa Suomea on saanut taustakseen punaisen värityksen, kun taas Tampereen 

pohjoispuolinen osa maata on valkoisten hallussa. Joukkojen aloituspaikkoja ei ole niitäkään valittu 

sattumanvaraisesti. Punaisten joukkojen hallussa ovat pelin alussa muun muassa punakaartien 

todellisuudessakin hallinnoimat Tampere, Turku ja Helsinki, kun taas valkoiset aloittavat pelinsä 

omalta tukialueeltaan Seinäjoelta ja Mikkelistä. Lisäksi pelisäännöt ohjaavat pelitapahtumia 

historialliseen suuntaan, ja osa merkittävistä taistelupaikkakunnista on toiselle osapuolelle 

vahingollisia. Pahankosken sillasta kirjoitetaan esimerkiksi seuraavasti: ”Pahankosken kohdalla on 

Porin radan hauta, valkoinen jos tähän käy, ei taito, voima auta. Sillan ilmaan saaminen on 

punaisilla hoppu, siksi täällä valkojoukon kohtaa kurja loppu.” Kuten runomittainen teksti antaa 

ymmärtää, punaiset joukot räjäyttivät sillan vetäytyessään länsirannikolta kohti itää huhtikuussa 

1918, minkä vuoksi punaiset ovat pelissäkin etulyöntiasemassa saapuessaan Pahakosken siltaa 

esittävään ruutuun. Myös muun muassa Tampereelle ja Viipurille on annettu pelissä enemmän 

painoarvoa, sillä kaupungeissa käytiin sodan päättymisen kannalta merkitykselliset ratkaisutaistelut. 

Pelin voi siis sanoa kuvastavan kehyskertomukseltaan sodan todellisia jakolinjoja, vaikka 

pelitapahtumien eteneminen riippuukin viime kädessä pelaajien valinnoista ja tuurista. 

 

Pelinkehittäjien subjektiivisena valintana voidaan pitää sitä, että punainen puoli aloittaa aina pelin. 

Yksityiskohta viittaa oletettavasti siihen, että sisällissodan nähdään saaneen alkunsa punaisten 

aloitteesta ja Helsingin valtauksesta 27. tammikuuta 1918, mikä sekin sopii yhteen valkoisen 

vapaussotakertomuksen kanssa. Sodan taustalla vaikuttavia tekijöitä tai seurauksia ei käsitellä 

pelissä sen tarkemmin, vaan kerronnan pääpaino on konkreettisissa sotatapahtumissa. Sotaa 

tarkastellaan ennen kaikkea Suomen sisäpoliittisena konfliktina, mutta maailmansota ja 

kansainvälinen kontekstikin näkyvät pelissä Pietarin ja Danzigin mukanaololla. Pelintekijät ovat 

ilmeisesti halunneet osoittaa, että myös Saksa ja Venäjän bolševikit osallistuivat sotaan, vaikka 

varsinaisesti pelilaudalla taistelevatkin ainoastaan punaiset ja valkoiset joukot. Danzigin 

sisällyttämistä kartalle tukee se historiallinen tosiseikka, että Saksan Itämeren-divisioona nousi 

siellä Hankoa kohti lähtevään laivaan 1. huhtikuuta 1918.169 Huomionarvoista on, ettei 

saksalaisjoukkoja kuitenkaan mainita pelin kirjallisissa materiaaleissa lainkaan nimeltä, kun taas 

venäläiset sotilaat (”ryssä”) nostetaan runomittaisessa osuudessa esiin. Saksalaisten 

maihinnoususta huhtikuussa 1918 kerrotaan rivien välissä, kuten jo aiemmin mainitsemani Hanko-

kappale osoittaa: ”Heti koska valkojoukko täyttää Hangon rantaa, kiire tulee ryssäin poies kilujansa 

 
168 Ylikangas 1993, 55-63. 
169 Hentilä & Hentilä 2016, 77, 113. 
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kantaa”. Itämeren divisioona mielletään siis pelissä osaksi valkoisia joukkoja. Mahdollinen syy 

saksalaisten poisjättämiselle pelin retoriikasta voisi olla se, että valkoinen puoli on haluttu esittää 

pelissä itsenäisenä toimijana, jonka sotamenestys ei perustu ulkopuoliseen apuun. Tällöin 

venäläisten esiin nostamisella lienee puolestaan korostettu venäläisten sotilaiden merkitystä 

punaisten joukkojen sodankäynnissä ja sodan alkuvaiheen menestyksessä. Valinnalla on kenties 

myös painotettu bolševikkien roolia sodan syttymisessä. Kuten Roselius kirjoittaa, valkoiset 

voittajat kuvasivat sodan jälkeen punaiset yleensä bolševikkien käskyläisiksi. Venäläisten ajateltiin 

siis ikään kuin harhauttaneen hyväuskoiset punaiset tarttumaan aseisiin omia veljiään vastaan. 

Vuosien saatossa retoriikka muuttui niin, että venäläisistä ja bolševikeista puhuttiin yhä useammin 

vihollisina suomalaisten punaisten sijaan.170 

  

Peliä pelatessa ei voi olla pohtimatta, miten häviäjäpuoli on siihen aikoinaan suhtautunut. Ovatko 

punaiset pystyneet ohittamaan pelin valkoisen paatoksen, ja onko peli tarjonnut heille vaihtoehtoisia 

ja voitokkaita tapahtumakulkuja? Entä mitä valkoiset voittajat ovat ajatelleet punaisten 

mahdollisuudesta yltää historiallista parempaan lopputulokseen? Punaisten ja valkoisten taistelu 

Suomessa 1918 saattaa ensi vilkaisulla vaikuttaa yksinkertaiselta ”heitä ja liiku” -mekaniikkaan 

(vertaa esimerkiksi Afrikan tähti) perustuvalta peliltä, mutta sen kepeähkö ulkokuori kätke sisäänsä 

yllättävän monitahoisen julkaisun, joka paitsi tarkastelee tarkkanäköisesti sotatapahtumia, myös 

kuvaa niitä paikoin varsin subjektiivisesti. Pelin tekijän voi päätellä tunteneen sisällissodan ja 

vallitsevan maailmanpoliittisen kontekstin melko syvällisesti, mutta toisaalta myös edustaneen 

valkoisen Vapaussodan ihanteita. Peliä voikin kutsua valkoisen voitonhuuman ilmentymäksi ja 

kiistattomaksi oman aikakautensa tuotokseksi, jonka julkaiseminen sellaisenaan ei olisi enää 

nykypäivän Suomessa mahdollista. 

 

3.2 Suomen vapaussota 

 

Suomen vapaussota on kahdelle pelaajalle suunnattu lautapeli, joka ilmestyi markkinoille 

joulukuussa 1918, seitsemisen kuukautta sisällissodan päättymisen jälkeen. Kuten edellä 

tarkastelemassani Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 -julkaisussa, tässäkin pelissä 

vastakkain asettuvat punaiset ja valkoiset joukot, ja tarkoituksena on lyödä vastustaja keskinäisissä 

kahakoissa viimeiseen mieheen, eli saada poistettua tämän kaikki nappulat pelilaudalta. Muutoin 

pelien toimintalogiikat poikkeavat olennaisella tavalla toisistaan. Suomen vapaussodan keskiössä 
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eivät ole historialliset sotatapahtumat tai sodan kannalta merkitykselliset paikkakunnat, vaan peli 

tarkastelee konfliktia pikemminkin sodankäynnin ja joukkojen rakenteen näkökulmasta. Pelin 

lähtötilanteessa kummallakin pelaajalla on käytössään kahdeksantoista pelinappulaa, joiden 

joukossa on yhdeksän erilaisin toimintaedellytyksin varustettua ”aselajia” (muun muassa iso tykki, 

suksiväen pataljoona ja ratsuväenosasto). Pelaajat siirtävät vuorotellen nappuloitaan 

ruudukkomaisella pelilaudalla aselajien ominaisuuksien määrittelemällä tavalla. Kun vihollisjoukot 

kohtaavat toisensa, joukkojen voimaominaisuudet ratkaisevat taistelun voittajan. Peliin kuuluu 

lisäksi yllätysmomentti, sillä nappulat on aseteltu pelilaudalle niin päin, etteivät pelaajat tiedä 

etukäteen, minkä aselajin edustaja niillä on vastassa. Suomen vapaussodan voikin sanoa olevan 

perusrakenteeltaan strateginen, muttei kovin kompleksi peli, joka ei vaadi erityistä 

sisällissotatietämystä. Pelimekaniikaltaan se muistuttaa hyvin paljon perinteikästä shakkipeliä. 

Omien nappuloiden salaaminen vastustajalta lienee puolestaan peräisin vuonna 1909 ilmestyneeltä 

ranskalaiselta sotapeliltä L’Attaque. Pelin paremmin tunnettu variantti on vuonna 1959 julkaistu ja 

lautapelien klassikoksikin tituleerattu Stratego.  

 

Uusi Päivä -lehden 19.12.1918 päivätyn aikalaisartikkelin mukaan Suomen vapaussota -pelin ovat 

kehittäneet ajanvietteeksi ”eräät Helsingin suojeluskunnan urheat pojat, jotka kapinan aikana 

olivat pakotettuja pysymään tiukasti piilossa”.171 Mikäli artikkelin tiedot pitävät paikkansa, peli on 

siis syntynyt rintamalla, mikä myös selittää sen yksinkertaistettua ja sotilaallista luonnetta. Peli ei 

pyrikään kuvastamaan sodan tapahtumakulkua, tai nosta esiin yksittäisiä historiallisia tapahtumia, 

kuten saksalaisten osuutta valkoisten voittoon, vaan käyttää sotaa ennemminkin 

kehyskertomuksenaan ja raameinaan. Tekijät tuntuvat olleen kiinnostuneita nimenomaan käytännön 

sotatoimista, joista heillä lienee ollut itsekin sotaan osallistuneina kokemusta. Lehtiartikkelissa 

mainittu suojeluskuntalaisten piileskely pääkaupungissa viittaa aikaan ennen saksalaisten Helsingin 

valtausta huhtikuussa 1918. Tästä voidaan päätellä, ettei saksalaisavusta tai sodan loppuratkaisusta 

ole ollut pelin kehittämishetkellä vielä tietoa, mikä on varmasti vaikuttanut siihen, ettei yksittäisiä 

historiallisia taisteluita ole nostettu pelissä keskiöön, ja pelistä ikään kuin puuttuu kokonaan sotaa ja 

sen keskeisiä syy–seuraussuhteita summaava ulottuvuus. Suomen karttaa esittävä pelilauta ei liioin 

kuvasta kaikkia sodan kannalta keskeisiä näyttämöitä, vaan rajaa pelialueen lännessä Vaasaan ja 

Turkuun ja idässä Savonlinnaa ympäröivään alueeseen ja Viipuriin. Helsinkiä ei ole kuvattu kartalla 

laisinkaan, sillä kaupungissa huhtikuun alussa 1918 puhjenneita taisteluita ei liene pelin 

kehittämishetkellä vielä käyty. Peliä olisi toki ollut mahdollista päivittää vielä sodan jälkeen 

 
171 Uusi Päivä 19.12.1918. 
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paremmin tosiasiallisia sotatapahtumia vastaavaksi, mutta toisaalta se olisi saattanut vaatia liian 

suuria muutoksia koko pelimekaniikkaan. Tällaisenaan peliä on myös saatettu markkinoida aidosti 

rintamalla syntyneenä.  

