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Näkökulmia tehtävien ja kuvien avaukseen  
 

Kuvanavaus: Rokokoo-maalaus Musiikkikilpailu 

vuodelta 1754 (s. 118) 
 

Miten se eroaa barokkimaalauksista?  
 

● luontoaihe 

● valoisuus 
● keveys 
● mahtailun sijaan hienostelu ja keimailu 

● epäsymmetria 
● ihmisten peruukit ja vaatetus 

● hempeät väri 
● uskonnollisuus jäi sivuosaan 

 

Tehtävä 1 
 

Määrittele käsite jalo villi. 
 

● Valistuksen aikakaudella 1700-luvulla syntynyt näkemys, jonka mukaan 

alkuperäiskansat nähtiin villeinä, mutta niiden luonnonläheisyyttä 
ihailtiin.  

● Jalojen villien katsottiin edustavan menneisyyden aikakautta, jota kehitys 
ei ollut turmellut. 

 

Tehtävä 2 
 

Pohdi, minkälaisia vaikutuksia valistuksella on ollut. 
 

Valistuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset: 

• sääty-yhteiskunnan hajoaminen 
• yhteiskunnallisten uudistusten alkaminen sekä vapauksien ja tasa-arvon 

edistyminen  

• Locken ajatus siitä, että valta kuuluu kansalle, loi pohjaa demokratian 
kehittymiselle 

• Montesquien ajatus vallan kolmijaosta 
• kansalaisten asenne yhteiskuntaa kohtaan alkoi muuttua; alamaisuuden 

tilalle osallistuva kansalainen 
• julkisen keskustelun ja yleisen mielipiteen merkitys kasvoi 
• valistuksen vaikutus poliittiseen liberalismiin 1800-luvulla. 

 

Valistuksen vaikutukset tieteeseen ja talouteen:  
• rationaalisen hyödyn korostaminen yhteydessä teollistumiseen 1700- ja 

1800-luvuilla 
• Adam Smith ja taloudellinen liberalismi  

• ”valistuksen projektit”: tieteen aseman vahvistuminen ja edistysuskon 
nousu 

• koulu ja oppivelvollisuus valistuksen projektina: koulussa hankitaan ja 

jaetaan tietoa.  
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Tehtävä 3 
 

Esseetehtävä: Valistusfilosofi Immanuel Kant vaati ihmisiltä 
rohkeutta järjen käyttöön (sapere aude!). Miten vaatimus kuvasti 

valistuksen henkeä? 
 

• Tehtävässä olennaista on valistuksen määrittely ja ajoittaminen. 

• Valistusfilosofit arvostelivat kirkon valtaa ja sen asemaa tiedon 
auktoriteettina. Etenkin valistusfilosofi Voltaire arvosteli kirkkoa. 

• Valistusfilosofit pyrkivät irtaantumaan taikauskosta. 

• Kant vaati ihmisiä vapautumaan henkisen alaikäisyyden tilasta. Siitä 
saattoi vapautua nimenomaan uskaltamalla käyttää järkeä. 

• Järjenkäyttöä sovellettiin yhteiskuntaan. Yhteiskunnasta pyrittiin 
muodostamaan luonnontieteen tapaan selkeä ja järjellinen kokonaisuus. 
Järjen avulla pyrittiin parantamaan yhteiskuntaa ja poistamaan sen 

epäkohtia. 
• Vastauksessa käsitelty joitakin valistusfilosofeja sekä heidän ajatuksiaan. 

 

Tehtävä 4 
 

Sijoita seuraavat historian tapahtumat kronologiseen 

järjestykseen.  
 

oikea järjestys: 
e) itsevaltiuden synty (1500-/1600-luvut)  

b) valistuksen synty (1600-luvun loppu/1700-luvun alku)  
c) Yhdysvaltojen itsenäistyminen (1776/1783)  

a) Ranskan vallankumous (1789)  
d) Napoleonin valtaannousu (1799) 
 

Tehtävä 5 
 
Etsi jokin rokokoota edustava maalaus. Erittele maalauksesta rokokoolle tyypillisiä 
piirteitä. (Nettitehtävä) 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 
 
 


