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Forum III 

 

2. Irti vanhasta – 1860-luvun murros 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 18 

 

Albert Edelfeltin maalaus Lapsen ruumissaatto vuodelta 1879. Millaisena 

Edelfelt kuvaa ruumissaaton? 

 

 Albert Edelfelt oli vuosina 1854–1905 elänyt taidemaalari. 

 Maalauksessa tavallinen kansa ja sen elinolot esitetään realistisesti, ilman 

romanttista ihannointia.  

 Vakaat, kohtaloon alistuneet suomalaiset ovat saattamassa lasta viimeiselle 

matkalle.  

 Maalaus ilmentää, että kuolema oli tuttu tuon ajan ihmisille.  

 Vielä 1880-luvulla noin 35 % lapsista kuoli ennen 20 vuoden ikää ja erityisesti 

lasten imeväiskuolleisuus oli suurta. 

 Veneen keskellä oleva pieni arkku paljastaa, että kuollut henkilö on lapsi.  

 Ihmisten kasvoilla ei näy merkkejä syvästä surusta, vaikka kyseessä onkin 

lapsen kuolema. Ihmisten kasvot ovat vakavat, mutta rauhalliset. Pienen tytön 

kasvoilla on nähtävissä haikeutta, jota korostaa hänen kädessään oleva pieni 

kukkakimppu.  

 Rauhallista tunnelmaa maalaukseen tuo myös peilityyni vedenpinta. 

 Edelfelt keskittyi taiteessaan kansankuvauksiin, erityisesti Porvoon Haikossa, 

jossa hän vietti paljon aikaa kesäisin. 

 Edelfelt sai idean maalaukseen ilmeisesti Haikossa, jossa hän näki eräänä 

kesäaamuna veneen täynnä ihmisiä matkalla lapsen ristiäisiin.  

 Kuolema puolestaan oli tuolloin läsnä Edelfeltin elämässä, koska hän oli 

menettänyt isänsä ja siskonsa. 

 Uskonnollisuus näkyy vanhan naisen pitelemässä Raamatussa. 

 

Kuvatehtävä s. 20 

 

Suomalaisia metsätyömiehiä Michiganissa 1900-luvun alussa. Mitä he ovat 

halunneet kuvalla viestittää? 

 

 Töitä tehdään yhdessä. 

 Lihasvoima ja työkalut tuottavat tulosta. 
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 Miesten vesureiden ja kirveiden asento muistuttaa kommunistien tunnettua 

sirppi ja vasara -symbolia. On kuitenkin epävarmaa, oliko se jo 

kuvanottohetkellä tunnettu ja tunsivatko metsätyöntekijät sen. 

 

Tehtävä 1 

 

Miksi Suomessa kuoli nälkävuosina paljon ihmisiä? 

 

 Kylmä kevät ja kesä vaikuttivat siihen, että sadot olivat pienet tai ne menetettiin 

lähes kokonaan. Karjaa kuoli rehupulan vuoksi. 

 Elintarvikepula aiheutti nälänhätää, eikä viljaa ollut peräkkäisten huonojen 

vuosien takia varastossa. 

 Nälän heikentämiä ihmisiä kuoli tauteihin. 

 Taudit levisivät, kun ihmiset lähtivät liikkeelle etsimään apua ahdinkoon. 

 Senaatti hidasteli katastrofin torjunnassa. 

 Huonot kuljetusyhteydet vaikeuttivat avun saantia ulkomailta ja sen jakamista 

eri puolille Suomea. 

 

Tehtävä 2 

 

a) Mitä ongelmia maaseudulla oli 1800-luvun puolivälissä? 

 

 voimakas väestönkasvu etenkin tilattoman väestön keskuudessa 

 puute leipäviljasta 

 alhainen elintaso ja huoli toimeentulosta etenkin tilattoman väestön 

keskuudessa 

 1860-luvun katovuosina kuolleisuuden jyrkkä kasvu, tautien leviäminen ja 

elintason lasku 

 varallisuuserojen kasvu metsien arvon noustessa 

 

b) Miten maaseudun ongelmia ratkaistiin 1800-luvun jälkipuoliskolla? 

 

 Maatalouden koneistaminen lisäsi tuotantoa.  

 Viljan kuljetusta helpottivat rautatiet ja kanavat.  

 Viljan maailmanmarkkinahinta laski, minkä seurauksena tuontiviljan hinta laski.  

 Viljantuotannosta siirryttiin karjatalouteen, mikä lisäsi maataloudesta saatavia 

tuloja.  

 Laki elinkeinovapaudesta paransi kaupankäyntiä.  

 Siirtolaisuus helpotti väestönkasvun aiheuttamia ongelmia. 

 

c) Mitä ongelmia maaseudulla oli edelleen 1800-luvun lopussa? 

 

 Väestönkasvu heikensi vuokraviljelijöiden eli torppareiden ja muun tilattoman 

väestön asemaa.  

 Torppareiden asemaa ei kyetty parantamaan.  

 Elintasoerot väestöryhmien kesken kasvoivat, mikä loi tyytymättömyyttä.  

 Karjatalouteen siirtyminen vähensi työvoiman tarvetta. 
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Tehtävä 3 

 

Tee käsitekartta Suomen teollistumisen alkuvaiheista. 

 

Näkökulmia: 

 

 kysynnän kasvaminen Euroopan teollistumisen myötä 

 teollisuuden haarat: metsäteollisuus 

 talouden rajoitusten purkaminen 

 liikenteen kehittäminen 

 rahaolojen vakiintuminen 

 

Tehtävä 4 

 

Perustele väite: 1860-luku oli Suomessa yhteiskunnallisten uudistusten aikaa. 

 

 Valtiopäivät alkoivat kokoontua pitkän tauon jälkeen.  

 Valtiopäivien kokoontuminen muuttui säännölliseksi. 1880-luvulta lähtien ne 

kokoontuivat kolmen vuoden välein.  

 Kansakouluasetus loi pohjaa kansalaisyhteiskunnan synnylle. Koulujen 

perustaminen aktivoi kansalaisia. 

 Kunnallishallintoa uudistettiin. Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet oman 

paikkakuntansa asioihin lisääntyivät. 

 Eurooppalaisen esimerkin mukaisesti yrittämisen vapautta korostavan 

taloudellisen liberalismin periaatteita alettiin toteuttaa Suomessa. 

 Teollistuminen alkoi voimistua. Suomessa luovuttiin talouden kasvua 

rajoittaneista säännöistä, esimerkiksi puiden sahauskiintiöt poistuivat. 

 Osakeyhtiölaki 1864 loi edellytyksiä pääomien keräämiselle yritystoimintaa 

varten. 

 Rakennettiin ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan, mikä paransi 

kuljetusyhteyksiä. 

 

Tehtävä 5 

 

Etsi tilasto tai muu kuvaaja, joka käsittelee 1800-luvun jälkipuolen Suomea, 

esimerkiksi väestöä tai taloutta. Tiivistä löytämäsi kuvaajan pääsanoma 

muutamalla virkkeellä. 

 

 opiskelijan oma vastaus 