 

Pelin alkuperäinen funktio valkoisten sotilaiden ajanviihdykkeenä selittää myös pelin valkoista 

katsantokantaa. Jo pelkästään pelin nimi viittaa valkoiseen Suomeen, jossa Vapaussota-nimityksellä 

tarkoitettiin Suomen vapauttamista Venäjän vallasta ja bolševikeista.172 Kuten työni toisessa 

kappaleessa tarkemmin kerron, Vapaussota-nimitys hallitsi valkoista Suomea pitkälle sodan 

jälkeisiin vuosikymmeniin asti, ja sisällissota-termi vakiintui valtavirran kielenkäyttöön vasta 1990-

luvulla. Pelin painattanut Kustannusliike Minerva julkaisi sisällissodan jälkeen myös 

oikeistohenkistä Vapaussota-kirjallisuutta, joten kustantamon sympatioiden voi päätellä olleen 

valkoisella puolella. Ei siis ihme, että kustantamo on ollut valmis tarttumaan myös 

suojeluskuntalaisten peli-ideaan ja tuoman pelin laajemman yleisön ulottuville. Pelin voi tulkita 

olevan suunnattu ennen kaikkea paremmin toimeentulevalle kansanosalle ja yläluokkaisille 

porvarispiireille, jotka karkeasti yleistettynä muodostivat valkoisen Suomen ytimen. Kustannusliike 

Minervan joulukuussa 1918 ilmestyneessä mainoksessa pelin kuvataan olevan ”paras joululahja 

suojeluskuntalaisille ja sotilaille”.173 Siitä, kuinka paljon peli on ydinkohderyhmänsä ulkopuolella 

kiinnostanut, ei ole säilynyt tietoa. Aikalaisartikkelin perusteella tiedetään kuitenkin, että peli on 

maksanut ilmestyessään 6,5 Suomen silloista markkaa. Sodan jälkeen Suomessa elettiin aikaa, 

jolloin monilla, etenkään työväenluokkaan kuuluneilla kansalaisilla, ei ollut varaa ruokaan, saatikka 

ylimääräisiin huvituksiin tai tuotteisiin. Siksi pelikään on tuskin tavoittanut kaikkia 

yhteiskuntaluokkia. Toisaalta, peleihin verrattavien painotuotteiden, eli kirjojen myynnit olivat 

joulukuussa 1918 ennätysluokkaa, kuten historioitsija Kai Häggman huomauttaa. Tämä johtui 

hänen mukaansa pitkälti siitä, että kirjojen hinnat olivat peruselintarvikkeisiin verrattuna alempana 

kuin koskaan aiemmin. Kolmella silloisella markalla sai joko kotimaisen uutuusromaanin tai kilon 

jauhoja. Kirjoista ei ollut liioin pulaa, kuten lähes kaikesta muusta kulutustavarasta, eikä niiden 

ostamista säännöstelty.174 Saman voi olettaa koskevan niin ikään paperille painettuja lautapelejä. 

Häggmanin esittämien tietojen perusteella voidaankin päätellä, ettei kuusi markkaa kustantanut 

pelikään ollut suhteessa mahdottoman hintainen, tai ylittänyt paremmin toimeen tulevan kansanosan 

kipukynnystä. Onkin hyvin mahdollista, että sisällissota-aiheiset lautapelit ovat nauttineet 

samankaltaisesta nosteesta kuin muutkin aikakautensa kirjalliset tuotokset, ja herättäneet etenkin  

 
172 Tepora & Roselius 2018, 12. 
173 Helsingin Sanomat 21.12.2018. 
174 Häggman 2018, 142. 
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kirjoja lukeneen kansanosan huomion. 

 

Jos pelin nimi ja kohderyhmä puhuttelevat sodan voittajia, myös sen säännöt on kirjoitettu 

valkoisesta näkökulmasta, ja kielellinen ilmaisu on paikoin hyvin värittynyttä. Nykypäivän lukijan 

korvaan särähtää se, että valkoisia nimitetään hallituksen joukoiksi ja punaisia kutsutaan 

kapinallisiksi. Punakapina-nimitystä käytettiin tosin sota-aikana myös työväestön puolella.175 Vasta 

myöhemmin epäonnistuneeseen vallankumoukseen viittaava kapina-sana on saanut joissakin 

yhteyksissä konnotaatioita, joiden on katsottu vähättelevän punaisia joukkoja kuin sotaa 

itsessäänkin. Pelin lähtötilanteeksi on kuvattu hetki, jolloin ”maan satavuotisen sortajan avulla 

harhaanjohdetut joukot nousivat kapinaan laillista hallitusta vastaan”. Satavuotisella sortajalla 

viitataan Suomea vuosien 1809-1917 välillä hallinneeseen Venäjään, joka oli etenkin myöhempien 

vuosien valkoisen tulkinnan mukaan iskostanut punaisten mieliin kommunistisia aatteita, ja 

usuttanut vailla parempaa ymmärrystä tai tietoa olevat joukot sotaan valkoista Suomea vastaan.176 

Sanavalinnoilla luodaan tietoisesti mielikuvaa siitä, että maan kiistattoman hallitsijan, valkoisen 

puolen sota oli oikeutettu, sillä joukot tarttuivat aseisiin palauttaakseen vääräuskoiset ja kaidalta 

polulta harhautuneet punaiset takaisin ruotuun. Venäjä mainittaneen pelin retoriikassa siitäkin 

syystä, että valkoisille sota tarkoitti itsenäisyystaistelua, jonka varjolla vieraan vallan edustajat 

karkotettiin maasta.177 Edellä mainitun kaltaisista näkemyksistä ammentava maailmankatsomus 

näkyy myös siinä, että punainen pelaaja tekee pelissä aina ensimmäisen siirron. Yksityiskohta on 

selvä viittaus siihen, että sodan nähdään saaneen alkunsa punaisten aloitteesta, ja valkoisen puolen 

ajatellaan vain reagoineen punaisten toimiin. Sikäli kun punaisia joukkoja painetaan alaspäin, 

suojeluskunnista annetaan pelissä päinvastainen kuva. Hallituksen joukkojen esitetään ”aluksi 

melkein aseettomana” tukahduttaneen kapinan Pohjanmaalla. Aseettomuuteen vetoaminen korostaa 

epäilemättä valkoisten joukkojen urheutta ja taistelutaitoja tukalassa tilanteessa materiaalisista 

puutteista huolimatta. Pelintekijät tuntuvat halunneen osoittaa, että suojeluskuntalaiset pystyvät 

laittamaan punaisille kampoihin, riisumaan Pohjanmaalle sijoitetut venäläiset joukko-osastot 

aseista, ja ottamaan pohjoisen haltuunsa, vaikka punaiset olivatkin sodan alussa aktiivinen 

hyökkääjäosapuoli. Valkoisista joukoista välittyy kuva niin fyysisiltä kuin henkisiltä 

ominaisuuksiltaankin vastustajiaan kyvykkäämpinä ja valveutuneempina sodankävijöinä. Ei sovi 

unohtaa, että valkoiset pelinkehittäjät piileskelivät pelin kehittämishetkellä vastustajiltaan 

Helsingissä, joten mahtailevan retoriikan osasyynä voi ajatella olleen myös halu valaa taistelutahtoa 

 
175 Saarela 2018, 290. 
176 Roselius 2018, 267. 
177 Tepora & Roselius 2018, 12. 
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ja -uskoa oman puolen joukkoihin. Suomen vapaussota -pelin ajatusmaailma on kaikkiaan hyvin 

samankaltainen kuin hetkeä aiemmin ilmestyneessä Punaisten ja valkoisten taistelu 1918 -pelissä – 

joskin ensinnä mainittu tarkastelee sotaa vielä selkeämmin valkoisesta näkökulmasta, ja puhuttelee 

nimenomaan sodan voittajaosapuolta, kun taas jälkimmäinen nostaa esiin myös suojeluskuntien 

kannalta epäonnisia sotatapahtumia.  

 

Pelintekijöiden valkoisista sympatioista ja sääntökirjan asenteellisuudesta huolimatta molemmilla 

puolilla on Suomen vapaussota -pelissäkin yhtäläiset mahdollisuudet voittoon, eivätkä säännöt suosi 

konkreettisesti suojeluskuntalaisia. Punaiset ja valkoiset joukot ovat lisäksi materiaalisesti 

tasavahvoja, eikä voima-asetelmassa tapahdu sääntöjen sanelemaa muutosta pelin edetessä. 

Punaisille todellisuutta suotuisimpia olosuhteita selittää sodan vielä avoinna olleen lopputuloksen 

lisäksi se, että pelistä on haluttu kaiketi tehdä mahdollisimman pelattava ja toimiva. Valkoisesta 

katsantokannasta kertoo kuitenkin sekin, että suojeluskuntalaisia kannustetaan ja motivoidaan pelin 

retoriikassa voittoon. ”Hallituksen joukkojen johtajaa innostakoon tieto, että hän taistelee Suomen 

nuoren vapauden puolesta. Hänestä riippuu, onko Suomi säilyttävä vapautensa, vai joutuva entistä 

suurempaan sortoon”, sääntökirjassa esitetään. Vaikka Venäjään viitataan maan satavuotisena 

sortajana, ja ulkovaltojen vaikutus tapahtumiin sillä tavoin tunnustetaan, maan rajojen ulkopuoliset 

seikat jäävät pelissä muutoin etäisiksi. Konfliktia tarkastellaan ennen kaikkea Suomen sisäisenä 

sotana, eikä osana maailmansodan tapahtumia. Myöskään ajankulusta ei ole pelissä tietoa, eikä 

sotatapahtumien kehitystä seurata millään tavoin. Aikalaisartikkeleissa peliä on verrattu 

toimintalogiikaltaan shakkiin, ja viittaus onkin varsin osuva. Pelaajan menestyminen riippuu hänen 

omista valinnoistaan ja siirroistaan. Peliin ei sisälly esimerkiksi tapahtumakortteja, jotka säätelisivät 

sen voimatasapainoa tai nostaisivat esiin yksittäisten sotatapahtumien merkityksen. Pelissä on myös 

historiallisesta esimerkistä poikkeavia yksityiskohtia. Todellisuudessa punainen puoli hallitsi 

esimerkiksi rautatieverkostoa, mutta pelissä molemmilla osapuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet 

käyttää junia liikkumiseen.   

 

Siitä huolimatta, että lautapelit olivat vuonna 1918 paljon marginaalisempi ajanviete kuin nykyisin, 

peli on ylittänyt ilmestyessään uutiskynnyksen useassa suomalaislehdessä. Peliä kuvaillaan 

joulukuun 1918 puolen välin tienoilla (13.-20.12.1918) yli kymmenessä sanomalehdessä 

ilmestyneessä lyhyessä ja lähes identtisessä artikkelissa seuraavin sanankääntein: ”Pelin 

suunnitelma on toteenpantu sotilaallisella asiantuntemuksella, joten sillä tulee olemaan merkitystä 

tämän laatuisista seikoista innostuneelle nuorelle ja miksei varttuneemmallekin väelle, erittäinkin 

juuri sotilaille, sotajoukkojen strateegista liikehtimistä neuvovana opastajana. Peli muistuttaa 
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lähinnä shakkipeliä, ollen kuitenkin aktuaalisiin tapahtumiin perustuvana erikoisen 

mielenkiintoinen. Koska ajanvietteeksi soveltuvista peleistä on tällä hetkellä suuri puute, tulee 

varmaankin yllämainitun pelin kysyntä olemaan vilkas.” 178 Huomionarvoista on etenkin pelin 

viihdearvon ja kiinnostavuuden korostaminen. Vaikka tuhansia ihmishenkiä vaatineen sodan 

päättymisestä oli kulunut pelin julkaisuhetkellä vasta puoli vuotta, sotateemaan suhtaudutaan 

pelissä varsin kepeästi, eikä konfliktin viihteellistämistä pidetä eettisesti erityisen arveluttavana. 

Päinvastoin, pelin ajankohtaisuutta pidetään lehtijutun perusteella yhtenä sen myyntivalttina, joka 

ainoastaan lisäsi pelin vetovoimaa markkinoilla. Silmiinpistävää on niin ikään se, että pelin 

esitetään tarjoavan sotilaallista asiantuntemusta ja opastavan sotajoukkojen strategisessa 

liikkumisessa. Yksityiskohta on kiinnostava sitä tietoa vasten, että sotapelejä on todellisuudessakin 

käytetty 1800-luvulta alkaen Saksan ja muiden maiden armeijoissa koulutustarkoituksissa ja 

sotasuunnitelmien testaamisessa, ja Suomessakin pelit ovat olleet apuna ainakin talvi- ja jatkosotaan 

valmistautumisessa.179 Todennäköisesti eurooppalaiset vaikutteet ja sotapelaaminen olivat levinneet 

Suomeen jo itsenäisyyden alkuaikoina, jolloin Suomessa palveli useita ulkomailla 

sotakoulutuksensa saaneita upseereita.180 On siis hyvin mahdollista, että Suomen vapaussota -

peliäkin on pelattu sen ilmestymisaikana nimenomaan opetusmielessä.  

