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Muistatko? 
Muistatko, milloin aloit miettiä, millaista elämä oli ennen sinun, 
vanhempiesi ja isovanhempiesi syntymää? Sanalla historia on 
monia merkityksiä. Arkipuheessa historialla tarkoitetaan men-
nyttä aikaa, mutta historia on myös oppiaine ja tieteenala. 

Historia etsii vastausta kysymykseen, keitä me olemme. Mennei-
syyden ihmisten valinnat ja teot vaikuttavat meihin monin eri 
tavoin. Sanotaan, että ymmärtämällä historiaa ymmärrämme it-
seämme. Tutkimme ja opiskelemme historiaa, jotta ymmärtäi-
simme sen, kuinka olemme tähän hetkeen tulleet. Toisaalta omat 
tekomme luovat suuntaviivoja tulevaisuudelle. – Se mitä nyt 
teemme, on tulevaisuudessa menneisyyttä. Emme ole vain histo-
rian sivusta seuraajia vaan myös sen tekijöitä.



Kun etsimme vastausta kysymykseen, kei-
tä olemme, emme löydä ainoastaan yhtä vaan 
useita vastauksia. Se johtuu siitä, että koemme 
ja tunnemme eri asiat niin yksilönä kuin eri 
ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Yksilöiden ja 
ryhmien välisessä kokemuksessa on joskus 
paljon eroja. Joku henkilö voi esimerkiksi ol-
la yhdelle sankari ja toiselle konna. Näin on ollut 
myös menneisyydessä. 

Menneet muistetaan ja niistä kerrotaan eri tavoin. Kuvaukset 
menneisyyden eri tapahtumista voivat olla hyvinkin erilaisia ja 
ristiriitaisia keskenään – ne voivat olla jopa hyvin yksipuolisia ja 
tarkoitushakuisia. Niinpä menneisyydestä kirjoitettua ei kannata 
”niellä purematta”, vaan pohtia sitä, kuinka luotettavaa tieto to-
della on.

Historiaan liittyy monesti myös paljon tunteita ja innostusta. Toi-
set löytävät menneisyydestä esikuvia, ihmisiä, joita arvostavat ja 
ihailevat. Joillakin historian tarinoilla ja tapahtumilla on monille 
yhteisöille erityinen merkitys. Tällaisia ovat muun muassa valti-
oiden itsenäisyyspäivät, jolloin tietyt menneisyyden tapahtumat 
ovat näkyvästi läsnä juhlapäivän vietossa. Onko sinulla mieles-
säsi tapahtumia ja tarinoita historiasta, jotka ovat sinulle tärkei-
tä? 

Historian opiskelussa on kyse kaikesta tästä. Tulevien vuosien ai-
kana opiskelet sitä, millaista ihmisten elämä on menneinä aikoi-
na ollut, miten menneisyyttä koskevaa tietoa saadaan ja miten 
tiedon luotettavuutta arvioidaan. Lisäksi pääset pohtimaan, mitä 
merkitystä historialla on. 

Antoisia hetkiä opiskelun parissa! 





I 
TERVETULOA 

OPISKELEMAAN 
HISTORIAA
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Millainen olisi unelmapaikkasi asua? 
Millaista siellä olisi?

 1.  Tarina Atlantiksesta

Yli kahden tuhannen vuoden takainen antiikin Kreikka on 
monien eurooppalaisten tarinoiden alkukoti. Kreikkalaisten 
jumalten tarusto sekä kreikkalaiset näytelmäkirjailijat ovat 
innostaneet taiteilijoita eri vuosisatojen aikana. Yksi näistä 
tarinoista kertoo kaupungista nimeltä Atlantis. Mutta 
onko kyse pelkästä tarinasta? Voiko osa siitä olla myös 
totta?
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Heillä oli kaikkea mitä tarvittiin asumiseen sekä kaupungis-

sa että maaseudulla. Sillä valtakunnan laajuuden vuoksi mo-

nia tavaroita tuotiin heille vieraista maista, ja saari puolestaan 

tarjosi melkein kaikki jokapäiväiset tarvikkeet. Ensiksikin metalleja, se-

kä kovia että helposti sulavia, joita saatiin kaivoksista ja myös sellaista, 

josta nyt tiedämme vain nimen, mutta joka silloin oli enemmän kuin 

pelkkä nimi, nimittäin oreikhalkosta; sitä saatiin monista paikoista saa-

rella, ja kultaa lukuun ottamatta se oli kallisarvoisin silloin tunnetuista 

metalleista. Kaikkia puulajeja, joita kirvesmies työssään tarvitsee, saari 

tarjosi yllin kyllin, ja samoin se kasvatti riittävästi eläimiä, sekä kesyjä 

kotieläimiä että villiä metsänriistaa. Myös elefantteja siellä eli laumoit-

tain. Sillä ruokaa riitti paitsi niille eläimille, jotka asuivat soilla, järvis-

sä ja joissa, tai elävät vuorilla ja tasangoilla, myös tälle eläinlajille, jo-

ka on kaikista eläimistä suurin ja runsasruokaisin. Lisäksi maa tuotti ja 

kypsytti samoja hyvänhajuisia aineita, joita yhä nykyään saadaan kas-

vien juurista, vastapuhjenneista lehdistä, puuaineksista tai kukkien tai 

hedelmien mehusta. Myös viljelty puuhedelmä ja kuiva maan jyvähe-

delmä, joka on tarkoitettu meille ruuaksi, ja kaikki mitä yleensä käy-

tämme ravinnoksemme, ne monet kasvilajit, joita kutsumme nimellä 

vihannekset, edelleen nestemäiset, kiinteät tai öljymäiset puiden anti-

met, nuo niin vaikeasti varastoitavat hedelmätarhan tuotteet, huvin ja 

nautinnon vuoksi syntyneet, joita asetamme liikaa syöneiden eteen ter-

vetulleeksi jälkiruuaksi – kaikkea tätä tuo jumalien siunaama saari sil-

loin kasvatti auringon alla kauneimmissa muodoissaan ja ihmeteltävän 

ylitsevuotavasti. 

Kritias1

Tekijä: Platon 
Syntyajankohta: n. 360 eaa.

Kieli: kreikka

Aineistot
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Tulkitse: 
Millaista elämä antiikin Atlantiksella oli oheisen 
kuvauksen perusteella? 

Kautta monien sukupolvien, niin kauan kuin jumalallinen perintöaines 

vaikutti heissä vahvana, he noudattivat lakeja sekä osoittivat ystävyyt-

tä saamaa jumalallista sukujuurta olevia kohtaan. Sillä heidän mielen-

laatunsa oli totuudellinen ja joka suhteessa jalo, ja kaikissa elämänsä 

vaiheissa ja keskinäisessä kanssakäymisessään he aina olivat lempeitä 

sekä viisaita. He ylenkatsoivat kaikkea muuta paitsi hyvettä ja antoivat 

vähän arvoa asemalleen rikkauksien haltijoina: he kantoivat kevyesti 

kullan ja muun omaisuuden taakkaa eivätkä juopuneet rikkauksistaan 

tai menettäneet niiden vuoksi mielensä tasapainoa, niin että olisivat tu-

houtuneet. He olivat mielellään raittiita ja näkivät selvästi, että keski-

näinen ystävyys, johon liittyy hyveen vaaliminen, saa kaiken omistuk-

seenkin liittyvän karttumaan. 

Heillä oli lähdekaivoja, joista toiset antoivat lämmintä, toiset 

kylmää vettä runsain mitoin ja jotka kaikki olivat veden miel-

lyttävän maun ja oivallisen laadun vuoksi erittäin käyttökel-

poisia. Kaivojen ympärille he pystyttivät rakennuksia ja istuttivat veden 

laatuun sopivia puita. He rakensivat myös altaita, toisia paljaan taivaan 

alle, toisia sisätiloihin, niin että heillä talvella oli lämpimiä kylpyaltai-

ta, erikseen kuninkaallisille ja erikseen tavallisille kansalaisille, erikseen 

myös naisille ja erikseen hevosille ja kuormajuhdille. Kukin allas oli ko-

ristettu sopivalla tavalla. Pois virtaavan veden he johtivat Poseidonin 

lehtoon, jossa kasvoi kaikenlaisia puita. Niiden ylimaallinen korkeus ja 

kauneus oli ihmetystä herättävä ja johtui maaperän erinomaisesta laa-

dusta. Ylijäämäveden he johtivat ilmasiltojen päälle rakennettuja kou-

ruja myöten uloimmille maakehille. Sinne he olivat rakentaneet temp-

peleitä monille jumalille, istuttaneet puutarhoja sekä raivanneet sekä 

ihmisiä että hevosia varten harjoituskenttiä. 

Aineistot
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Kreikkalaisen filosofi Platonin (427–347 eaa.) kahdessa kirjassa (Ti-
maios ja Kritias) kerrotaan tarinaa alueesta, joka tuhoutui luon-
nonkatastrofissa ja vajosi meren alle. Tiedot sen olemassaolosta pe-
rustuivat Platonin mukaan perimätietoon ja alue sijaitsi Herakleen 
pylväistä länteen. Antiikin ”Herakleen pylväiden” uskotaan tarkoit-
taneen antiikin aikaan Gibraltarin salmen molemmin puolin ko-
hoavia kallioita.

Atlantista kuvattiin Kreikan tärkeimmän kaupungin, Ateenan, ve-
roiseksi mahdiksi. Kukoistuksensa aikana sen kerrottiin olleen se-
kä ihanteellinen että oikeudenmukainen paikka asua. Ajan myö-
tä saarelaisten elämä muuttui ja he kävivät muun muassa sotaan 
naapureitaan vastaan. Tämä ei ollut ylijumala Zeuksen mieleen, jo-
ka halusi rangaista saaren asukkaita heidän rappiollisesta elämäs-
tään. Platonin tekstit eivät kuitenkaan kerro, mikä tämä rangaistus 
oli. Saaren tuhoutumisesta Platon kertoo seuraavaa.

Athanasius Kircherin kartta Atlantiksesta vuodelta 1669. ”Insula Atlantis” tarkoittaa lati-
naksi Atlantis-saarta, ”Hispania” Espanjaa.

Atlantiksen alkuperä 



TARINA ATLANTIKSESTA 14

”Mutta sitten myöhemmin, yhden ainoan hirvittävän päivän ja yön kuluessa, 

syntyi tavattoman ankaria maanjäristyksiä ja puhkesi vedenpaisumus -- ja sa-

malla Atlantis-saari vajosi meren syvyyteen ja katosi näkyvistä.” 

Timaios1

Tekijä: Platon 
Syntyajankohta: n. 360 eaa.

Kieli: kreikka

Totta vai tarua
Platonin tekstissä Atlantiksen tuhoutuminen ajoitetaan reilun yh-
deksän tuhannen vuoden taakse, kauan ennen Platonin omaa aikaa. 
Ajoitusta on pidetty hyvin epäluotettavana. Tarina viittaa kuitenkin 
kauas menneisyyteen. Atlantiksesta ei ole olemassa muita lähteitä 
kuin Platonin kirjoittama kuvaus. Tarina mereen vajonneesta At-
lantiksesta on kuitenkin suhteellisen tarkka.

Platonin kirjat ovat varhaisin tiedossa oleva kuvaus Atlantiksesta, ja 
muiden kirjallisten lähteiden sisältö perustuu siihen. Osa myöhem-
mistä kuvauksista ja niiden kirjoittajista pitää Atlantista Platonin it-
sensä keksimänä tarinana. Heidän mukaansa se on kuvaus ihanne-
valtiosta, jota Platon on kuvannut kirjassaan Valtio. 

Tarua tai ei, Atlantiksesta tuli ihmisten rauhallisen yhteiselon sym-
boli, jota sukupolvi toisensa jälkeen on etsinyt vailla tulosta. Erilai-
sia selityksiä Atlantiksen sijainnista on annettu paljon. Yhdenkään 
kohdalla ei ole pystytty esittämään todisteita, jotka osoittaisivat, että 
kyseessä on Platonin kuvaama Atlantis. 
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Atlantista on sittemmin etsitty lukuisista eri paikoista. Yli 300 vuot-
ta sitten, 1600-luvulla, ruotsalainen oppinut Olof Rudbeck (1630-
1702) sijoitti Atlantiksen Ruotsiin. Rudbeck piti Ruotsia sivistyksen 
alkukotina ja ruotsin kieltä muiden kielten kantakielenä. Mieliku-
vituksellinen historian kirjoittaminen ei ollut poikkeus. Useat tuon 
ajan oppineet pyrkivät historiaa värittämällä antamaan mahdolli-
simman uljaan kuvan oman kansankunnan asukkaista ja kulttuu-
rista.

2000-luvulla teknologia on mahdollistanut uusia tutkimustapo-
ja. Useat tutkijat ovat paikantaneet satelliittikuvien perusteella Ete-
lä-Espanjan rannikolta, läheltä Cádizia, tuhoutuneen kaupungin. 
Kuvien perusteella monet havainnoista, Gibraltarin salmen länsi-
puolella sijaitsevaa paikkaa myöten, osuvat hyvin yksiin Platonin 
kuvauksen kanssa. Tuhoutunut kaupunki sijaitsee Doñanan kansal-
lispuistossa, jossa on vaikea tehdä arkeologisia kaivauksia. Kaivauk-
set ovat kuitenkin edellytys tarkemmalle tutkimukselle. 

Atlantista on etsitty lukuisista eri paikoista, kuten Ruotsin Uppsalasta, jossa kaivauksia 
tehtiin vuosina 1690–1710.
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Satelliittikuva Etelä-Espanjasta.

Tulevat vuodet tulevat osoittamaan, olisiko tarunhohtoinen saari 
sittenkin löytynyt.

Miksi Atlantis kiehtoo?
Jo kahden ja puolen tuhannen vuoden ajan ihmiset ovat etsineet 
Atlantista. Jotkut ovat uhranneet sen etsimiselle elämänsä. Tarina 
Atlantiksesta on myös inspiroinut eri alojen taiteilijoita vuosisato-
jen ajan esittämään oman näkemyksensä Atlantiksesta. – Miksi ta-
rina kiehtoo ihmisiä eri puolilla maailmaa sukupolvi toisensa jäl-
keen?

Ihmisellä on tarve etsiä juuriaan, ei pelkästään omiaan, vaan koko 
ihmiskunnan. Atlantiksen tarina on paitsi kertomus tuhoutuneesta 
kulttuurista, myös ihmisestä ja hänen kyvystään elää rauhassa mui-
den ihmisten kanssa. Se on myös tarina ihmisen ahneudesta ja val-
lanhimosta.
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Tutki: 
Dubaissa on Atlantiksen tarusta nimensä ja inspiraationsa 
saanut lomakohde. Tutustu kohteeseen ja tarkastele, miten 
Atlantiksen legendaa on hyödynnetty markkinoinnissa. 
Vastaako paikka sinun käsitystäsi unelmien paikasta? 

Nykypäivän Atlantis Dubaissa.

Atlantiksen etsiminen puolestaan kertoo ihmisen halusta tietää to-
tuus. Haluamme tietää, onko tarina tosi vai ei. 

Mitä kauemmas historiassa menemme, sitä useammin törmääm-
me tarinoihin, joiden todenperäisyyttä tutkijat eivät ole pystyneet 
osoittamaan todeksi. Tuleeko sinulle mieleen tarinoita, jotka ovat 
historian mysteerejä?
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 2. Miten historiaa luetaan

Luvussa 1 kerroimme Atlantiksen kaupungista, jota on et-
sitty yli kahden tuhannen vuoden ajan. On mahdollista, 
että aivan viime vuosien aikana tehdyt uudet löydöt osoit-
tavat Platonin kuvaaman kertomuksen todeksi. 

Atlantiksen tarina on hyvä esimerkki historiallisesta tie-
dosta, jolle on luonteenomaista paitsi puutteellisuus myös 
mahdollisuus, että tieto lisääntyy, kun löydämme uusia 
tiedonlähteitä.

Kirjoita kuvaus tämän lukuvuoden ensimmäisestä 
koulupäivästä? 
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Suomen valtionarkiston tutkijasali, Helsinki. 1946.

Tulkitse: 
Tarkastelkaa ryhmässä kertomuksianne. Millaisia 
yhteneväisiä piirteitä niissä on? Entä millaisten 
asioiden suhteen kertomuksissa on eroja? 
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Sanaa historia käytetään useassa eri merkityksessä. Arkikielessä 
historialla tarkoitetaan mennyttä aikaa. Esineen, vaikkapa auton 
historia kertoo, kenen omistuksessa se on kulloinkin ollut ja mi-
tä sillä on tehty. Jokin asia tai esine voi myös olla historiaa. Sitä ei 
enää ole olemasssa, eli se on hajonnut, poistettu käytöstä, kierrä-
tetty uudeksi materiaaliksi tms. 

Historia on myös tieteenala, joka tutkii ihmisen menneisyyttä. 

Tarkastellessanne kirjoituksia ensimmäisestä koulupäivästä 
huomaatte, että teillä on yhtä monta erilaista kertomusta, kuin 
luokassa on oppilaita. Kirjoittamissanne kertomuksissa on ku-
vattuna luultavasti erilaista toimintaa, eli kirjoitatte siitä, mi-
tä ensimmäisenä koulupäivänä teitte. Tarkasteltaessa näitä huo-
maatte pian, että pidämme toisia asioita tärkeämpinä ja toisia 
vähemmän tärkeinä. Luultavasti kovinkaan moni ei esimerkiksi 
ole kuvannut vessakäyntejään. 

Mitä historia on ja miten siitä 
saadaan tietoa? 
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Saamme tietoa menneisyyden tapahtumista monin eri tavoin, 
esimerkiksi kuulemalla tarinoita. 

Historiaa tutkitaan lähteiden avulla. Lähde voi olla oikeastaan 
mikä vain, se voi olla esine, kuten vaikkapa luu, vaate, astia, koru 
tai ase. Lähde voi olla myös kertomus, maalaus tai valokuva. Pää-
osa historian lähteistä on kuitenkin kirjallisia. Tällaisia lähteitä 
ovat esimerkiksi kirjat, kirjeet, muistelmat, päiväkirjat, lakitekstit 
tai sanomalehtijutut. 

Historiaa tutkitaan lähteiden avulla. Tutkija esittää kysymyksiä ja 
etsii lähdeaineistosta kysymyksiinsä vastauksia. Näin hän muo-
dostaa tulkintoja siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. 

Aukeama Samuli Paulaharjun käsikirjoituksesta ”Kuolan lappalaisten rakennuksista”, 
1914.
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Millainen tieto on luotettavaa? 
Jos haluaisitte muodostaa vielä paremman kuvan siitä, mitä lu-
kuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä tapahtui, millaisia läh-
teitä voisitte käyttää? 

Ensimmäisestä koulupäivästä voisi löytyä tietoa ainakin kysei-
sen tai sitä seuraavan päivän sanomalehdistä tai uutisista. Lisäk-
si voit saada tietoa siitä, mitä itse teit tai ajattelit tuolloin lähet-
tämistäsi ja vastaanottamistasi viesteistä, ottamistasi valokuvista 
tai vaikkapa haastattelemalla vanhempiasi tai kavereitasi. Kou-
lulla on myös paljon tietoa kyseisestä päivästä, kuten päivän ruo-
kalistat ja muita päivään liittyviä asiakirjoja. 

Kun tulkitsemme kirjallisia tai suullisia lähteitä tulee muistaa, et-
tei kaikki mitä sanotaan ole aina välttämättä totta. Lähteille on-
kin hyvä esittää kysymyksiä:

1800-luvulta peräisin olevia tuomiokirjoja Kansallisarkistossa.
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• Milloin lähde on tehty? 
• Kuka lähteen on tehnyt? 
• Mitä lähteessä sanotaan? 
• Kuinka hyvin lähteen laatija on tuntenut sen tapahtuman, jo-

ta hän kuvaa? Mihin kirjoittaja pohjaa tietonsa? 
• Kenelle lähde on suunnattu? 

Välillä eri lähteissä kerrotaan samasta tapahtumasta eri tavoin. 
Tällöin on hyvä miettiä, miksi eri ihmisillä voi olla samastakin ta-
pahtumasta erilaisia näkemyksiä.
 

Vanhojen asiakirjojen korjausta Suomen Kansallisarkis-
ton sitomossa.

Tutki: 
Tehkää luokassa laadittujen ensimmäisen koulupäivän 
kuvausten perusteella yhteinen kuvaus, jossa saatte kertoa 
viidestä asiasta.
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 3. Ensimmäiset ihmiset Suomessa

Saarijärven Kivikauden kylän kirveitä. 

Mikä on vanhin asia, jonka tiedät 
Suomesta?

Viime vuosiin saakka on ajateltu, että ensimmäiset asuk-
kaat tulivat nyky-Suomen alueelle noin 10 000 vuotta sit-
ten. Karijoelta, Etelä-Pohjanmaalta on kuitenkin löytynyt 
luola, jossa epäillään asuneen ihmisiä 100 000 vuotta sit-
ten. Sijaintipaikkansa Susivuoren mukaan Susiluolaksi ni-
metty löytö on herättänyt paljon keskustelua. 
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Tutkimustulosten perusteella luolassa on asunut Neandertalin ihminen noin 

75 000-125 000 vuotta sitten, ennen viimeistä jäätiköitymistä ja nykyihmi-

sen ilmestymistä Eurooppaan. Näin se on Suomen vanhin ja ainoa ns. paleo-

liittista eli vanhinta kivikautta edustava muinaisjäännös. Mistään muual-

ta Pohjoismaista ei tunneta paikkaa, jossa olisi mannerjään peittämällä 

alueella säilynyt jälkiä Neandertalin ihmisen toiminnasta. Tämä tekee Susi-

luolasta ainutlaatuisen tutkimus- ja käyntikohteen. 

Löydöistä on käyty keskustelua parin vuosikymmenen ajan. Helsin-

gin Sanomien Kuukausiliitteen artikkelissa ”Ennen meitä Suomessa 

asui neandertalinihmisiä – vai asuiko?” kerrotaan, kuinka Susiluola tuli 

1990-luvulla arkeologien tietoisuuteen eläkkeelle jääneen sorayrittäjän 

Kalervo Uusitalon sinnikkyyden ansiota. Helsingin Sanomien toimittaja 

Jouni K. Kemppainen haastatteli Uusitaloa, jolle ei ollut epäselvää, ettei-

kö Susiluola ollut ainoa Skandinaviasta löydetty neandertalilaisten asu-

mus.

”Ja sitä paitsi koko asia tuli esiin hänen jääräpäisyytensä ansiosta. Hänen 

mielestään kiista johtuu vastapuolen harmistumisesta siihen, ettei heidän 

nimiään liitetä historiankirjoissa tähän maailmansensaatioon. Kateus, se 

vie neandertalilaisetkin luolasta.” 

