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Forum V 

 

3. Suomesta osa kristillistä Eurooppaa 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 32 

Erik-kuningas ja Henrik-piispa matkalla Suomeen. Maalaus Lännan kirkon 

alttarikaapissa Upplannissa 1400-luvulta. Millaisena se esittää tapahtuman? 

• Kuningas ja piispa saapuvat laivalla yhdessä selvästikin läheisinä toisilleen. 

• Henkilökuntaa laivassa on kovin vähän. 

• Laivan kokassa on muutama sotilas, ilmeisesti turvaamassa matkalaisten 

henkeä. 

• Maalauksessa on vain yksi laiva, joten mistään suuresta sotajoukosta matkalla 

Suomeen ei näytä olevan kysymys. 

• Laiva purjehtii vasemmalta oikealle, eli sen voi nähdä tulevan lännestä itään, 

Ruotsin rannikolta Suomen rannikolle. 

• Rannalla ei ole ketään odottamassa saapuvaa laivaa. 

 

Kuvatehtävä s. 34 

Kuusiston kivistä piispanlinnaa ruvettiin rakentamaan 1300-luvun alussa. Etsi 

tietoja Kuusiston linnan vaiheista. 

• Ensimmäinen kirjallinen maininta Kuusiston linnasta on vuodelta 1295. 

• Ennen kivilinnaa paikalla oli oletettavasti puinen rakennelma. 

• Alunperin linna rakennettiin saarelle, kuten vaikkapa Turun linna. 

• Kivilinnaa rakennettiin vuosikymmenet. 

• Linnaan kuljettiin meriteitse, ja merelle päin rakennettiin myös puolustus. 

• Linnan loistokautta elettiin Maunu II Tavastin aikana 1400-luvun alkupuolella, 

jolloin linna sai lopullisen laajuutensa. Silloin sitä varsinaisesti ruvettiin 

kutsumaan linnaksi eikä kartanoksi. 

• Linna paloi ainakin kahdesti, 1300-luvun alussa ja 1400-luvun lopussa. 

• Linnaa laajennettiin vielä 1400-luvun lopulla ja laajimmillaan se oli 1500-luvun 

alussa. 

• Viimeinen Kuusiston linnaa hallinnut piispa oli Arvid Kurki (1510–22). 

• Lyhyen tanskalaisherruuden jälkeen Kustaa Vaasa valtasi linnan vuonna 1523. 
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• Västeråsin valtiopäivillä vuonna 1527 tehtiin päätös, että kaikki valtakunnan 

piispanlinnat takavarikoidaan kruunun omistukseen. 

• Vuonna 1528 Kustaa Vaasa antoi käskyn purkaa Kuusiston linna. Syynä oli 

Kustaan vahva tahto nujertaa kirkon ja piispojen valta. 

• Linnasta vietiin kiviä moniin rakennuksiin, esimerkiksi Turun ja Kastelholman 

linnoihin. 

• 1800-luvun loppupuolella linnanrauniot kaivettiin esiin, ja niitä ruvettiin 

kunnostamaan arkeologiseksi kohteeksi. 

 

Tehtävä 1 

Mitkä kohdat luvun alun Pyhän Henrikin legendan lyhennelmässä osoittavat, 

että legenda oli kirkon virallinen totuus? 

Esimerkiksi: 

• Siihen aikaan rakennettiin Jumalan pelossa kasvavaa kirkkoa, oikaistiin lakeja, 

joita vanhempi aika oli säätänyt väärin tai ihmisten nurjamielisyys oli 

väärentänyt. 

• Mutta kun Suomen silloin sokea ja julma pakanakansa aiheutti usein Ruotsin 

asukkaille raskaita vahinkoja, pyhä Erik-kuningas otti mukaansa Upsalan 

kirkosta autuaan Henrikin, 

• Kun hän oli pakottanut nämä voimallisesti kristinuskoon ja oman valtansa 

alaisuuteen sekä kastanut suuren joukon ja perustanut noille seuduille kirkkoja, 

hän palasi Ruotsiin kunniakkaana voittajana. 

• Tuo murhamies halveksi tätä pelastuksen lääkettä ja käänsi sen tuomionsa 

lisäykseksi vihaten sitä, joka nuhteli häntä terveellisesti.  

• Niin hän hyökkäsi vanhurskauden palvelijan ja hänen oman pelastuksensa 

puolesta kiivailevan piispan kimppuun ja tappoi tämän julmasti. 

 

Tehtävä 2 

Millä tavalla Suomi liitettiin Ruotsiin  

a) Pyhän Henrikin legendan mukaan 

• Ulkoinen valloittaja tekemällä sotaretken; valloittaja pakotti suomalaiset 

kääntymään kristinuskoon ja valtansa alle. 

• Valvomalla ja tarvittaessa kurittamalla.  
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b) nykytutkimuksen mukaan? 

• Erilaisten retkien tuloksena Suomi aikaa myöten hitaasti liitettiin Ruotsiin 

Itämaana. 

• Kolmesta ristiretkestä puhuminen on enemmän legendaa, joka rakennettiin 

jälkikäteen oikeuttamaan kristinuskon vakiinnuttaminen Suomen alueilla. 

• Pikemmin ristiretket lienevät olleet ryöstöretkiä, jos niitä koskaan tehtiin. 

• Itärajalla Viipurin linna rakennettiin etäisimmäksi tukikohdaksi. 

 

Tehtävä 3 

Miten kristinusko tuli Suomeen? 