 

3.3 Helsinki 1918 

 

Helsinki 1918 -peli on ensinnä julkaistu tutkielmani kahdesta uudemmasta lautapelistä, jotka 

ilmestyivät kauppoihin sisällissodan muistovuonna 2018. Se on luonteeltaan korttivetoinen 

sotastrategiapeli, jonka etenemistä ohjaavat pelaajien tekemien valintojen lisäksi sotatapahtumia 

käsittelevät tapahtumakortit ja sattuma. Peli tarkastelee lyhyttä ajanjaksoa sodan loppuvaiheilla 

huhtikuussa 1918, jolloin saksalainen Itämerendivisioona oli noussut Hangossa maihin, päihittänyt 

punaiset joukot Karjaan taisteluissa ja suunnannut kohti punakaartien hallitsemaa pääkaupunki 

Helsinkiä. Tarkemmin ottaen tapahtumat keskittyvät juuri saksalaisten Helsingin valtaukseen, 

huhtikuun 11.-13. päivän välille vuonna 1918. Peli eroaa nimenomaan tarkan rajauksensa vuoksi 

muista tutkimistani sisällissotapeleistä, jotka kuvaavat sotaa koko sen ajalta, tai jättävät 

aikaperspektiivin ja yksittäiset sotatapahtumat huomiotta. Myös pelaajienvälinen dynamiikka on 

pelissä huomattavan erilainen. Siinä missä muut tutkimusaineistooni kuuluvat pelit perustuvat 

punaisten ja valkoisten väliseen vastakkainasetteluun, Helsinki 1918 on kolmen välinen kamppailu, 

 
178 Useita eri sanomalehtiä, joista ensimmäisenä: Länsi-Uusimaa 13.12.1918. 
179 Sabin 2014, johdanto-osa 17; Tynkkynen 2014, 153-157; Vego 2012. 
180 Koistinen 2017, 2. 
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jossa saksalaisjoukot ovat oma itsenäinen toimijansa – joskaan ”saksalaisia ja valkoisia ei 

tarkastella pelissä toistensa vihollisina, vaan ystävällismielisinä joukkoina”, kuten sääntölehtinen 

tarkentaa. Vaikka saksalaisten merkitys tulee selvästi esiin myös viimeisenä tarkastelemassani Veli 

veljeä vastaan -pelissä (josta lisää tutkielmani seuraavassa kappaleessa), eivät saksalaiset ohjaudu 

siinä samalla tavoin omina joukkoinaan kuin Helsinki 1918 -pelissä, vaan taistelevat kiinteänä 

osana valkoisia joukkoja.  

 

Helsinki 1918 -pelistä välittyykin toisia pelejä selkeämmin sodan osapuolten toisistaan eroavat 

tavoitteet ja roolit. Saksalaiset pyrkivät saattamaan historiallisen esikuvan mukaisesti Helsingin 

mahdollisimman nopeasti hallintaansa nujertamalla punaisen vastarinnan, hajottamalla punaisten 

tukikohdat ja kontrolloimalla kaupungin strategisesti tärkeitä alueita. Punaisten tehtävänä on 

vastaavasti pelata niin sanottua viivytystaistelua: puolustaa kaupunkia saksalaishyökkäykseltä, 

mahdollistaa joukkojen pakeneminen turvallisesti itään, ja pitää samalla yllä joukkojensa 

taisteluhenkeä vaikeassa tilanteessa. Valkoiset joukot ovat varsinkin pelin alkuvaiheessa sodan 

passiivisin osapuoli, joka operoi maan alta. Piilossa olevat joukot odottavat historiallisen esikuvansa 

mukaisesti oikeaa hetkeä vallata kaupunki omien joukkojensa voimin, ja varmistaa siten paremmat 

asemat Suomen tulevaisuutta koskevissa neuvotteluissa. Samasta syystä valkokaartit noudattavat 

pelissä toisenlaista toimintalogiikkaa kuin sodan muut osapuolet. Valkoisten ja punaisten kamppailu 

voikin sanoa olevan ikään kuin oma taistelunsa pelin sisällä. Punaisten täytyy valita, käyttävätkö he 

aktiivisuuspisteitään pidättääkseen heti tilanteen salliessa järjestäytymistä suunnittelevat valkoiset 

joukot, vai kannattaako voimakeinot säästää myöhempään vaiheeseen. Vaara vaanii punaisten 

selustassa, jos joukot eivät reagoi vastustajan toimiin juuri oikeaan aikaan. Tilanne kuvaa 

oivaltavasti historiankirjoituksen tuntemaa asetelmaa; valkoisilla on suhteellisen vähäinen 

sotilaallinen merkitys Helsingin taistelujen kannalta, mutta psykologinen painoarvo on sen sijaan 

huomattava.181 Punaisten peli onkin jatkuvaa selviytymistaistelua kahden vastustajan ristitulessa. 

 

Ratkaisulla esittää saksalaisjoukot pelissä omana itsenäisenä toimijanaan on haluttu todennäköisesti 

korostaa paitsi saksalaisten merkitystä Helsingin taistelun ja sodan päättymisen kannalta myös 

saksalaisten omaa sotapoliittista agendaa ja tavoitteita Suomen suhteen. ”Kenraali Von der Goltz 

odottaa, etteivät suomalaisliittolaiset puutu hänen toimiinsa ja pyrkii varmistamaan, että 

pääkaupunki saatetaan saksalaiskomennukseen odottamaan myöhempää päätöstä Suomen tulevasta 

roolista”, pelin historiallista taustaa avaava lisälehtinen kuvailee. Lause on hyvin ylimalkainen, eikä 

 
181 Kolbe & Nyström 2008, 74. 
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avaa sen enempää Saksan tarkkoja motiiveja Suomen suhteen kuin Suomen hallituksen kanssa 

tehtyjä valtiosopimuksiakaan, jotka rajoittivat merkittävällä tavalla Suomen itsemääräämisoikeutta, 

ja tekivät Suomesta käytännössä Saksan protektoraatin eli suojeluvaltion.182 Peli onnistuu silti 

alleviivaamaan sen tosiasian, ettei saksalaisapu ollut ilmaista, vaan perustui saksalaisten omiin 

valtapyrkimyksiin. Saksalaisten osallisuus ja suunnitelmat liittävät konfliktin myös laajemmin 

osaksi maailmansodan kontekstia, joskin Suomen ulkopuoliset tapahtumat esiintyvät pelissä lähinnä 

yksittäisten tekstiviittausten tasolla, ja varsinaisina pelinäyttämöinä toimivat ainoastaan Helsinki ja 

sen lähialueet.  

 

Pelin kolmikantainen dynamiikka on todennäköisesti vaikuttanut myös sen nimivalintaan. ”Helsinki 

1918” on nimenä neutraali, eikä korosta sodan sisällissotaluonnetta. Veljessota, kansalaissota tai 

sisällissota -nimet eivät luonnollisestikaan palvelisi tarkoitusta pelissä, joka painottaa saksalaisten 

osuutta sotaan. Toisaalta Helsinki 1918 -nimi ei myöskään alleviivaa kansallisen sodan taustalla 

vaikuttanutta kansainvälistä konfliktia. Nimen perusteella on mahdollista päätellä vain, että peli 

koskee nimenomaan pääkaupungin herruudesta vuonna 1918 käytyjä taisteluja. Jako kolmeen 

toimijaan toistuu myös pelin visuaalisissa materiaaleissa. Pelilaatikon kannen kuvitukseksi on 

valittu mustavalkokuvakollaasi, jonka etualalla on kuvat valkoisesta, punaisesta ja saksalaisesta 

sotilaasta. Taustalla häämöttää pelin näyttämönä toimivan Helsingin siluetti mereltä päin katsottuna 

sekä kaupungin edustalle ankkuroitua sotalaivastoa. Meri on Helsingin taistelujen kannalta 

olennainen elementti paitsi pääkaupungin merellisyyden vuoksi, myös siksi että saksalaisten yksi 

väylä kaupunkiin kulki vettä pitkin.183 Kaikkien pelimateriaaleissa esiintyvien kuvien kerrotaan 

olevan peräisin Finna-hakupalvelusta, joka sisältää aineistoja suomalaisista arkistoista, kirjastoista 

ja museoista, tai ”muista julkisista lähteistä”. Esimerkiksi saksalaissotilasta esittävä kuva kuuluu 

Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusjärjestön Kansan 

Arkistoon kokoelmiin ja on otettu tunnistetietojen mukaan Helsingin Esplanadilla yhä nykyäänkin 

toimivan ravintola Kappelin lähellä.184 Kuvassa vartiossa oleva saksalaissotilas on polvistunut 

telineellä lepäävän konekiväärin ääreen. Siitä on mahdollista päätellä, että kuva ajoittuu Helsingin 

taistelun loppuun, huhtikuun 13. päivän tienoille, jolloin saksalaiset olivat jo murtaneet suurilta osin 

punaisten vastarinnan ja käytännössä ratkaisseet taistelun omaksi edukseen. 

 

 
182 Hentilä & Hentilä 2016, 53-57. 
183 Hoppu 2013, 230-232. 
184 Valokuva Kansan Arkistosta vuodelta 1918. 
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Pelilautana toimii Helsinkiä ja sodan kannalta merkityksellisiä lähialueita esittävä maastomuotoinen 

kartta. Se kuvaa yksittäisten katualueiden sijaan Helsingin ja läheisten esikaupunkien ja 

maalaiskuntien pinnanmuotoja, asutuskeskittymiä ja rautatieverkostoa, jotka vaikuttavat joukkojen 

etenemiseen pelissä. Kartalla näkyy myös Leppävaara (tuolloin Alberga), jossa käydyssä taistelussa 

(11.4) saksalaiset pakottivat punaiset joukot vetäytymään asemistaan ja Tikkurila, jossa saksalaiset 

valtasivat strategisesti tärkeän pääradan ja estivät punakaartien etenemisen junalla Helsinkiin (12.-

13.4). Kartan lisäksi pelin painettuihin materiaaleihin kuuluvat sääntölehtinen ja historialiite, joista 

ensimmäinen esittelee pelin reunaehdot ja toimintalogiikan, ja jälkimmäinen valottaa sodan 

historiallista kontekstia aina Suomen suuriruhtinaskunnan perustamisesta vuodesta 1809 

sotakevääseen 1918 saakka, ja avaa kaikkien sodan osapuolten katsantokantoja ja tavoitteita sodan 

suhteen. Myös esimerkiksi venäläissotilaiden vetäytyminen Helsingistä ennen taisteluja ja 

pääkaupungin ympäristössä sijaitsevat maa- ja merilinnoitukset (Krepost Sveaborg) on nostettu 

historiakatsauksessa esiin. Huomionarvoista on, että pelin kaikki materiaalit on toimitettu 

englanninkielellä. Pelin voikin sanoa olevan suunnattu yhtä lailla kansainväliselle kuin kotimaiselle 

yleisölle, mikä selittänee myös suhteellisen kaukaa, vuodesta 1809 liikkeelle lähtevää 

pohjakertomusta. Tekstit on kirjoitettu pääasiassa hyvin neutraaliin ja asialliseen – sääntölehtinen 

jopa kuivaan ja toteavaan sävyyn, joskin muutama subjektiivinen sanavalintakin mahtuu joukkoon. 

Punaisten kerrotaan muun muassa tehneen ”hätiköidyn ratkaisun” (engl. hasty decision) puolustaa 

Helsinkiä antautumisen sijaan, minkä voi halutessaan tulkita päätöstä arvottavaksi ilmaukseksi.   

 

Pelin taustalla vaikuttaa aktiivinen lautapeli- ja historiaharrastaja Hannu Uusitalo. Historiallisen 

taustakertomuksen kirjoittamiseen ja pelitestaukseen ovat osallistuneet hänen lisäkseen Risto 

Marjomaa, Eero Juhola ja Marko Sysipuro. Kolmikosta Marjomaa on sotaa ja konflikteja tutkinut 

historioitsija, kun taas muun tekijäporukan historiareferensseistä en löytänyt tietoa. Pelin on 

kustantanut U&P Games, joka on Uusitalon ja pelin visuaalisesta ilmeestä vastanneen Kim 

Paqvalinin perustama yhtiö (Uusitalo & Paqvalin Games). Kaksikko on julkaissut ennen Helsinki 

1918 -peliä myös Waterloon taistelusta kertovan W1815 -pelin sekä Fuba-jalkapallopelin. 