Susiluolassa kaivauksia johtanut arkeologi eli esihistorian tutkija Vesa 

Lauluma jatkaa Helsingin Sanomien haastattelussa: 

“Jos olisin itse löytänyt kivikautiselta asuinpaikalta sellaisia esineitä, joita 

Susiluolasta löysin, niin kyllä minä olisin niitä löytöpussiin pannut, ilman 

epäilystä. Mutta kun kyse oli Susiluolasta, rupesi heti epäilys kalvamaan,  

Museoviraston verkkosivut 2

Ilmestymisvuosi: 20161

Aineistot
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että olisiko tämä sittenkin jotain muuta.- - Kun tekee kaivauksia normaaleissa 

kivikautisissa kohteissa, niin tulenpidon paikat näyttävät ihan samalta, ei 

siinä ole miettimistä. Mutta Susiluolassa piti todellakin pohtia, että millä 

muulla tavalla arvostelijat tulevat sen selittämään.”  

Lehtijutussa esitetään Susiluolan löytöjä epäilevien kanta seuraavasti:

 

“Vastustajat sen sijaan vetosivat siihen, että yleensä ihmisen tekemiksi todis-

tetuissa kiviesineissä iskun jäljet ovat säännöllisiä ja murtumakohtien kulma 

on samanlainen, mutta Susiluolan kivissä kulmat ovat erilaisia. Ja siitä voi 

päätellä, että jokainen murtuma on syntynyt itsenäisesti luonnonvoimien vai-

kutuksesta vuosituhansien aikana. Vastustajien mukaan eri murtumakohdat 

ovat lisäksi altistuneet erilaiselle kulutukselle ja syntyneet siis eri aikoina.” 

Saksalainen Susiluolassakin kaivauksia johtanut arkeologi Hans-Peter 

Schulz toteaa: 

“Arkeologia on tieteenala, johon liittyy aina epävarmuuksia ja tulkintaa. 

Saattaa olla, ettei Susiluolasta saada koskaan täyttä varmuutta.” 

Tulkitse: 
Millaisia eri näkökulmia on esitetty siitä, onko 
Karijoen Susiluolassa elänyt neandertalilaisia yli 
100 000 vuotta sitten? Miksi näkemykset eriävät? 
Miten näitä eri näkemyksiä perustellaan? 

Ennen meitä Suomessa asui neandertalinihmisiä – vai asuiko?  
Helsingin Sanomat, Kuukausiliite3

Tekijä: Jouni K. Kemppainen   
Ilmestymisvuosi: 2012

Aineistot
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Perinteisesti menneisyys on jaettu 
esihistoriaan ja historiaan. Esihis-
toriaksi kutsutaan aikaa, jolta ei 
ole jäänyt kirjallisia lähteitä. Kä-
sitteessä oleva etuliite ”esi” ei tee 
tästä ihmisen ajasta arvottomam-
paa kuin historiallinen aika on. 

Tietomme esihistoriasta perustu-
vat kirjoitettujen tekstien sijaan 
erilaisiin esinelöytöihin, kuten 
kivestä, eläinten luista ja saves-
ta tehtyihin tarvekaluihin sekä 
luulöytöihin. Näiden perusteella 
on tehty päätelmiä esimerkiksi ih-
misten elintavoista, terveydestä ja 
ruokavaliosta. Tiedettä, joka tutkii 
näitä jäänteitä, kutsutaan arkeolo-
giaksi, ja tutkijoita arkeologeiksi. 

 Nykyihmisen pääkallo.

Ihmisen katsotaan kehittyneen 
nykyihmiseksi noin 70 000 vuot-
ta sitten. Tällöin ihmisen kehityk-
sessä tapahtui muutos, joka nä-
kyi esimerkiksi siinä, että ihminen 
oppi puhumaan sekä alkoi luoda 
taidetta. 

Neandertalilaisen naisen pääkallo, löydetty Gibraltarilta 1848.

Esihistoria ja ihmisen kehitys 
nykyihmiseksi
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Ihmisen suku on kehittynyt kui-
tenkin jo noin 2,5–2 miljoonaa 
vuotta sitten. Ihminen on käyttä-
nyt erilaisia työkaluja, kuten nyrk-
ki-iskureita jo kahden miljoonan 
vuoden ajan. Nykyihminen hyö-
dynsi työkaluissaan kiven lisäk-
si myös luuta, puuta ja eläinten 
sarvia. Susiluolasta onkin etsitty 
tällaisia ihmisen kivestä tekemiä 
työkaluja. Luolasta on löytynyt ki-
vi-iskoksia, mutta siitä, ovatko ne 
neandertalin ihmisen tekemiä vai 
syntyneet luonnon aikaansaan-
noksina ei ole varmuutta. 

Siitä, keitä Susiluolan mahdolliset 
asukit olivat, ei ole selvyyttä. Luo-
lan löydösten sijoittumiskerrosten 
ja siitepölyjen ikämääritysten pe-
rusteella on arveltu, että luolassa 
olisi asuttu noin 74  000–132 000 
vuotta sitten. Tästä on päätelty, et-

tä siellä olisi oleskellut neanderta-
linihminen. 

Milloin nyky-Suomen alue on asu-
tettu? Jos Susiluolassa on asunut 
neandertalilaisia, tarkoittaisi tä-
mä sitä, että nyky-Suomen alueel-
la olisi elänyt ihmisiä jo 100 000 
vuotta sitten. Susiluolan tapaus 
osoittaa, miten hankalaa ihmi-
sen varhaisten aikojen tutkiminen 
on. Tehtyjen löytöjen perusteella 
on haastavaa tehdä täysin varmo-
ja johtopäätöksiä. Susiluolan osal-

Neandertalinihmisen ja nykyihmisen 
luurangot.

Vasarakirveskulttuurin (n. 2500-2000 eaa.) 
aikaisia kirveitä. 
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ta haasteet korostuvat. Luolasta ei 
ole löytynyt luurankojen jäänteitä, 
joiden avulla voitaisiin varmistaa 
ihmisen eläneen siellä. 

Vaikka neandertalinihminen oli-
sikin elänyt Susiluolassa jo 100 
000 vuotta sitten, se ei muuta sitä, 
että yhtäjaksoisesti nykyisen Suo-

men alueella on asuttu vasta vii-
me jääkauden jälkeen, eli noin 10 
000 vuotta. Jääkaudella Suomen 
alue oli asumiskelvoton. Van-
himmat varmat esihistorialliset 
löydöt, jotka osoittavat ihmisen 
eläneen Suomessa on ajoitettu 
vuoteen 8300 eaa. (ennen ajanlas-
kun alkua).

Yksityiskohta (Tappisarvinen hirvi) Laukaan 
Saraakallion kalliomaalauksesta.

Tutki: 
On mahdollista selvittää esimerkiksi sitä, mikä on jonkin 
kaupungin ensimmäinen rakennus. Sen sijaan kysymykseen ”keitä 
ensimmäiset suomalaiset olivat?” löytyy paljon erilaisia vastauksia. 

Millaisia eri näkemyksiä ensimmäisistä suomalaisista löydät 
esimerkiksi internetistä. Millaiseen tietoon eri näkemykset 
pohjautuvat?
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 4. Keitä olivat fennit?

Kuka oli ensimmäinen 
nimeltä tunnettu 
suomalainen? 

Missä on Suomen 
vanhin asuinpaikka? 

Vaikka Suomessa 
asuttu yhtäjaksoisesti 
yli 10 000 vuotta, ovat 
Suomi ja suomalaisuus 
melko uusia asioita.

Milloin Suomi on syntynyt?

Yksityiskohta (jousella aseistautunut naishahmo) Ristiinan 
Astuvansalmen kalliomaalauksesta.
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Roomalainen historioitsija Tacitus kuvaa oheisessa vuonna 98 jaa. kir-

joitetussa tekstissä fennejä, Pohjois-Euroopassa asunutta kansaa. 

”Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevo-

sia, ei asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. 

Ainoa varallisuus on nuolissa, joita he raudan puutteessa terästävät luilla. 

Metsästys elättää yhtäläisesti sekä miehiä, että naisia. Nämä näet seuraa-

vat miehiä kaikkialle ja pyytävät osan saaliista. Lapsillakaan ei ole muuta 

suojaa villieläimiltä ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu ka-

tos. Sinne palaavat nuoret, se on vanhojen turvapaikka. Mutta tämä on heis-

tä onnellisempaa elämää kuin pelloilla huokaileminen, vaivalloinen talojen 

rakentaminen sekä milloin toiveikas, milloin pelokas huolenpito omasta ja 

vieraasta omaisuudesta. Rauhassa jumalilta ja rauhassa ihmisiltä he ovat 

saavuttaneet sen vaikeimman päämäärän, ettei heidän tarvitse edes mitään 

toivoa.”

Germania 4

Tekijä: Tacitus  
Ilmestymisvuosi: 98 jaa.

Kieli: latina

Tulkitse: 
Millaista kuvaa Tacitus antaa pohjoisen kansojen 
elämästä? Voisivatko Tacituksen fennit olla 
suomalaisia? Millä perustein?  

Aineistot
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Tacitus kuvaa 98 jaa. (jälkeen 
ajanlaskun alun) kirjoittamas-
saan kirjassaan Germania Alppien 
pohjoispuolella elävien germaa-
ni-heimojen elämää sekä lyhyes-
ti myös fennejä, pohjoista kansaa. 
Fennit saavat elantonsa metsäs-
tyksestä ja keräilystä. He pukeutu-
vat nahasta tehtyihin vaatteisiin 
ja asunnon sijaan he elävät oksis-
ta punotuissa katoksissa. Heidän 

Daniel von Hogguér: Porojen kiinniotto. Vuodelta 1841. 

Keitä olivat fennit? 

elinolonsa kuvataan puutteellisik-
si, mutta tästä huolimatta Tacitus 
toteaa heidän elävän onnellisem-
pina kuin monet muut kansat. 
Historioitsija Tacituksen kuvaus 
osuu hyvin yhteen pohjoisissa 
oloissa tuolloin eläneiden kanso-
jen elintapojen kanssa. 

Tacituksen aikaan Euroopan poh-
joisista seuduista tiedettiin hyvin 
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vähän muualla Euroopassa. Fen-
neistä on kirjoitettu myöhem-
minkin kirjallisissa lähteissä. 
500-luvulla lähteissä on mainit-
tu ”skridifinnit”, joilla on ilmeises-
ti tarkoitettu saamelaisia. Tutkijat 
ovatkin päätelleet, että fenneillä 
on tarkoitettu saamelaisia. 

Pitkään kuitenkin tulkittiin, et-
tä Tacituksen teksteissä maini-
tut fennit tarkoittaisivat nimen-
omaan suomalaisia. Tacitus itse ei 
koskaan matkustanut Euroopan 
pohjoisosissa ja hän kirjoitti teok-
sensa toisten ihmisten kertomus-
ten pohjalta. 

Tacituksen kirjoittaman, noin 
kahdentuhannen vuoden takai-
sen tekstin tarjoama ajatus Suo-
men kansan pitkästä historiasta 
on aikojen kuluessa miellyttänyt 
monia suomalaisia. Esimerkik-
si Helsingin yliopiston professori 
ja rehtori Edwin Linkomies esit-
ti 1950-luvulla, kuinka Tacituksen 
kuvauksen pohjalta tulee ihailla 
fennien kekseliäisyyttä ja luon-
teenpiirteitä sekä kykyä selviytyä 
ankarista luonnonoloista. 

Keitä suomalaiset 
ovat? 
Suomalaisten alkuperää on selvi-
tetty niin geneettisesti, eli perintö-
tekijöitä tutkimalla, kuin kielitie-
teellisestikin, eli tarkastelemalla 
puhuttua kieltä. Suomalaisten al-
kuperä on epäselvä ja kiistanalai-
nen, ja tulee pysymään sellaisena. 
Ensimmäisten asukkaiden us-
kotaan tulleen Suomen alueelle 
noin 10  000 vuotta sitten. Tämän 
jälkeen uutta väestöä on tullut 
useina eri aikoina. 

Tietoa uuden väestön saapumi-
sesta on saatu ensimmäiseksi ar-
keologisten kaivausten esine-
löydöistä. Löydöt olivat Suomen 
alueella aiemmin tuntemattomia 
materiaaleja ja esinetyyppejä, mi-
kä todisti osaltaan, että alueelle 
saapui myös uusia asukkaita. Esi-
merkiksi kampakeraamisiksi kut-
suttuja esineitä ilmestyi Suomeen 
noin 7000–5000 vuotta sitten ja 
vasarakirveskulttuuri saapui noin 
5000 vuotta sitten. Metallien käyt-
tö alkoi vastaavasti yleistyä noin 
1500 vuotta sitten. 
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Esineistön ilmaantumista ei kui-
tenkaan voida suoraan yhdis-
tää ihmisiin. Esineet ovat voineet 
kulkeutua Suomen alueelle mo-
nella eri tapaa. Uudentyyppisten 
esineiden laajamittaisen käytön 
nopea leviäminen kuitenkin viit-
taa usein myös uuden väestön 
saapumiseen.

Suomen kieltä on puhuttu vas-
ta noin 1500 vuotta. Emme voi 

Saviastian reuna- ja kylkipaloja Suomen 
kivikaudelta. Pallopontinen miekka Suomen kivikaudelta, 

noin vuodelta 1350–1500.

arkeologisen aineiston tai geeni-
tutkimuksen perustella selvittää 
sitä, mitä kieltä Suomen ”ensim-
mäiset” ihmiset ovat puhuneet. 
Varmuudella suomen kieltä on 
kuitenkin puhuttu Varsinais-Suo-
messa eli Turun ympärisössä 
1200-luvulta lähtien. 

Suomen alueelle on saapunut eri 
väestöryhmiä noin 10 000 vuoden 
ajan. 1800-luvulla heräsi useis-
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Tutki: 
Mitä on suomalaisuus? Mistä se muodostuu? 

sa Euroopan maissa kansallisuu-
saate, joka korosti kansojen mer-
kitystä. Myös Suomessa nousi 
1800-luvulla esille ajatus siitä, että 
Suomen alueella asuva väestö on 
yhtä kansaa. Tällöin vahvistui aja-
tus suomalaisuudesta ja siitä, mi-
ten kieli ja alue yhdistävät väes-
töä. Kieli, kulttuuri, geenit ja jopa 

maa-alue muuttuvat kuitenkin 
ajan kuluessa. 

Nykyisenlaista suomalaisuutta, 
tai suomalaisia sellaisena kansana 
kuin se nykyään ymmärretään, ei 
ollut olemassa Tacituksen kirjoit-
taessa fenneistä. 
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 5. Mitä noitarummut kertovat?

Linda Piekäinen: Metsän henki. Grafiikanvedos 2016.

Ennen kristinuskon leviämistä nyky-Suomen alueelle, siel-
lä eläneet ihmiset uskoivat useisiin jumaliin. Näitä jumalia 
olivat esimerkiksi ylijumala Ukko ja metsän jumala Tapio. 

Ennen muiden kansojen saapumista, eli myös ennen suo-
malaisia koko nykyistä Suomen aluetta asuttivat saamelai-
set. Myös heillä oli oma uskontonsa.

Onko noitia ollut oikeasti olemassa? 
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Tulkitse: 
Oheisessa kuvassa on saamelaisalueelta löytynyt 
noitarumpu. Mitä rummussa olevat hahmot kertovat 
alueensa ihmisten elämästä? 

Aineistot

Saamelainen noitarumpu Suomen Lapista. 
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Saamelaisen muinaisuskon mu-
kaan kaikella, niin ihmisillä, ki-
villä, kasveilla, tuntureilla, järvillä 
kuin ilmallakin, oli henki. Tämän 
lisäksi luonnossa oli erilaisia ju-
maluuksia. Noidalla eli shamaa-
nilla oli tärkeä rooli saamelaisyh-
teisöissä ja uskonnossa, koska vain 
hänellä oli mahdollisuus ottaa yh-

teyttä jumaliin. Tavalliset saame-
laiskylissä asuneet ihmiset uhrasi-
vat jumalille seidoiksi kutsutuilla 
pyhillä paikoilla. 

Lukuisilla eri kansoilla on ol-
lut erilaisia rituaalirumpuja, eli 
uskonnollisiin toimituksiin tar-
koitettuja soittimia. Saamelaiset 

Saamelaisten uskosta ja 
noitarummuista
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kuvioivat omat rumpunsa haapa-
puun kuoresta saatavalla punerta-
valla värillä. Suomen alueelta löy-
tyneen shamaanirummun kuva 
jakautuu kolmeen osaan: 

Keskellä oleva keskinen osa edus-
taa maallisen maailman hen-
kistä puolta, ylinen osa edustaa 
jumalten ja valoisien henkien 
maailmaa ja alinen esi-isien, voi-
maeläinten ja tuonelan jumalien 
maailmaa. Rumpuun on kuvattu 
näiden tasojen välille pieni aukko, 
josta shamaani pystyi liikkumaan 
eri tasojen välillä. 

Rumpujen kuvitettu puoli oli tar-
koitettu kaikkien nähtäväksi. 
Rummun sisäpuoli oli puolestaan 
vain noitaa itseään varten. Van-
himmissa rummuissa on kuvat-
tu henkimaailmaa. Nuoremmissa 
aiheena saattoi olla myös arkielä-
män asioita. Rumpuihin saatettiin 
kuvata esimerkiksi poroja ja tär-
keitä rakennuksia kuten kirkko, 
sekä kyläläisiä. 

Lapin alueelta Norjasta, Ruotsis-
ta ja Suomesta on säilynyt noin 
70 noitarumpua. Alun perin rum-
puja on ollut paljon enemmän. 
Niistä satoja, pääasiassa pohjoi-

simman Suomen ja Norjan alueel-
ta kerättyjä, koottiin Kööpenha-
minan museoon. Ne tuhoutuivat 
kuitenkin Kööpenhaminan palos-
sa vuonna 1795. 

Noidan tehtävät 
Noidan varustuksiin kuului noi-
tarumpu, rumpukalvolle ennus-
tettaessa laitettu pikkuesine, sekä 
yleensä poronluinen vasara, jolla 
rumpua soitettiin. Noidan taitoi-
hin kuului mennä transsiin, hyp-
noosinkaltaiseen hurmostilaan, 
johon hän pääsi pääasiassa rum-
muttamalla ja laulamalla. 

O. H. von Loden: Shamaani ja noitarumpu. 
Kuparikaiverrus vuodelta 1767.
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Noidan uskottiin pystyvän otta-
maan yhteyden kuolleisiin sekä 
ennustamaan. Hän käytti noita-
rumpuaan myös matkaamiseen 
tuonpuoleiseen, eli maallisen 
maailman ulkopuolelle. 

Noidan tehtävä oli tärkeä erityises-
ti erilaisissa kriisitilanteissa. Tällöin 
hän pyrki palauttamaan toimivan 
maailmanjärjestyksen, jossa ih-
miset ovat terveitä, toimeentulo 
riittävää, ja elävien ja kuolleiden 
reviirit ovat tarpeeksi kaukana toi-
sistaan. Saamelaisten kulttuurissa 
mikään kriisi, kuten yhden hen-
kilön sairaus, ei ollut yksilöllinen, 
vaan kaikki vastoinkäymiset koh-
distuivat koko yhteisöön. 

Noitia eli shamaaneja tarvittiin 
erityisesti sairaiden parantami-
seen. Vaikeiden sairauksien uskot-
tiin johtuvan siitä, että vainaja-
henget olivat ryöstäneet ihmisen 
sielun ja vieneet sen aliseen maa-
ilmaan. Noidan tuli mennä hake-
maan sielu takaisin. Pienempiin 
vaivoihin käytettiin noidan loit-
suja ja yrttejä.

Sairaiden parantamisen lisäksi 
shamaanit toimivat ennustajina. 

He ennustivat erityisesti metsäs-
tys-, avio- ja lapsionnea. 

Noitarummut 
saamelaisten 
elämänmenon 
kertojina 
Mitä noitarummut voivat sitten 
kertoa saamelaisten elämästä? Ai-
nakin ne heijastelevat niitä usko-
muksia, jotka yhdistivät ja lujit-
tivat yhteisöä. Ne kertovat myös 
siitä, millaiset asiat koettiin yhtei-
sön vakautta heilauttaviksi. 

Kristinusko on vaikuttanut saa-
melaisten uskontoon 1000-luvul-
ta alkaen. 1600-luvulta lähtien 
kristillinen kirkko taisteli ”tai-
kauskona” pidettyjä saamelaista-

Noitarummun päristin.
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Saamelaisia kotien [perusmuoto ’kota’] edessä  
1900-luvun alussa.

poja vastaan. Vielä 1690-luvulla 
saamelaisia tuomittiin kuolemaan 
omien jumalien palvomisesta ja 
noitarummun käyttämisestä. 

Saamelaisilta pyrittiin kitkemään 
pois erityisesti uhraaminen, joi-
kaaminen ja noitarumpujen käyt-
tö. Vanha maailmankatsomus eli 

kuitenkin voimakkaana rinnak-
kain kristinuskon kanssa. Vie-
lä 1700-luvulta löytyy pappien 
toimesta kirkolle tehtyjä lahjoi-
tuksia, joissa oravannahkoja ja 
porontaljoja tuomalla (eli uhraa-
malla) pyrittiin parempaan met-
sästysonneen tai perheenjäsenten 
terveyden säilymiseen. 

Tutki: 
Millaisia jumalia saamelaisilla ja suomalaisilla oli? 
Millaisiin asioihin heiltä pyydettiin apua? 
Miksi jumalat olivat tärkeitä?
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 6.  Kaupungin muurilla

Miksi vanhat kaupungit on ympäröity muurein? 
Miksi uudemmilla kaupungeilla ei yleensä ole 
muureja?

Dubrovnikin vanha kaupunki Kroatiassa on ympäröity muureilla.

Maanviljelyksen aloittaminen noin 11 000 vuotta sitten 
muutti ihmisten elämää. Se mahdollisti pysyvän asutuksen 
syntymisen, koska ihmiset eivät olleet enää niin riippuvai-
sia ruuan keräämisestä ja pyytämisestä kuin aiemmin, kun 
he olivat saaneet ravintonsa metsistä ja vesistöistä.
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Tulkitse: 
Tutustu oheiseen piirrokseen muinaisesta Jerikon 
kaupungista. Voit vaikka värittää eri kuvan osat 
eri väreillä. Mitä päätelmiä kaupungin elämästä 
voit tehdä piirroksen perusteella?

Aineistot
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Metsästys-keräilykulttuurista 
maanviljelyn pariin: ihmisyhteisöjen 
synty 

Kivikauden ihmiset elivät pienis-
sä, parinkymmenen ihmisen yh-
teisöissä liikkuen paikasta toiseen. 
He saivat ravintonsa keräilemällä 
marjoja, kasveja, juuria, pähkinöi-
tä ja siemeniä sekä metsästämällä 
ja kalastamalla. Yhteisöt olivat pie-
niä, sillä kullakin alueella ruokaa 
riitti vain pienen joukon ravinnok-
si. Yhteisöjen kokoa rajoitti ruuan 
saatavuus sekä se, että yhteisön jä-
senten piti kyetä liikkumaan. 