• Kristinuskon vaikutus Suomeen lisääntyi monen vuosisadan aikana aina 500-

luvulta alkaen. 

• Ensimmäiset kristinuskoon viittaavat hautalöydöt eivät vielä välttämättä kerro 

kääntymisestä kristinuskoon, vaan esineitä on hankittu kauppiailta 

statusesineinä. 

• Kristillinen oppi ja seremonialliset menot vakiintuivat vähitellen. 

• Kristinuskon vakiintumisen kannalta tärkeää oli ulkomaisten lähetyssaarnaajien 

saapuminen Skandinaviasta ja Englannista ilmeisesti 1000-luvulta alkaen. 

• Lounais-Suomessa yleensä jonkin suvun tai kylän mahtimies kääntyi ensin 

kristinuskoon, minkä jälkeen muut saattoivat ottaa mallia. 

• Kauppiaat saivat taloudellista hyötyä kristinuskoon kääntymisestä, sillä Itämeren 

alueella he pääsivät markkinoille, jos olivat kristittyjä. 

• Kristillisiä vaikutteita tuli sekä idästä että lännestä. 

• Ilmeistä on, että lännen katolinen ja idän ortodoksinen kirkko joutuivat 

vastahankaan keskenään. 

• Ensimmäiset jäänteet puisista kirkoista ovat 1100-luvulta. 

• Ensimmäisen piispankirkon rakentaminen aloitettiin Turun Koroistenniemeen 

todennäköisesti 1230-luvulla, ja tätä voidaan pitää merkkinä kristinuskon 

vakiintumisesta ainakin Varsinais-Suomeen. 

 

Tehtävä 4 

Millä tavalla historiantutkimuksen kuva ristiretkistä on muuttunut? 

• Aikaisemmin ristiretkien uskottiin todella tapahtuneen retkinä, joissa suomalaiset 

pakanat käännytettiin kristinuskoon. 

• Nykyisin epäillään vahvasti, onko ristiretkiä todella koskaan toteutettukaan. 

• Syynä tähän on se, että retkistä on hyvin vähän mitään lähdetietoja. 
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• Monet tutkijat pitäväät niitä jälkikäteen keksittyinä tarinoina, joilla oikeutettiin 

kristillisen kirkon asema suhteessa aikaisempiin uskonnollisiin muotoihin. 

• Enemmän oikeaa tietoa on toisesta ja kolmannesta ristiretkestä, mutta niihinkin 

liittyvissä tiedoissa on paljon epävarmuuksia. 

• Ruotsalaisten lisäksi ainakin tanskalaiset lienevät tehneet retkiä Suomenkin 

rannikoille, mutta he eivät saaneet mitään jalansijaa alueilla. 

• Novgorodilaiset hävittivät Hämettä 1200-luvun lopulla, ja tämän kostamiseksi 

ruotsalaiset tekivät retkiä Karjalaan; tätä on kutsuttu kolmanneksi ristiretkeksi. 

 

Tehtävä 5 

Olivatko Henrik ja Lalli mielestäsi todellisia henkilöitä? Perustele. 

• opiskelijan oma, perusteltu vastaus 

• taustatietona esimerkiksi luvun teksti ”Mikä on totuus Henrikistä” 

 

Tehtävä 6 

Miten kristinuskon leviäminen vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan? 

• Alettiin rakentaa kirkkoja. 

• Hautausmaat muuttuivat kristillisiksi. 

• Vähitellen perustettiin seurakuntia, joihin tuli pappeja (kirkkopitäjät). 

• Kirkollisen toiminnan vakinaistamiseksi ruvettiin keräämään veroja 

(kymmenyksiä). 

• Piispanistuin perustettiin (paikkaa muutettiin monta kertaa). 

• Kirkollinen hallinto rakennettiin aikaa myöten. 

• Ylipäätään suomalaisen yhteiskunnan kristillistäminen oli pitkä ja hidas prosessi. 

• Kristinuskon tulo liittyi Suomen liittämiseen Ruotsiin. 

• Suomeen tuli Ruotsista esimerkiksi pappeja, sotilaita ja virkamiehiä. 

• Kauppasuhteet Ruotsin suuntaan lisääntyivät. 

 

Tehtävä 7 

Esseetehtävä: Perustele, millä eri tavoin Suomen voidaan sanoa olleen 

keskiajalla idän ja lännen raja-alue. 

Näkökulmia: 

• Ruotsalaiset, tanskalaiset ja novgorodilaiset olivat kaikki kiinnostuneita Suomen 

alueista taloudellisesti ja uskonnollisesti. 

• Novgorodilaiset tekivät sekä kauppa- että ryöstöretkiä Suomen alueille. 
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• Suomi oli keskiajalla osa Ruotsia ja läntistä katolista kirkkoa; Suomen itäpuolella 

karjalaiset ja venäläiset kuuluivat ortodoksiseen kirkkoon. 

• Molemmat kirkkokunnat pyrkivät laajentamaan alueitaan. 

• Pähkinäsaaren rauhan raja (1323) merkitsi konkreettista rajaa itäiselle ja 

läntiselle Suomen alueelle. 

• Viikinkien kauppareitit kulkivat Suomen rannikkoja pitkin itään. 

 

Tehtävä 8 

Nettitehtävä. Ota selvää, millä tavalla Ravattulan Ristimäkeä on arkeologisesti 

tutkittu. 

• opiskelijan oma vastaus 
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