Tekijöiden kiinnostus historiallisten taisteluiden pelillistämiseen ja pyrkimys mahdollisimman 

suureen historialliseen vastaavuuteen näkyy monin paikoin pelin valinnoissa. Helsingin taistelu ei 

tarjoa pelille ainoastaan raameja ja kehityskertomusta, vaan historiallisia yksityiskohtia tulee esiin 

myös pelimekaniikassa ja tapahtumakorteissa. Valkoiset saattavat esimerkiksi onnistua hankkimaan 

aseita Helsingistä lähteviltä venäläisjoukoilta, minkä vuoksi punaiset joutuvat vähentämään yhden 

nopan silmäluvun taisteluheitostaan, ja punaisten mahdollisuus hävitä yksittäinen taistelu kasvaa. 

Vastaavasti punainen puoli ansaitsee lisää hyödyllisiä moraalipisteitä, kun kansanvaltuuskuntaan 
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kuulunut Antti Kiviranta saapuu Viipurista Helsinkiin, ja taivuttelee epäröivät joukot 

taistelukannalle. Molemmilla tapahtumilla on todellisuudessakin vastineensa historiassa.185 Pelin 

vuorojärjestystä ei ole sitäkään muodostettu sattumanvaraisesti. Pelin aloittavat aina saksalaiset, 

minkä tulkitsen viittaavan siihen, että saksalaiset ovat Helsingin taistelun näkökulmasta 

tapahtumien liikkeellepanija. Saksalaisjoukot lähestyvät Helsinkiä tarkoituksenaan ottaa kaupunki 

haltuunsa, kun taas punaisten rooliksi jää reagoida saksalaisten toimiin. Mielenkiintoinen 

yksityiskohta on, että ensimmäistä vuoroa lukuun ottamatta pelin vuorojärjestys on summittainen. 

Saksalaisia ja punaisia johtavat pelaajat ratkaisevat noppaa heittämällä, kumpi saa tehdä kullakin 

vuorolla ensimmäisenä siirtonsa (suuremman silmäluvun saanut aloittaa). Vain silloin, kun 

tuloksena on tasaluku, valkoinen pelaaja osallistuu peliin. Tällä tavoin lienee pyritty 

havainnollistamaan sodankäynnin todellista luonnetta, millä tarkoitan sitä, etteivät taistelun 

osapuolten sotatoimet tapahtuneet sisällissodassakaan aina vuorovedoin, ennalta määrätyssä 

järjestyksessä, vaan käsillä olevien mahdollisuuksien ja resurssien sanelemana. Valkoisen pelaajan 

vähäinen mahdollisuus päästä aktiivisena toimijana mukaan peliin viittaa puolestaan valkoisten 

joukkojen piileskelyyn maan alla Helsingin taistelun aikana.  

 

Sisällissodan tapahtumakulku on otettu huomioon myös pelin voimasuhteissa, jotka ovat 

saksalaispelaajalle kallellaan. Saksalaisilla on käytössään enemmän resursseja, kaikkiaan 26 

joukko-osastoa (reserviläiset mukaan lukien), kun taas punaiset aloittavat pelin 24 joukko-osaston 

turvin. Saksalaispelaajan nopanheitot tuottavat pelin alussa myös enemmän tärkeitä 

aktiivisuuspisteitä, jolloin saksalaiset pystyvät suorittamaan useampia komentoja yhdellä vuorolla. 

Historiallisen esimerkin mukaisesti peli ohjaa saksalaispelaajaa aloittamaan heti massiivisen 

vyörytyksen Leppävaaran rintamalla ja etenemään vastustajan joukot tuhottuaan mahdollisimman 

nopeasti Helsinkiä kohti. Todennäköisin peliskenaario on, että saksalaisjoukot kasvavat ja 

voimistuvat kaiken aikaa, kun taas punaisilla on vaikeuksia säilyttää asemansa vastustajan 

armottomassa tulituksessa. Peliä pelatessa käykin nopeasti selväksi, miten materiaalisesti 

ylivoimainen ja ammattimainen vastustaja Itämerendivisioona amatöörisotilaista koottuihin ja 

taistelutahdoltaan horjuvaisiin punakaarteihin nähden oli.  

 

Toisaalta, pelistä on haluttu myös tehdä pelimekaniikaltaan mahdollisimman toimiva ja kiinnostava, 

mikä tarkoittaa sitä, että historiallisen autenttisuuden ja pelin viihteellisyyden välillä on jouduttu 

tekemään joitakin kompromisseja. Tasapainoa on haettu muun muassa luomalla peliin punaista 

 
185 Harjula 2013, 302-306; Kolbe & Nyström 2008, 79. 
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pelaajaa hyödyttävä voittoehto. Vanhemmista sisällissotapeleistä poiketen Helsinki 1918 -pelin 

herruutta ei ratkaise ainoastaan joukkojen nuppiluku pelin lopussa, vaan pelissä kisataan ennen 

kaikkea sodan kannalta strategisten tukikohtien hallinnasta, ja kamppaillaan ajankulkua vastaan. Jos 

saksalaishyökkäys etenee vitkutellen, saksalaisilta on vaarassa loppua aika, jolloin joukkojen 

komentaja antaa lopulta perääntymiskäskyn (toisin sanoen pelin aikaa kuvaavalla sarakkeella ei ole 

enää tyhjiä ruutuja vapaana). Pelintekijät ovat halunneet kaiketi viestittää, että saksalaisjoukot 

kävivät samanaikaisesti monen rintaman massiivista maailmansotaa, jossa Suomen tapahtumat 

olivat vain yksi pieni sivujuonne. Sen tähden Suomen selkkaus oli myös saatava päätökseen 

pikaisesti ja kallisarvoisia resursseja tuhlaamatta. Punaisten ei siis tarvitse hallita koko Helsinkiä 

voittaakseen pelin, vaan riittää että joukkojen haltuun jää pelin päättyessä osa tärkeistä 

pääkallopaikoista. Punaiset saavuttavat pelissä suurvoiton (englanniksi major victory), mikäli niillä 

on ajan loppuessa hallussaan vähintään kaksi punaisella lipulla merkattua heksagonia ja yksi 

tukikohta (headquarter). Pienemmän voiton (minor victory) tuottaa yhden punalippu-heksagonin 

hallinta. Punaiset liput symboloivat Helsingin valtauksen merkittäviä taistelupaikkoja ja/tai 

punaisten pääkallopaikkoja: Turun kasarmia, Pasilan asemaa, Paasitornia, Kaartin Kasarmia, ja 

uskoakseni Smolnaa tai muita Eteläsataman alueella sijaitsevia punaisia tukikohtia, kuten 

keisarillista palatsia, Uudenmaan lääninhallitusta ja päävartiota. Saksalaiset voittavat puolestaan 

pelin saadessaan haltuunsa kaikki punaisten viisi pääasemaa, tai tuhotessaan kaikki kolme punaista 

tukikohtanappulaa (headquarter = HQ). Valkoiset jakavat aina saksalaisten voiton, mutta voivat 

myös nousta itse pelin piikkipaikalle onnistumalla soluttautumaan kaupungin kaduille ja tuhoamalla 

vähintään yhden punaisen tukikohdan. Kyseisellä yksityiskohdalla on haluttu todennäköisesti 

kuvata historiallista asetelmaa, jossa valkoiset hyötyvät saksalaisten sotatoimista, ja pääsevät 

suhteellisen vähäisellä omalla sotatoiminnalla itseään tyydyttävään, voitokkaaseen lopputulokseen.  

 

Vaikka peli siis ohjaa historiallisen esikuvansa kaltaiseen lopputulokseen, se jättää tilaa myös 

muunlaisille loppuratkaisuille ja pelaajien taktikoinnille. Siitä huolimatta, että punainen pelaaja on 

pelissä alakynnessä, onnistuneet strategiset valinnat ja saksalaisjoukkojen riittävä viivyttäminen 

voivat siivittää punakaartit voittoon. Olennaista on, että punaiselle pelaajalle riittää pelissä 

historiallista parempi lopputulos. Punaisia joukkoja on avitettu myös luomalla peliin historiallisesta 

linjasta poikkeavia vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja. ”Punaiset tapahtumat” -kortit tekevät todeksi 

joitakin sellaisia punakaarteja hyödyttäviä tapahtumia, jotka olisivat olleet sodan kannalta 

mahdollisia, mutta jäivät kuitenkin syystä tai toisesta toteutumatta. Punaiset voivat esimerkiksi 

pelata ”Tamlanderin panssarijuna” -kortin ja hyötyä junien hyökkäysvoimasta missä tahansa 

pelilaudan rautatie-kuuskulmiossa. Todellisuudessa Tamlanderin panssarijuna ei pystynyt enää 
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Leppävaaran taisteluiden jälkeen murtautumaan takaisin pääkaupunkiin ja valtaamaan Helsinkiä, 

kuten punaisten tavoitteena oli, vaan se osallistui sen sijaan Tikkurilan taisteluihin.186 

Väärinkäsitysten välttämiseksi tapahtumien historiallinen kehityskulku on tuotu tapahtumakorteissa 

esiin, joskin tiedoissa on hienoista epätarkkuutta. Panssarijunakorttiin on esimerkiksi kirjattu, että 

Leppävaaran taisteluissa vaurioitunut juna korjattiin Hämeenlinnassa. Aiheeseen perehtyneen 

tietokirjailija Tuija Wetterstrandin mukaan korjaukset tehtiin kuitenkin Riihimäellä.187  

 

Neutraalista ja historiallisesta käsittelytavastaan huolimatta peli esittää sisällissodan historiallisesta 

taustasta ja tapahtumakulusta myös joitakin yksioikoisia tulkintoja. Pelin kansilehtisen sisäsivulle 

painettu taustakertomus paikallistaa sisällissodan lähtölaukaukseksi hetken, jolloin punaiset joukot 

aloittivat kapinan Helsingissä tammikuun 27. päivänä 1918. Syyksi kerrotaan se, että Suomen 

hallitus nimitti valkoiset suojeluskunnat maan viralliseksi armeijaksi. Vaikka tapahtumilla on toki 

vastineensa historiassa, tulkintaa voidaan pitää yksipuolisena ja yksinkertaistavana, sillä se jättää 

sodan alkuun niin ikään kytkeytyvät valkoisten joukkojen sotatoimet kokonaan huomiotta. 

Historiakatsauksessa ei mainita, että samaan aikaan punaisen vallankumouksen kanssa valkoiset 

joukot alkoivat riisua venäläissotilaita Pohjanmaalla aseista, eikä liioin sitä, että punaisten ja 

valkoisten välillä oli käyty laukaustenvaihtoa monilla paikkakunnilla jo tätäkin aiemmin.188 Sodan 

tarkasta alkuhetkestä on vallalla useampia näkemyksiä, ja esimerkiksi historioitsija Teemu 

Keskisarjan mukaan konflikti sai alkunsa Viipurista, jo noin viikko ennen sodan aloituspäiväksi 

usein nostettua tammisunnuntaita, 27.1.1918.189 Toki on ymmärrettävää, ettei tiivis 

historiakatselmus voi avata monimutkaista tilannetta kovin yksityiskohtaisesti. Tällaisenaan 

esityksestä saa kuitenkin sen käsityksen, että sisällissota alkoi yksinomaan punaisen puolen 

aloitteesta ja nimenomaan Helsingissä. Historiakatsaus ei liioin valota sodan takana vaikuttavia 

muita syitä, kuten pitkään jatkunutta luokkataistelua, jolloin asiankuuluvan kontekstin 

hahmottaminen saattaa olla asiaan perehtymättömälle pelaajalle haastavaa. Mainittakoon sekin, että 

historialiitteeseen on lipsahtanut pieni asiavirhe, kun Tikkurila on sijoitettu 25 kilometriä Helsingin 

keskustasta pohjoiseen, kun todellisuudessa paikkojen välinen etäisyys on linnuntietä pitkin 

mitattuna viitisentoista kilometriä. Yksityiskohta on toki kokonaisuuden kannalta merkityksetön, 

mutta useampi asiavirhe yksissä kansissa saattaa silti vaikuttaa julkaisun uskottavuuteen.  