Ihmiset oppivat viljelemään maa-
ta noin 11 000 vuotta sitten. Aluk-
si maanviljely oli pienimuotoista. 
Kesti tuhansia vuosia ennen kuin 

taito viljellä maata levisi ja ihmi-
set todella siirtyivät metsästyk-
sestä ja keräilystä maanviljelyyn. 
Maanviljely kehittyi alueilla, jois-
sa oli joki. Tällaisia jokilaaksoja 
olivat Niili (Egypti), Eufrat ja Tigris 
(Kaksoisvirtain maa eli Mesopota-
mia), Indus (Intia) ja Huánghé eli 
Keltainen joki (Kiina). 

Pysyvä asutus mahdollisti tur-
vatumman ruuan saannin. Sen 
myötä suuremman joukon ruok-
kiminen oli mahdollista. Pysyväs-
tä asutuksesta muodostui ensin 
kyliä ja sitten kaupunkeja, jotka 
vetivät puoleensa ihmisiä myös 

Turkiksia Saarijärven Kivikauden kylässä.
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kauempaa. Kaupunkien väestön-
kasvu ei kuitenkaan ollut tasaista 
ja varmaa. Tiiviissä ihmisasutuk-
sessa pahojen kulkutautien le-
viäminen oli paljon tuhoisampaa 
kuin harvaan asutuilla alueilla.

Yksi maailman vanhimmista kau-
pungeista on Jeriko, joka sijaitsee 
nykyisen Israelin valtion itäosas-
sa. Noin 10 000 vuotta sitten kau-
pungissa on asunut ilmeisesti jo 
yli 2000 asukasta. Tuolloin kau-
pungin ympärille rakennettiin 
ensimmäistä kertaa muuri. 

Jerikon kaupungin kehitykseen 
sisältyy hyvin erilaisia jaksoja. 
Jossain vaiheessa kaupunki on ol-
lut jopa asumaton. Myös Raama-
tussa Jerikon kaupunki mainitaan 
useita kertoja.

Hollantilaisen Gilliam van der Gouwenin 
piirros Jerikon kaupungista vuodelta 1728. 
Piirros kuvaa Raamatussa kerrottua Jerikon 
tuhoa (Joosuan kirja 6. luku).

Työn eriytyminen 
Maanviljely muutti ihmisten 
muodostamien yhteisöjen toimin-
taa merkittävästi. Pyyntikulttuu-
rissa metsästys ja kalastus kuu-
luivat yleensä miehille, kun taas 
marjojen, pähkinöiden ja muiden 
kasvien keräily naisille. Maanvil-
jelyssä miehet siirtyivät viljele-
mään maata ja naiset hoitamaan 
kotia ja lapsia. 

Maanviljely johti myös töiden 
eriytymiseen. Kastelujärjestelmi-
en rakentaminen, hoitaminen ja 
parantaminen vaativat erityis-
osaamista, jolloin yksi henkilö ei 
voinut enää hallita kaikkia töi-
tä. Viljelyssä käytettävien työka-
lujen valmistaminen johti sepän 
ammatin kehittymiseen. Viljan 
varastoiminen ja kauppaaminen 
puolestaan edellytti kirjanpitoa, 

Yksityiskohta egyptiläisen Sennedjemin hau-
takammion seinämaalauksesta noin vuodelta 
1200 eaa.



KAUPUNGIN MUURILLA 48

mikä johti kirjoitustaidon ja kir-
jurien ammattikunnan syntymi-
seen.

Maanviljelyn kehitys johti siihen, 
että joillakin kaupungeilla oli vil-
jaa ja muita tuotteita enemmän 
kuin omassa kaupungissa kulu-
tettiin. Lisäksi eri alueiden kau-
pungit keskittyivät tuottamaan 
eri asioita osaamisen ja maaston 
edellytysten mukaan. Alueet al-
koivatkin käydä kauppaa tuotteil-
laan, jonka seurauksena osa alu-
eista rikastui huomattavasti. 

Mesopotamian alueelta löytynyt savitaulu  
n. 2100–2000 eaa.

Yhteiskunnan 
eriarvoistuminen
Kaupunkeihin syntynyt vauraus 
ei jakaantunut tasaisesti. Sekä val-
ta että omaisuus kasaantuivat pie-
nemmille ryhmille, jolla oli eri-
tyisosaamista, kuten kirjoitustaito 
tai sotataito. Nämä taidot keskit-
tyivät usein samoille suvuille. Tai-
toja pyrittiin siirtämään sukupol-
velta toiselle koulutuksen avulla. 
Näin syntyivät kaupunkien mah-
tisuvut. Joissakin kaupungeissa 
valta keskittyi yhdelle henkilölle 
ja suvulle niin, että näistä tuli kau-
punkien yksinvaltiaita.

Eriarvoisuus näkyi myös kau-
punkien rakenteissa. Vauraimmat 
perheet rakensivat itselleen suu-
ria taloja, joissa oli paljon ylelli-
syysesineitä ja taidetta. Köyhem-
pien talot puolestaan ilmestyivät 
kaupunkien laidoille. Ne olivat 
pieniä ja vieri vieressä. Kaupun-
kien keskustoihin rakennettiin 
suuria julkisia rakennuksia val-
lan merkeiksi. Näitä olivat hallit-
sijoiden palatsit ja uskonnolliset 
temppelit.

Pyyntikulttuureissa naisen ja 
miehen asema oli ollut tasa-ar-
voisempi, koska molemmat osal-



KAUPUNGIN MUURILLA49

Egyptin hautaholveista löydetty pienoismalli, 
jossa mies- ja naisorjat leipovat ja panevat 
olutta.

Tutki: 
Vertaa Jerikon vanhan kaupungin rakennetta oman kaupunkisi 
tai kuntasi keskustaan. Mitä yhteistä ja erilaista havaitset? 

Vertaa vanhan maanviljelyskulttuurin naisten ja miesten 
työnjakoa nykyiseen.

listuivat elannon hankintaan. Vil-
jelyyn perustuvissa kulttuureissa 
miehen ja naisen epätasa-arvo 
kasvoi. Miehille keskittyivät ar-
vokkaampina pidetyt työt. Mie-
hen elämänpiiriin kuului yhteis-
kunnallinen työ ja toiminta kodin 
ulkopuolella. Naisen elämänpiiri 
oli pitkälti kodin seinien sisäpuo-
lella. 
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 7.  Hammurabin laki

Auringonjumala Shamash ojentaa lait kuningas Ham-
murabille. Yksityiskohta alkuperäisestä Hammurabin 
lakikokoelmasta.

Persialaisesta Susan kaupungista löytyi vuonna 1901 kak-
si metriä korkea musta basalttikivi, joka osoittautui lain-
tauluksi. Kiveen on kaiverrettu lakiteksti ja tekstin ylä-
puolelle kuva, jossa valtaistuimella istuva auringonjumala 
Shamash ojentaa lait edessään seisovalle Babylonian ku-
ninkaalle Hammurabille. 

Miksi ihmiset tarvitsevat sääntöjä?
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6. 

Jos joku varastaa hovista tai temppelistä, tuomittakoon hänet kuole-

maan. Lisäksi tuomittakoon kuolemaan myös hänet, joka vastaanottaa 

tällaisen varastetun tavaran.

29. 

Jos hänen poikansa on liian nuori eikä voi hoitaa isänsä läänitysvelvol-

lisuutta, niin annettakoon kolmannes pellosta ja puutarhasta hänen äi-

dilleen ja hänen äitinsä kasvattakoon hänet (täysi-ikäiseksi).

48. 

Jos jollakin on sadossa maksettavia korkorasituksia ja myrsky hävittää 

tai tulva huuhtoo pois hänen peltonsa tai veden puutteessa vilja ei kas-

va, niin älköön hän sinä vuonna antako velkojalle viljaa; liottakoon vel-

kakirjaansa vedessä so. älköönkä maksako sen vuoden korkoa.

55. 

Jos joku on avannut kanavansa (pellon) kastelemiseksi, mutta on ol-

lut huolimaton ja antaa vetten ryöstää naapurin pellon, niin maksakoon 

viljaa kuin naapurin pellossa oli.

149. 

Jos nainen ei halua pysyä aviomiehensä talossa, maksakoon mies ta-

kaisin naisen mukanaan tuomat myötäjäiset ja nainen on vapaa lähte-

mään.

Hammurabin lait 5

Syntyajankohta:  n. 1760 eaa.
Kieli: muinaisbabylonia

Aineistot
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150. 

Jos joku on lahjoittanut vaimolleen pellon, puutarhan, talon tai irtai-

miston ja antanut hänelle sinetöidyn asiakirjan, niin miehensä kuoltua 

hänen poikansa eivät voi sekaantua väliin; äiti antakoon perintönsä sille 

pojalleen, jota eniten rakastaa; toiselle hänen ei tarvitse antaa.

218. 

Jos lääkäri tekee suuren viillon leikkausveitsellä ja tappaa potilaansa, tai 

puhkaisee tämän silmän, leikattakoon hänen kätensä irti.

219. 

Jos lääkäri tekee suuren viillon leikkausveitsellä ja tappaa jonkun orjan, 

korvatkoon hän tämän orjan uudella.

229. 

Jos rakennusmestari on rakentanut jollekulle talon eikä ole tehnyt työ-

tään vankaksi ja talo, jonka hän on rakentanut, sortuu ja aiheuttaa talon 

omistajan kuoleman, niin ko. rakennusmestari surmattakoon.

Tulkitse: 
Mitä oheiset katkelmat lakikokoelmasta kertovat 
elämästä Babyloniassa? Minkä perusteella teon 
rangaistavuutta määritettiin? 

Aineistot
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Kaupunkien syntymisen myö-
tä ihmisiä asui lähekkäin enem-
män kuin aikaisemmin. Kier-
tävillä ihmisryhmillä oli ollut 
sääntöjä, mutta uusi, pysyvän 
asumisen elämäntapa loi tarpeen 
kirjoittaa säännöt muistiin laeik-
si. Niiden myötä syntyi uusi am-
mattiryhmä – lakimiehet. He tul- 
kitsivat lakeja, kun rikos- ja rii-
ta-asioissa annettiin tuomioita. 
Lakimiehet osallistuivat myös la-
kien laadintaan.

Hammurabin laki on vanhin tie-
dossa oleva kokonaisuutena säi-
lynyt lakikokoelma. Sitä vanhem-
pia lakeja tunnetaan, mutta niistä 
on säilynyt vain osia. Hammura-
bin lakikokoelma luotiin Babylo-
niassa noin 1760 eaa., ja siinä on 
yhteensä 282 lakipykälää. Laki on 
kaiverrettu kivipaateen, joka oli 
esillä julkisella paikalla. Nimen-
sä kokoelma sai babylonialaiselta 
kuningas Hammurabilta. 

Vanhin säilynyt lakikokoelma
Rikos ja rangaistus
Rangaistus määrittyi Hammu-
rabin laissa rikoksen suuruu-
den mukaan, aivan kuten nykyi-
sin. Se, mitä pidetään vakavana ja 
suurena rikoksena, on kuitenkin 
vaihdellut eri aikoina ja eri kult-
tuureissa. Vertailukohtana Ham-
murabin laille voidaan pitää Moo-
seksen lakia, jonka varhaisimmat 
osat ovat peräisin ajalta noin 700 
eaa. Mooseksen lakikokoelmas-
sa rangaistukset ovat yhtä anka-
ria kuin Hammurabin laissa. Siinä 
rikosten katsottiin kuitenkin koh-
distuvan Jahveen, eli jumalaan, ja 
olevan jumalanpilkkaa. 

Hammurabin laki käsitteli omai-
suuteen kohdistuvia kysymyksiä, 
kuten varkautta sekä naisen, lap-
sen ja orjan oikeuksia. Siinä sää-
dettiin rangaistuksia myös erilai-
sista väkivaltarikoksista, kuten 
pahoinpitelyistä ja murhista. La-
kien avulla pyrittiin siihen, et-
tä elämä ihmisyhteisöissä sujuisi 
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rauhallisesti, ja että samassa ase-
massa olevia ihmisiä kohdeltai-
siin samanarvoisesti. Eri asemassa 
olevia ihmisiä kohdeltiin ja ran-
gaistiin laissa eri tavoin. 

Rangaistuksina käytettiin pää-
asiassa sakko- ja kuolemanran-
gaistuksia sekä tuomittuun koh-
distuvia fyysisiä rangaistuksia. 
Sen sijaan vankeusrangaistuk-
set olivat harvinaisia. Siihen olisi 
vaadittu erillisiä tiloja, eli vanki-
loita, sekä vartijoita, mikä oli kal-
lista.

Nuolenpääkirjoituksella tehty sumerilainen kauppakirja n. 2600 eaa.

Ammattien kirjo 
kasvaa 
Hammurabin laki oli kaiverret-
tu kiveen nuolenpääkirjoituksel-
la, joka on vanhimpia tunnettuja 
kirjoitusjärjestelmiä. Kirjoitusjär-
jestelmien luominen ja käyttöön-
otto mahdollistivat lakikokoelmi-
en, kirjallisuuden, runouden ja 
tieteen synnyn. Hammurabin lain 
kaltaisten säilyneiden tekstien 
avulla historian tutkijat voivat 
selvittää menneisyyden ihmisten 
elämää. 
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Tutki: 
Millainen merkitys kirjoitustaidon keksimisellä on ollut ihmisille?

Sumerilaiset kehittivät nuolenpääkirjoituksen noin 3200 
eaa. paikkeilla.

Hammurabin laki kuvaa kunin-
kaan johtamaa Babyloniaa. Lain 
pykälissä kuvataan viljelyä ja vil-
jelysten vaatimia kastelujärjestel-
miä. Lakikokoelmassa luetellaan 
myös joukko erilaisia ammatteja, 
kuten lääkäri ja rakennusmestari. 

Näiden lisäksi ihmiset työskente-
livät käsityöläisinä, kauppiaina ja 
sotilaina. Myös uskonnolla oli Ba-
byloniassa tärkeä asema. Se syn-
nytti oman ammattiryhmänsä, 
papiston.
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 8.  Babylonialainen perhe

Mikä on avioliiton merkitys ihmisille  
ja yhteisöille? 
Miksi siitä säädetään laeissa? 

Mesopotamiassa eli Kaksoisvirranmaassa, nykyisen Ira-
kin ja Syyrian alueella, laadittiin sekä yksityistä että julkista 
elämää määrittäviä lakeja jo 2250 eaa, eli yli 4000 vuot-
ta sitten. Mesopotamian alueella kehitettiin myös kirjoi-
tustaito ja lakeja tallennettiin kirjoitettuna. Joitakin niistä 
on säilynyt aina meidän päiviimme asti. Ohessa on otteita 
näistä lakitauluista.

Englantilaisen Edwin Longin öljyvärimaalaus "Babylonian avioliittomarkkinat" vuodelta 1875.
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Olkoon näin aina ja ikuisesti: Jos poika sanoo isälleen, “Et ole 

isäni,” voi isä katkaista poikansa hiukset, tehdä hänestä orjan 

ja myydä eteenpäin. Jos poika sanoo äidilleen, “Et ole äitini,” voi 

äiti katkaista poikansa hiukset, karkottaa tämän kaupungista, tai (vä-

hintäänkin) ajaa hänet kotoaan, viedä kansalaisuuden ja perintöoikeu-

den, mutta vapauttaan poika ei menetä. Jos isä sanoo pojalleen, ”et ole 

poikani,” pojan täytyy lähteä talosta ja mailta ja tämä menettää kaiken. 

Jos äiti sanoo pojalleen, ”et ole poikani,” hänen täytyy jättää talo ja sen 

kiinteä omaisuus. Jos vaimo on uskoton aviomiehelleen ja sanoo, ”et 

ole mieheni,” heitettäköön hänet jokeen. Jos mies sanoo vaimolleen, ”et 

ole vaimoni,” joutuu mies maksamaan sakkoa puoli manaa [noin 250 

grammaa] hopeaa. Jos joku palkkaa palvelijan ja tämä kuolee tai muut-

tuu hyödyttömäksi (esimerkiksi pakenemisen, kapinan tai sairauden 

vuoksi) tulee tämän antaa omistajalleen päiväkohtaisena maksuna 10 

qa’ta (noin 10 litraa) viljaa.

Jos mies myy naispuolisen orjan rahasta, mutta joku toinen voi osoittaa 

tämän kuuluvan laillisesti hänelle ja vie sen uudelta omistajalta, myy-

jän täytyy palauttaa rahat ostajalle; jos orja on sillä välin ehtinyt synnyt-

tää lapsia, myyjän on lisäksi maksettava puoli shekeliä [rahayksikkö] 

jokaista lasta kohden.

Jos mies on joko sanallisesti tai kirjallisesti luvannut tyttärelleen tie-

tyt myötäjäiset [morsiamen mukaan annettava lahja], mutta menet-

tää osan omaisuudestaan, hän voi antaa tyttärelleen myötäjäiset nykyi-

sen omaisuutensa mukaan, eikä sulhanen tai tämän aviomies voi viedä 

asiaa oikeuteen.

Babylonialaisia lakeja 6

Syntyajankohta: n. 2200–1750 eaa.
Kieli: muinaisbabylonia

Aineistot
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Jos nainen, jonka myötäjäiset tämän aviomies on ottanut haltuunsa, 

jää lapsettomaksi ja menettää aviomiehensä, hän saa myötäjäisensä ta-

kaisin täysimittaisena. Jos naisen aviomies on elinaikanaan osoittanut 

naiselle osan omaisuudestaan, saa nainen tämän omaisuuden lisäksi 

myötäjäisensä täysimittaisena. Jos naisella ei ollut myötäjäisiä, tuomari 

tarkastelee kuolleen aviomiehen omaisuutta ja antaa sitten vaimolle so-

pivan osuuden kuolleen aviomiehen omaisuudesta. 

 
Avioliittosopimus, Shamshu-ilu-nan hallintokaudelta [n. 2200 eaa]

RIMUM, Shamkhatumin poika, on ottanut vaimokseen ja puolisokseen 

Bashtumin, Belizunun tyttären, joka oli Shamashin papitar ja Uzibitu-

min tytär. Vaimon aviolahja tulee olemaan _____ shekeliä rahassa. Kun 

hän vastaanottaa tämän, hän on vapaa. Jos Bashtum sanoo aviomiehel-

leen Rimumille, "Et ole aviomieheni,” hänet kuristetaan ja heitetään jo-

keen. Jos Rimum sanoo vaimolleen Bashtumille, "Et ole vaimoni,” hänen 

tulee maksaa elatusapua 10 shekeliä rahassa. He vannoivat Shamashin, 

Mardukin, ja kuninkaansa Shamshu-ilu-nan, sekä Sipparin kautta.

Tulkitse: 
Tarkastele oheisia dokumentteja. Millaisia 
määräyksiä perhe-elämästä oheiset lakitekstit 
antavat? Millaisena eri perheenjäsenten asemat 
näyttäytyvät lakiteksteissä ja sopimuksissa?



BABYLONIALAINEN PERHE59

Babylonian alue sijaitsi nykyisen 
Irakin alueella ja kuului Mesopo-
tamiaan. Sen kaupunkikulttuuris-
sa eri yhteiskuntaluokkien väliset 
eroa olivat suuria. Korkeimmassa 
asemassa olivat kuningas ja hä-
nen lähisukunsa. Myös papeilla, 

Babylonia kuningas Hammurabin ajalla, noin 1792–1750 eaa.

Eriarvoinen yhteiskunta

virkamiehillä, sotapäälliköillä se-
kä suurkauppiailla oli paljon val-
taa. 

Keskiluokkaan kuuluivat käsityö-
läiset, kauppiaat, sotilaat sekä ve-
ronkerääjät. Suurin osa väestöstä 
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oli joko maanviljelijöitä tai orjia. 
Heidän elämänsä oli hyvin eri-
laista kuin ylempien yhteiskunta-
luokkien ihmisillä. 

Kuten oheiset lakitekstitkin osoit-
tavat, erityisesti orjilla oli hyvin 
vähän valtaa suhteessa omaan 
elämäänsä. He olivat isäntänsä 
päätösvallan alaisuudessa. Heitä 
voitiin myös myydä ja ostaa kuin 
kauppatavaraa.
 

Miehen ja naisen 
tehtävät
Oheiset lakitekstit antavat viit-
teitä siitä, millaisia perheet olivat 
Babyloniassa. Perheeseen kuului 
mies ja vaimo sekä heidän lap-
siaan. Lisäksi teksteistä käy ilmi, 
miten orjan asema oli erilainen 
kuin vapaan ihmisen. Avioliitto-
jen merkitys oli Mesopotamias-
sa keskeinen, sillä ne olivat tär-

Urin kuninkaallinen peli, noin 2600 eaa., on yksi vanhimmista tunnetuista lautapeleistä.
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Tutki: 
Millaisia oikeuksia lapselle katsotaan nykyään kuuluvan? 
Tarkastele esimerkiksi Unicefin Lapsen oikeuksien sopimusta. 
Kuinka hyvin tässä sopimuksessa määritellyt asiat toteutuvat 
Suomessa? Entä muualla maailmassa?

keitä suvun jatkumisen kannalta. 
Avioliitot olivat yleensä järjestet-
tyjä, eikä naimisiin menevä pari 
ollut välttämättä edes nähnyt toi-
siaan ennen häitään. Avioliittojen 
solmimisesta säädetiin kirjallisilla 
sopimuksilla. 

Babyloniassa miehen ja naisen 
toimintaympäristöt olivat erilai-
sia. Miehen oletettiin huolehtivan 
perheensä elannosta. Teksteis-
sä tämä näkyy esimerkiksi siinä, 

miten isän tehtävänä oli maksaa 
tyttärensä myötäjäiset, eli antaa 
sulhasen perheelle rahaa naimi-
siinmenon yhteydessä. 

Naimisiin mentyään nainen 
muutti asumaan miehensä kotiin. 
Naisella tulikin aina olla mies-
puolinen huoltaja. Tällainen oli 
esimerkiksi isä, aviomies tai ve-
li. Naisen asema oli riippuvainen 
myös siitä, oliko hänellä lapsia vai 
ei. 
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 9.  Pyramidit – yksi maailman ihmeistä

Pari sataa vuotta ennen ajanlaskun alkua koottiin lista Vä-
limeren piirin seitsemästä ihmeestä. Nämä olivat oman 
aikakautensa kaikkein vaikuttavimmat monumentit. Vain 
yksi, Kheopsin pyramidi Egyptissä, on edelleen olemassa.

Mikä on mielestäsi ihmeellisin tai 
vaikuttavin ihmisen tekemä rakennus 
tai monumentti maapallolla?

