
AIKANSA LAPSET -
Elämää eri aikoina



LASTEN ELÄMÄÄ 
HYVINKÄÄLLÄ 
1800-LUVUN 

LOPPU



• Hyvinkää oli maatalousyhteiskunta 1800-luvun loppuun.

• Ihmiset olivat omavaraisia eli ruuat kasvatettiin ja valmistettiin itse. Eläimistä 
saatiin maito- ja lihatuotteita.

• Perheissä oli usein monta lasta. Myös lapset osallistuivat kotitöihin ja auttoivat 
esim. pelto- ja metsätöissä sekä eläintenhoidossa.

• 1800-luvulla ei ollut esim. televisiota, puhelinta tai kauppoja, joissa olisi myyty 
valmisruokia, leluja tai vaatteita.

• Käyttötarvikkeet, kuten kalusteet, työvälineet ja lelut tehtiin itse. Myös vaatteet 
ommeltiin itse. Esimerkiksi villa saatiin lampaista ja kankaat kudottiin itse.



Mieti miten erilaista arkesi olisi, jos olisit asunut Hyvinkäällä yli sata vuotta sitten.

1. Mitä maatilan töitä olisit tehnyt päivisin, jos et olisi käynyt koulua?

2. Mistä materiaaleista leluja tehtiin? Millaisia ne mahtoivat olla?

3. Piirrä lelu tai esine, jollaisen olisit itse tehnyt.



1900-LUVUN ALKU



• Teollisuus lisääntyi eli tehtaita rakennettiin.

• Ihmiset muuttivat maaseudulta tehdaspaikkakunnille ja suurempiin 
kaupunkeihin.

• Työntekijöitä varten rakennettiin lisää asuntoja ja maaseutu harveni.

• Työssäkäynnin ansiosta ihmiset saivat palkkaa. Ihmisillä oli varaa ostaa tavaroita 
ja palveluita.

• Kaupunkeihin tuli lisää kauppoja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Kuvissa Villatehtaan työntekijöitä ja palokuntalaisia



4. Tiedätkö mitä tehtaita on Hyvinkäällä ollut?

Ehkä joku isovanhemmistasi työskenteli tehtaassa?

5. Mitä ihmiset harrastivat Hyvinkäällä?

Tiedätkö hyvinkääläisiä urheiluseuroja?

Villatehtaan lasten kasvimaa 1920-luvulla

Hyvinkään Villatehtaan jalkapallojoukkue 1930-luvulla

Hyvinkään voimisteluseuran
voimistelijoita vuodelta 1912



KOULUNKÄYNTI 
HYVINKÄÄLLÄ



• Oppivelvollisuus eli kansalaisten velvollisuus käydä koulua säädettiin pakolliseksi 
Suomessa vuonna 1921.

• Kun koulunkäynnistä tuli kaikille pakollista, myös suomalaisten luku- ja 
kirjoitustaito kehittyi.

• Vielä 1970-luvulla kouluviikko oli kuusipäiväinen eli koulua käytiin maanantaista 
lauantaihin.



6. Miltä tuntuisi käydä koulua myös lauantaisin?

Riittäisikö sinulle yksi vapaapäivä viikossa?



1950-1960-LUKU

• Kaupungit kasvoivat ja palvelut 
lisääntyivät.

• Olympialaiset järjestettiin Suomessa 
vuonna 1952.

• Naiset siirtyivät yhä enemmän töihin 
kodin ulkopuolelle.

• Päiväkoteja ja uusia kouluja 
rakennettiin Hyvinkäälle.

• 1960-luvulla palvelut kehittyivät, 
esimerkiksi kunnallinen 
terveydenhoito ja kirjastopalvelu.

Olympiasoihtu Hyvinkäällä vuonna 1952



• Ihmisten vapaa-aika ja liikkuminen 
lisääntyi.

• Vuonna 1960 Hyvinkäästä tuli 
kaupunki

• Hämeenkadulle valmistui 
vuonna 1961 uusi ja moderni kirkko, 
joka sai aikanaan paljon 
huomiota erikoisen 
arkkitehtuurinsa ansiosta. Nykyään 
se on yksi Hyvinkään 
arvostetuista arkkitehtuurikohteista.



1970-LUKU

• Suomalaisten hyvinvointi kasvoi.

• Kaupallisuus lisääntyi ja ulkomailta 
tuli yhä enemmän myyntituotteita, 
esimerkiksi lapsille leluja, lehtiä ja 
pelejä. Ihmiset seurasivat muotia ja 
ostivat vaatteita kaupoista.

• Televisiot yleistyivät kodeissa, lapset 
saivat oman tv-ohjelman, 
Pikkukakkosen (vuodesta 1973).



Tiesitkö, että alle 40 vuotta sitten 
Suomessa oli vain kaksi TV-kanavaa, Yle 
1 ja 2?

7. Montako kanavaa kodissasi näkyy 
nyt?

8. Mitä ohjelmia katsot telkkarista?

Telmac 1800-tietokone vuodelta 1977. 

Museokeskus Vapriikki.



1980-LUKU

• Suomessa käytettiin merkkivaatteita, 
nukuttiin vesisängyssä ja 
matkusteltiin yhä enemmän 
ulkomaille.

• Koteihin ostettiin monia aikansa 
uutuuksia: tietokoneita, 
elektroniikkapelejä, videokameroita, 
korvalappustereoita ja langattomia 
puhelimia.



• Rahaa sai nostettua automaatista ja 
käteisen sijasta ostot pystyttiin 
hoitamaan maksukorteilla.

• Ihmiset viihtyivät yhä enemmän 
television ääressä, sillä myös teksti-tv 
tarjosi kaikenlaista kiinnostavaa.

Elektroniikkapeli. Museokeskus Vapriikki



1990-LUKU

• Internet yleistyi ja helpotti ihmisten 
arkea ja yhteydenpitoa.

• Kännykät ja tietokoneet yleistyivät.

• Ensimmäiset cd-levyt ja digikamerat 
markkinoille.

• Suomi liittyi EU-jäseneksi vuonna 
1995.

Nokian matkapuhelin. Museokeskus Vapriikki



• Hyvinkäältä ponnahti kuuluisuuteen 
XL5- ja Raptori -yhtyeet.

9. Katso poikabändi XL5:n video ja pohdi 
miten esim. vaatetyyli on muuttunut?

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/11/20/xl
5-poikabandi-
hyvinkaalta?ns_campaign=elavaarkisto&
ns_mchannel=player-
backlink&ns_source=tarinasoitin.fi&ns_li
nkname=elavaarkisto&ns_fee=0&cmpid
=yes

Kauppakeskus Areena



2000-LUKU

• Markat vaihtuivat euroiksi
vuosituhannen vaihteeksi.

• 2000-luvun lapset ovat syntyneet
digitaaliseen maailmaan.

• Internet on osa ihmisten arkea, 
myös koulun opetuksessa käytetään
älylaitteita.



10. Katso alla oleva vuonna 2013 tehty
video.

Pohdi miten
Hyvinkään kaupunkikuva on muuttunut?

https://www.youtube.com/watch?v=keo
oGb882bk

11. Mitä leikkejä keksit, joihin et tarvitse 
digilaitteita?

• Sisällä?

• Ulkona?

12. Mitä keksintöjä 2020-luvulla 
mahdetaan tehdä?

https://www.youtube.com/watch?v=keooGb882bk