 

 
186 Wetterstrand 2017, 127-140. 
187 Wetterstrand 2017, 128. 
188 Siltala 2018, 77-79. 
189 Keskisarja 2013, 9-11, 37-39. 
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Toisin kuin vanhemmat pelit, Helsinki 1918 mainitsee pelin tekstiliitteissä myös punaisten puolella 

taistelleet naiset, joskin lyhyesti. Historialiite kertoo, että Helsinkiä puolusti ”enimmillään 6000 

vapaaehtoista, joiden joukossa oli myös joitakin naisia”. Yksi tapahtumakorteista on omistettu niin 

ikään naiskaarteille, mutta ”ilmiötä” ei aseteta tarkemmin kontekstiin, tai rinnasta naissotilaiden 

määrää miesjoukkoihin. Hedelmällisempää olisi ollut, jos naissotilaiden lukumäärästä olisi annettu 

vähintäänkin suuntaa antava, viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuva arvio. Naiset loistavat 

poissaolollaan myös pelin visuaalisista materiaaleista. Naiskysymys on sikäli kiinnostava Helsingin 

valtauksen kannalta, että sisällissodan suurin aseellisin naiskaarti toimi juuri Helsingissä, ja naiset 

olivat aktiivisesti mukana myös kaupungin puolustustaisteluissa. Helsingin naiskaartiin eli niin 

kutsuttuun ”kuolemanpataljoonaan” tiedetään kuuluneen kaikkiaan 466 naista.190 Tästä 

tulokulmasta tarkasteltuna onkin huomionarvioista, miten pelin sääntölehtinen asiaa käsittelee: 

”Nosta punaisten sotilaiden moraalia inspiroimalla miehet (ja naiset) sotimaan vallankumouksen 

puolesta”, säännöissä kehotetaan. Lauseen muotoilu herättää kysymyksen, miksi naissotilaat on 

esitetty sulkumerkeissä, kun samalla heidän osallistumisensa sotatoimiin on kuitenkin tunnustettu. 

Onko naisten määrää ja osuutta sotatoimiin pidetty taistelun kokonaiskuvan kannalta sen verran 

vähäpätöisenä?  

 

Helsinki 1918 -peli jättää myös joitakin konfliktin aspekteja käsittelemättä. Vuonna 1918 

julkaistujen pelien tapaan, sekään ei esimerkiksi kuvaa lainkaan sisällissodan vankileirejä. 

Yksityiskohdan rajaamista pois pelin kontekstista voisi perustella äkkiseltään sillä, etteivät leirit 

varsinaisesti kuulu konkreettisen taistelutoiminnan piiriin, ja moni niistä syntyi vasta sodan 

päätyttyä. Suomenlinnan vankileiri perustettiin kuitenkin Helsingin valtauksen aikaan, ja siten se 

osuu myös pelin aikajänteelle. Ensimmäiset vangit kuljetettiin saarelle jo seuraavana aamuna 

taistelujen loppumisen jälkeen.191 Vankileirikysymyksen merkitystä arvioitaessa on huomioitava 

myös, että Suomenlinnan leiri oli toisiksi suurin sisällissodan vankileireistä, ja yhteensä siellä virui 

sodan jälkeen yli 10 000 punavankia.192 Pelistä uupuvat niin ikään kertomukset joukkojen 

harjoittamasta terrorista, jolla tarkoitan sodan yhteydessä mutta taistelujen ulkopuolella 

tapahtunutta vastapuolen sotilaisiin kohdistunutta väkivaltaa, kuten välittömästi taistelujen päätyttyä 

toimeenpantuja teloituksia. Toisaalta Helsingin valtauksen yhteydessä ei koettu vastaavaa 

silmitöntä terroria kuin muualla Etelä-Suomessa. Sisällissotaan perehtynyt historioitsija Tuomas 

Hoppu on arvellut, että saksalaisilla oli myös valkoisia kostotoimia hillitsevä ja rajoittava vaikutus, 

 
190 Anttonen 2009, 29; Piiroinen-Honkanen 1995, liite 3. 
191 Hoppu 2013, 356. 
192 Kinnunen 2018, 345. 
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ja Huopalahden arviolta parikymmentä punaista uhria vaatinut teloitus jäi ainoaksi Itämeren 

divisioonan Helsingin valtauksen yhteydessä tekemäksi terroriteoksi.193 Siten myös pelintekijöiden 

valinta jättää aihe kokonaan käsittelemättä lienee ollut tietoinen.  

 

3.4 Veli veljeä vastaan – 1918 

 

Kesäkuussa 2018 julkaistu Veli veljeä vastaan – 1918 -peli tarkastelee sisällissotaa koko sotakevään  

ajalta ja maantieteellisesti koko Suomen laajuisesti. Pelilautana toimii Suomen kartta, johon on 

kuvattu sodan tärkeimmät näyttämöt ja tapahtumapaikat, sodan rintamalinja sekä kaupunkeja 

yhdistäviä maan- ja rautateitä. Pelin kannalta keskeisiä tapahtumia ovat tosielämän esimerkin 

mukaisesti muun muassa taistelut Tampereen, Helsingin ja Viipurin, eli strategisten sotakaupunkien 

herruudesta. Tärkeiden kaupunkien valtaaminen taisteluja käymällä onkin kahdelle pelaajalle 

suunnatun pelin keskeinen idea ja pyrkimys. Valkoinen pelaaja voittaa pelin saadessaan haltuunsa 

tarpeeksi monta punaisten miehittämää strategista kaupunkia. Punainen pelaaja taas nousee voittoon 

onnistuessaan pitämään kaupungit hallussaan tai valtamaan valkoisen Suomen pääkaupungin 

Vaasan. Pelin yksityiskohtaisemmat reunaehdot ja säännöt on esitelty sääntöliitteessä, kun taas 

historiallista kontekstia ja taustakertomusta avataan historialiitteessä, joita molempia analysoin 

tarkemmin hieman tuonnempana. Toimintalogiikaltaan Veli veljeä vastaan on Helsinki 1918 -pelin 

tapaan tyypillinen korttivetoinen sotapeli, jossa tapahtumakortit määrittävät pelin suunnan yhdessä 

pelaajan tekemien strategisten valintojen kanssa. Tapahtumakortit esittelevät laajalti sodan kannalta 

olennaisia tapahtumia ja ilmiöitä, ja mainitsevat lyhyesti myös joitakin välittömien sotatoimien 

ulkopuolisia asioita, kuten huonon taloustilanteen ja ruokapulan. Kokonaisuudessaan pelikokemus 

tuo mieleen muita viime vuosikymmenien aikana luotuja samaa peruskaavaa hyödyntäviä 

strategisia sotapelejä, kuten kylmän sodan ajasta kertovan Twilight Strugglen tai ensimmäisen 

maailmansodan tapahtumiin pureutuvan Paths of Gloryn, sillä pelien asetelma ja perusperiaatteet 

ovat pitkälti samankaltaisia.  

 

Veli veljeä vastaan alkaa tammikuun viimeisinä päivinä 1918, jolloin sisällissotakin katsotaan 

useimpien lähteiden mukaan alkaneeksi. Käytännössä lyhyt aloituskuukausi näkyy pelissä siten, että 

pelaajilla on tammikuussa käytössään selvästi vähemmän tapahtumakortteja ja vuorokierroksia kuin 

sen jälkeisinä sotakuukausina. Valkoinen puoli on pelissä aina aloitteentekijä, joka käynnistää 

jokaisen pelikierroksen. Herääkin kysymys, ottaako pelinkehittäjä valinnallaan kantaa sisällissodan 

 
193 Hoppu 2013, 257-259, 370-372. 
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syttymissyyhyn ja alullepanijaan, samaan tapaan kuin muissa tutkimusaineistooni kuuluvissa 

peleissä. Olettamusta vastaan puhuu kuitenkin se, että sodan lähtölaukaus ajoitetaan pelin 

materiaaleihin kuuluvassa valtiontieteentohtori Olli Kleemolan kirjoittamassa Monen niminen sota 

– Suomen sisällissota 1918 -historialiitteessä hetkeen, jolloin punaiset kaappasivat vallan 

Helsingissä. Historialiitteen perusteella kuulostaakin siltä, kuin yksinomaan punainen puoli olisi 

vastuussa sodan syttymisestä. Konfliktin taustalla vaikuttavia tekijöitä ei ole tarkemmin avattu 

historialiitteessä, kuten ei myöskään sitä, että suojeluskunnat ryhtyivät samoihin aikoihin punaisten 

Helsingin valtauksen kanssa riisumaan venäläisjoukkoja aseista Pohjanmaalla. Jälkimmäinen 

tapahtuma on mainittu ainoastaan valkoisten tammikuun tapahtumakorteissa. Vastaavasti punaisten 

tapahtumakortit kertovat sodan alkaneen muun maan tapahtumista erillään Karjalassa, minkä muun 

muassa historioitsija Teemu Keskisarja on huomioinut194, mutta historialiitteessä asiaa ei käsitellä. 

Tällä tavoin esitettynä tapahtumat on mielestäni mahdollista ymmärtää erillisiksi selkkauksiksi, 

jotka eivät sinänsä selitä konfliktin alkua. Historialiite ja pelin muut materiaalit eivät kommunikoi 

täydellisellä tavalla keskenään, mistä johtuen pelin välittämää kuvaa sodan alkuhetkistä voidaan 

pitää jokseenkin epäselkeänä. Historialiitteessä esitetyn tapahtumakuvauksen valossa on myös 

yllättävää, että ensimmäisestä siirrosta vastaavat nimenomaan valkoiset joukot.  

 

Kieleltään Veli vastaan veljeä -pelin kirjallisia materiaaleja voi luonnehtia kautta linjain hyvin 

neutraaleiksi. Niin sääntölehtisen kuin pelin taustoja avaavan historialiitteenkin funktio on puhtaasti 

informatiivinen: esitellä pelin toimintalogiikka, reunaehdot ja historiallinen konteksti pelaajalle. 

Kielellinen ilmaisu on asialähtöistä ja toteavaa, eikä rivien väleistä voi lukea kannanottoja sodan 

kummankaan osapuolen hyväksi. Pelisuunnittelija Antti Lehmusjärvi ei ole itse historioitsija, vaan 

omien sanojensa mukaan historian harrastaja ja pitkän linjan sotapelaaja. Hänellä on kuitenkin 

käytännön ymmärtämystä sotatoimista Puolustusvoimien sotilaslakimiehenä ja rauhanturvaajana 

työskentelyn myötä, ja ajatus sisällissotaa käsittelevästä pelistä on hänen mukaansa lähtöisin juuri 

rauhanturvaaja-ajoilta.195 Sotahistoriaa tutkinutta valtiotieteen tohtori Kleemolaa on sen sijaan 

siteerattu pelin krediteissä historian ja valokuvien asiantuntijaksi, jota Lehmusjärvi on konsultoinut 

muun muassa sopivien kuva-aiheiden löytämisessä ja historiallisten faktojen tarkistamisessa sekä 

edellä mainitun historialiitteen kirjoittamisessa. Historialiite on suunnattu Lehmusjärven mukaan 

etenkin kansainvälisille pelaajille, joilla ei ole välttämättä perinpohjaista tietämystä Suomen 

sisällissodasta, ja se auttaakin asiaan vihkiytymätöntä pelaajaa hahmottamaan, mistä sodassa oli 

 
194 Keskisarja 2013, 9-11. 
195 Pekkinen 2018. 
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pääpiirteittäin kyse. Pelin kaikki materiaalit on toimitutettu suomen lisäksi myös englanniksi juuri 

kansainvälistä yleisöä ajatellen. 

 

Pelin nimeä ”Veli vastaan veljeä” voi pitää sikäli tasapuolisena, ettei se ota kantaa sodan syihin, tai 

painota kummankaan osapuolen panosta sodan alullepanijana. Se ei myöskään kytke sotaa osaksi 

maailmansotaa ja kansainvälistä tapahtumaketjua. Neutraalin sijaan veljessotanimitys on kuitenkin 

varsin tunteikas ja korostaa sodan traagista luonnetta: sitä, miten veli nousee sodassa aseelliseen 

konfliktiin maanmiestään, eli veljeään vastaan. Nimi on historiallisesti tutkailtuna sikäli 

harhaanjohtava, että sodassa ei ollut kyse pelkästään suomalaisten keskinäisestä selkkauksesta, vaan 

siihen osallistui myös saksalaissotilaita, venäläistä vallankumouksellisia sekä ruotsalaisia 

vapaaehtoisia.196 Nimi korostaa niin ikään vain miesten roolia konfliktissa, vaikka todellisuudessa 

sota työllisiti myös naisia. Punakaarteissa aseisiin tarttui sotakeväänä kaikkiaan noin 2600 naista.197 

Siinä mielessä pelin nimi antaakin varsin rajatun kuvan konfliktin luonteesta. Toisaalta moni edellä 

mainituista aspekteista, kuten ulkomaisten joukkojen ja naisten panos sotaan, nostetaan esiin pelin 

muissa materiaaleissa, joten sinänsä ainoastaan pelin nimen perusteella ei voi vetää liian pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä pelin näkökulmasta tai seikkaperäisyydestä. Mielestäni on kuitenkin 

oleellista kysyä, miksi pelille on annettu juuri kyseinen nimi, tiedostaen, ettei se ole historiallisten 

tapahtumien valossa kovinkaan täsmällinen, vaan enemminkin ristiriidassa sodan kansainvälisen 

kontekstin kanssa. Kenties nimivalinnan syynä ovat juuri halu painottaa traagisen veljessodan 

aspektia ja vedota kohdeyleisön tunteisiin, minkä voi puolestaan ajatella lisäävän pelin viihde- ja 

huomioarvoa ja toimivan kaupallisena myyntivalttina. 

