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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
 
Kuvatehtävä: Eyre Crowen teos The Dinner Hour, Wigan (1874). (s. 130–131) 
Minkälaisen kuvan Eyre Crowen teos The Dinner Hour, Wigan (1874) antaa naisten elämästä 
kaupungissa? 

• Teos antaa naisten elämästä teollisuuskaupungissa melko positiivisen kuvan. Maalaus 
edustaa romantiikkaa. 

• Kaupunki on siisti ja kehittynyt (tehtaat, piiput, katuvalot). 

• Naisia ei kuvata raskaassa tehdastyössä, vaan ruokatunnilla tehtaan ulkopuolella. 

• Naiset näyttävät terveiltä ja tyytyväisiltä. Heillä on puhtaat vaatteet, osa syö eväitään ja 
yksi jopa lukee. 

• Kuvan naiset ovat ystäviä keskenään. 
 
Kuvatehtävä: Pyykkipäivä New Yorkissa 1900-luvun alussa. (s. 131) 
Mitä teollisuuskaupungille tyypillisiä piirteitä löydät tämän luvun kuvista? 

• Tehtaat ja savupiiput ovat osa maisemaa. 

• Kaupunki on tiheästi asutettu. 

• Ilma on epäpuhdasta, vesistö saastunutta. 

• Paljon samanlaisia taloja, jotka on rakennettu kiinni toisiinsa. 

• Työläisillä on huonot asuinolot. 

• Kaduilla on paljon ihmisiä ja erilaisia kulkuneuvoja. 

• Kaupungeissa on alkanut kehittyä joukkoliikennettä. 
 
Kuvatehtävä: William Louis Sonntagin maalaus The Bowery at Night (1895). (s. 133) 
Millaisen kuvan William Louis Sonntagin maalaus The Bowery at Night (1895) antaa öisestä 
suurkaupungista? 

• Kadulla on vilkas liikenne: vaunuja ja raitiovaunuja. 

• Rautatie on nostettu teräsrakenteisella sillalla kadun yläpuolelle. 

• Kaupunkiarkkitehtuuri on hyvin esillä, taustalla on kivitalojen rivi. 

• Leveä katu on valaistu ja kivetty. 

• Katukäytäväalueella on paljon ihmisiä ja kauppoja.  

• Kokonaiskuva on eloisa ja näyttää, että kaupunki elää yöllä. 
 
Kuvatehtävä:Kuolema soutaa joella. Englantilainen pilakuva Thames-joen tilanteesta vuodelta 
1858. (s. 137) 
Mikä on kuvan sanoma? 

• Thames-joki on niin saastunut, että se aiheuttaa terveysriskin. 

• Vedessä on kuolleita eläimiä. 

• Kuoleman vaaran ovat aiheuttaneet taustalla näkyvät tehtaat ja kaupungin asukkaat. 
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Kuvatehtävä: Rantaelämää Belgiassa vuonna 1890. (s. 138) 
Mitä kuva kertoo aikakauden elämästä? 

• Porvarisäädyllä oli aikaa ja mahdollisuudet viettää rantaelämää.  

• Rusketus ei ole tavoiteltava asia, sillä se kertoi työläisestä taustasta. Kukaan ei ota rannalla 
aurinkoa, siltä pikemminkin suojaudutaan. 

• Ihmisten vaatteet kertovat aikakauden arvoista. Vaatteiden piti olla hienot, vaikka ne olivat 
rannalla epäkäytännölliset. 

• Pukeutuminen pitkiin ja peittäviin vaatteisiin kertoo myös aikakauden moraalikäsityksistä: 
paljasta pintaa ei ollut sopivaa näyttää. 

 
Tehtävä 1 
Miten teollistuminen vaikutti naisten yhteiskunnalliseen asemaan? 

• Teollistuminen lisäsi naisten mahdollisuuksia tehdä ansiotöitä. 

• Tehtaat ja palveluammatit työllistivät naisia. 

• Omat ansiotulot tekivät naisista aikaisempaa itsenäisempiä. He alkoivat myös vaatia 
parempia yhteiskunnallisia oikeuksia. 

• Kaupungeissa ihmisten oli helpompi elää yksilöllisemmin kuin maaseudulla, jossa 
yhteisöllisyys oli vahvempaa. 

• Naiset järjestäytyivät monessa maassa naisasialiikkeeksi. 

• Vähitellen naisen yhteiskunnallinen asema alkoikin kohentua teollistumisen myötä. 
 
Tehtävä 2 
Miksi kaupungit kasvoivat nopeasti 1800-luvulla? 

