
1. Kaarlo Juho Ståhlberg oli presidenttinä vuo-
desta 1919 vuoteen 1925. Hän oli itsenäisen 
Suomen ensimmäinen presidentti. Mutta mihin 
valtioon Suomi kuului juuri ennen kuin itsenäistyi 
vuonna 1917?

n Ruotsiin

n Norjaan

n Venäjään

2. Lauri Kristian Relander oli presidenttinä 
vuodesta 1925 vuoteen 1931. Missä suurin osa 
suomalaisista asui tuohon aikaan?

n maatiloilla

n kerrostaloissa

n savupirteissä 

3. P. E. Svinhufvud oli presidenttinä vuodesta 
1931 vuoteen 1937. 1930-luvulla Suomessa 
elettiin pula-aikaa ja puutetta oli esimerkiksi 
ruuasta. Kun monista elintarvikkeista oli pulaa, 
tarjolla oli usein

n riisiä, lihaa ja kahvia

n perunaa, kauraa ja suolakalaa

n riistaa, kasvien osia ja marjoja.

4. Kyösti Kallio oli presidenttinä vuodesta 1937 
vuoteen 1940. Suomi joutui sotaan marraskuussa 
1939 Neuvostoliittoa vastaan. Millä nimellä tuo 
sota tunnetaan?

n syksysota

n talvisota

n jatkosota

5. Risto Ryti toimi presidenttinä vaikeina jatko-
sodan vuosina 1940–44. Jatkosodan seurauksena 
Suomi

n menetti alueita Neuvostoliitolle

n sai alueita Neuvostoliitolta

n liitettiin Neuvostoliittoon.

6. C. G. E. Mannerheim johdatteli presidenttinä 
Suomen sodasta rauhaan vuosina 1944–1946. 
Paitsi presidentti, Mannerheim oli myös tunnettu

n säveltäjä

n urheilija

n marsalkka.

Satavuotias Suomi ja presidentit

7. J. K. Paasikivi oli presidenttinä vuodesta 1946 
vuoteen 1956. Hänen aikanaan Suomi maksoi 
sota korvauksia ja maata jälleenrakennettiin.  
Iloa tuotti kuitenkin esimerkiksi vuonna 1952

n Helsingissä järjestetyt olympialaiset

n Matti Nykäsen menestys mäkihyppääjänä

n Onnistuminen ensimmäisessä avaruus-
lennossa yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa.

8. Urho Kekkonen oli Suomen pitkäaikaisin  
presidentti, vuodesta 1956 vuoteen 1981.  
Kekkosen aikana Suomesta tuli hyvinvointivaltio. 
Se tarkoittaa, että

n lapset pääsevät kouluun, sairaat lääkäriin  
ja köyhät saavat apua

n Suomesta tuli valtio, jossa kaikki  
ihmiset voivat hyvin

n joka päivä on karkkipäivä.

9. Mauno Koivisto oli presidenttinä vuodesta 
1982 vuoteen 1994. Koiviston aikana valmis-
teltiin Suomen liittymistä

n Ruotsiin

n Euroopan unioniin

n Natoon.

10. Martti Ahtisaari oli presidenttinä 1994–
2000. Ahtisaaren kaudella teknologia kehittyi 
huimasti ja Suomi vaurastui. Maailmalla tunne-
tuin suomalainen puhelinyritys oli

n Nanso

n Nokia

n Neste.

11. Tarja Halonen oli presidenttinä 2000–2012. 
Hän oli ensimmäinen naispresidentti Suomessa. 
Hänen kaudellaan Suomessa otettiin käyttöön 
euro. Ennen euroa Suomen raha oli

n penny

n kruunu

n markka.

12. Sauli Niinistö on ollut Suomen presidenttinä 
vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan

n opettaja

n juristi

n toimittaja.


