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Forum III 

 

7. Tasavalta vai kuningaskunta? 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 72 

 

Suomalainen postikortti vuodelta 1918. Mikä on kuvan sanoma ja minkälaista 

symboliikkaa kuvaan sisältyy? 

 

                                                                             

kumppaneina.      

                                                                            

turvaavat                         

 Taustalla liehuvat liput korostavat mai                                       

sotilaiden suojaksi.    

                                                                                  

                                        

                                                                                 

                                

 

Tehtävä 1 

 

Miten Saksan vaikutus näkyi Suomen poliittisissa tapahtumissa vuosina 1914–

1918? 

 

 Venäläistoimien kiristyessä saksalaiset antoivat noin 2000 suomalaiselle 

jääkärille sotilaskoulutusta vuosina 1915–1918. Saksa kävi maailmansotaa, ja 

jääkärit osallistuivat taisteluihin Saksan joukoissa. 

 Sisällissodan aikana jääkärit tulivat Suomeen ja taistelivat valkoisten puolella. 

He olivat koulutuksensa ansiosta hyviä lisäjoukkoja. 

 Saksa antoi sisällissodassa aseapua valkoisille. 

 Saksalaiset auttoivat valkoisia sodan loppupuolella nousemalla maihin Etelä-

Suomessa. Saksalaiset valtasivat Helsingin. Kun Suomeen päätettiin 

sisällissodan jälkeen valita kuningas, käännyttiin Saksan puoleen. Suomen 

kuninkaaksi valittiin saksalainen Friedrich Karl. 

 

 

 

 

 



 

 
 

© Forum    2 

 

Tehtävä 2 

 

Miksi sekä tasavaltalaiset että monarkistit turvautuivat ulkopolitiikassaan 

Saksaan? 

 

                                                                        

 Saksa                                                                     

                                                                      

maaliskuussa 1918. 

 

Tehtävä 3 

 

Tee aikajana Suomen valtiomuotokiistan vaiheista vuosina 1918–1919. 

 

 6.12.1917                          mainitaan tasavallan periaate.  

                                                              ja jopa rajoittaa 

demokratiaa. 

                      en                                                 

enemmistöä, joka tarvittaisiin                                                 

kuin sosiaalidemokraatit palaavat politiikkaan).   

                                                                                

vaalien.    

 Monarkistit vetoavat vuoden 1772 hallitusmuotoon, jonka mukaan uusi 

kuningassuku tulee valita, jos vanha sammuu. Monarkistinen 

perustuslakivaliokunta tukee tulkintaa. 

 9.8.                                                                         

1772 hallitusmuodon mukaisesti.   

 9.10. eduskunta valitsee Friedrich Karlin Suomen kuninkaaksi, tasavaltalaiset 

boikotoivat vaalia. 

                                                                                

                                                   

 11.11. Saksa ja y                                Saksalainen monarkki käy 

mahdottomaksi Suomelle                                               

                                                         

 14.12. Friedrich Kar                                                         

 13.5.1919 hallitus antaa eduskunnalle esityksen tasavaltaisesta 

hallitusmuodosta, kiireellinen                                             

edustajista tukea. 

 21.6. Suomesta tulee kompromissina tasavalta, jonka presidentille annetaan 

poikkeuksellisen laajat valtaoikeudet, koska muuten                             

                                       . 
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Tehtävä 4 

 

Etsi joku versio kuuluisan kuplettimestari Tatu Pekkarisen harmonikkaveisusta 

Muistoja Suomesta (1928). Miten veisussa käsitellään monarkismia 

Suomessa? 

 

 Kuninkaan hankkimiseen Saksasta suhtaudutaan pilkallisesti. Väitetään Saksan 

keisarin pettäneen suomalaisia antaessaan Suomen kuninkaaksi naismaisen 

poikansa. 

 Laulussa lauletaan, että suomalaiset olisivat ottaneet vaikka murjaanin. 

Annetaan siis ymmärtää, että kuka tahansa muukalainen kelpaa, kunhan 

saadaan kuningas, ja että oltiin aivan ihastuksissa, kun saatiin prinssi. 

 Innokkaimpia pilkataan hätäilystä sen jälkeen, kun oli saatu tieto, että saadaan 

prinssi Saksasta. Ehdittiin jo hankkia kuninkaalle asunto ja naisia ja uusia 

vaatteita. 

 Laulun mukaan kuninkaasta piti luopua, kun keisari Wilhelm teki konkurssin ja 

englantilaisetkin neuvoivat, että hänestä on hyvä päästä eroon. 


