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Forum III 

 

9. Tavoitteena yhtenäinen Suomi 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 81 

 

SDP:n juliste vuodelta 1937. Tutki julisteen symboliikkaa ja 

vaikuttamiskeinoja. 

 

 Puolueen vasemmistolaisuus näkyy keskellä olevassa logossa ja punaisessa 

taustassa. 

 Juliste korostaa SDP:tä sekä teollisuustyöväen että maalaistyöväen puolueena. 

 Teollisuustyöväestöön viittaavia asioita ovat tehdastyöasu, ratas, työkalut ja 

taustalla savuavat tehtaat. 

 Maaseudun työväestöön viittaavia asioita ovat talonpoikaisasu, viikate ja pellot 

taustalla. 

 Myös julisteen alaosan teksti korostaa työväen ja maaseudun yhteyttä. 

 Julisteen voi tulkita myös korostavan maltillisen vasemmiston (SDP) ja 

maltillisen oikeiston (Maalaisliitto) yhteistyötä lapuanliikkeen vuosien jälkeen.  

 Cajanderin johtama punamultahallitus (12.3.1937–1.12.1939) oli jo 

muodostettu, ja juliste tuki SDP:n ja Maalaisliiton yhteistyötä. 

 

Kuvatehtävä s. 82 

 

Aikakauslehden kansi 1930-luvulta. Millaisen kuvan se antaa 

kaupunkilaisnaisesta? 

 

 Kaupunkilaisnainen näyttää itsevarmalta ja varakkaalta. 

 Hän on kuvassa yksin, ilman miestä, mikä korostaa hänen itsenäisyyttään. 

 Hän on pukeutunut aikakauden muodin mukaan.  

 Hänen takanaan loistavat kaupungin valot. 

 

Kuvatehtävä s. 83 

 

Marcus Collinin maalaus Metsätalo vuodelta 1934. Mikä tunnettu patsas on 

kuvan keskellä? 

 

 Havis Amanda 
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Kuvatehtävä s. 85 

 

Miten 1930-luvun talvimatkailumainoksessa näkyy Lapin eksotiikka? 

 

 Kuvassa on luminen tunturi. Rinnettä kapuaa perinneasuinen saamelainen poron 

kanssa. 

 Talvilomalainen ihailee hiihtäessään Lapin maisemia. 

 Mainos korostaa pohjoisen luonnon kauneutta ja rauhaa. 

 

Tehtävä 1 

 

a) Mitä tarkoittaa eheytyspolitiikka? 

 

 Politiikkaa, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää kansaa vuoden 1918 sodan 

jälkeen. Pyrittiin parantamaan työväen oloja lainsäädännön avulla, jotta 

työväestö ei enää radikalisoituisi. 

 

b) Miten Suomessa toteutettiin eheytyspolitiikkaa itsenäistymisen jälkeen? 

Arvioi keinojen tehokkuutta. 

 

                                                                     

ottaminen mukaan yhteiskunnan rakentamiseen (SDP mukana jo vuoden 1919 

eduskuntavaaleissa).  

                     lojen helpottaminen maanjakolaeilla (torpparilaki 1918, Lex 

Kallio 1922).   

                                                          . oppivelvollisuus. 

 Eheytyspolitiikaksi voidaa                                              

                    en. 

 Talouskasvu ja elintason nousu edistivät                             

                                    

 Keinoja voi pitää tehokkaina, koska suuri osa työväestöstä rauhoittui. 

 Etenkin maanjakolait paransivat maaseudun köyhälistön asemaa. 

 Tyytymättömyyttä esiintyi edelleen, mutta hävitty kapina, valkoisen Suomen 

henkinen ilmapiiri ja sosiaalidemokraattien parlamentaarisen vaikuttamisen 

politiikka vähensivät työväestön radikaalisuutta. 

 

Tehtävä 2 

 

Miksi ja miten Suomen talous kasvoi voimakkaasti vuosina 1919–39? 

 

                                                                      

                                                                         

                      

                                                                             

                                                talouskasvua 1930-luvun 

loppupuolella. 
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Tehtävä 3 

 

Etsi Elävästä Arkistosta 1930-luvun filmikatsaus Kaunis pääkaupunkimme 

(1937). Mitä modernin kaupunkikulttuurin piirteitä löydät elokuvasta? 

 

 Ihmiset näyttävät kiireisiltä. Kaduilla on vilinää.  

 Kaupungissa näkyy paljon yksityisautoja ja linja-autoja. 

 Kaupunkiin rakennetaan kiihtyvällä vauhdilla uusia rakennuksia. 

 Katukuvaan nousee uutta funktionaalista arkkitehtuuria edustavia kerrostaloja. 

 Monet naiset ovat pukeutuneet aikakauden muotiasusteisiin. 

 Kahvilakulttuuri alkaa näkyä myös Helsingissä. 