Gizan sfinksi (2500 eaa.) ja pyramidi.
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Kreikkalainen historioitsija Herodotos kirjoitti Historiateoksen vuosina 450–

420 eaa. Hän kirjoitti kirjansa ihmisiltä kuulemiensa kertomusten pohjalta. 

124. Mutta hänen [Rapsinitoksen] jälkeensä tuli egyptiläisten 

hallitsijaksi Kheops, joka syöksi maan täydelliseen kurjuu-

teen. Hän sulki näet kaikki pyhätöt ja esti ensiksi asukkaita 

uh- raamasta niissä sekä käski sitten kaikkia egyptiläisiä tekemään 

häntä itseään varten työtä. Toisia hän käski ottamaan kiviä Arabian 

vuoressa olevista louhoksista ja sieltä vetämään niitä Niiliin saakka. Ja 

kun kivet oli kuljetettu laivoilla joen yli, niin hän määräsi toisia otta-

maan ne vastaan ja vetämään ne niin kutsutun Libyan vuoren luo. Noin 

satatuhatta ihmistä teki työtä, kukin ryhmä aina kolme kuukautta ker-

rallaan. Kymmenen vuotta kului rasitetulle kansalle sen tien rakentami-

seen, jota myöten he vetivät kiviä. Työ, joka ei minun nähdäkseni ollut 

paljon pienempi, kuin pyramidin teko. - - Mutta itse pyramidin tekoon 

kului kahdenkymmenen vuoden aika. Jokainen sen neljästä sivusta on 

kahdeksan pletronia ja korkeus sama, ja se on tehty hiotuista ja mitä tar-

kimmin toisiinsa sovelletuista kivistä. 

125. Ja tämä pyramidi rakennettiin seuraavalla tavalla. Se tehtiin niin, 

että siinä oli ikäänkuin astuimet, joita toiset sanovat portaiksi, toiset 

taas rappusiksi. Sen jälkeen nostettiin muut kivet, kohottamalla niitä 

maasta ensimmäisen porraskertaan lyhyistä hirsistä tehdyillä vivuilla. 

Aina milloin kivi nousi ensimmäiseen kertaan, niin se asetettiin toiseen 

vipuun, joka sijaitsi ensimmäisessä kerrassa, ja sieltä se vedettiin toi-

seen kertaan ja toiselle vivulle. Sillä niin monta kuin oli porraskertaa, 

niin monta oli myös vipua; tahi sitten oli yksi helposti kannettava vipu, 

Historiateos I–II 7

Tekijä: Herodotos  
Syntyajankohta: n. 450–420 eaa.

Kieli: kreikka

Aineistot
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jonka he siirsivät toisesta kerrasta toiseen, aina kun he olivat ottaneet 

pois kiven. Sillä minä tahdon mainita kummankin tavan, niinkuin to-

della kerrotaan. Ensiksi siis valmistettiin pyramidin ylin osa, sitten teh-

tiin se, mikä oli tätä lähinnä, ja lopuksi tehtiin se osa siitä, mikä oli lä-

hinnä maata. 

Oppikirjassa Keskikoulun yleinen historia I kerrotaan puolestaan seuraa-

vasti pyramidien rakentamisesta: 

”Suurimman kaikista pyramideista rakennutti kuningas Khufu. Se on n. 140 

m. korkea eli kaksi kertaa niin korkea kuin Suurkirkko Helsingissä torista 

mitattuna. Ja siihen on käytetty niin paljon kiviä, että niistä voitaisiin raken-

taa ympäri koko Suomen neljän metrin korkuinen ja puolen metrin paksui-

nen muuri. Tarun mukaan tämän pyramidin rakentaminen kesti 30 vuotta, 

ja kuitenkin 100,000 henkeä oli sitä rakentamassa. Kivet louhittiin vuoris-

tosta ylempää Niilin itäpuolelta. Sieltä ne kuljetettiin vartavasten rakennet-

tua tietä Niilin rannalle, sitten lautoilla jokea pitkin ja edelleen työmaalle, 

jossa ne suurilla vipulaitoksilla kohotettiin paikalleen.” 

Oppi- ja lukukirja keski- ja tyttökouluille sekä seminaareille. 
Vanha ja keskiaika.8

Tekijä:  Oskari Mantere & Gunnar Sarva  
Ilmestymisvuosi: 1915

Kissapatsas. Hautalöytö Egyptistä, tehty n. 664–30 eaa.

Aineistot
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Suomen Kuvalehdessä julkaistiin 11.1.2010 toimittaja Netta Vuorisen 

juttu Egyptin hautalöydöistä. Artikkeli käsittelee Gizan pyramidien lä-

histöltä löydettyjä hautoja, jotka ovat saaneet tutkijat uskomaan, ettei 

pyramideja rakennettukaan orjatyövoimalla. Sen sijaan asialla ovat ol-

leet vapaat työmiehet.

Vanhimmat löydetyt, tiilistä rakennetut haudat ovat peräisin vuosilta 

2649-2374 ennen ajanlaskun alkua. Artikkelissa kaivauksia johtava Za-

hi Hawass kertoo, kuinka hautojen ”sijainti viittaa vahvasti siihen, etteivät 

haudan lepoon lasketut ihmiset olleet missään nimessä orjia.”

Arkeologit ovat arvioineet haudoista kerätyn aineiston perusteella, et-

tä pyramideja rakentaneet työläiset saivat ruokansa Niilin suistoalueilla 

asuvilta maanviljelijöiltä. Heidän mukaansa ruokaa toimittaneet maan-

viljelijät eivät joutuneet maksamaan veroja, koska osallistuivat raken-

nushankkeisiin.

Suomen Kuvalehden artikkeli jatkaa kertomalla, kuinka rakennusalu-

eelle toimitettiin päivittäin 21 härkää ja 23 lammasta. 

”Parhaimmillaan työläisiä oli kymmenisentuhatta. Pyramidien läheisyydes-

tä löytyneet haudat kuuluvat kesken rakentamisen menehtyneille työläisille. 

Pyramidien rakentajat työskentelivät kolmen kuukauden jaksoissa.”

Egyptin hautalöytö. Ketkä todella rakensivat Gizan pyramidit.9

 Suomen Kuvalehti 
Tekijä:  Netta Vuorinen  
Ilmestymisvuosi: 2010

Tulkitse: 
Ketkä rakensivat Gizan pyramidit? 
Miten nämä pyramidit saatiin rakennetuksi?

Aineistot
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Egyptistä on löytynyt 138 pyra-
midia. Ne on rakennettu vuosien 
2700-600 eaa. välisenä aikana. 
Suurin osa pyramideista on ra-
kennettu Egyptin hallitsijan, fa-
raon ja hänen perheensä hauta-
paikoiksi. 

Tutankhamonin hautanaamio. Farao Tutankhamon hallitsi Egyptiä 1330–1320-luvuilla eaa.

Egyptin pyramidit

Gizassa oleva Kheopsin (Khufun) 
pyramidi on ehkä kaikkein tun-
netuin pyramidi. Se on myös suu-
rin koskaan rakennettu pyramidi, 
ollen aikoinaan 146,6 metriä kor-
kea. Pyramidi koostuu noin 2,3 
miljoonasta kivilohkareesta, joi-



PYRAMIDIT – YKSI MAAILMAN IHMEISTÄ67

den keskipaino on 2500 kiloa. Se 
on rakennettu suunnilleen vuon-
na 2650 eaa. ja oli maailman kor-
kein rakennus noin 3800 vuoden 
ajan. 

Ketkä rakensivat 
pyramidit ja miten? 
Vuosisatojen ajan historioitsijat ja 
arkeologit ovat tutkineet ja kes-
kustelleet siitä, ketkä ovat raken-
taneet pyramidit. Kreikkalaisen 
historioitsijan Herodotoksen mu-
kaan pyramidien rakentajina toi-
mivat orjat. Nykyään monet tut-
kijat ovat kuitenkin sitä mieltä, 
että pyramidien rakentajia oli-
vat maanviljelijät, jotka eivät Nii-
lin tulvien aikaan voineet viljel-
lä peltojaan. Näin he osallistuivat 
pyramidien rakennustyöhön jo-
ka vuosi noin kolmen kuukauden 
ajan. 

Vaikka yksimielisyyttä pyrami-
dien rakentajista ei ole, on sel-
vää, että rakentamiseen meni ai-
kaa vuosikymmeniä. Jo antiikin 
kreikkalaiset pohtivat niiden ra-
kennustapaa. Tätä kuvaa Hero-
dotoksenkin kirjoitus, jonka mu-
kaan painavat kivet nostettiin 
paikoilleen puisilla nostureilla. 

Nykyisin monet tutkijoista ovat 
sitä mieltä, että pyramidien raken-
tamisessa on käytetty apuna ulko-
puolella kulkenutta luiskaa, jota 
pitkin kivet on kuljetettu paikoil-
leen. On esitetty myös teoria siitä, 
että luiskat olisikin rakennettu py-
ramidien sisäpuolelle ja pyrami-
din kulmat rakennettu viimeisenä. 
Osa tutkijoista on myös laskenut, 
että kivet olisi voitu kuljettaa pai-
koilleen puutukien avulla. 

Mistä tietomme 
Egyptin historiasta on 
peräisin? 
Egyptin historia on vuosituhan-
sien kuluessa kiehtonut monia. 
Nykyaikainen Egyptin historian 
tutkimus käynnistyi pitkälti Na-
poleon Bonaparten sotaretkestä 
Egyptiin vuonna 1798. Ranskan 
keisari Napoleonilla oli sotaretkel-
lään mukanaan myös tiedemie-
hiä, jotka aloittivat egyptiläisten 
monumenttien tutkimisen. 

Egyptiläistä kirjoitusta eli hiero-
glyfejä ei aiemmin osattu tulkita. 
Napoleonin sotaretken yhteydes-
sä kuitenkin löydettiin niin sa-
nottu Rosettan kivi, jossa oli sama 
teksti hieroglyfeillä ja muinais-
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kreikaksi kirjoitettuna. Näin saa-
tiin avain hieroglyfien ymmärtä-
miseen. Tämän myötä kiinnostus 
Egyptin historiaa ja kulttuuria 
kohtaan lisääntyi. Samalla mo-
nia historiallisia rakennelmia ja 

aarteita kuljetettiin ja ryövättiin 
Egyptistä muualle maailmaan.

Muinaisen Egyptin historiasta ja 
elämästä on saatu tutkimuksen 
myötä entistä enemmän tietoa. 

Rosettan kivi vuodelta 196 eaa.
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Ensimmäiset tieteelliset hautatut-
kimukset aloitettiin 1800-luvun 
lopulla ja niitä tehdään edelleen. 
Yksi ehkä merkittävimmistä hau-
talöydöistä on ollut farao Tutan-
khamonin hautakammion löy-
tyminen vuonna 1922, sillä tätä 
hautakammiota ei ollut vuosisa-
tojen mittaan ryövätty. 

Henri Béchardin valokuva pyramidilla kiipeili-
jöistä vuodelta 1860–1880.

Tutki: 
Miksi antiikin aikana juuri rakennukset valittiin ihmeiksi? 
Mitkä olisivat nykyaikamme maailman seitsemän ihmettä? 
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 10.   Mistä antiikki alkaa?

Parthenonin temppeli Akropoliin kukkulalla Ateenassa, Kreikassa.

Sana antiikki tarkoittaa eri asioita. Historiassa sillä kuva-
taan ajanjaksoa, joka ulottuu 800-luvulta eaa. 400-luvulle 
jaa. Se on läntisen Euroopan historiassa tärkeä ajanjakso. 
Kreikassa ja Roomassa syntyivät tällöin muun muassa de-
mokratia, teatteri, olympialaiset ja roomalainen laki. 

Mitä eri asioita antiikki tarkoittaa?
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Piirrä oman elämäsi aikajana, jonka aloitat 
omasta syntymästäsi. 
 
Merkitse siihen tärkeitä asioita tai  
tapahtumia oman elämäsi varrelta.

Tulkitse: 
Tarkastelkaa tekemiänne aikajanoja. Millaisia 
asioita olette niissä nostaneet esiin? Pystyttekö 
periodisoimaan aikajananne? Millaisia yhteisiä 
ajanjaksoja löydätte elämistänne? Miten 
nimeäisitte nämä? 

Aineistot
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Menneisyys on tapana jakaa ai-
kakausiin eli periodeihin. Edellä 
kerrotuissa kivikauden elämästä 
kertovissa kappaleissa on esitet-
ty perinteinen jako esihistoriaan 
ja historiaan. Kumpaakin ajanjak-
soa on jaoteltu vielä pienemmiksi 
jaksoiksi, joille kullekin on annet-
tu omia nimityksiä. 

Historian jakaminen ajanjaksoihin
”Vanhaksi ajaksi” kutsutaan ajan-
jaksoa noin vuodesta 3000 eaa. 
noin vuoteen 400 jaa. Vanhan 
ajan sisällä antiikki on oma ajan-
jaksonsa. Sen katsotaan alkaneen 
noin vuodesta 800 eaa. ja päätty-
neen noin vuoteen 400 jaa. 

Kultainen kolikko, jossa teksti ja kuva Julius Caesarista. Vuodelta 46 eaa.
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Menneisyyttä jaetaan aikakausiin, 
jotta vuosituhansiin saataisiin sel-
keyttä. Eri ajanjaksojen kestot ja 
nimet on yleensä annettu jälkikä-
teen, ja ne ovat sopimuksen varai-
sia. Ajanjaksojen alku- ja loppu-
kohdat sijoitetaan usein sellaisiin 
kohtiin, joissa on tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia joko ihmisten 
maailmankuvassa tai siinä, kuin-
ka yhteiskunnat ovat rakentuneet. 

Murroskohdat eivät ole selkeitä ja 
vain harvoin eri aikakausien vä-
linen raja voidaan määritellä sel-
keästi johonkin tiettyyn vuoteen. 
Lisäksi murroskohdat ovat tapah-
tuneet eri alueilla hieman eri ai-
kaan. Kun esimerkiksi Välime-
ren alueella elettiin antiikin aikaa, 
elettiin Suomen alueella kivikaut-
ta. 

Rooman suurin amfiteatteri on nimeltään Colosseum. 
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Myös eri puolilla maailmaa his-
toria jaksotetaan eri tavoin, kos-
ka jaksotuksen perustana toimii 
alueella elävien ihmisten oma 
historia.

Mistä antiikki alkoi? 
Vaikka omaa elämääsi onkin kes-
tänyt vasta vähän yli 10 vuotta, 
voi siitä erottaa omaksi ajanjak-
sokseen vaikkapa vauvaiän tai 
koululaisena olemisen. Ehkäpä 
omassa elämässäsi on myös ta-
pahtunut jotain sellaisia merkittä-
viä tapahtumia, joiden perusteel-
la itse katsot elämässäsi alkaneet 
uudenlaisen vaiheen. 

Antiikin ajaksi kutsutaan Kreikan 
ja Rooman suuruuden aikaa. Sil-
lä on erityinen merkitys länsimai-
selle ihmiselle, koska monet ar-
vostamamme asiat ovat syntyneet 
antiikin aikana. 

Antiikin Kreikan ja Rooman ke-
hittymisen aika määrittää antiikin 
ajanjakson ja perehdyt niihin tä-
män kirjan lukujen kautta. 

Antiikin ajan päättymisen mää-
rittäminen ei ole yksiselitteistä. 
Yleensä on katsottu, että antiik-

ki päättyi 400-luvulla jaa. Län-
si-Rooman tuhoutumisen vuosi 
476 jaa. on nähty toimivan taite-
kohtana antiikin ajan ja sitä seu-
ranneen ajan, joka myöhemmin 
sai nimityksen keskiaika, välillä. 

Mistä antiikki sitten alkoi? Usein 
antiikin alku ajoitetaan noin 
800-luvulla eaa. Noina aikoina 
Kreetalla vallinnut minolainen 
kulttuuri, josta kerrotaan kirjan 
seuraavassa kappaleessa ”Euro-
pa saapuu Kreetalle” ei vielä kuu-

Kreikkalainen terrakottapatsas näyttelijästä.
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lunut antiikkiin. 800-luvulla eaa. 
kehittyivät Kreikan alueen kau-
punkivaltiot. Tästä katsotaan an-
tiikin ajan alkaneen. Näin antii-
kin ajaksi määritellään aikakausi, 
joka alkaa manner-Kreikan kau-
punkivaltioiden synnystä ja päät-
tyy Länsi-Rooman valtakunnan 
tuhoutumiseen. 

Perinteisen mallin mukaan valmistettu Pu-
nu-kansan kasvomaski Gabonista, Länsi-Afrikas-
ta 1900-luvun alusta. Musée du quai Branly.

Tutki: 
Valitse jokin Välimeren ulkopuolinen alue, ja selvitä, mitä 
ajanjaksoa siellä elettiin 2500 vuotta sitten. 
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 11.   Europa saapuu Kreetalle

Gustave Moreau: Europa ja härkä. Maalaus vuodelta 1869.

Nykyisen Euroopan alueen ensimmäinen kulttuuri, jota 
voidaan verrata Egyptiin, Kiinaan ja muihin kulttuureihin, 
joissa taide ja talous kukoistivat, syntyi Kreetalle toisel-
la vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Nimensä kult-
tuuri sai myyttien prinsessa Europan pojan, kuningas Mi-
noksen mukaan.

Selitä muille, mikä on Eurooppa.
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Foinikialainen prinsessa Europa (kreikaksi Europe, latinaksi Europa, 

Tethyksen ja Okeanoksen tytär) mainitaan lyhyesti Homeroksen Ilias  

-nimisessä eepoksessa. 

”…kuulun Foiniksin tytär…”
Ilias10

Tekijä:  Homeros 
Syntyajankohta: n. 700-luku eaa.

Kieli: kreikka

”Foiniksin tytär” viittaa Europaan. Iliaan yhdestä käsikirjoituksesta on 

löydetty selitysosa (kommentaari), joka kuvaa myyttiä tarkemmin. 

Kommentaarin mukaan tarina on esiintynyt niin Hesiodoksella kuin ru-

noilija Bakkhylideen teksteissä. Hesiodos oli ensimmäisiä nimeltä tun-

nettuja kreikkalaisia kirjailijoita. Hänen tunnetuin teoksensa oli Jumal-

ten synty.

Zeus näki Europan, Foiniksin tyttären keräämässä kukkia niityllä nymfien 

kanssa, ja rakastui tähän. Zeus tuli maan päälle, muutti itsensä häräksi, 

vietteli Europan ja vei hänet mukaan meren yli Kreetalle. Kreetalla Europa 

jatkoi elämäänsä Kreetan kuninkaan Asterionin kanssa ja synnytti kolme 

poikaa: Minos, Sarpedon ja Rhadamanthys. 
Jumalten synty11

Tekijä: Hesiodos 
Syntyajankohta: n. 700-luku eaa.

Kieli: kreikka

Tulkitse: 
Lue oheinen katkelma liittyen myyttiin Europasta. 
Vertaa tämän jälkeen tarinaa oheiseen Gustave 
Moreaun maalaukseen vuodelta 1869. 
Voidaanko tarinasta päätellä, millaiselta Europa 
näytti?  

Aineistot
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Useat antiikin Kreikan tärkeis-
tä kaupungeista, kuten Mykene 
ja Troija, löydettiin 1800-luvulla. 
Vuosisatojen saatossa kaupungit 
olivat syystä tai toisesta hautau-
tuneet maakerrosten alle. Samalla 
ne olivat muuttuneet tarunhoh-
toisiksi, koska niistä kertovia tari-

noita tunnettiin, mutta kaupungit 
itse olivat kadonneet. Tällainen ta-
runhohtoinen kaupunki oli myös 
Kreetalla sijainnut Knossos, mi-
nolaisen kulttuurin keskuspaik-
ka. Englantilainen arkeologi Art-
hur Evans löysi sen 1890-luvulla. 
Hän nimesi löytämänsä kulttuu-

Minolainen kulttuuri

Hans Bol: Europan ryöstö. Maalaus vuodelta 1585.
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rin Knossoksen ensimmäisen ku-
ninkaan, Minoksen, mukaan. 

Kreetalla oli asuttu tuhansia vuo-
sia ennen ajanlaskun alkua. Alue 
oli hedelmällinen maanviljelyn 
kannalta ja lisäksi sijainti Välime-
rellä oli erinomainen. Vaurauden, 
joita suurten palatsien rakentami-
nen vaati, minolaiset hankkivat 
kaupankäynnillä. Saaren sijain-
nin johdosta kaupankäynnistä tu-
li minolaisille luonteva elinkei-
no. Kaupankäynnissä auttoi myös 
minolaisten saviastioiden valmis-
tamisen taito. Saviastioita tarvit-
tiin ruuan ja juoman varastoimi-
sessa ja kuljettamisessa.

Minolainen kulttuuri ei tuhou-
tunut hetkessä, vaikka Kreetalla 
oli myös tuhoisia maanjäristyk-
siä. Noin 1500 eaa. Kreikan alueel-
ta saapui ensin mykeneläisiksi 
kutsuttuja heimoja, ja viisisataa 
vuotta myöhemmin doorilaisik-
si kutsuttuja heimoja, jotka otti-
vat saaren haltuunsa. Minolainen 
kulttuuri sisältää monen muun 
tuhoutuneen kulttuurin tapaan 
paljon arvoituksia. Minolaisten 
käyttämä kieli ei ole sukua mille-
kään muulle tunnetulle kielelle. 

Myyttien saari
Useita antiikin tarinoita eli myyt-
tejä on sijoitettu Kreetalle. Yksi 
tunnetuimmista on tarina Mino-
tauroksesta, hirviöstä, jolla on ih-
misen ruumis ja härän pää. Ta-
rinan mukaan Kreetan kuningas 
Minos rakennutti Minotaurosta 
varten suuren ja sokkeloisen la-
byrintin, jonne hirviö piilotet-
tiin kansalta. Minotauros ei löy-
tänyt sieltä pois, mutta myös 
sinne joutuneet ihmiset eksyivät 
ja joutuivat lopulta Minotaurok-
sen surmaamiksi. Pitääkseen Mi-

Saviruukku: Theseus surmaa Minotauruksen, 
noin 490-480 eaa.
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notauroksen tyytyväisenä, Minos 
uhrasi sille säännöllisesti miehiä 
ja naisia Kreetan alaisuudessa ole-
vasta Ateenasta. 

Minotauroksen voitti lopulta The-
seus, joka oli meren jumala Po-
seidonin poika. Minoksen tytär 
Ariadne rakastui Theseukseen, 
kun tämä tuotiin uhrattavaksi 
Knossokselle. Ariadne antoi The-
seukselle mukaan lankakerän. 
Theseus kiinnitti langan toisen 
pään labyrintin suuaukolle ja vie-
ritti lankaa perässään löytääkseen 
pois labyrintistä. 