 

Siitä huolimatta, että pelin nimitys tarkastelee sotaa sisäpoliittiselta kantilta, konfliktin yhteys 

yleismaailmalliseen kontekstiin nousee pelimateriaaleista muutoin esiin. Historialiite kertoo, että 

”sota liittyi kiinteästi ensimmäisen maailmansodan Euroopassa käynnistämään murrosvaiheeseen”. 

Vaikka ilmaus on sellaisenaan melko ylimalkainen, kansainvälinen tapahtumakulku on Saksan ja 

Venäjän mukanaolon myötä vahvasti läsnä myös pelin mekaniikassa. Venäläiset eivät ole pelissä 

aktiivisia toimijoita, vaan ovat mukana pikemminkin tekstiviittausten tasolla, mikä kuvannee 

venäläisten sotilaiden melko vähäistä roolia varsinaisissa taistelutoimissa. Sodan eri vaiheissa 

punaisten joukkojen apuna taisteli vain noin 2000-3700 vallankumouksellista entisen Venäjän 

armeijan sotilasta. Venäläiset toimittivat punaisille kuitenkin paikallista apua muun muassa ase- ja 

 
196 Tepora & Roselius 2018, 11. 
197 Hoppu 2017, 269. 
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viljakuljetusten muodossa, josta muodostui tärkeämpi avunannon väylä.198 Saksalaisjoukoilla on 

historiallisen esimerkin mukaisesti keskeinen rooli pelin lopputaisteluiden kannalta, joskin maan 

omat pyrkimykset ja sotapoliittiset tavoitteet Suomi-intervention osalta on kuitattu pelin retoriikassa 

varsin lyhyesti ja ylimalkaisesti: ”Saksa asettui tukemaan valkoista Suomea osana ensimmäistä 

maailmansotaa avatakseen uuden rintaman Venäjää vastaan”, huhtikuulle sijoittuva saksalaisten 

maihinnousu -kortti kertoo. Kansainvälisen kontekstin lisäksi pelissä mainitaan lyhyesti myös 

sisällissodan suomalaiseen yhteiskuntaan jättämät jäljet. Veli veljeä vastaan on ainoa 

tutkimusaineistoni neljästä pelistä, joka sivuaa edes ylimalkaisesti sisällissodan jälkeistä aikaa ja 

sodan muistokulttuuria. Historialiitteen mukaan sisällissodan muisto oli pitkään kipeä osa Suomen 

historiaa, ja kahtiajako alkoi hälvetä vasta toisessa maailmansodassa, kun suomalaiset 

puolustautuivat yhtenä rintamana Neuvostoliittoa vastaan. On totta, että suomalaisten yhtenäisyyttä 

painottava talvisodan sankaritarina avasi uudenlaisia näkökulmia sisällissodan muisteluun. Kuten 

tutkielmani toisessa luvussa osoitan, valkoinen totuus alkoi kuitenkin murentua toden teolla vasta 

1960-luvulla Väinö Linnan ja Täällä Pohjantähden alla -romaanin myötä, joka nosti punaisten 

näkökulman tapetille.199 ”Talvisodan ihmeen” ei voi siis yksistään ajatella selittävän muutosta.  

 

Muiden pelimateriaalien tavoin pelin visuaalinen ilme kuvastaa sekin monella tavalla käsiteltävää 

aihetta. Pelilaatikko on väritykseltään valko–puna–musta, mikä lienee tarkoituksellista punaisten ja 

valkoisten välistä konfliktia tarkasteltaessa. Myös pelilaatikon kansikuvan taitto ilmentää vahvasti 

sodan osapuolten välistä kahtiajakoa ja veljessodan ajatusta. Laatikon yläosaan on kuvattu 

valkokaartit ja heitä komentanut kenraali Mannerheim, kun taas alaosa on omistettu 

kansanvaltuuskuntaa eli punaista hallitusta johtaneelle Kullervo Mannerille ja hänen joukoilleen.  

Pelin kuvamateriaali on tyyliltään vanhahtavaa, ja perustuu tosiasialliseen mustavalkoiseen 

sotakuvastoon. Kuva-aiheista nousevat esiin muutaman mainitakseni Pietarin asejuna ja 

panssarijunat, kenttäteloitukset, Vaasan valkoinen senaatti ja valkoisten voitonparaati 

Senaatintorilla sodan päätyttyä. Lähdeviitteiden lähempi tarkastelu osoittaa, että kuvat ovat peräisin 

eri museoiden, arkistojen ja Museoviraston kokoelmista. Itse pelilauta kuvastaa Suomen 

maantieteellistä karttaa etelärannikolta aina Rovaniemen korkeudelle asti. Kartalle on merkitty niin 

sodan kannalta keskeiset paikkakunnat, rauta- ja maantiereitit kuin joukkojen lähtöasetelmat ja 

saksalaisjoukkojen maihinnousupaikatkin. Punaiselle katkoviivalla merkitty rintamalinja osoittaa 

puolestaan, mitkä paikkakunnat olivat sodan alussa valkoisten, ja mitkä punaisten hallussa. Kartta 

näyttää myös, oliko kyseessä niin kutsuttu ”tavallinen” vai ”strateginen” sotakaupunki, joista 

 
198 Tikka 2018, 84. 
199 Tepora & Roselius 2018, 15. 
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jälkimmäisellä tarkoitetaan sodan kannalta merkittäviä taistelu- tai hallintopaikkakuntia. Myös 

Venäjä on kuvattu huomattavan kookkaalla valkoisella neliöllä kartalle, minkä voi tulkita 

ilmentävän yksittäisten venäläispaikkakuntien sijaan yleisesti itänaapurin vaikutusta sotaan. Kaiken 

kaikkiaan pelin kartta on maantieteellisesti tarkasteltuna hämmentävän samankaltainen kuin sata 

vuotta aiemmin ilmestyneessä Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 -pelissä – joskin 

vanhempi peli on nostanut pelilaudalle aktiivisina tapahtumapaikkoina myös saksalaisjohtoisia 

kaupunkeja (Danzig ja Baltian kaupungit), jotka vuoden 2018 pelistä puuttuvat.  

 

Veli veljeä vastaan kuva-aiheissa toistuva vahva punaisten ja valkoisten välinen vastakkainasettelu 

tulee ilmi myös pelin toimintalogiikassa. Toisin kuin viimeksi esittelemässäni Helsinki 1918 -

pelissä, saksalaisjoukkoja ei mielletä Veli veljeä vastaan -pelissä omaksi itsenäiseksi toimijakseen 

ja sodan yhdeksi osapuoleksi, vaan saksalaiset taistelevat osana valkoista armeijaa. Pelissä on 

kylläkin erikseen nappulat saksalaisille, valkoisille ja jopa Saksassa sotilaskoulutusta saaneelle 

jääkäripataljoonalle, mutta valkoinen pelaaja operoi niitä kaikkia. Saksalaisten ja valkoisten 

tekemää yhteistyötä ja ystävällismielisyyttä ei käy tietenkään kieltäminen, mutta Saksalla oli 

sisällissodassa myös oma poliittinen agendansa, joka ei tule pelimekaniikan tasolla kovin selkeästi 

ilmi. Pelissä on jouduttu muutenkin tekemään erinäisiä kompromisseja historiallisuuden, 

viihteellisyyden ja pelimekaniikan välillä. Pelinkehittäjä Lehmusjärven mukaan peli kannustaa 

pelaajaa omaksumaan pelivalinnoissaan historiallisen lähestymistavan, muttei suoranaisesti pakota 

siihen.200 Pelin alussa todennäköinen peliskenaario on esimerkiksi, että punaiset joutuvat 

luopumaan Oulusta historiallisen esimerkin mukaan varsin varhaisessa vaiheessa sotaa. 

Tapahtumaa voi pitää sikäli väistämättömänä, että yksinäinen punainen kaupunki valkoisten muuten 

miehittämässä pohjoisessa on valkoisille varsin luonnollinen ja helposti haltuun otettava kohde heti 

alkukahakoissa. Jos valkoinen pelaaja ei onnistu saamaan Oulua pikaisesti haltuunsa, hän saa 

seuraavan sotakuukauden alussa vähemmän täydennyksiä joukkoihinsa vastustajaan verrattuna, 

mikä vaikeuttaa hänen peliään ja myös huonontaa voittomahdollisuuksia. Oulun, ja sitä muutaman 

päivää myöhemmin seurannut Tornion valtaus helmikuun alussa 1918 olivat valkoisten 

ensimmäisiä suuria voittoja sisällissodassa, ja turvasivat joukoille kallisarvoisen rautatieyhteyden 

Ruotsiin. Valtauksen jälkeen koko Pohjois-Suomi oli käytännössä valkoisten joukkojen hallussa.201 

Siksi alueen menettäminen pelin alussa käykin valkoiselle pelaajalle huomattavan kalliiksi.  

 

 
200 Lehmusjärvi 2018. 
201 Fält 1987, 141-143; Manninen 2002, 29; Degerman 2018. 
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Luonnollisestikaan peli ei voi olla täysin uskollinen todellisille sotatapahtumille, vaan 

pelitapahtumien kehittyminen riippuu paljolti myös pelaajien strategisista valinnoista ja siirroista. 

Valkoiset saattavat esimerkiksi valloittaa Tampereen onnistuneen taktiikan avulla jo maaliskuun 

puolella, kun historiallisesti valkokaartit saivat kaupungin haltuunsa huhtikuun 6. päivä. Vastaavasti 

punaiset voivat onnistua pitämään kaupungin hallussaan sodan lopputaisteluihin asti. Orjallista 

historiallisten tapahtumien noudattamista merkittävämpää onkin mielestäni se, miten peli kuvastaa 

esikuvana toimivan sodan voimasuhteita. Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä vahvemmiksi 

valkoiset joukot muuttuvat punaisten menettäessä asemiaan. Pelin alussa punaiset saavat 

esimerkiksi selvästi enemmän täydennystä joukkoihinsa, mutta maaliskuussa kyseinen etuus 

poistuu. Yksittäisten taisteluiden voittaminen käy lisäksi Saksassa sotilaskoulutusta saaneiden 

jääkäreiden saapumisen myötä punaiselle pelaajalle entistä hankalammaksi. Teporan ja Roseliuksen 

mukaan sodan käännekohta ajoittuu nimenomaan maaliskuulle, ja sellaisena voidaan pitää 

valkoisten maaliskuussa Hämeessä aloittamaa suurhyökkäystä.202 Kaiketi sillä tarkoitettaneen niin 

Tampereen (16.3-6.4) kuin Hämeenlinnankin (26.4) valtauksia. Samaa näkemystä puoltaa myös 

Kleemola pelin historiakatsauksessa. Pelinäkökulmasta tarkasteltuna nostaisin kuitenkin sodan 

kriittiseksi pisteeksi ja absoluuttiseksi käännekohdaksi hetken, jolloin saksalaisjoukot rantautuvat 

huhtikuun alussa Suomeen. Kyseessä on ehdottomasti kiinnostavin osuus peliä, jolloin myös sen 

dynamiikka muuttuu nopeasti. Valkoiset joukot saavat yhtäkkiä tuekseen niin merkittävän 

vahvistuksen, että punaisen puolen sota kääntyy hyökkäyssodasta asema- ja puolustussodaksi. 

Punaisten on käytännössä lähes mahdotonta voittaa taisteluita, joissa saksalaisjoukot ovat mukana, 

sillä vastustajan ylivoima taisteluheitoissa on niin musertava.  

