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Forum III 

 

8. Nuori radikaali Suomi 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 74 

 

Suojeluskuntalippu vihitään Varkaudessa 16.5.1921. Minkälaisia valkoiselle 

Suomelle tyypillisiä arvoja löydät kuvasta? 

 

 Jo itse kuvan aihe on hyvin ”valkoinen”, olivathan suojeluskunnat ja niiden 

virallinen asema keskeinen ja näkyvä valkoisen  uo en il enty     

  i  u on tyy illinen kansallinen ja is n aallinen sy  oli, johon liittyy paljon 

arvoja (pyhyys, yhteis n yhteenkuuluvuus jne    

  y s vihkitilaisuuden   iv             viittaa valkoiseen  uo een 

 va aussodan  uisto  iv     

 Pappi vihkii lipun. Kristinusko on olennainen osa porvarillista arvomaailmaa. 

  otilaallisuus ja j  jestyneisyys viittaavat  aan uolustuksen suu een  ooliin  

 Naiset kuvassa noudattelevat porvarillista sukupuoli-ihannetta. Vaaleisiin 

vaatteisiin  ukeutuneet naiset edustavat tilaisuudessa ” uhtautta” ja heill  on 

vihki isess  se e oniallinen rooli.  

 Lipun hakaristikuva voi h   ent   o iskelijoita   ienee siis  aikallaan 

 uistuttaa, ett   e kki on tuhansia vuosia vanha hyv n onnen sy  oli, joka on 

tunnettu kaikilla mantereilla. Akseli Gallen-Kallela, joka suunnitteli Suomen 

tasavallan kansallisen he aldiikan, oli e ityisen ihastunut haka istikuvioon ja 

k ytti sit  jo     -luvun lopulla maalaustensa ornamenttikuvioissa. 

 

Tehtävä 1 

 

Minkälaisia yhteiskunnallisia ristiriitoja Suomessa oli 1920-luvulla? 

 

  is llissodan jako ty v keen ja  o va eihin oli edelleen n kyviss    

 Yhteiskunnalliset ristiriidat heijastuivat ty  aikoille  esim. lakkoina).  

  y v enliike jakautui sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin. 

 Porvaristo jakautui eheytystä kannattaviin maltillisiin ja jyrkkiin oikeistolaisiin. 

 Suomalaisuusaatteen suosio nosti esiin vanhan kieliriidan. 

  y s  aaseudun ja kau unkien v lill  oli ristiriitoja, kun  aaseudulla  el ttiin 

vanhan elinkeinon tulevaisuuden puolesta. 
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Tehtävä 2 

 

Selvitä, mitä eroa oli SDP:n ja SKP:n tavoitteilla ja toimintatavoilla 

sisällissodan jälkeisessä Suomessa. 

 

Tavoitteet: 

 

      y ki kaata aan  uo en yhteiskuntaj  jestyksen uuden vallanku ouksen 

ja Neuvostoliiton avulla.     

 SDP pyrki parantamaan ty v en ase aa  olitiikan keinoin. 

 

Toimintatavat: 

 

      y ki kaikin keinoin aiheutta aan e  so ua ja  isti iitoja  uo en 

po va iston ja ty v en v lille   aikutuskeinoja olivat  olitiikka, 

a  attiyhdistystoi inta, a itaatio ty  aikoilla, soluttautu inen yhteiskunnan 

 e kitt viin asemiin ja armeijaan sekä yhteydenpito Neuvostoliittoon. 

 SKP hankki tietoja ja vakoili  euvostoliiton hyv ksi ja val isteli tiet  uudelle 

kommunistiselle vallankumoukselle.  

     n j senet saivat koulutusta Neuvostoliitossa (esimerkiksi ns. punaupseerit). 

 Vuonna          j  jesti  ainuussa ns  l skika inan   iin  ko  unistit 

valloittivat  uuta an  ets ty  aan ja  y stiv t niiden  ahava at   a inaan 

osallistuneet  akenivat  euvosto- en j n  uolelle ennen kuin a  eijan joukot 

saapuivat paikalle. Kapinan ni i tuli siit , ett  sen johtaja Jahvetti  oilanen  iti 

ka ina uheen ”l skilaatikon”    lt      

     ajoi ty v en ase aa  a la enta is illa ja joukkovoi alla  

 Molemmat puolueet toimivat ammattiyhdistysliikkeen kautta pyrkien 

parantamaan työväen asemaa työpaikoilla. 

 

Tehtävä 3 

 

Miksi urheilulla on ollut tärkeä rooli suomalaisen identiteetin rakentamisessa? 

 

 Suomi oli nuori valtio, ja hyvin menestyneet urheilijat kohottivat suomalaisten 

itsetuntoa. 

 Menestyneistä urheilijoista tehtiin kansallisia sankareita. 

 Urheilun avulla valkoinen Suomi yritti luoda kansallista identiteettiä, joka 

yhdistäisi sisällissodan repimää kansaa. 

 

Tehtävä 4 

 

Etsi netistä aikaväliltä 1920–1930 yksi Suomen tilastollinen vuosikirja. Valitse 

kirjasta 4–5 suomalaisten arjesta kertovaa tilastoa. Mitä ne kertovat 

suomalaisten elämästä? 

 

 opiskelijan oma vastaus 

 

 

 