Minotauroksen surmanneesta 
Theseuksesta tuli Ateenan sanka-
ri. Uroteollaan hän vapautti Atee-
nan kaupungin Minoksen johta-
man Kreetan vallasta. Tarina on 
esimerkki siitä, miten myyttien 
avulla luodaan yhtenäisyyttä, täs-
sä tapauksessa ateenalaisten, ja 
lujitetaan yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, usein yhteistä vihollista 
vastaan. 

Myytit olivat ja ovat osin edelleen 
ihmisyhteisöjen tapa kuvata yh-
teisön synnylle ja kehittymiselle 
tärkeitä tapahtumia. Näillä kah-

Remoldus Eynhoudts: Europa. Etsaus 1600-luvulta. 
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Tutki: 
Selvitä tarkemmin, mihin minolainen kulttuuri mahdollisesti 
tuhoutui? Vertaa sen tuhoutumista johonkin muuhun 
tuhoutuneeseen kulttuuriin.

della myytillä, Europan saapumi-
sella Kreetalle ja Minotauroksella, 
on eurooppalaisessa kulttuuris-
sa erityinen asema. Kun Euroop-
pa-nimeä alettiin käyttää tietystä 
maantieteellisestä alueesta, jolla 
oli monia yhteisiä piirteitä, tari-
na Europasta sai erityisen arvon. 

Europasta tuli Euroopan symbo-
li. Sama koskee Theseusta, sanka-
ria, joka vapautti Ateenan Kreetan 
vallan ikeestä. Minotauros oli ta-
rina manner-Kreikan heimojen ja 
Ateenan noususta Kreetan ylival-
taa vastaan. 
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 12.   Arpa ratkaisee

Agoran eli torin jäänteet Ateenassa.

Antiikin Ateenaa pidetään monella tavalla länsimaisen 
kulttuurin keskeisenä alkukotina. Ateenassa kehittyivät 
tiede ja taide, mutta myös uuden tyyppinen yhteiskunta-
järjestelmä. Ihmisten yhteisöissä valta oli perustunut yk-
sin- tai harvainvaltaan. Ateenassa kehitettiin 500-luvulta 
ennen ajanlaskua järjestelmää, jota alettiin kutsua demo-
kratiaksi. 

Mitä tarkoittaa se, että valta on kansalla?



ARPA RATKAISEE85

Meidän valtiojärjestyksemme ei ensinkään ole muitten kansojenjärjes-

tysten jäljittelyä, vaan se kelpaa ennemmin esikuvaksi muille. Sen ni-

menä on kansanvalta, koska kansan enemmistö siinä on määräämäs-

sä, eivätkä moniaat harvat henkilöt. Yksityisseikoissa on meillä kaikilla 

samat oikeudet, mutta valtiollisissa toimissa riippuu kunkin arvo hä-

nen ansioistansa kaupunkiin nähden, eikä säätyluokasta: ei köyhyys ei-

kä alhainen asema estä ketään voimiensa mukaan toimimasta kaupun-

gin hyväksi.

Vapaamielisinä olemme julkisessa elämässämme, emmekä me liioin 

myöskään luulevaisella uteliaisuudella urki kansalaistemme yksityistä 

elämää; me emme heitä moiti, joskin joku heistä hankkii itsellensä hu-

peja mielensä mukaan, emmekä me häntä katso karsain silmin, josta

hän voisi loukkautua, jos kohtakaan häntä ei rangaista.

Yksityisesti elämme ystävyydessä emmekä varsinkaan häveliäisyydes-

tä julkisessa elämässä tee vääryyttä; tottelemme lakeja ja esivaltaa, ja 

semminkin niitä lakeja, jotka suojelevat loukatuita, ja jotka, jos kohta-

kin kirjoittamattomina, tuottavat julkista häpeää niille, jotka niitä louk-

kaavat.

---

Peloponnesolaissota 12

Tekijä: Thukydides 
Syntyajankohta: n. 395 eaa.

Kieli: kreikka

Aineistot
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Samat miehet hoitavat omaa talouttaan ja valtion asioita, ja ammatti-

laisemme tuntevat aika hyvin viimeksi mainituita seikkoja; sillä me yk-

sin katsomme kelvottomaksi sitä miestä, joka ei ota osaa näihin, em-

mekä ainoastaan toimettomaksi. Niinikään me yhteisesti mietimme ja 

päätämme asioita, emmekä arvele, että keskustelut olisivat haitaksi toi-

melle, vaan toimiminen keskustelematta on meistä haitallista. Myöskin 

siinä on meillä etu, että me sekä perusteellisesti mietimme asioita, et-

tä kumminkin olemme uskaliaita toimessa, jotavastoin muilla rohkeus 

johtuu ajattelemattomuudesta, mutta miettiminen synnyttää epäilyä. 

Aivan varmaan ovat ne pidettävät urhoollisimpina, jotka, vaikka kyllä 

tuntevat rauhan suloudet, kuitenkaan eivät vältä sodan vaaroja. 

Tulkitse: 
Perikles, vaikutusvaltainen Ateenan kansalainen, 
kuvaa oheisessa puheessaan Ateenan 
demokratiaa n. 430 eaa. Millaisen kuvan hän 
siitä antaa?

Philipp Foltz: Perikleen hautajaispuhe.  
Maalaus 1850-luvulta.
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Minolaista kulttuuria koskevassa 
luvussa kerrottiin myytti Mino-
tauroksesta, jonka ateenalainen 
sankari Theseus surmasi. Myytti 
on kreikkalaista tarustoa ja kuvaa 
ateenalaisten vapautumista Kree-
tan vallan alta. Toisin kuin useat 
muut kaupungit, Ateenan ympä-
ristö ei ollut hedelmällistä vilje-
lysseutua. Maa oli melko kuivaa ja 
karua, mutta soveltui hyvin oliivi-
puulle. Oliiveista saatavasta olii-
viöljystä tuli ateenalaisten tärkeä 
vientituote. 

Ateenan asutus alkoi Akropo-
lis-kukkulalta noin viisi tuhatta 
vuotta sitten. Myöhemmin kuk-
kulasta tuli uskonnollinen pal-
vontapaikka, jonne rakennet-
tiin temppeleitä useille jumalille. 
Kukkula hallitsee edelleen Atee-
nan kaupunkia ja muodostaa sen 
historiallisen keskustan ytimen. 

Kukkulan alapuolella on agora eli 
aukio, josta muodostui ateenalais-
ten elämän keskuspaikka. Kansa-

laiset kokoontuivat sinne yhteen 
päättämään myös kaupunkinsa 
asioista.

Kansalaisten kaupunki
Vuotta 510 eaa. pidetään demo-
kratian kannalta merkittävänä 
vuotena. Tuolloin Ateenassa sää-
dettiin laki, jolla myös köyhimmil-
le ateenalaismiehille annettiin oi-
keus osallistua kaupungin asioita 
koskevaan päätöksentekoon. Ero 
muihin kaupunkikulttuureihin 
oli merkittävä, sillä valta oli yleen-
sä keskittynyt harvoille varakkail-
le perheille. Ateenalaisiksi miehik-
si ei kuitenkaan laskettu muualta 
muuttaneita asukkaita eikä orjia, 
joilla ei ollut päätösvaltaa.

Täydet kansalaisoikeudet oli vain 
pienellä joukolla ateenalaismie-
hiä, mutta heidän välillään vallitsi 
tasa-arvo. Lähes viikoittain vapaat 
miehet kokoontuivat kansanko-
koukseen, jossa tehtiin Ateenaa 
koskevia tärkeitä päätöksiä. Lisäk-
si kaupungissa toimi viidensadan 

Ateenan nousu
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neuvosto, johon kuuluneet 500 
kansalaista huolehtivat päätösten 
toimeenpanosta ja valvonnasta. 
Jäsenet neuvostoon valittiin vuo-
deksi kerrallaan arpomalla vapaa-
ehtoisten yli 30-vuotiaiden kan-
salaisten keskuudesta. Kyse oli 
eräänlaisesta vaalista.

Makedonian kuningas Filippos II 
valloitti kreikkalaiset kaupunki-
valtiot 300-luvun lopulla. Hänen 
poikansa Aleksanteri Suuri jatkoi 
isänsä aloittamia sotaretkiä itäi-
sellä Välimerellä ja valloitti laajo-
ja alueita aina nykyistä Aasiaa ja 
Afrikkaa myöten. Samalla Atee-

na menetti itsenäisen asemansa ja 
sen myötä demokratiansa. 

Erilaiset 
vallanjakomallit
Antiikin Kreikassa yhteiskunnan 
muodot jaettiin kolmeen: 1) yk-
sinvalta, 2) pienen joukon valta 3) 
kaikkien valta. Kreikkalainen filo-
sofi Aristoteles oli sitä mieltä, et-
tä kustakin kolmesta oli olemassa 
sekä hyvä että huono versio. Mi-
käli päätöksenteko perustui sii-
hen, että ajateltiin yhteisön etua, 
kyse oli hyveellisestä ja hyvästä 
johtamisesta. Jos päätöksenteolla 
pyrittiin saamaan etuja itselle, jär-

Aristoteleen pää noin 320 eaa.
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Ruukunpalasia, joita käytettiin äänestettäessä kansanvi-
hollisena pidetyn henkilön karkoittamisesta Ateenasta.

jestelmää pidettiin turmiollisena 
ja rappiollisena.

Ateena on tunnetuin antiikin de-
mokratioista, muttei ainoa. Osas-
sa kaupunkeja valta oli pienel-
lä joukolla. Tunnetuin tällainen 

kaupunkivaltio oli Sparta, jota 
on pidetty Ateenan vastakohta-
na. Spartan elämänmeno perustui 
tiukkaan sotilaalliseen kuriin ja 
kasvatukseen. Kreikassa oli myös 
yksinvaltaan perustuvia kaupun-
kivaltioita.

Tutki: 
Haastattele kolmea aikuista ja kysy heidän mielipidettään siihen, 
voisiko arvontaa käyttää ateenalaisten tapaan nykypäivänä 
esimerkiksi niin, että kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut 
arvottaisiin niistä, jotka osoittavat kiinnostuksensa näihin 
luottamustehtävään. Pyydä perusteluja vastauksille.
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Maailman suurin urheilutapahtuma on neljän vuoden vä-
lein pidettävät kesäolympialaiset. Koko maailma pysähtyy 
seuraamaan niitä. Olympialaisten voittajat ovat lajeissaan 
parhaita maailmassa ja he saavat omassa maassaan kan-
sallissankarin vastaanoton. 

Niin olympialaisten kuin useiden meille tuttujen urheilula-
jien juuret ovat antiikin Kreikassa. 

 13.    Terve ruumis

Mitä olympialaiset merkitsevät sinulle?

Nykyaikaisten Olympalaisten tunnus, olympiarenkaat. 
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1. Kreikkalainen korkeakaulainen saviruukku noin vuodelta 530 eaa.

2. Palkintoruukku, savi, noin vuodelta 500 eaa. 

3. Saviruukku noin vuodelta 500 eaa.

Tulkitse: 
Tarkastele oheisia ruukkuja. Mitä urheilulajeja 
niissä kuvataan? Mitä muita huomioita voit tehdä 
kuvien perusteella urheilijoista ja urheilemisesta?

1. 2. 3.

Aineistot
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Kreikkalaiset ihannoivat so-
pusuhtaista ja urheilullista var-
taloa. Urheilulla oli myös lähei-
nen suhde sotataitoon ja sotilaalta 
vaadittaviin ominaisuuksiin. Li-
säksi urheilulla oli uskonnollinen 
rooli. Suuria kisoja vietettiin ju-

malten kunniaksi, jotka taruston 
mukaan harrastivat hekin urhei-
lua.

Menestyneet urheilijat nautti-
vat omassa kaupunkivaltiossaan 
suurta kunnioitusta, koska voitot 

Urheilun merkitys

Philip Galle: Olympialaiset Zeus-jumalan patsaalla. Kaiverrus vuodelta 1572.
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eivät tuoneet kunniaa pelkästään 
urheilijoille, vaan myös kotikau-
pungeille. Voittaja sai sankarin ko-
tiinpaluun. Häntä juhlittiin usein 
eri tavoin, kuten kulkuein, juh-
larunoin ja rahapalkinnoin. Par-
haimmillaan urheilijan ei tar-
vinnut kantaa huolta tulevasta 
toimeentulosta, koska kaupunki-
valtio takasi hänelle toimeentulon 
loppuelämän ajaksi.

Olympian lehto
Tunnetuimmat kisat järjestettiin 
Olympiassa, jossa sijaitsi ylijuma-
la Zeuksen palvontapaikka. Taru-
jen mukaan jumalat olivat kisail-
leet toisiaan vastaan eri lajeissa, 
kuten Zeus ja Kronos painissa tai 
Apollo ja Hermes kilpajuoksussa. 
Tarkkaa tietoa siitä, milloin kisoja 
on järjestetty ei ole, mutta ainakin 
vuodesta 776 eaa. lähtien Olym-
piassa oli kisailtu.

Ympäri Kreikkaa järjestettiin pal-
jon urheilukilpailuja, joten Olym-
pian kisat olivat yksi muiden jou-
kossa. Niistä tuli kuitenkin tarujen 
ja kisoille syntyneen maineen 
vuoksi erityisen arvostetut. Kisoi-
hin saapui osallistujia kaikkial-
ta Kreikasta. Olympian kisoista 
muodostui niin tärkeä osa kreik-

kalaisten eli helleenien kulttuuria, 
että kisojen ajaksi pyrittiin saa-
maan kaupunkivaltioiden väliset 
kiistat taka-alalle, jotta kaikki par-
haat urheilijat voisivat osallistua 
kilpailuihin.

Laaja urheilun kirjo
Olympian kisoissa järjestettiin 
aluksi vain juoksukilpailuja yh-
den stadionin juoksussa. Juoksun 
mitta oli 600 jalkaa, joka vaihte-

Roomalainen kopio kreikkalaisesta veistokses-
ta, joka tunnetaan nimellä kiekonheittäjä.
Kopio. Alkuperäinen veistos 500-luvulta eaa.
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li stadioneittain, koska jalan mitta 
oli eri paikoissa erilainen. 400-lu-
vulle eaa. tultaessa Olympias-
sa kisattiin seuraavissa lajeissa: 
juoksu, ratsastus, paini, nyrkkei-
ly, valjakkokilpailut ja pankration. 
Viimeksi mainittu oli vaativa 
kamppailulaji, jossa yhdistyivät 
paini ja nyrkkeily. Tämän lisäksi 
kilpailtiin viisiottelussa, jonka la-
jeja olivat kiekon- ja keihäänheit-
to, pituushyppy, juoksu ja paini.

Olympian lajit olivat vain osa an-
tiikin kreikkalaisten urheilukult-
tuuria. Siihen kuuluivat myös 
kamppailulajit, joissa käytettiin 
aseita kuten miekkaa. Oli myös 
palloilulajeja, joista suosituin, 

harpaston, muistuttaa nykyistä 
rugbya. Harrastuslajeihin kuului-
vat ainakin jousiammunta, uinti, 
soutu ja tanssi.

Viimeiset olympialaiset pidettiin 
Olympiassa 300-luvun lopulla 
jaa. Kristinuskon leviämisen myö-
tä kisat kiellettiin niiden pakanal-
lisuuden vuoksi. Näin yli tuhat 
vuotta kestänyt perinne Olym-
piassa loppui. 

Urheiluharrastuksen uuden laa-
jamittaisen leviämisen myötä 
1800-luvulla myös olympialaiset 
herätettiin henkiin. Ensimmäiset 
nykyaikaiset olympialaiset pidet-
tiin Ateenassa vuonna 1896. 

Piirros historiallisesta Olympiasta.
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Olympian henki elää olympiape-
rinteessä konkreettisesti siinä, et-
tä jokaisissa kisoissa sytytetään 
olympiatuli. Se saa alkunsa Olym-
piasta, jossa se sytytetään perin-
teisin menoin Heran temppelissä.

Tutki: 
Valitse joku antiikin aikainen urheilulaji ja tutki, kuinka se on 
muuttunut antiikin ajoista meidän aikaamme? 

Helsingin olympialaiset 1952. Paavo Nurmi sytyttää 
olympiatulen avajaisissa Olympiastadionilla.
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Epidauroksen teatteri Kreikan Peloponnesoksella.

Urheilun ohella myös kulttuurilla ja tieteillä oli keskeinen 
asema kreikkalaisten elämässä. Demokratian ja olympia-
laisten lisäksi kreikkalaiset nauttivat teatterista, runoudes-
ta, musiikista ja kuvataiteesta. Taiteet kehittyivät antiikin 
Kreikan aikana huomattavasti, ja niillä oli tärkeä asema 
yhteiskunnassa.

 14.    Terve mieli

Mitä on hyvä elämä? 
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Aisopoksen tarinoita13

Tekijä:  Aisopos 
Syntyajankohta: 500-luku eaa.

Kieli: kreikka 

KILPIKONNA JA JÄNIS

Kilpikonna ja jänis kinastelivat siitä, kumpi oli nopeampi, ja erosivat sovit-

tuaan ensin kilpailuajasta ja -paikasta. Jänis luotti nopeuteensa eikä viitsi-

nyt juosta vaan heittäytyi tien varteen nukkumaan. Kilpikonna tiesi oman hi-

tautensa eikä hellittänyt; se kiirehti nukkuvan jäniksen ohi ja voitti kilpailun. 

HIIRET JA KÄRPÄT

Hiiret ja kärpät sotivat keskenään. Kun hiiret olivat koko ajan häviöllä, ne 

neuvottelivat keskenään ja päättelivät syyn olevan siinä, ettei niillä ollut joh-

tajaa. Niinpä ne valitsivat keskuudestaan päälliköt. Päälliköt halusivat erot-

tautua muiden joukosta, valmistivat itselleen sarvet ja kiinnittivät ne pää-

hänsä. Mutta kun taistelu jälleen alkoi, hiiret kärsivät taas tappion. Kaikki 

muut pelastautuivat pujahtamalla koloihinsa, mutta päälliköt eivät sarvi-

neen mahtuneet sisään, ja niin ne joutuivat kiinni ja kärppien ruuaksi. 

RIIKINKUKKO JA KURKI

Riikinkukko pilkkasi kurkea ja halveksi sen väriä. ”Minä pukeudun kultaan 

ja purppuraan”, se sanoi ”mutta sinulla ei ole siivessäsi mitään kaunista.” 

”Minä laulan lähellä tähtiä ja lennän taivaan korkeuksiin”, vastasi kurki, 

”mutta sinä kuljet niin kuin kukko alhaalla kanojen kanssa.” 

Tulkitse: 
Kolmessa Aisopoksen eläintarinassa eläimet 
edustavat erilaisia ihmisiä ja ihmisen 
käyttäytymistä. Millaisia piirteitä ihmiseen 
tarinoissa liittyy? Millaista ihmistä tarinoissa 
arvostetaan?

Aineistot
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Taide on ihmisen keino käsitel-
lä omaa sisäistä maailmaansa ja 
tunteita sekä kuvata yhteisön elä-
mään liittyviä iloja ja suruja. Tai-
teen avulla käsitellään myös yh-
teisölle vaikeita asioita. Tämä 
kaikki näkyi erityisesti kreikkalai-
sessa teatterissa, joka kehittyi Dio-
nysos-jumalan palvontamenoista 
ammattimaisiksi teatteriesityksik-
si. Monet näytelmät, kuten So-
fokleen Oidipus tai Euripideen 

Taiteiden kehittyminen

Kreikkalaisia teatterimaskeja hellenistiseltä ajalta, 1. vuosisata eaa. 

Medeia, kuuluvat edelleen teat-
terien ohjelmistoon eri puolilla 
maailmaa.

Kreikkalaisille oli olemassa kah-
denlaista teatteria – komediaa ja 
tragediaa. Näistä ensimmäisen oli 
tarkoitus naurattaa ihmisiä ja jäl-
kimmäisen koskettaa ihmisen va-
kavaa puolta. Tragediassa näytel-
män päähenkilöille käy yleensä 
huonosti.
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Antiikin Kreikasta tunnetaan pal-
jon runoilijoita, myös naisia, ku-
ten Sapfo. Tunnetuin antiikin 
teksti on kuitenkin Homeroksen 
Odysseia. Se kertoo Ithakan saaren 
kuninkaasta Odysseuksesta. 

Odysseus lähtee Troijan sodan jäl-
keen kotiinpaluumatkalle, mut-
ta joutuu kymmenen vuotta 
kestäneelle harharetkelle. Sen ai-
kana hän tapaa niin yksisilmäi-
siä kyklooppeja (jättiläinen) kuin 
muita vastoinkäymisiä. Odys-
seuksesta tuli länsimaisen kirjal-
lisuuden sankarin esikuva, jota 
muut ovat hyödyntäneet omissa 
teoksissaan. 

Kreikkalaiset harrastivat ja ke-
hittivät taiteita laajasti. Teatterin 
ja kirjallisuuden lisäksi kreikka-
laisia kiinnostivat kuvanveisto, 
arkkitehtuuri sekä keramiikka-
taide, josta parhaiten säilynei-
tä esimerkkejä ovat erilaiset ruu-
kut ja maljakot. Myös musiikki oli 
kreikkalaisille tärkeää, mutta esi-
merkkejä antiikin ajan kreikkalai-
sesta musiikista on säilynyt erit-
täin vähän. Tunnetuin soitin oli 
kielisoitin lyyra.

Tieteiden synty
Yliopistoissa tutkitaan eri asioita, 
jotta saataisiin luotettavaa tietoa 
vaikkapa avaruudesta, sairauksi-
en parantamisesta tai menneistä 
ajoista. Yliopistot syntyivät Euroo-
passa noin 900 vuotta sitten ja ara-
beilla jo vähän tätä aikaisemmin. 
Tieteellinen ajattelu syntyi kui-
tenkin antiikin Kreikassa ihmet-
telystä ja halusta löytää vastauk-
sia ihmettelyn myötä syntyneisiin 
kysymyksiin. Kreikkalaisten ryh-
dyttyä tutkimaan tietoa järjestel-
mällisesti, syntyi tieteellisen ajat-
telun pohja.

Kreikkalaiset olivat kiinnostunei-
ta eri tiedonaloista, kuten mate-
matiikasta, tähtitieteestä ja maan-
tieteestä. Useimmat tiedemiehet 
toimivat useilla tieteen aloilla. 
Esimerkiksi Arkhimedes kehit-
ti niin matematiikkaa kuin löy-
si luonnonlakeja (Arkhimedeen 
laki). Hän sovelsi myös tietojaan 
useissa keksinnöissään, joista tun-
netuin on Arkhimedeen ruuvi. 

Tieteen parissa toimineista nai-
sista tunnetaan matemaatikko 
Hypatia Aleksandrialainen, joka 
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vaikutti 300 jaa. Egyptin Aleksan-
driassa. Aleksandria oli yksi Vä-
limeren kukoistavimmista kau-
pungeista, jossa myös tieteellä oli 
vahva asema.