 

Saksalaisten maihinnoususta huolimatta peli ei kuitenkaan automaattisesti pääty valkoisen 

osapuolen voittoon. Pelillisten elementtien ja historiallisen autenttisuuden välisen tasapainon 

löytäminen olikin Lehmusjärven mukaan yksi pelinkehittämisen suurimmista haasteista. Hän kertoo 

painiskelleensa eritoten sen kanssa, miten pelistä voisi tehdä pelattavan ja toimivan kokonaisuuden, 

ilman että punaiset joukot olisivat tuntuvasti historiallista esikuvaansa vahvempia.203 Pelattavuuden 

ja tasapuolisuuden nimissä joukkojen voimasuhteet on otettu huomioon pelin loppuratkaisussa 

siten, että vaikka punaiset ovat selvästi heikommilla sodan lopussa, punainen puoli voi voittaa 

pelin, jos sillä on pelin päättyessä toukokuussa hallussaan yksikin strateginen kaupunki. 

Voittoehdot ovat siis näin ollen punaisille suotuisat, ja punaiset joukot siivittää voittoon jo 

pelkästään historiallista esikuvaa parempi lopputulos. Punaisten ei välttämättä tarvitse vallata 

 
202 Tepora & Roselius 2018, 10. 
203 Pekkinen 2018.  
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Vaasaa, jossa Suomen senaatti istuu, ja täyttää siltä osin punaisen vallankumouksen tavoitteita, 

joskin kaupungin valtaus missä kohtaa peliä tahansa johtaa automaattisesti punaisen puolen 

voittoon. Valkoinen pelaaja taas voittaa pelin, jos sillä on hallussaan vähintään neljä viidestä 

strategisesta kaupungista huhtikuun loppuun mennessä.  

 

Peliin on tehty erikseen myös historiallinen variantti -lisäosa, jonka säännöt ottavat historialliset 

tapahtumat vieläkin paremmin huomioon, ja lisäävät sillä tavoin pelin realistisuutta. ”Näissä 

säännöissä painotetaan vastaavuutta historiallisiin tapahtumiin, eikä peli välttämättä ole 

tasapainossa. Punaisen pelaajan on selvästi vaikeampi voittaa tätä versiota etenkin saksalaisten 

maihinnousun jälkeen”, säännöissä kerrotaan. Toteamus ei ole pelkkää sanahelinää. Punaisen 

pelaajan on liki mahdotonta päästä niskan päälle lisäsääntöjen astuessa voimaan, ellei valkoinen 

pelaaja sorru selvään huolimattomuuteen, tai tee merkittäviä virhearvioita strategisissa 

valinnoissaan. Lisäosa korostaa valkoisten joukkojen parempaa koulutustasoa punaisiin 

vastustajiinsa nähden, sekä kokeneen saksalaiskaartin mukanaan tuomaa merkittävää sotilaallista 

ylivoimaa. Pelimekaniikassa painotukset näkyvät niin, että valkoinen pelaaja saa maaliskuun alusta 

alkaen yhden nopan silmäluvun verran ekstraa taisteluheittoonsa, ja saksalaisten maihinnousu -

kortti tuo Suomenlahdelle peräti 10 taisteluvoimaista saksalaisyksikköä tavallisten sääntöjen 

salliman kuuden joukko-osaston sijaan. Historiallinen lisäosa on tutkimusotokseeni kuuluvissa 

peleissä ainutkertainen, ja varsin kiinnostava lisä. Näin peli palvelee myös sellaisia pelaajia, jotka 

ovat pelillisten ominaisuuksien sijaan kiinnostuneempia historiallisesta autenttisuudesta, ja pyrkivät 

mallintamaan mahdollisimman totuudenmukaista sotatilannetta.  

 

Veli veljeä vastaan nostaa myös esiin joitakin sellaisia sotaan kiinteästi liittyviä aspekteja, joita 

muut tutkimusaineistoni pelit eivät käsittele. Yhtenä huomionarvoisimmista mainittakoon punaisten 

ja valkoisten joukkojen harjoittama terrori. ”Molemmat osapuolet syyllistyivät sodan aikana 

siviilien summittaisiin teloituksiin ja tappoihin”, tapahtumakortit kertovat. Yksilöidyn mainintansa 

on saanut valkoisten Pohjois-Hämeen 1. pataljoonan komentaja majuri Kalm, jonka johtaman 

voitokkaan pataljoonan kerrotaan teloittaneen antautuneita punakaartilaisia heti taisteluiden 

päätyttyä. Ilmiön kontekstiin asettamista helpottaa niin ikään se, että taisteluissa ja sen jälkeisissä 

toimissa kaatuneiden lukumäärä kerrotaan historialiitteessä. Luvut perustuvat valtion ja 

Kansallisarkiston toteuttamaan Suomen sotasurmat -tietokantaan.204 Pelin historialiitteessä ei ole 

tosin ilmoitettu ”vankileiriltä vapauduttuaan kuolleiden” ja ”muilla kuolintavoilla menehtyneiden” 

 
204 Suomen sotasurmat 1914-1922 -projektin (SSSP) taulukko ”Vuoden 1918 sotasurmat kuolintavan ja osapuolen 
mukaan”. 
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määrää, minkä vuoksi punaisten puolella kuolleiden kokonaislukumäärä poikkeaa virallisista 

tilastoista reilulla tuhannella, ja valkoisten luvutkin vajaalla kolmella sadalla hengellä. Kiinnostavaa 

on myös se, että vankileirit jäävät pelin retoriikassa lähinnä maininnan tasolle. ”Kaikkiaan sota 

vaati noin 40 000 kuolonuhria, joista suurin osa kuoli varsinaisten taisteluiden ulkopuolella joko 

jommankumman osapuolen terroriin tai pian sodan jälkeen valkoisten ylläpitämillä vankileireillä”, 

historialiitteessä todetaan. Osa leireistä perustettiin jo sotakevään aikana, kuten Oulun vankileiri 

maaliskuussa 1918, joten sinänsä vankileirikysymyksen olisi kenties voinut integroida selvemmin 

mukaan osaksi pelin tapahtumia ja mekaniikkaa. Kaiken kaikkiaan pelin välittämää kuvaa 

sisällissodasta voidaan silti pitää varsin monitahoisena ja historiallisena, etenkin vuoden 1918 

peleihin verrattuna. Tapahtumakortit mahdollistavat sen, että peli on voinut nostaa esiin 

määrällisesti useita sotaan läheisesti kyteytyviä ilmiöitä, ja myös konfliktin kansainvälinen 

ulottuvuus ja sodan verinen jälkipyykki tulevat pelistä selvästi ilmi. 
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4. Tulokset ja johtopäätökset  

 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten sota on pelillistetty sisällissotateemaisissa peleissä, 

millaisia tulkintoja pelit luovat sodasta, ja miten ne ilmentävät omalla aikakaudellaan vallinneita 

sotatulkintoja, sekä miten sodan muistokulttuurissa tapahtuneet muutokset tulevat pelilaudoilla 

esiin. Tarkoitukseni oli myös vertailla tutkimusaineistooni kuuluvia pelejä keskenään ja analysoida 

niiden välisiä eroja. Tutkimusaineistooni kuului neljä sisällissotateemaista peliä, joista kaksi 

vanhempaa julkaistiin heti sodan jälkeen vuonna 1918, ja kaksi uudempaa sodan muistovuonna 

2018. Tutkimustulokseni perustuivat laadullisiin menetelmiin. Tutkin tekstuaaliseen analyysin 

avulla pelissä esiintyviä viestejä ja suhteutin kontekstuaaliseen analyysiin avulla viestit 

ympäristöönsä. Tarkastelin myös pelejä pelaamalla pelien mekaniikkaa, ja sääntöjen ja 

reunaehtojen toteutumista käytännössä. Seuraavissa kappaleissa kokoan yhteen tärkeimmät 

tutkimushavaintoni ja niiden perusteella vetämäni johtopäätökset, sekä arvioin tulosten yleistä 

merkittävyyttä ja rajoitteita. 

  

Sadassa vuodessa sisällissodan käsittely on muuttunut kirjallisuudessa ja muissa kulttuurituotteissa 

moniäänisemmäksi, ja punaisen puolen kokemukset on nostettu valkoisten voittajien historian 

rinnalle. Sotaa käsittelevä historiankirjoitus on myös neutralisoitunut ja kehittynyt nuoren valtion 

identiteettiä muovaavasta muistelusta tieteellisiin tutkimusmetodeihin perustuvaksi historialliseksi 

analyysiksi. Sodan muistokulttuurissa tapahtuvat muutokset näkyvät myös pelilaudoilla. Yksi 

merkittävimmistä eroista vuoden 1918 ja vuoden 2018 pelien välillä on pelien harjoittamassa 

retoriikassa, ja kirjallisten materiaalien taustalla heijastelevissa asenteissa ja maailmankuvissa. 

Sadassa vuodessa sanavalinnat ovat pehmentyneet, ja värittyneimmät ilmaisut ovat tippuneet 

pelilaudoilta pois. Siinä missä vanhempien pelien takana vaikuttavat valkoiset sympatiat ja 

luokkataistelu tulevat pelien kirjallisista materiaaleista selvästi ilmi, uudemmat pelit ovat pyrkineet 

neutraalimpaan ilmaisuun. Retoriikka on kautta linjain toteavampaa, eikä konfliktin osapuolia 

aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan. Kun vuoden 1918 pelit viittaavat punakaarteihin 

raakalaismaisina vainolaisina ja korostavat valkokaartien urheutta ja taidokkuutta, uudemmat pelit 

puhuvat vain punaisista ja valkoisista joukoista ottamatta kantaa niiden luonteeseen tai sotatoimien 

moraaliseen oikeutukseen.  

 

Uusien pelien voi sanoa tarkastelevan konfliktia ennen kaikkea kiinnostuksesta historiallista 

tapahtumakulkua kohtaan, mikä näkyy siinä, että pelit ovat pyrkineet kautta linjain mahdollisimman 

autenttiseen ja historialliseen lähestymistapaan. Pelien tiedot pohjaavat historiallisiin lähteisiin ja 
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tietokirjallisuuteen, ja suunnitteluvaiheessa on kuultu aiheeseen perehtyneitä historioitsijoita, jotka 

ovat tarkastaneet peleissä esitetyt tiedot nykypäivän tutkimustietoa vastaaviksi. Uudemmat pelit 

ovat myös edeltäjiään huomattavasti yksityiskohtaisempia ja taktisempia sotastrategiapelejä sanan 

varsinaisessa merkityksessä, joskin konfliktia tarkastellaan niissä muistakin näkökulmista kuin vain 

suorien sotatoimien kautta. Vanhemmat pelit ovat toimintalogiikaltaan yksinkertaisempia ja niiden 

tulokulman voi sanoa olevan autenttisen tapahtumakuvauksen sijaan ennemminkin kasvatuksellinen 

ja valistava. Pelit toistavat ja muokkaavat omana aikanaan tapetilla olleita käsitteitä ja asenteita, 

minkä voi päätellä olevan tarkoituksellista. Toisaalta ne ovat myös hyvin perillä sodankulusta ja 

tarkastelevat sotatapahtumia paikoin yllättävänkin yksityiskohtaisesti, minkä etenkin Punaisten ja 

valkoisten taistelu Suomessa 1918 -peli osoittaa. Pelissä on mukana suuri osa merkittävimmistä 

taisteluista kuin saksalaisten maihinnousu Hangossakin. Tiedon puutteen sijaan kyse on siis 

pikemminkin tietoisesta näkemyksellisyydestä.  