• Maan sisäisen muuttoliikkeen taustalla oli sekä työntäviä että vetäviä tekijöitä. 

• Väestönkasvun vuoksi maaseudulla eli paljon ihmisiä, joilla oli vaikeuksia löytää 
toimeentuloa. 

• Työpaikka löytyi helpommin kaupungeista, joko tehtaista tai palveluiden parista. 
 
Tehtävä 3 
Perustele väite: Teollistuminen pienensi maailmaa. 

• Teollistumisen ajan keksinnöt lyhensivät paljon matkustusaikoja: rautatie, höyrylaivat, 
autot ja lentokoneet. 

• Samalla myös tieto kulki aiempaa nopeammin (lennätin, postinkuljetus, sanomalehdet 
jne.). 

• Teollistuminen teki eri alueista aikaisempaa riippuvaisempia toisistaan, mikä näkyi esim. 
kansainvälisinä taloussuhdanteina. 

 
Tehtävä 4 
Pohdi, miksi siirtolaisuus maasta toiseen hyödyttää usein kaikkia osapuolia. 

• Lähtömaassa on luotaantyöntäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi elintarvikepulaa, 
väestönkasvua, vainoja tai työttömyyttä. 

• Kohdemaan vetäviä tekijöitä: pula työvoimasta, tarve saada uusia kuluttajia, vakaat 
yhteiskunnalliset olot, mielikuvat uusista mahdollisuuksista. 

• Siirtolaisuus saattaa näin ollen hyödyntää taloudellisesti kumpaakin maata. 
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Tehtävä 5 
Esseetehtävä: Miten lapsen asema muuttui maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan 
siirryttäessä? 

• Maataloudessa lapset olivat osallistuneet työntekoon heti, kun he kykenivät. Lapset olivat 
siis tarpeellista työvoimaa, joka turvasi myöhemmin vanhempiensa toimeentulon. 

• Teollisuusyhteiskunnassa lapset eivät enää olleet perheen elannon kannalta 
välttämättömiä, päinvastoin. Naisten työssäkäynti hankaloitui, kun lapsi piti jättää hoitoon. 
Vaikka työväen lapset saattoivat myös ansaita rahaa itse, ei heidän palkkansa riittänyt 
kattamaan heistä koituneita menoja. 

• Syntyvyys laskikin monissa maissa teollisuuden myötä; syntyneet lapset olivat kenties 
aiempaa harkitummin tehtyjä. Myös imeväiskuolleisuuden aleneminen vähensi 
syntyvyyttä. 

• Myös yhteiskunnassa lapsen asema muuttui. Teollisuuden alkuvuosina lapsityövoiman 
käyttö oli hallitsematonta, mutta vähitellen lasten työaikoja ja muita työolosuhteita alettiin 
säädellä lailla ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. 

• Teollisuus lisäsi myös koulutusta, mikä ajan myötä nosti lasten yhteiskunnallista asemaa. 
 
Tehtävä 6 
Tutustu irlantilaisen Peter Connollyn isälleen Yhdysvalloista vuonna 1848 lähettämään 
kirjeeseen. 
 
a) Mitä asioita Peter kuvaa kirjeessään? 

• Peter kuvaa arkeaan, yrityksiään ansaita rahaa kaupankäynnillä, siirtymistään uuteen 
työpaikkaan ja kotiin sekä Yhdysvaltojen hyviä puolia, kuten hyvää elintasoa. 

 
b) Minkälaisen kuvan Peter antaa elämästään?  

• Vaikka hän kuvaa vaikeuksia, kokonaiskuva elämästä ja elinolosuhteista on positiivinen. 

• Hän antaa kuvan, että Yhdysvalloissa kaikki on mahdollista. 
 
c) Arvioi tämän kirjeen luotettavuutta historiallisena lähteenä. 

• Kirjeeseen liittyviä lähdekriittisiä kysymyksiä: 
o Miksi kirje on kirjoitettu? 
o Millaisen kuvan kirje antaa aikakauden tapahtumista/asioista? 
o Kaunisteleeko tai liioitteleeko kirjeen kirjoittaja asioita? 

• Lähdemateriaalina kirje on vain yksi kuvaus siirtolaisen arjesta Yhdysvalloissa ja kertoo 
yhden henkilön kokemuksista ja tuntemuksista. 

• Kirje antaa luultavasti realistisen kuvan elinolosuhteista, hinnoista ja Peterin vaiheista. 

• Peter kertoo Yhdysvalloista todella positiivisesti, ikään kuin hänen tavoitteensa olisi 
houkutella lisää tulijoita Yhdysvaltoihin. 