Ihminen ryhtyy 
filosofoimaan
Kreikkalaisissa kaupungeissa oli 
paikkoja erilaiseen julkiseen toi-
mintaan, urheilemista, teatteria ja 
politiikkaa varten. Kaupungeissa, 
usein agoralla tai muulla avoimel-
la paikalla oli tilaa myös filoso-
fointiin ja elämän peruskysymys-
ten pohtimiseen. Vapaat miehet 
saattoivat käyttää aikaansa maa-
ilman olemuksen ja ihmiselämän 
kysymysten pohtimiseen. Mitä on 
hyvä elämä? Entä mitä on onnel-
lisuus? 

Tällaiset pohdinnat teki mahdol-
liseksi kreikkalaisten kaupunkien 
vauraus. Vauraus mahdollisti sen, 
että osa vapaista miehistä saattoi 
keskittyä niin kulttuurin tekemi-
seen kuin sen kuluttamiseen.

Sana filosofia tarkoittaa viisau-
den rakastamista. Kreikkalaisil-
le se tarkoitti tieteellisen ajattelun 
perustaa ja keinoa hakea vastauk-
sia ihmistä koskeviin peruskysy-
myksiin. Ensimmäisenä filosofi-
na pidetään Sokratesta, joka kävi 
oppilaidensa kanssa keskusteluja 
Ateenan agoralla. Keskustelut läh-
tivät yksinkertaisilta vaikuttavista 
kysymyksistä, jotka keskustelun 
myötä paljastuivat hyvin moni-
mutkaisiksi.

Arkhimedeen ruuvi. Piirros vuodelta 1908.
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Tutki: 
Valitse jokin sinua kiinnostava kulttuurin ala tai taidemuoto, ja 
tutki, millainen vaikutus antiikin Kreikalla on ollut sille.

Rafaelin maalaus Ateenan koulu (1509-1510) kuvaa 
antiikin tunnettuja filosofeja.



ORJUUS ANTIIKIN KREIKASSA 102

 15.    Orjuus antiikin Kreikassa

Vapaat miehet olivat kreikkalaisten kaupunkivaltioiden 
täysivaltaisia kansalaisia, mutta toki kaupungissa asui mui-
takin ihmisryhmiä, naisia ja muualta kaupunkiin muutta-
neita ei-kreikkalaisia, joita kreikkalaiset kutsuivat barbaa-
reiksi. Lisäksi kaupungeissa oli orjia.

Yksityiskohta kreikkalaisesta saviruukusta. Herra (oik.) ja 
hänen orjansa hupinäytelmässä, noin 350-340 eaa.

Voiko ihmistä omistaa? 
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Ensiksikin, hanki talo, ja vaimo, ja härkä kyntämiseen – ja naisorja ettei vai-

mo joudu härkää seuraamaan – ja tee kotona kaikki valmiiksi, niin ettet jou-

du kysymään toiselta, jolloin hän saattaa kieltäytyä, ja kun olet puutteessa, 

kausi menee ohitse ja työsi valuu hukkaan.
Työt ja päivät 14

Tekijä: Hesiodos 
Syntyajankohta: n. 750 eaa.

Kieli: kreikka

Jos, arvon lautamiehet, nyt käännätte ajatuksenne kysymykseen siitä mikä 

on orjan ja vapaan miehen ero, huomaatte että suurin ero on siinä, että or-

jan ruumis saa vastata tämän rikoksista, kun taas vapaiden miesten kohdal-

la ruumiillinen rangaistus on vasta vihoviimeinen keino. 
Puheita15

Tekijä: Demosthenes 
Syntyajankohta: n. 350 eaa.

Kieli: kreikka

Se, että jotkut hallitsevat ja joitakin hallitaan, ei ole vain välttämätöntä, 

vaan se on myös edullista. Jotkut on syntymästä lähtien määrätty olemaan 

hallittuja ja toiset hallitsemaan. - - Ne ovat luonnostaan orjia, jotka eroavat 

yhtä paljon muista ihmisistä kuin ruumis eroaa sielusta ja villipeto ihmises-

tä. - - Käyttönsä osalta orjat eivät juuri eroa kotieläimistä. Molemmat aut-

tavat ruumiillisella työllään välttämättömien tarpeidemme tyydyttämisessä. 

Luonto on halunnut tehdä vapaat ja orjat ruumiiltaan erilaisiksi. Orjat ovat 

rotevia, jotta he soveltuisivat välttämättömiin tehtäviinsä. Vapaat taas ovat 

ryhdikkäitä ja soveltumattomia mainitun kaltaisiin askareisiin. Sen sijaan 

he soveltuvat valtiolliseen elämään, joka taas jakautuu sodan ja rauhan ai-

kaisiin tehtäviin.
Politiikka16

Tekijä: Aristoteles 
Syntyajankohta: 330 eaa.

Kieli: kreikka

Aineistot
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Henkilöt aineistojen takana:

Hesiodos oli runonlaulaja ja runoilija, joka vaikutti noin 700 eaa. Häntä 

pidetään yhtenä Euroopan vanhimpana kirjailijana, joka on varmasti 

elänyt historiallinen henkilö. Lainaus on otettu Hesiodoksen teoksesta 

Työt ja päivät. Tämä teos kuvaa sitä, kuinka työ on ihmisen elämän väis-

tämätön osa. Samalla teos vakuuttaa, että jos ihminen on valmis teke-

mään työtä, hän tulee toimeen.

Demosthenes oli kreikkalainen valtiomies. Hänet tunnetaan esimerkiksi 

ns. filippolaisista puheistaan, joilla hän koetti nostattaa ateenalaiset tais-

teluun Makedoniaa vastaan. Katkelma on puheesta, jossa Demosthenes 

syyttää Timokrates nimistä henkilöä lakienvastaisista ehdotuksista.

Aristoteles oli filosofi ja tiedemies. Häntä pidetään yhtenä länsimaiseen 

ajatteluun eniten vaikuttaneista filosofeista. Katkelma on Aristoteleen 

teoksesta ”Politiikka”, jossa hän käsittelee erilaisia valtiomuotoja.

Tulkitse: 
Miten oheisissa tekstikatkelmissa suhtauduttiin 
orjuuteen ja orjiin? 
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Orjuuden on arveltu syntyneen 
maanviljelyn kehityksen myö-
tä. Tällöin tuli kannattavammaksi 
pakottaa sotavangit työhön kuin 
tappaa heidät. 

Antiikin Kreikka ja Rooma oli-
vat orjayhteiskuntia. Niiden ta-

lous perustui laajamittaiseen 
orjien käyttöön. Orjia saatiin so-
tavangeista, mutta niitä hankittiin 
myös orjamarkkinoilta. Orjien jäl-
keläisistä tuli orjia, mikä myös li-
säsi orjien määrää. Velkaantu-
nut ihminen saattoi myös joutua 
myymään itsensä orjaksi. Tällai-

Ateenan orjat

Yksityiskohta kreikkalaisesta ruukusta. Miehet punnitsemassa kauppatarvikkeita. Aikaväliltä 
540–530 eaa. 
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nen velkaorjuus kiellettiin tosin 
Ateenassa vuonna 594 eaa., koska 
vapaita ateenalaisia oli joutunut 
velkojensa vuoksi orjiksi, mitä ei 
nähty soveliaaksi. 

Antiikin Ateenassa on arvioi-
tu eläneen noin 250 000 ihmistä, 

joista 30 000 on ollut kansalaisoi-
keudet, eli he ovat olleet vapaita 
miehiä. Orjien määrä on vaihdel-
lut eri aikoina ollen alimmillaan 
noin 60 000 ja enimmillään noin 
200 000.

Orjuus oli omana aikanaan ylei-
sesti hyväksyttyä. Esimerkiksi fi-
losofit Platon ja Aristoteles hy-
väksyivät orjuuden. Aristoteleen 
mukaan ihmisistä osa oli ”luon-
nostaan” orjia. Platon puolestaan 
katsoi, että orjuus oli hyväksyttyä, 
kunhan orjat eivät olleet kreikka-
laisia.

Orjien asema
Antiikin Kreikassa orjaa ei voinut 
erottaa vapaasta kansalaisesta pu-
keutumisen perusteella, ja hei-
dän työtehtävänsä olivat osittain 
samoja kuin vapailla kansalaisil-
lakin. Orjan asema vaihteli kui-
tenkin paljolti sen mukaan, oli-
ko hänen omistajansa yksityinen 
kansalainen vai valtio, sekä sen 
mukaan millaista työtä hän teki. 
Orjia toimi niin sihteereinä, vir-
kailijoina, kotiopettajina kuin kai-
vostöissä ja kaleereilla.

Isäntä saattoi myös vapauttaa or-
jansa. Antiikin Roomassa vapau-

Kreikkalainen hautakivi, missä nuori tyttö 
jättää jäähyväisiä lemmikkikyyhkyilleen, 
450–440 eaa.
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Tutki: 
Miten Aristoteles perustelee sen, että osa ihmisistä on 
”luonnostaan” orjia? Jos pääsisit juttelemaan Aristoteleen 
kanssa, millaisen oman näkemyksesi orjuudesta hänelle esittäisit? 
Miten ja millä perustelisit väitteesi? 

tetut orjat saattoivat nousta mer-
kittäväänkin asemaan. Sen sijaan 
Ateenassa vapautetun orjan ase-
man parantuminen ja kansalais-
oikeuksien saaminen oli vaikeaa. 
Poikkeuksena tunnetaan kuiten-

kin pankkiirin orjana toiminut 
Pasion (kuollut 370 eaa.), joka 
jatkoi vapauduttuaan isäntänsä 
pankkiliikettä, sai Ateenan kan-
salaisoikeudet ja josta tuli aikansa 
rikkain pankkiiri. 
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 16.    Suden kasvattamat pojat

Aiemmin vaeltavaa elämää eläneet ihmiset alkoivat aset-
tua asumaan paikoilleen vähitellen noin 11  000 vuotta 
sitten. Pysyvän asutuksen kehitys alkoi jokilaaksoista ja le-
visi Eurooppaan tuhansien vuosien kuluessa. Eurooppaan 
kaupunkeja ilmestyi ensiksi nykyisen Kreikan ja sitten Ita-
lian alueille. Yksi niistä, Rooma, kasvoi ennen näkemättö-
mään kokoon ja kukoistukseen.

Oletko koskaan kuullut eläinten 
kasvattamista ihmislapsista? 

Capitoliumin susi-veistos kuvaa Rooman syntymyyttiä. Susi on kuitenkin tehty 
1100–1200-luvulla, pojat lisätty myöhemmin, 1400-luvun lopulla. 
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Aeneis17

Tekijä:  Vergilius 
Syntyajankohta: n. 20 eaa.

Kieli: latina 

Juppiterin lupaus Venukselle

Ihmisien, jumalain isä kääntyi loistavin kasvoin,

jolla hän kirkastaa rajuilmat ja synkeä taivaan,

tyttären puoleen, soi hymyn, suuteli häntä ja lausui:

”Pelkosi pois, Kythereia: se on suvun kohtalo aivan

entinen. Kaupungin luvatun sinä nousevan kyllä

näät Laviniumiin; jalon Aeneaan ylös taivaan

tähtiin saat sinä viedä, en muuttanut mieltäni muuksi.

Poikasi – kerron nyt pitempään, kun mieltäsi jäytää

huoli, ja paljastan salat lausuen kohtalot julki –

käy kovat raivoisat sodat Italiassa ja lyö sen

kiivaat heimot ja luo väelleen omat lait sekä muurit,

--

Kolmesataa koko vuotta se säilyy Hektorin heimon 

linnana, kunnes sen kuningassuvun Ilia-neito

Marsin siittämät saa, papitar, jumalkaksoset tälle.

Valtiuteen kohoaa susiturkkinen tuo susinaaraan 

ruokkima Romulus sitten ja pystyttää isän Marsin 

muurit ja kaupungin, joka saa nimeksensä Rooman. 

Tulkitse: 
Lue Vergiliuksen kuvaus Rooman synnystä ja 
kerro omin sanoin, mitä siinä tapahtuu?

Aineistot
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Roomassa kävijä ei voi välttyä tör-
määmästä kuviin tai patsaisiin, 
joissa naarassusi imettää kahta 
pientä poikalasta. Pojat – veljekset 
Romulus ja Remus – ovat tarinan 
mukaan Aeneaan, Troijan sodasta 
monien vaiheiden jälkeen Italiaan 
päätyneen sankarin, jälkeläisiä. 
Romulus ja Remus ja Aeneas ovat 
osa Rooman syntytarinaa. Tun-
netuimman version niistä kirjoit-
ti roomalainen runoilija Vergilius 
vuosien 30-20 eaa. välillä.

Romuluksen ja Remuksen tarina 
kulki aluksi suullisena perimätie-
tona, ja sillä on paljon yhtymä-
kohtia muihin tarinoihin. Romu-
lus ja Remus löytyivät hylättyinä 
jokeen laitetusta korista, aivan 
kuten Mooses, joka Raamatus-
sa johdatti juutalaiset luvattuun 
maahan. Poikien isä oli tarun mu-
kaan Mars, sodan jumala. Täten 
kaupungin perustajille saatiin ju-
malallinen alkuperä. 

Veljesten väliset riidat ovat tun-
nettu tarinoiden aihe. Raama-
tustakin löytyy tarina, jossa Kain 
surmaa veljensä Abelin. Myös Ro-
muluksen ja Remuksen välille 
syntyi riita, joka johti siihen, että 
Romulus tappoi Remuksen. 

Eläinten kasvattamat lapset ovat 
kiehtoneet niin tarinankertojia 
kuin tiedemiehiä myös myöhem-
min. Susien kasvattama on muun 
muassa Rudyard Kiplingin Viidak-
kokirjan päähenkilö Mowgli. Api-
noiden parissa puolestaan kasvoi 
Tarzan, joka tuli tunnetuksi Edgar 
Rice Burroughsin kirjasarjasta se-
kä niiden pohjalta tehdyistä useis-
ta elokuvista. Eläinten parissa, ih-
misyhteisöstä erillään kasvaneita 
lapsia on löydetty myös todelli-
suudessa. 

Myytti Rooman synnystä
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Seitsemän kukkulan 
kaupunki
Kaupunkien, kansojen ja yhteisö-
jen historiaan liittyy usein tarun-
hohtoinen alku, jossa yhdistyvät 
niin jumalallinen alkuperä kuin 
sankaruus. Sankarilla on roh-
keutta, voimaa ja viisautta. Todel-
lisuudessa ihmisen asuinpaikan 
valintaa ovat ohjanneet elämän 
perusrealiteetit, joita ovat ennen 
muuta turvallisuus ja ruoan han-
kinta.

Rooman perustamisvuotena pide-
tään vuotta 753 eaa., jolloin susi-

emon sanotaan löytäneen Romu-
luksen ja Remuksen, huhtikuun 
21. päivänä. Arkeologisten kaiva-
usten perusteella Rooman alueel-
la on ollut kylämäistä asutusta 
kolmetuhatta vuotta sitten, eli jo 
satoja vuosia aikaisemmin. Roo-
ma on perustettu Tiber-joen itä-
rannalle, seitsemän kukkulan ym-
pärille. Tiber yhdisti kaupungin 
vajaan neljänkymmenen kilomet-
rin päässä olevaan Välimereen. 
Kaupunki sijaitsee keskellä Ita-
lian niemimaata, joten kulkuyh-
teyksien kannalta Rooma oli erin-

John Leech: Lempeä paimen löytää Romuluksen ja Remuksen suden sylistä.  
Pilakuva 1850-luvulta. 
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omaisella paikalla. Sen ympärille 
kasvanut maatalous puolestaan 
ruokki kaupungin.

Kylästä suurvallaksi
Kylämäisen Rooman ympärillä 
asui kolme huomattavasti alku-
peräistä Roomaa suurempaa yh-
teisöä. Ajan saatossa kaikki kolme 
– etruskit, sabiinilaiset ja latina-
laiset – saivat antaa periksi Roo-
malle. Syitä kaupungin kasvulle 
oli paljon. Roomalaiset olivat tai-
tavia sotimaan, mutta he kykeni-
vät myös neuvottelemaan naapu-
rikaupunkien ja kansojen kanssa. 
Roomalainen yhteiskunta kehittyi 
omanlaiseksi noin 500 eaa., jol-
loin kaupunkilaiset kukistivat ku-
ninkaansa ja siirtyivät tasavalta-
laiseen järjestelmään.

Antiikin Ateenassa oli kehitelty de-
mokraattinen elämänmuoto. Roo-
malainen tasavalta perustui roo-
malaisen yläluokan eli patriisien 
muodostaman senaatin ympärille. 
Alemman luokan vapailla miehil-
lä, plebeijeillä, ei aluksi ollut val-
taa, mutta tasavallan kehittyessä 
plebeijien oikeudet kasvoivat. 

Patriisien ja plebeijien lisäksi Roo-
massa oli orjia, joiden lukumää-

rä kasvoi tasavallan laajentues-
sa suurvallaksi. Kaupunki tarvitsi 
kasvaessaan lisää orjia töihin.

Rooman laajentuessa yhtey-
det kaikkialle Välimerelle kas-
voivat. Jo ennen Rooman suu-
ruuden aikaa kreikkalaiset olivat 
perustaneet Italian niemimaal-
le siirtokuntia, joilta roomalaiset 
omaksuivat muun muassa jumal-
taruston ja uskonnon. He antoi-
vat kuitenkin vanhoille jumalille 
omat nimet. Esimerkiksi kreikka-
laisten pääjumala Zeus muuttui 
Juppiteriksi.  

Etruskinaisen patsas, n. 300–200 eaa.  
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Tutki: 
Tutustu oman kaupunkisi tai kuntasi syntyhistoriaan. Miksi se 
on syntynyt ja millaisia tarinoita kaupungin varhaisiin vaiheisiin 
liittyy? 

Näkymä yli nykyisen Rooman kaupungin Pietarinkirkon 
kupolista.
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 17.    Julius Caesarin murha

Hopeinen kolikko, jossa teksti ja kuva Caesarista.

Roomalainen runoilija Vergilius kirjoitti, miten Rooman 
perustajat Romulus ja Remus olivat Italiaan tulleen sanka-
rin, Aeneaan, jälkeläisiä. Samaan Aeneaan sukupuuhun 
Vergilius sijoitti myös oman aikakautensa henkilöt, Juli-
us Caesarin ja tämän sisarentyttären pojan Augustuksen  
– Rooman ensimmäisen keisarin.

Mitä tiedät Julius Caesarista?  
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”Kun Caesar astui sisälle, senaattorit nousivat kunnioittaen 

seisomaan. Toiset Brutuksen ystävät asettuivat sitten Caesa-

rin tuolin taakse, toiset menivät Caesaria vastaan ikään kuin 

ilmoittaakseen kannattavansa maanpaossa olevalle veljelleen armah-

dusta anovan Tillius Cimberin pyyntöä, ja he seurasivat häntä hänen 

paikalleen asti. Kun Caesar oli istuutunut, hän torjui pyynnön, ja kun 

häntä yhä julkeammin ahdistettiin, hän antoi kaikille töykeitä vastauk-

sia. Tällä hetkellä Tillius tarttui molemmin käsin hänen togaansa [vaate] 

ja kiskaisi sen hänen kaulaltaan alas. Se oli sovittu hyökkäyksen merkki. 

Ensimmäisenä häntä iski Casca tikarilla kaulaan, mutta haava ei ollut 

kuolettava eikä vaikea koska iskijä, kuten on helposti ymmärrettävissä, 

aloittamaan joutuessaan oli kiihtynyt ja epävarma. Caesar saattoikin tä-

män vuoksi kääntyä ympäri ja tarttua tikariin kiinni, samalla kun hän 

huusi latinaksi: ”Kirottu Casca, mitä sinä teet”, jolloin Casca sanoi veljel-

leen kreikaksi: ”Auta, veli.” Kun ensimmäinen surmanisku oli annettu, 

salaliitosta tietämättömät valtasi sellainen pelko ja tyrmistys, että ku-

kaan heistä ei uskaltanut liikahtaa paikaltaan eikä rientää Caesaria aut-

tamaan, ei edes saada sanaakaan suustaan. Kaikki murhaa valmistelleet 

paljastivat nyt miekkansa ja ahdistivat uhriaan. Mihin tämä vain kään-

si katseensa, kaikkialla hän näki miekkoja, jotka iskivät häntä tai vilah-

telivat hänen kasvojensa ja silmiensä edessä. Niin hänet tapettiin kuin 

teuras, ja kaikkien salaliittolaisten kädet olivat teossa osallisina, sillä oli 

sovittu, että jokainen antaisi hänelle iskun ja kastaisi aseensa hänen ve-

reensä; tämän takia Brutuskin antoi hänelle yhden iskun kupeeseen. 

Muutamat historioitsijat kertovat, että Caesar oli jonkin aikaa puolusta-

nut itseään ja huutaen koettanut välttää iskuja, mutta kun hän sitten oli 

nähnyt Brutuksen paljas miekka kädessä, hän oli toivonsa menettänee-

nä vetänyt togan päänsä päälle. Ja niin hän lysähti sille jalustalle, jolta 

kohosi Pompeiuksen patsas, joka se sitten tapahtui sattumasta tai joku 

hänen murhaajistaan hänet siihen työnsi. Kuolevan veri tahrasi koko 

jalustan; kun hän siinä makasi haavoissaan ja suoritti kuolinkamppai-

Aineistot
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lunsa, näytti siltä, että itse Pompeius oli mukana kostamassa jalkojensa 

juuressa makaavalle vastustajalleen. Kerrotaan, että Caesarin ruumiissa 

oli kaksikymmentäkolme miekan ja tikarin iskemää haavaa. Kertomus-

ten mukaan myös salaliittolaiset haavoittivat toisiaan, kun he samanai-

kaisesti jouduttautuivat iskemään yhteen ruumiiseen.” 

Kuuluisien miesten elämäkertoja18

Tekijä: Plutarkhos 
Syntyajankohta: n. 80-120 jaa.

Kieli: kreikka

Cinna: (polvistuu) Oi, Caesar - 

Caesar: Pois! Yritätkö siirtää Olympoksen? 

Decius: (Polvistuu) Suuri Caesar – 

Caesar: Katso, tuossa Brutuskin jo konttaa turhaan! 

Casca: Kädet, puhukaa puolestani! 

(Pistävät Caesaria, Casca ensin, Brutus viimeisenä) 

Caesar: Et tu, Brute? [suom. Sinäkin, Brutukseni?] – Siis kaadu, Caesar!