 

Uusienkaan pelien lähestymistapaa ei voi silti pitää täysin objektiivisena. Pelit ovat kulttuurisen ja 

historiallisen representaation välineitä, mikä tarkoittaa, että ne tarkastelevat konfliktia aina etäältä ja 

tietyn subjektiivisuuden läpi. Peleissä esitetyt faktat perustuvat tämänhetkiseen tutkimustietoon, eli 

tällä hetkellä vallitsevaan käsitykseen tapahtumienkulusta. Pelien hienoinen tulkinnanvaraisuus 

tulee esiin etenkin niillä osa-alueilla, joista on käyty vuosien saatossa keskustelua, kuten konfliktiin 

johtaneet syyt ja Suomen rooli maailmansodan tapahtumakulussa. On myös huomioitava, että 

historiantutkimuksellisen näkökulman sijaan pelien painotus on viihteellisyydessä ja viihde-

elämysten tuottamisessa. Pelit eivät ole tieteellisiä julkaisuja, eikä niillä ole velvoitetta tarkastella 

tapahtumia ainoastaan toteutuneiden tapahtumakulkujen kautta. Peleissä on myös vahva 

tarinankerronnallinen funktio, ja toisinaan historiallisuuden ja viihteellisyyden välillä on jouduttu 

tekemään kompromisseja. Pelien mahdollisuudet käsitellä monisyisiä konflikteja ovat lisäksi 

rajalliset. Mutkikkaita tapahtumakulkuja on jouduttu tiivistämään pelimaailman sallimaan ja 

helposti lähestyttävään muotoon, minkä vuoksi olennaistakin tietoa on esitetty paikoittain varsin 

suurpiirteisesti tai karsittu kokonaan pois. Merkittävä ero vanhoihin peleihin nähden on kuitenkin 

se, että vaikka uusiinkin julkaisuihin mahtuu yksittäisiä tulkinnanvaraisuuksia tai joissakin 

tapauksissa jopa virheellistä tietoa, se ei johdu niinkään pelintekijöiden henkilökohtaisista 

tulkinnoista, vaan siitä, miten he hahmottavat konfliktin. Vanhemmista peleistä välittyvän 

tarkoituksellisen subjektiivisuuden sijaan vuoden 2018 peleissä on nähtävissä ennemminkin 

epätarkkuuksia yksittäisissä historiallisissa faktoissa. 
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Vaikka eri aikakausina ilmestyneet pelit tarkastelevat maailmaa eri näkökulmista ja eri motiivein, 

yhdenkään pelin tapa käsitellä konfliktia ei heijastu sen tarjoamiin voittomahdollisuuksiin. Kaikki 

neljä peliä mahdollistavat myös historiallisista tapahtumista poikkeavan lopputuloksen. Vanhemmat 

pelit ovat puhtaasti pelikokemuksen kannalta tarkasteltuna jopa tasaväkisempiä, sillä tasavahvoilla 

puna- ja valkokaarteilla on niissä yhtäläiset mahdollisuudet yltää voittoon. Toisaalta se tarkoittaa 

myös, että pelit ajautuvat kauemmaksi historiallisista lähtökohdista. Uudemmat pelit ovat pyrkineet 

tavoittamaan sodan luonteen ja ilmentämään joukkojen välillä vallinneita voimasuhteita, mikä 

näkyy joukkojen resursseissa ja taisteluvoimassa. Silti, vaikka valkoisilla ja saksalaisjoukoilla on 

peleissä selvä materiaaliylivoima punaisiin nähden, tosiasiallisesta tapahtumakulusta poikkeavat ja 

punaista osapuolta suosivat voittoehdot mahdollistavat sen, että punainen pelaajakin voi yltää 

peleissä voittoon.  

 

Myös pelien tavat käsitellä maailmanpoliittista tilannetta ja yleiseurooppalaista suursodan 

kontekstia eroavat toisistaan. Vuoden 2018 pelit liittävät sodan osaksi yleismaailmallista 

tapahtumaketjua ja ensimmäistä maailmansotaa, joskin kansainvälistä taustakertomusta ja 

ulkovaltojen poliittisia pyrkimyksiä Suomen suhteen käsitellään hyvin yleisellä tasolla. Vanhoissa 

peleissä on selvemmin esillä kansallinen näkökulma, mikä kertoo 1900-luvun nationalismista, eli 

kansallisidentiteetin ja Suomi-kuvan tietoisesta rakentamisesta. Vapaussota-pelissä kansainvälinen 

konteksti on jäänyt tutkimusaineiston peleistä ohuimmaksi, ja ulkopoliittiseen tilanteeseen viittaa 

lähinnä Venäjän sisällyttäminen pelin retoriikkaan. Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 -

pelissä on kuvattu myös saksalaisjoukkojen saapuminen maahan, joskaan ulkomaisia joukkoja tai 

maailmansotaa ei mainita suoranaisesti pelimateriaaleissa nimeltä. Saksalaiskysymystä voikin pitää 

siinä mielessä vedenjakajana eri vuosisadoilla ilmestyneiden pelien välillä, että ainoastaan 

uudemmissa peleissä saksalaiset näkyvät ja kuuluvat pelin retoriikassa ja mekaniikassa. Toisaalta 

myös vuoden 2018 pelit käsittelevät asiaa eri tavoin. Veli veljeä vastaan -pelissä saksalaiset 

taistelevat osana valkoisia joukkoja, kun taas Helsinki 1918 -pelissä saksalaiset on korotettu omaksi 

itsenäiseksi toimijakseen, minkä voi päätellä korostavan saksalaisten omia ulkopoliittisia päämääriä 

Suomen suhteen.  

 

On myös olennaista ymmärtää, mitä tutkimusaineistoon kuuluvat pelit eivät kerro, sillä mielikuvia 

ja tulkintoja ei luoda vain nostamalla asioita esiin, vaan myös jättämällä jokin kulloisenkin aiheen 

kannalta olennainen asia käsittelemättä. Merkittävin havainto on, että taisteluiden ulkopuolinen 

sota, jolla tarkoitan molempien osapuolten harjoittamaa terroria ja vankileirejä, on jätetty peleissä 

hyvin vähälle huomiolle. Terroria käsitellään peliretoriikan tasolla ainoastaan vuonna 2018 
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ilmestyneessä Veli veljeä vastaan -pelissä. Sinänsä ei ole yllättävää, että valkoisesta näkökulmasta 

maailmaa tarkastelevat vuoden 1918 pelit ovat sivuuttaneet tapahtumat, jotka eivät tee kunniaa 

valkoisille joukoille. Valkoinen terrori oli sodan jälkeen vaiettu tabu, joten päätös on kaikin tavoin 

linjassa sodan valkoisen muistokulttuurin kanssa. Huomionarvoista on kuitenkin se, ettei 

punaisia väkivaltaisuuksiakaan juurikaan käsitellä peleissä, toisin kuin esimerkiksi sodan jälkeen 

julkaistussa Vapaussota-kirjallisuudessa. Myös sotakevään ja -kesän 1918 aikana operoineet 

vankileirit ovat jääneet peleissä miltei kokonaan paitsioon. Vankileireihin on viitattu lyhyesti 

ainoastaan Veli veljeä vastaan -pelissä, ja siinäkin vain tekstitasolla. Vanhoissa peleissä pätee 

tässäkin suhteessa toki sama perustelu kuin valkoisen terrorin yhteydessä; valkoisten ylläpitämät 

vankileirit eivät anna järin imartelevaa kuvaa sodan voittajista. Uusien pelien olisi kuitenkin voinut 

olettaa tarttuvan hanakammin aiheeseen, sillä leireillä kuoli kaikkiaan yli 13 000 ihmistä, eli reilu 

kolmannes kaikista sisällissodan uhreista. Yksikään peleistä ei liioin keskity yhteiskuntaan sodan 

takana, kuten elintarvikepulaan, kansan keskuudessa vallinneisiin mielialoihin tai poliittiseen 

päätöksentekoon. Sinänsä sotaa ja yhteiskuntaa ei voi tietenkään kokonaan erottaa tosistaan, että 

sotien voi ajatella vastaavan nimenomaan yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin ja pyrkivän 

muuttamaan yhteiskunnallisia rakenteita ja luomaan uutta. Yhteiskunnallinen ulottuvuus jää 

kuitenkin peleissä varsinaisten sotatapahtumien jalkoihin. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkielmani osoittaa, että objektiivisuus on lisääntynyt sadassa vuodessa 

pelilaudoilla. Sodan käsittelyssä eivät näy enää ideologiset eroavaisuudet ja sodan traumat, vaan 

historiaa käsitellään historiana. Muutosten taustalla vaikuttavat etenkin yhteiskunnalliset ja sodan 

julkisessa muistamisessa havaittavat kehityskulut sekä puolueettoman, sodan molempia osapuolia 

tarkastelevan tutkimustiedon lisääntyminen. Objektiivisempaan käsittelytapaan on myös syynä 

ajallinen etäisyys. Konfliktiin osallistuneet sukupolvet on haudattu, eikä jälkipolvilla ole vastaavaa 

sidettä menneisyyden tapahtumiin. Samasta syystä aiheeseen myös suhtaudutaan tänä päivänä 

kiihkottomammin kuin heti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Vanhempien pelien kehittäjät olivat 

aikalaisia, ja ainakin Vapaussota-pelin tapauksessa taistelivat itsekin rintamalla, mikä on 

väistämättä altistanut heidät tietynlaiselle subjektiivisuudelle. Tuoreet sotakokemukset mielessä 

laadittuja pelejä onkin syytä tarkastella ennen kaikkea omaa aikakauttaan heijastelevina 

kulttuurisina tuotoksina ja julkisina muistoina.  

 

Tulosten perusteella voi myös sanoa, että sisällissotateemaiset pelit ovat linjassa oman aikakautensa 

julkisen muistelun ja kulttuuristen tuotosten kanssa, ja pelilaudoilla tapahtuneet muutokset 

noudattavat pääpiirteittäin sodan muistokulttuurissa näkyviä kehityslinjoja. Tutkielmani 
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havainnollistaa, että lautapelit ovat muutakin kuin vain kevyitä populäärikulttuurin esityksiä. Ne 

voidaan laskea vastaaviksi mielikuvien ja historiakäsitysten luojiksi kuin muutkin sotaa käsittelevät 

kulttuuriset esitykset. Kirjallisuuden tai elokuvien tavoin lautapelitkin voivat kertoa omana 

aikanaan vallinneista asenteista, maailmankuvista ja näkemyksistä – julkaisukanava on vain toinen.  

Samalla pelit voivat tarjota erilaisia katsantokantoja oman aikakautensa tutkimukseen. Muihin 

painotuotteisiin verrattuna lautapelien ainutlaatuinen piirre piilee niiden interaktiivisuudessa ja 

toiminnallisuudessa: pelaajan on mahdollista päästä itsekin osaksi historiallisia tapahtumia ja 

vaikuttaa niiden kulkuun. Sen taas voi ajatella avaavan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 

muistokulttuurien ja laajemminkin historian tutkimukselle.  

 

Tutkielmani merkittävyyttä lisää se, että sisällissodan muistokulttuuria ei ole tietääkseni tarkasteltu 

aikaisemmin nimenomaan lautapelien osalta. Vaikka työni tulokset eivät ole loppujen lopuksi 

yllättäviä, ne tarjoavat tuoreen näkökulman ja kurkistusikkunan sisällissodan muistokulttuuriin. 

Tulosten yleistettävyyttä ajatellen on toki huomioitava, että neljä lautapeliä on verrattain suppea 

aineisto. Työn rajoitteena voidaan kenties pitää myös sitä, ettei 1900-luvun alkupuolella julkaistujen 

sisällissotateemaisisten lautapelien tarkka lukumäärä ole tiedossa, joten otoksen kattavuudesta ei ole 

saatavilla varmaa tietoa. Missään ei kuitenkaan ilmene viitteitä siitä, että pelejä olisi julkaistu heti 

sodan päätyttyä enemmänkin. Sinänsä onkin perusteltua väittää, että otokseni on riittävän laaja-

alainen antamaan jossain määrin yleistettävän katsauksen aiheeseen, ja vähintäänkin herättelemään 

keskustelua.  

 

Jatkotutkimukseksi ehdottaisin laajempaa katselmusta Suomessa 1910-1940 -lukujen välillä 

ilmestyneistä sota-aiheisista lautapeleistä. Sisällissotateemaisten pelien lisäksi etenkin toiseen 

maailmansotaan keskittyvät pelit kaipaisivat perusteellisempaa kartoitusta ja ansaitsisivat omat 

tutkielmansa. Historiankäytön lisäksi tutkimusaihioita voisi etsiä esimerkiksi pelien 

ajankohtaisuudesta ja uutismaisuudesta. Miten nopeasti pelit ovat reagoineet omaa aikaansa 

ravisuttaneisiin konflikteihin? Entä ovatko ne onnistuneet tavoittamaan nationalistisen 

katsantotavan lisäksi kerronnassaan myös kansainvälisen suursodan kontekstin? Myös Suomen ja 

Saksan välisten suhteiden näkyminen suomalaisissa toisen maailmansodan aikaisissa lautapeleissä 

olisi takuulla kiinnostava tutkimuskohde.  
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