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Näkökulmia tehtävien ja kuvien avaukseen  
 

Kuvanavaus: ranskalainen pilakuva vuodelta 1789 

(s. 114) 
 

Mikä on kuvan sanoma?  
 

● Yhteiskunta on epätasa-arvoinen.  

● Ylemmät säädyt eli aateli ja papisto ratsastavat kolmannen säädyllä. 
Kolmas sääty maksoi veroja, joista aateli ja papisto olivat vapaita. 

● Kolmas sääty kannattelee selkä notkolla ylempien säätyjen 

etuoikeutettua elämää. 
● Kolmas sääty ei pysty huolehtimaan maansa viljelemisestä (linnut ja 

jänikset), koska ylemmät säädyt painavat sitä. 
● Aatelisto ja papisto veljeilevät keskenään ja alistavat yhdessä kolmatta 

säätyä.  

● Säätyjen epätasa-arvo näkyy henkilöiden ilmeissä. Kolmas sääty 
kuvataan ärtyneenä ja ylemmät säädyt tyytyväisinä.  

● Myös vaatetus kuvastaa epätasa-arvoa. Ylemmät säädyt näyttävät 
varakkailta ja hyvinvoivilta.  

● Etuoikeutetuilla säädyillä on taskussa kirjattuja etuoikeuksia (vapautus 

veroista, eläke jne.). 
 

Tehtävä 1  
 

Mainitse syitä, jotka vaikuttivat Yhdysvaltojen itsenäistymiseen 

vuonna 1776. 
 

● Iso-Britannia kiristi siirtokuntien verotusta. 
● Siirtokunnilla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin 

(“no taxation without representation”). 
● Valistuksen aatteet ja John Locken ajatus siitä, että huonon hallitsijan 

saa vaihtaa. 
 

Tehtävä 2 
 

Lue Thomas Jeffersonin (1743–1826) laatima Yhdysvaltojen 

itsenäisyysjulistus sivulta 113. 
 

a) Mitä valistukselle tyypillisiä ajatuksia siitä löydät?  
 

● tasa-arvo, luonnolliset oikeudet, pyrkimys onneen (edistysusko), 
hallitsijoiden vastuu alamaisilleen, kansan oikeus vaihtaa hallitsijoita  

 

b) Mitä tyypillisiä länsimaisia arvoja siitä löydät?  
 

● ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, yhteiskuntasopimus, 
oikeudenmukaisuus, kristinuskon merkitys  

● a-kohdan vastaus käy myös b-kohtaan (eli kysymyksen tarkoituksena 

onkin saada opiskelija huomaamaan valistuksen vaikutus) 
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Tehtävä 3  
 

Erittele Ranskan vallankumouksen syyt. 
 

● säätyjen erioikeudet 
● talouden ongelmat; taustalla Ranskan sodat ja aatelin ja papiston 

verovapaus 

● epätasa-arvo säätyjen välillä säätyvaltiopäivillä; kullakin säädyllä yksi 
ääni; aatelisto ja papisto liittoutuivat valtiopäivillä ja ajoivat toistensa 

etuja 
● vapauksien puute ja laittomat vangitsemiset 
● itsevaltius 

● valistusfilosofien ajatus: valta kuuluu kansalle ja huonon hallitsijan saa 
vaihtaa 

 

Tehtävä 4 
 

Ota kantaa väitteeseen: Ranskan vallankumous söi omat 

lapsensa.  
 

● Lentävä lause kuvaa sitä, kuinka vallankumouksen myötä valtaan 
pääsevät uudet voimat unohtavat vallassa ihanteensa. Sortajat 

vaihtuvat, mutta kansan asema ei muutu, mikä johtaa jälleen uuteen 
kumoukseen.  

● Sanontaa voi tarkastella myös siten, että Ranska vaihtoi itsevaltiuden 
hirmuvaltaan, josta siirryttiin Napoleonin myötä jälleen takaisin 

itsevaltiuteen. 
 

Tehtävä 5 
 

Poimi tämän sivun ihmisoikeuksien julistuksesta valistuksen 
keskeisimmät aatteet ja laita ne mielestäsi tärkeysjärjestykseen. 

keskeiset aatteet: 
 

● vapauden eri muotojen korostaminen 
● tasa-arvon ja ihmisten luonnollisten oikeuksien esiin tuominen 

● vallankäytön ja tuomioiden tulee perustua lakiin 
● mielipiteenvapaus ja oikeus ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
● kansan oikeuksiin ja tahtoon vetoaminen 

● yksityisen omistusoikeuden vaatimus 
 

tärkeysjärjestys: 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 
 

Tehtävä 6 (nettitehtävä) 
 

Etsi Ranskan vallankumoukseen liittyvä pilakuva ja tee sitä kuva-

analyysi. 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 
 