(kuolee) 

Cinna: Vapaus! Vapautus! Tyrannia on kuollut! Menkää, julistakaa, huuta-

kaa se kaduilla." 
Julius Caesar19

Tekijä: William Shakespeare 
Syntyajankohta: 1599

Kieli: englanti

 
“Ennen kuin istunto pääsi virallisesti alkamaan, salaliittolai-

set ahtautuivat diktaattorin [itsevaltias, tässä Caesar] ympä-

rille. Caesarin alaisena aiemmin palvellut Lucius Tillius Cim-

ber pyysi paluulupaa veljelleen, joka ilmeisesti oli ollut kiihkeä 

pompeiuslainen [Caesarin vastustaja]. Muut painautuivat heidän ym-

pärilleen pyytäen Caesaria suostumaan anomukseen ja koskettelivat ja 

suutelivat hänen käsiään. Publius Servilius Casca Longus siirtyi seiso-

maan Caesarin tuolin taakse. Diktaattori ei antanut anelun liikuttaa it-

seään, vaan vastaili tyynesti kumoten pyytäjien väitteitä. Äkkiä Cimber 

Aineistot
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sieppasi otteen Caesarin togasta ja veti sen alas hänen olkapäältään. Tä-

mä oli sovittu merkki ja Casca veti nyt tikarinsa esiin ja iski sillä, mut-

ta hermostuksissaan onnistui vain raapaisemaan diktaattorin olkapäätä 

tai kaulaa. Caesar kääntyi ja näyttää sanoneen jotain sen tapaista kuin: 

”Kirottu Casca, mitä oikein puuhaat?” Joissakin selostuksissa hänen väi-

tetään tarttuneen Cascan käsivarsiin ja yrittäneen vääntää häneltä tika-

rin pois, mutta Suetoniuksen versiossa hän käyttää kirjoituspuikkoaan 

aseena ja lävisti sillä Cascan käsivarren. Casca huutaa veljeään apuun – 

Plutarkhos sanoo hänen nimenomaan käyttäneen kreikkaa eikä Caesa-

rin tavoin latinaa. Muut salaliittolaiset alkoivat pistää ja viiltää Caesaria. 

Diktaattorin ympärille syntyneessä sekasortoisessa mylläkässä monet, 

Brutus muiden mukana, saivat haavoja toistensa aseista. Vain kaksi se-

naattoria yritti auttaa Caesaria, mutta he eivät päässeet tunkeutumaan 

hänen lähelleen. Diktaattori yritti puolustautua loppuun asti heitä vas-

taan yrittäen taistella itsensä väkipakolla vapaaksi. Marcus Brutus pisti 

häntä kerran nivusiin, ja jotkut väittivät hänen Sevilian pojan nähtyään 

lopettaneen kamppailemisensa ja sanoneen viimeiset sanansa ”Sinäkin, 

poikaseni” – valitettavasti mikään ei todista suoranaisesti oikeaksi Sha-

kespearen versiota et tu, Brute. Sitten diktaattori peitti päänsä ja vaipui 

lattialle, aivan Pompeiuksen patsaan jalustan viereen. Hänen ruumiis-

saan oli 23 haavaa.” 
Caesar  20

Tekijä: Adrian Goldsworthy 
Ilmestymisvuosi:  2008

Kieli: englanti

Tulkitse: 
Mitä oheiset tekstikatkelmat kertovat Caesarin 
murhasta? Mistä asioista niissä kerrotaan 
yhteneväisesti? Missä asioissa kertomus eroaa? 
Mitä lähdettä pidät itse luotettavimpana?

Aineistot
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Miksi Caesar murhattiin? 
Tultaessa ensimmäiselle vuosi-
sadalle ennen ajanlaskun alkua, 
Roomasta oli kasvanut suurvalta. 
Roomalaiset olivat edenneet sota-
retkillään voitosta voittoon ja alis-
taneet valtansa alle koko Välime-
ren alueen. Kasvun seurauksena 
kiistat siitä, kenelle valta Roomas-
sa kuuluu, kasvoivat ja johtivat lo-
pulta useisiin sisällissotiin. Nämä 

sisällissodat aiheuttivat 40-luvul-
la eaa. sen, että tasavalta romahti. 

Vuonna 60 eaa. Roomaa hallit-
si kolme sotaretkillään mainet-
ta niittänyttä miestä: Pompeius, 
Crassus ja Caesar. He lyöttäytyi-
vät yhteen ja perustivat triumvi-
raatin, eli "kolmen miehen liiton". 
Tämä liitto hajosi vuonna 58 eaa. 

Ludwig Gottlieb Portman: Julius Caesarin Murha, 1801.
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kun Crassus kuoli. Senaatti valitsi 
Rooman johtajaksi Pompeiuksen, 
mikä ei ollut Caesarin mieleen. 
Vuoteen 45 eaa. mennessä Caesar 
oli kukistanut kaikki vastustajan-
sa Pompeius mukaan lukien. Hän 
pakotti senaatin valitsemaan it-
sensä sotajoukkojen ylipäällikök-
si ja elinikäiseksi diktaattoriksi, eli 
henkilöksi, jolla on rajoittamaton 
valta. 
 
Mitkä olivat Caesarin 
viimeiset sanat? 
Aineiston dokumentit kertovat 
Caesarin murhasta pohtien myös 
hänen viimeisiä sanojaan. Usein 
on toisteltu, miten Caesar toteaa 
kuolemansa hetkellä "Et tu, Brute" 
eli "sinäkin Brutukseni" osoittaen 
sanansa ystävänään pitämälleen 
Brutukselle. Silminnäkijäraporttia 
murhasta ei ole säilynyt, eikä ku-
kaan paikalla olijoista ole kirjan-
nut ylös Caesarin sanoja. Kuului-
sa lausahdus "Et tu, Brute" löytyy 
William Shakespearen näytelmäs-
tä Julius Caesar, joka on kirjoitet-
tu noin 1600 vuotta murhan jäl-
keen. 

Shakespearen keksimät viimei-
set sanat ovatkin jääneet elämään 
ja niitä on toisteltu näytelmän il-

mestymisen jälkeen monissa eri 
yhteyksissä. Sanonnalla viitataan 
petokseen ja pettäjään, jonka on 
ajateltu olevan kaikkein uskolli-
sin ja luotettavin.

Miksi tarina Caesarin 
murhasta on jäänyt 
elämään? 
Caesarin murhan syyksi on arvi-
oitu halu palata tasavaltalaiseen 
hallintoon, eli hallintomalliin, jos-
sa kansalaiset saivat valita johta-
jansa. Caesar romutti monisata-
vuotisen tasavaltalaisen perinnön, 
mikä järkytti Rooman ylimystöä. 
Caesarin kuoleman jälkeen vallan 
tavoittelijoista vahvimpia olivat 
Marcus Antonius sekä Caesarin 
sisarentyttären poika Octavianus 
(Augustus). He muodostivatkin 
aluksi uuden johtotriumviraatin, 
johon kolmanneksi liittyi Lepidus. 
Kolmikko ajautui lopulta sotaan 
toisia vastaan, jonka seuraukse-
na Octavianuksesta tuli koko Roo-
man johtaja. 

Octavianus (Augustus) teki itses-
tään Rooman ensimmäisen kei-
sarin. Keisari-nimityksen hän otti 
Julius Caesarilta, jolloin sukuni-
mestä Caesar tuli käsite keisari. 
Ennen Caesaria ei käsitettä keisa-
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ri ollut olemassa. Sen sijaan kaik-
kia Caesaria seuranneita antiikin 
Rooman hallitsijoita kutsuttiin 
keisareiksi. 

Eri aikoina keisarit ympäri Eu-
rooppaa ovat pyrkineet eri tavoin 
osoittamaan oman asemansa pe-
riytyvän antiikin Roomasta. Cae-

sarin murha onkin jäänyt elä-
mään tietynlaisena taitekohtana 
Rooman ja koko Euroopan histo-
riassa. Siihen päättyi lopullises-
ti Rooman tasavallan aika, ja siitä 
alkoi Rooman keisarikausi.

Julius Caesarin nimi liitetään 
myös kalentereihin. Hänen kau-

Pää patsaasta, jonka epäillään esittävän nuorta Julius Caesaria. Noin 5 eaa.
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Tutki: 
Keitä historian merkkihenkilöitä tiedät? Tutki millaisia 
tietoja heistä esitellään eri lähteissä (tutkimukset, elokuvat, 
kaunokirjallisuus, sarjakuvat). Pohdi miksi tutkimasi henkilö on 
kohonnut merkkihenkilöksi ja miten tätä asemaa ylläpidetään 
edelleen. 

dellaan Roomassa otettiin käyt-
töön niin sanottu juliaaninen ka-
lenteri. Sen mukaan vuodessa on 
365 1/4 päivää. Tämä tarkoittaa 
sitä, että joka neljänteen vuoteen 
lisättiin yksi kokonainen päivä, 

niin sanottu karkauspäivä. Sama 
kalenteri on pohjana myös nykyi-
selle ajanlaskulle, jota kuitenkin 
tarkennettiin vuonna 1582, kun 
juliaanisessa kalenterissa havait-
tiin epätarkkuuksia.
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 18.   Kleopatran nenä vai Kleopatran päättäväisyys

Giovanni Battista Tiepolo: Kleopatran pidot. Teos on maalattu 1743–1744. 

Historiassa on ihmisiä, jotka kiinnostavat vuosisadasta ja 
-tuhannesta toiseen. Yksi näistä on Egyptin hallitsija Kleo-
patra. Vaiherikkaan elämän ja vallan lisäksi hänen nenän-
sä on saanut erityistä huomiota.

Kuvataanko historiassa naisia ja miehiä 
mielestäsi eri tavalla?  
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”Jos Kleopatran nenä olisi ollut lyhyempi, olisivat koko maailman kasvot 

muuttuneet.”
Mietteitä 21

Tekijä: Blaise Pascal 
Syntyajankohta: 1670

Kieli: ranska

”Sillä hänen kauneutensa, kuten meille on kerrottu, ei ollut mitenkään ver-

ratonta, eikä siten häikäissyt niitä, jotka hänet näkivät. Sitä vastoin hänessä 

oli vastustamatonta viehätysvoimaa. Hänen olemukseensa sekoittui puheen 

päättäväisyyttä ja hänen luonteessaan, joka paljastui hänen käytöksessään 

toisia kohtaan, oli jotakin virkistävää. Myös hänen äänessään oli suloisuutta 

ja hänen kielensä – aivan kuin monikielinen soitin – kääntyi helposti mille 

tahansa kielelle hän halusi.” 

Marcus Antonius. Kuuluisien miesten elämäkertoja 22

Tekijä: Plutarkhos 
Syntyajankohta: n. 80-120 jaa.

Kieli: kreikka

Tulkitse: 
Miten oheisissa kolmessa lähteessä kuvataan 
Kleopatraa? Tehkää lähteiden pohjalta oma 
kuvaus Kleopatrasta. 

Aineistot

 18.   Kleopatran nenä vai Kleopatran päättäväisyys

Kreikkalainen kolikko, jossa toisella puolella on kuvattu 
Kleopatra, toisella puolella Marcus Antonius, 36–33 eaa.
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Kleopatra syntyi Egyptin pääkau-
pungissa Aleksandriassa vuonna 
70 tai 69 eaa. kreikkalais-make-
donialaiseen Ptolemaiosten hallit-
sijasukuun. Koska Kleopatran isä 
oli farao (Ptolemaios XII), Kleo-
patrasta tuli vallanperijä. Hallitsi-
jana hänestä puhutaan sekä ku-
ningattarena että faraona. 

Kaksi merkittävää roomalaismies-
tä ihastui häneen: ensiksi Julius 
Caesar käydessään Aleksandrias-
sa, ja tämän kuoltua Marcus An-
tonius, joka tavoitteli Rooman 
herruutta. 

Tuohon aikaan ajateltiin, että pit-
kä nenä ilmensi valtaa ja varalli-

Kleopatran elämä

William Wetmore Storyn veistos Kleopatrasta  vuodelta 1869. 



KLEOPATRAN NENÄ VAI KLEOPATRAN  PÄÄTTÄVÄISYYS125

suutta. Monet historiankirjoittajat 
roomalaisaikana ja myöhemmin 
kuvasivat Kleopatraa poikkeuk-
sellisen kauniiksi, hauskaksi ja si-
vistyneeksi. Toisaalta hänen ul-
konäköään ja käytöstään myös 
moitittiin.

Roomalaiset eivät pitäneet Cae-
sarin suhteesta Kleopatraan. Hu-

hujen mukaan Caesar halusi hy-
lätä puolisonsa Calpurnian ja 
ottaa vaimokseen Kleopatran, 
vaikka Rooman laki kielsi avio-
liiton ulkomaalaisen kanssa. Sa-
malla pelättiin, että Caesar aikoi 
julistautua kuninkaaksi ja tehdä 
Roomasta monarkian, yksinval-
lan. Senaatin tasavaltalaiset piirit 
tunsivat asemansa uhatuksi. He 

Marmoriveistos Kleopatrasta, noin 30–40 eaa.



KLEOPATRAN NENÄ VAI KLEOPATRAN  PÄÄTTÄVÄISYYS 126

solmivat salaliiton ja murhasivat 
Caesarin 44 eaa.

Kun Caesarin entinen luotet-
tu, Marcus Antonius, matkusti 
tarkastamaan hallintoaluettaan 
vuonna 41 eaa, halusi hän tava-
ta Kleopatran varmistuakseen 
tämän liittolaisuudesta. Marcus 
Antonius hullaantui Kleopatraan 
heti. Heistä tuli todelliset liittolai-
set ja myös pariskunta. – Marcus 
Antoniuksella ja Kleopatralla oli 
muun muassa yhteinen laivasto. 
Roomalaiset eivät katsoneet tätä-
kään suhdetta suopeasti. Caesa-
rin ottopoika Octavianus (myö-
hemmin Augustus) julisti heille 
sodan ja voitti heidän laivaston-
sa. Juhlistaakseen Egyptin kukis-
tumista Octavianus aikoi viedä 
viimeisen faraon kahleissa voi-
tonjuhlaansa Roomaan. Sääs-
tyäkseen tältä häpeältä Kleopatra 
ja Marcus Antonius tekivät Egyp-
tissä itsemurhan. Octavianus käs-
ki hävittää kaikki Kleopatraa esit-
tävät kuvat.

Kleopatran maine
Kleopatran muisto ei kuitenkaan 
kadonnut, pikemminkin päin-
vastoin. Hän lienee yksi maail-
manhistorian tunnetuimmista 

naisista. Silti mielikuvat hänestä 
ovat kaikkea muuta kuin yhden-
mukaisia. Häntä on pidetty niin 
häikäilemättömänä vallantavoit-
telijana, päättömästi rakastunee-
na naisena kuin Egyptin etuja 
taitavasti ajaneena hallitsijana-
kin. 

Kleopatrasta on säilynyt useita 
kuvauksia, yhtenä aineistossa esi-
telty historioitsija Plutarkhoksen 
teksti. Sen sijaan hänen todellises-
ta ulkomuodostaan ei varmuudel-
la tiedetä mitään. Kirjat, elokuvat 
ja sarjakuvat esittävät Kleopat-
ran myöhempien aikojen kaune-
usihanteita seuraten. Tällöin hä-
net on kuvattu egyptiläisenä, eikä 
kreikkalaisena. 

Suuren menestyksen saanees-
sa Kleopatra-elokuvassa (1963) 

Näyttelijä Elisabeth Taylor Kleopatrana sa-
mannimisessä elokuvassa vuodelta 1963. 
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Tutki: 
Minkälaiset olivat kauneusihanteet antiikin Kreikassa, Roomassa 
ja Egyptissä? Miten kuvattiin naisia, miten miehiä? Löydätkö 
Kleopatrasta muita kuvia? 

kuuluisa näyttelijä Elizabeth Tay-
lor esitti elokuvassa Kleopatraa. 
Elizabeth Taylor oli oman aikan-
sa kauneusihanne. Kleopatra on 
kuvattu epätavallisen kauniina 

myös toisessa 1960-luvun tunne-
tussa Kleopatra-teoksessa: sarja-
kuvassa Asterix ja Kleopatra, jossa 
Kleopatran nenä on kuvattu huo-
miota herättävänä.
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 19.   Perhe antiikin Roomassa

Seinämaalaus Pompejin kaupungista, 1. vuosisadalta jaa.

Tasa-arvo on nykyisen suomalaisen yhteiskunnan peruski-
viä. Etenkin sukupuolten väliseen tasa-arvoon on kiinnitet-
ty viimeisten vuosikymmenten aikana paljon huomioita. 
Epätasa-arvoisen aseman taustalla on pitkä historiallinen 
kehitys, joka ei kuitenkaan ole suoraviivainen, sillä naisen 
asema on vaihdellut eri aikoina. 

Onko jotain sellaista, mitä naiset tai 
miehet eivät nykyään saisi tai pystyisi 
tekemään? 
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Kahdentoista taulun laki 23

Syntyajankohta: n. 450 eaa.
Kieli: latina

Roomalainen kahdentoista taulun laki

Taulu IV 

1. Kauhealla tavalla epämuodostunut lapsi tulee nopeasti tappaa.

2. Jos isä myy poikansa kolmesti, poika on vapaa isästään.

3. Kun mies on määrännyt testamentissaan rahoistaan ja omaisuudes-

taan, olkoon testamentti sitova. Jos hänellä ei ole perillistä, eikä hän ole 

tehnyt testamenttia, periköön lähin miessukulainen hänet. Jos läheis-

tä miessukulaista ei ole, jaettakoon perintö hänen sukunsa edustajille.

4. Jos henkilö on mielenvikainen eikä hänellä ole holhoojaa, päätösval-

ta ja omaisuus kuuluvat hänen lähimmille miessukulaisillaan ja hänen 

sukunsa edustajille.

5. Lapsi, joka on syntynyt 10 kuukautta isänsä kuolemaan jälkeen, ei ole 

oikeutettu lailliseen perimykseen.

Taulu V

Naisten tulee pysyä holhouksenalaisina myös sitten, kun he ovat täy-

si-ikäisiä.

Taulu VI

Naimisiinmeno “käytännössä”: Jos mies ja nainen elävät yhdessä vuo-

den yhtäjaksoisesti, heidän katsotaan olevan naimisissa; naisen katso-

taan tällöin olevan laillisesti samassa asemassa kuin hän olisi miehen 

tytär.

Aineistot

 19.   Perhe antiikin Roomassa
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Naisen anomus vapaudesta toimia ilman holhoojaa24

Syntyajankohta: 263 jaa.
Kieli: latina 

Laki sallii naisten, joilla on kolme tai enemmän lasta toimia omana holhoo-

janaan. Anomuksen on osoittanut kaikkein ylhäisimmälle prefektille Aurelia 

Thaisus, joka myös Lollianena tunnetaan. [On olemassa lakeja] jotka salli-

vat naisten, joille on suotu kolme lasta, toimia ilman holhoojaa ja huolehtia 

taloudenhoitoon liittyvistä hankinnoista, erityisesti naisten, jotka ovat luku-

taitoisia. Näin ollen, koska minulle on suotu lapsia, olen lukutaitoinen ja ky-

kenen kirjoittamaan sujuvasti, anon teidän ylhäisyydeltänne tällä anomuk-

sella, että saisin esteettä tehdä hankintoja kotitalouteeni liittyvissä asioissa. 

Rukoilen teitä säilyttämään tämän anomuksen ja uskomaan aikeideni vilpit-

tömyyteen, ja ottamaan vastaan ikuisen kiitollisuuteni apunne johdosta. Voi-

kaa hyvin. Aurelia Thaisus, joka myös Lollianena tunnetaan, on lähettänyt 

tämän anomuksen esiteltäväksi. 

Tulkitse: 
Millainen oli naisen, miehen ja lapsen asema 
antiikin Roomassa oheisten lähteiden avulla 
tarkasteltuna? Kun tarkastellaan naisten tai 
lasten asemaa menneisyydessä, millaisia asioita 
on hyvä ottaa tarkastelussa huomioon?

Aineistot
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Antiikin Rooman aika on pitkä 
ajanjakso. Usein on tapana jakaa 
ajanjakso Rooman tasavallan ajak-
si (510 eaa.–27 eaa.) ja keisarikau-
deksi (27 eaa.–395 jaa.) toisistaan 
eroavina hallinnollisina kausina. 

Naisen ja perheen asema oli myös 
näinä kausina erilainen. Naisten 
keskinäinenkin asema vaihteli pal-
jon. Yläluokkaisen naisen elämä 
oli aivan erilaista kuin tavallisen 
kansannaisen tai orjan asema. 

Tasavallan aikana jokaisella nai-
sella oli oma holhoojansa. Tä-
mä tarkoitti sitä, ettei naisella ol-
lut itsenäistä oikeutta esimerkiksi 

Naisen ja perheen asema tasavallan 
kaudella

Yksityiskohta Pompejin kaupungista löytyneestä seinämaalaukses-
ta. Faidra ja hänen palvelijansa, noin. 20 eaa–20 jaa.

omaan omaisuuteen tai testamen-
tin tekemiseen. Vähitellen hol-
hooja alkoi olla kuitenkin vain 
muodollisuus ja esimerkiksi yksi 
tämän luvun alussa olleista doku-
menteista kertookin siitä, miten 
naiselle annettiin oikeus tehdä os-
toksia myös ilman holhoojaa.

Tasavallan aikana aviomiehellä 
oli oikeus rankaista vaimoaan, jos 
tämä rikkoi lakia. Miehellä oli oi-
keus myös päättää perheenjäsen-
tensä kohtaloista. Tästä esimerk-
kejä antaa roomalainen 12 lain 
taulu, josta tämän luvun aineis-
tossa esiteltiin katkelmia.
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Naisen ja perheen 
asema keisarikaudella
Tasavallan ajan lopulla naisen 
asema kehittyi niin, että hänen 
toimintamahdollisuutensa ulot-
tuivat kodin ulkopuolelle. Kei-
sariajalla miehellä ja naisella oli 
avioliitossa omat erilliset omai-
suudet ja velat ja naiset tekivät it-
se testamenttinsa. Naiset saivat 
lisäksi oikeuden tehdä vapaasti 
maakauppoja. 

Vaimon myötäjäiset, eli morsia-
men perheen sulhasen perheel-
le antamat lahjat, jäivät puolison 
kuoltua tai avioerossa vaimolle. 
Tämä mahdollisti naiselle helpom-

man uudelleenavioitumisen. Rik-
kaille suvuille alkoi kertyä myös 
naisperillisille siirtyvää omai- 
suutta. Tämä nosti äidin suvun ar-
vostusta.

Roomalaisen naisen hautakivi.

Aristokraattisen pojan patsas.  
27 eaa–14 jaa.

Roomalaiset 
uusperheet
Avioerot olivat ennen kristinus-
koa yleisiä. Avioliitto ja avioero 
nähtiin perheiden välisenä asi-
ana, jota uskonto tai yhteiskun-
ta ei säädellyt. Ihmisten elinikä 
oli myös lyhyempi kuin nykyään. 
Erityisesti naisten elinikää lyhen-
si suuri lapsivuodekuolleisuus, eli 
synnytyksen yhteydessä sattuneet 
kuolemantapaukset. Ydinperheen 
sijaan roomalaisissa perheissä oli-
kin yleisesti äiti- tai isäpuolia ja 
sisaruksia, joilla oli vain yksi yh-
teinen vanhempi.
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Tutki: 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, 
etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, 
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, vammastaan, 
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai 
muusta henkilöön liittyvästä syystä. 
Onko oma suomalainen yhteiskuntamme yhdenvertainen? 
– Valitse jokin ylläolevista syistä lähtökohdaksi ja tutki tilannetta. 
Pystyisikö esimerkiksi liikuntarajoitteinen henkilö liikkumaan 
koulussasi ongelmitta?

Perheestä valtion asia
Rooman keisari Augustus (Octa-
vianus) sääti useita lakeja, joil-
la hän määritti perheen asemaa. 
Näissä laeissa säädettiin muun 
muassa siitä, ketkä saivat men-
nä keskenään naimisiin. Perhees-
tä ja avioliitosta tuli lakien myötä 
valtion asia. Esimerkiksi aiemmin 
aviorikokset oli käsitelty perheen 

sisällä, mutta nyt ne saatettiin vie-
dä oikeuteen.

Augustuksen aikana alkoi kehit-
tyä käsitys vahvasta ydinperhees-
tä, joskin tähän ydinperheeseen 
kuuluivat vanhempien ja lasten 
lisäksi myös naimattomat naissu-
kulaiset ja orjat. Kristinuskon le-
viäminen Rooman valtakunnassa 
300-luvulla vahvisti entisestään 
ydinperheen ajatusta, sillä kristin-
usko näki perheen yhteiskunnan 
perusyksikkönä ja suhtautui hy-
vin kielteisesti avioeroihin.
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 20.   Lapsi antiikin Roomassa

Pelaavia lapsia. Yksityiskohta sarkofagista eli kivisestä ruumissäilöstä, 100-luvulta jaa. 

Millaista ajattelet lasten elämän olleen 
sata vuotta sitten?  
Entä tuhat vuotta sitten?
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Vihaisen lapsen kirje roomalaisajan Egyptistä (P.Oxy. I 119)25

Tekijä: Theon niminen poika
Syntyajankohta: 100-200-luvut jaa.

Kieli: kreikka 

Theon tervehtii isäänsä Theonia. Olipa kilttiä sinulta ettet ottanut 
minua mukaasi kaupunkiin. Jos et halua ottaa minua mukaasi Alek-
sandriaan, en kirjoita sinulle kirjettä, enkä puhu sinulle enkä toivo-
ta sinulle hyvää terveyttä. Niin: jos menet Aleksandriaan en ota sinua 
kädestä enkä tervehdi sinua enää koskaan. Jos et halua ottaa minua 
mukaasi, näin tapahtuu. Ja äitini sanoi Arkhelaokselle, että hän är-
syttää minua, vie hänet pois. Oli niin kilttiä sinulta lähettää minulle 
tämä mahtava lahja, silkkaa roskaa. He harhauttivat minua kahden-
tenatoista, päivänä kun purjehdit. Niinpä siis, lähetä noutamaan mi-
nut, pyydän sinua. Jos et, en aio syödä, en aio juoda – niinpä! Rukoi-
len, että pysyt terveenä.

Tybi-kuun 18. päivänä.
Toimita Theonille,
Theonakselta, hänen pojaltaan. 

Tulkitse 1: 
Miksi nuori Theon on kirjoittanut kirjeen?  
Mikä Theonin on suututtanut?  
Miten hän pyrkii vaikuttamaan isäänsä?
 

Aineistot

 20.   Lapsi antiikin Roomassa
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Historioitsija Ville Vuolanto on 
kääntänyt tutkimusryhmänsä 
blogiin (http://blogs.uta.fi/tri-
vium/tag/antiikki/) roomalais-
lapsen kirjeen ja analysoinut sitä. 
Hän kirjoittaa, että roomalaisajal-
ta on säilynyt kaksi lapsen omin 
käsi kirjoittamaa kirjettä. Aineis-
ton kirje on näistä toinen. 
 

”Kyseinen kirje on löytynyt Oxyr-
hynkhoksen kaupungista (nykyi-
nen El-Bahnasan kylä), joka si-
jaitsee noin 200 kilometriä Niiliä 
ylävirtaan nykypäivän Kairosta, 
nelisensataa kilometriä Välimerel-
tä. Ajoitus on epävarma – kyse lie-
nee 100- tai 200-luvulla jaa. kir-
joitetusta tekstistä. Kirjeen päiväys 
paljastaa kirjoitusajankohdaksi 
tammikuun 13. päivän (tai 14., jos 
kyseessä on ollut karkausvuosi)” 
Vuolanto kirjoittaa. 

Tutkija työnsä ääressä

Oxyrhynkhoksen kaupungista (Egypti) löytynyt papyrus, noin 75–125 jaa. 
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Pronssiveistos nuoren pojan päästä, noin 50 – 60-luvulta jaa.

Ville Vuolannon mukaan kirjees-
sä ei mainita suoraan kirjoittajan 
ikää, mutta tämä vaikuttaa olleen 
varsin nuori. Lapsi on kirjoittanut 
itse tekstin, joten kyseessä on suh-
teellisen sujuvan luku- ja kirjoi-
tustaidon hankkinut henkilö. 

Toisaalta Vuolanto päättelee kir-
jeestä, ettei lapsi voi liikkua tai 

matkustaa vapaasti, ja hänen käy-
töksensä ja tekstin kirjoitustyy-
li on varsin lapsellinen, jopa ris-
tiriitainen. Vuolanto päättelee, 
että poika on todennäköisesti jo 
yli kymmenvuotias, mutta al-
le neljäntoista, mikä oli siihen ai-
kaan täysi-ikäisyyden raja antii-
kin Roomassa.
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Pojan kirjeessä yhdistyy kaksi 
erityyppistä vakuuttamisen ta-
paa – tuskin kuitenkaan tietoi-
sesti. 

Ensinnäkin kirjeessä kuuluu ai-
kuispuhe, johon kuuluvat pu-
heenvuorot kiittelyineen ja lah-
joineen, sekä asianmukaiset 
puhuttelut ja hyvästelyt. Toisaalta 
suurin osa kirjettä on lapsuuspu-
hetta: kiristyspuheenvuoroja, jois-
sa todetaan, ettei poika tervehdi, 
syö, juo eikä puhu jos hänen toi-
veitaan ei toteuteta. Puhetapa lie-
nee tuttua jokaiselle jolla on omia 
lapsia. Lisäksi hän vetoaa äitinsä 
turhautumiseen todistuksena sii-
tä, että hän tosiaan on hyvin pet-
tynyt.

Ville Vuolanto tuo esiin myös sen, 
miten historiallisen tiedon synty-
minen on välillä kiinni sattumas-
ta: 

”Kirjeen kirjoituspaikka on perheen 
kotitila jossain itse Oxyrhynkhok-
sen kaupungin ulkopuolella: ’kau-
punki’ joka kirjeessä mainitaan, on 
Oxyrhynkhos. Sinne Theonin kir-
je lopulta päätyi, löytyäkseen lopul-
ta 1890-luvulla roomalaisaikaiselle 
kaatopaikalle tehdyistä kaivauksis-
ta. Todennäköisesti kirje siis lähetet-
tiin, vaikka emme voi tietää, saavut-
tiko se koskaan Theonin isää.”

Tulkitse 2: 
Miten historiantutkija lukee annettua lähdettä 
(kirjettä)? Millaisia tietoja ja taitoja hän tarvitsee 
lähdeaineiston kanssa työskennellessään?
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Tutki: 
Millaiseksi lapsen asema on kuvattu yleensä Rooman 
valtakunnassa? Antaako yleinen kuvaus ja tämä kirje samanlaista 
kuvaa siitä, mikä oli lapsen asema perheessä ja miten lapset 
toimivat suhteessa vanhempiinsa?

Pronssipatsas lapsesta, jolla on koira sylissään, noin ensim-
mäinen vuosisata jaa.
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 21.   Kaikki tiet vievät Roomaan

Kristus hoitaa verta vuotavaa naista. 
Yksityiskohta roomalaisen hautaholvin seinämaalauksesta, noin 300–350 jaa.

Raamatun mukaan Jeesus syntyi Rooman keisari Augus-
tuksen aikaan. Jeesuksen vanhemmat Maria ja Joosef oli-
vat saapuneet Betlehemiin Augustuksen määräämää ve-
rollepanoa varten. Jeesus eli reilun kolmenkymmenen 
vuoden mittaisen elämänsä Rooman valtakunnassa. Mut-
ta oliko Jeesus oikea historiallinen henkilö?

Mistä tiedät, minkä näköinen Jeesus oli?



KAIKKI TIET VIEVÄT ROOMAAN141

Niihin aikoihin eli Jeesus, viisas mies, sikäli mikäli häntä voi ihmisek-

si kutsua, koska hän teki ihmeellisiä asioita ja jonka kertomaa totuut-

ta monet ihmiset uskoivat. Hänen puolelleen kääntyi useita juutalaisia 

ja muiden uskontojen edustajia. Hän oli Kristus. Ja kun Pilatus oli, kor-

kea-arvoisten miesten suosittelemana, tuominnut hänet kuolemaan ris-

tillä, he, jotka olivat Jeesusta rakastaneet, eivät häntä hylänneet. Heille 

hän ilmestyi kuolleista nousseena kolmantena päivänä, kuten profeetat 

olivat ennustaneet ja tämän lisäksi tapahtui lukuisia muita ihmeellisiä 

asioita. Nämä kristityt, joksi heitä Kristuksen mukaan nimetään, ovat 

edelleen olemassa. 
Juutalaisten muinaisajat26

Tekijä: Flavius Josefus 
Syntyajankohta: n. 94 jaa.

Kieli: kreikka

Olen käsitellyt niitä, jotka on luokseni tuotu kristittyinä, seuraavalla ta-

valla. Olen kysynyt heiltä itseltään, ovatko he kristittyjä. Jos he myöntä-

vät, olen kysynyt toisen ja vielä kolmannenkin kerran uhaten heitä ran-

gaistuksella, Jos he pysyvät uppiniskaisina, olen käskenyt viedä heidät 

rangaistavaksi. Olipa heidän rikoksensa millainen tahansa, en epäröinyt 

rangaista heitä, koska heitä pitää rangaista ainakin jääräpäisyydestä ja 

joustamattomuudesta. Joukossa oli sellaisia kiihkouskovaisia, jotka käs-

kin lähettää Roomaan, koska he olivat Rooman kansalaisia. Pian itse kä-

sittelyn aikana, kuten tavallisestikin, syytösten lisääntyessä tuli ilmi yhä 

useampia tapauksia. 
Juutalaisten muinaisajat26

Tekijä: Flavius Josefus 
Syntyajankohta: n. 94 jaa.

Kieli: kreikka

Aineistot

 21.   Kaikki tiet vievät Roomaan
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Mutta ihmisapu, keisarin lahjoitukset tai jumalien lepyttely eivät pys-

tyneet hälventämään ikäviä huhupuheita jotka väittivät, että tulipalo 

oli tahallisesti sytytetty. Lopettaakseen nämä puheet Nero teki syntipu-

keiksi kansan kristityiksi nimittämät, rikostensa takia vihatut henkilöt, 

ja rankaisi heitä valikoiduin kidutuksin. Nimitys oli saanut alkunsa Kris-

tuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloittanut Tiberiuksen 

aikana. Turmiollinen taikausko talttui hetkeksi mutta levisi sitten uu-

delleen, ei ainoastaan Juudeaan, josta paha oli saanut alkunsa, vaan jo-

pa Roomaankin. Kaikki hävettävä ja inhottava näet kerääntyy tänne ja 

viihtyy täällä. 
Keisarillisen Rooman historia28

Tekijä: Tacitus 
Syntyajankohta: 110-luvulla jaa.

Kieli: latina

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2. Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä juutalainen kuningas?” ”Sinä 

sen sanoit”, Jeesus vastasi.

3. Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan.

4. Ja Pilatus kysyi: ”Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he 

sinua syyttävät.”

5. Mutta Jeesus ei vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6. Juhlan aikana maaherra päästi aina vapaaksi yhden vangin, sen, jota 

kansa pyysi.

7. Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat 

tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies.

8. Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään 

niin kuin hänen tapansa oli.

Aineistot
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9. Pilatus kysyi: ”Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kunin-

kaan?”

10. Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet 

Jeesuksen hänen käsiinsä.

11. Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pi-

kemminkin vapauttaisi Barabbaksen.

12. Vielä Pilatus kysyi kansalta: ”Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanot-

te juutalaisten kuninkaaksi?”

13. He huusivat: ”Ristiinnaulitse!”

14. ”Mitä pahaa hän on tehnyt?” kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä 

kovemmin: ”Ristiinnaulitse se mies!”

15. Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, 

mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi”.

Raamattu, Markuksen evankeliumi29

Syntyajankohta: noin 70 jaa. 
Kieli: kreikka

Tulkitse: 
Oheiset kuvaukset ovat vanhimmat tekstit, jotka 
kuvaavat Jeesusta ja kristittyjä. Kuinka varmana 
voit niiden perusteella pitää sitä, että Jeesus 
todella oli historiallinen henkilö. Mitä oheisista 
lähteistä pidät kaikkein luotettavimpana? Miksi?
 

Aineistot
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Jeesus ja Rooman valtakunta

Jeesuksen merkitys Euroopal-
le on ollut valtava, koska hänen 
myötään syntyi kristinusko, joka 
on Euroopan valtauskonto. Oma-
na aikanaan Jeesus oli kuiten-
kin vain yksi valtakunnan reuna-
mailla toimineista ihmisistä, jolla 
oli pieni kannattajakunta. Vastaa-
vanlaisia ryhmiä oli useita, eikä 
se näin ollen herättänyt sen laa-
jempaa liikehdintää Rooman val-

takunnan sisällä. Suurvallan kan-
nalta kyse oli pienestä joukosta, 
jossa epäilyttävintä oli se, etteivät 
he suostuneet palvomaan rooma-
laisia jumalia.

Suurvalta nimeltään 
Rooma
Jeesuksen syntymän aikoihin 
Rooma oli kasvanut suurvallaksi. 
Keisari Augustus hallitsi koko Vä-

Rooman imperiumi 117 jaa.
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limerta, mutta myös laajoja aluei-
ta Euroopan mantereelta. Augus-
tuksen valtakaudesta alkanutta 
aikaa alettiin kutsua rauhan ajak-
si – Pax Romana, eli roomalainen 
rauha. Käytännössä tämä tarkoitti 
rauhallista aikaa valtakunnan ra-
jojen sisäpuolella. Sen sijaan ul-
korajoilla oli jatkuvasti yhteenot-
toja.

Valtakunnan keskuksena Rooman 
kaupunki veti puoleensa ihmisiä, 
tavaroita ja myös aatteita eri puo-
lilta valtakuntaa. Jeesuksen seu-
raajat, kristityt, ovat tästä hyvä 
esimerkki. Jeesuksen kahdesta-
toista opetuslapsesta Pietari kuo-
li Roomassa, samoin apostoli Paa-
vali. Tässä vaiheessa kristityt olivat 
kuitenkin pieni ryhmittymä, jonka 
vaikutus Roomassa oli vähäinen.
 
Rooma oli kuitenkin suuri mah-
dollisuus myös kristityille, kos-
ka se oli todellinen suurkaupunki, 
jonka väkiluku kohosi korkeim-
millaan yli miljoonaan asukkaa-
seen. Vastaavaan kokoon ylsi 
seuraavaksi vasta Lontoo 1800-lu-
vulla, melkein kaksituhatta vuot-
ta myöhemmin. Roomaan myös 
pääsi sananmukaisesti teitä pit-
kin. Hallitakseen valtakuntaa, roo-

malaiset rakensivat teitä, joista osa 
(Via Appia) on edelleen käytössä.

Ikuinen kaupunki
Roomaa kutsutaan ikuiseksi kau-
pungiksi, eikä syyttä. Jokainen 
Roomassa kävijä pystyy aistimaan 
niin kaupungin historiallisuuden 
kuin sen nykyisyyden. Suurkau-
pungiksi kasvu vaati ennennäke-
mätöntä kaupunkisuunnittelua ja 
keksintöjä, jotta miljoonan asuk-
kaan tiivis yhdessä eläminen oli 
mahdollista. 

Rooman keskuksen muodostivat 
Forum Romanum sekä sen ym-
pärille rakennetut muut forumit, 
jotka olivat kaupungin yhteis-
tä, yleistä aluetta. Siellä sijaitsivat 
tärkeimmät jumalille rakenne-
tut temppelit, hallintorakennuk-
set sekä kauppa-alueet. Forum 

Pietarinkirkko ja -aukio. 
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Romanumin vieressä, Palatin-
us-kukkulalla, oli keisarin palatsi 
sekä muiden ylimystöön kuulu-
vien roomalaisten asuntoja. Roo-
malainen yläluokka asui melko 
isoissa taloissa (domus), kun taas 
köyhempi väestö asui kerrosta-
loissa (insula).

Antiikin roomalaiset tunnetaan 
taidosta rakentaa kestäviä ja mo-
nimutkaisia rakennuksia, teitä ja 

kaupungin infrastruktuuria. Ve-
den saaminen kaupunkiin turvat-
tiin akvedukteilla, jotka kuljetti-
vat vettä jopa satojen kilometrien 
päästä. Pantheoniin, joka on ny-
kyisin katolinen kirkko Roomas-
sa, rakennettiin betoninen kupo-
li, jonka läpimitta on 42 metriä. 
Alun perin kaikille jumalille 
omistettu temppeli on parhaiten 
säilynyt roomalaisajan rakennus 
Roomassa.

Roomalaisten rakentama tie, joka yhdisti Antiokian ja Khaliksen kaupungit. Kuvattu 
nykyisessä Syyriassa lähellä Tall Aqibria.
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Roomalaisen talon rauniot, lattiaa ja perustuksia. Kaivaus sijaitsee La Olmedassa Palencian 
alueella Pohjois-Espanjassa.

Tutki: 
Sanotaan, että me kaikki olemme roomalaisia. Mitä sillä 
tarkoitetaan? Mikä sinua kiinnostaa Roomassa? Valitse aihe ja 
tutki sitä. 
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 22.   Kaupungin monet kasvot

Roomalaisten sanotaan olleen kiinnostuneita käytännön 
asioista, eikä niitä toisaalta olisi ollut mahdollista välttää-
kään. Miljoonakaupungissa on hankala elää ilman hyviä, 
käytännöllisiä ratkaisuja. Kaupungissa oli tarjolla myös 
paljon erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 

Mitä tarkoittaa sanonta ”kaupungin 
monet kasvot”?

Colosseum, antiikin Rooman aikainen amfiteatteri.
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Trimalkion pidot30

Tekijä: Petronius Arbiter 
Syntyajankohta: n. 80 jaa

Kieli: latina

Lopulta sitten astuimme pöytään aleksandrialaisten orjapoikien valellessa 

käsillemme jääkylmää vettä. Heidän jälkeensä tuli heti toisia, jotka asettui-

vat jalkopäähämme ja poistivat erittäin tarkasti kynnenkasvaimet. Eivätkä 

he tätäkään vaivalloista tehtävää suorittaessaan olleet vaiti, vaan siinä si-

vussa lauloivat. Halusin puolestani kokeilla, oliko koko palveluskunta lau-

lavaista, ja sen vuoksi pyysin juotavaa. Sangen ketterä palvelijapoika täytti 

pyyntöni yhtä kimakasti laulaen, ja samaten kaikki muut, joita pyydettiin jo-

tain antamaan. Olisi luullut kuulevansa pantomiiminäytelmän kuoroa eikä 

olevansa yksityishenkilön ruokasalissa. 

Sitten tuotiin pöytään erittäin hienoja eturuokia. Kaikki näet jo olivat aset-

tuneet pöytään lukuun ottamatta Trimalkiota itseään, jolle outoa tapaa nou-

dattaen oli varattu ensimmäinen paikka. Eturuokatarjottimelle oli asetettu 

korinttilaista tekoa oleva pronssinen pienoisaasi, selässä haarapussi, jossa 

oli toisella puolella valkoisia, toisella mustia oliiveja. Aasin päällä oli kuin 

katoksena kaksi vatia, joiden reunoihin oli kaiverrettu Trimalkion nimi ja 

hopean paino. Vatien väliin juotetut pienet sillat kannattivat hunajalla ja 

ukonsiemenillä siroteltuja pähkinähiiriä. Lisäksi oli hopeiselle parilalle ase-

tettu lämpimänä pikku makkaroita ja parilan alle syyrialaisia luumuja puu-

nilaisten granaattiomenien kera. 

Tulkitse: 
Petronius Arbiterin teoksesta Satyricon säilynyttä 
yhtenäistä osaa Trimalkion pidot pidetään 
maailman ensimmäisenä romaanina. Siinä 
kuvataan roomalaisen nousukkaan juhlia. Millaisen 
kuvan oheinen näyte antaa roomalaisista?
 

Aineistot

 22.   Kaupungin monet kasvot
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Jälkipolvet ovat ihailleet rooma-
laisten taitoa rakentaa ja orga-
nisoida elämä suurkaupungissa. 
Kaupunkilaisten tyytyväisyyteen 
panostettiin tarjoamalla heille 
”leipää ja sirkushuveja”. Tämä tar-
koitti käytännössä sitä, että köy-
himmät roomalaiset saivat ilmai-
seksi viljaa sekä huvituksia.

Siinä missä roomalaisten insi-
nööritaidot ovat saaneet osakseen 

ihailua, useat huvitukset ovat saa-
neet aikaan kauhistelua. Rooma-
laisissa amfiteattereissa, joista 
suurin oli Colosseum, järjestettiin 
suuria juhlia, gladiaattoritaistelui-
ta ja metsästysnäytöksiä. Colos-
seumille mahtui lähes 50 000 kat-
sojaa. 

Amfiteattereiden lisäksi suosit-
tua ajanvietettä oli seurata vau-
nukilpa-ajoja Circus Maximuk-

Circus Maximus, areena antiikin Roomassa, jonne mahtui jopa 250 000 katsojaa. Tuntematon tekijä.

Leipää ja sirkushuveja
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sella. Vaunukkoajoja mahtui 
katsomaan parhaimmillaan n. 
250 000 katsojaa. Pituudeltaan ra-
ta oli 650 metriä ja se oli ajajalleen 
erittäin haastava ja vaarallinen, 
koska radalla oli sekä ahdasta että 
kova vauhti. 

Rooman kaupungin katukuvaan 
kuuluivat myös kylpylät eli ter-
mit. Siellä niin rikkaat kuin köy-
hät huolehtivat puhtaudestaan. 
Termejä oli pääkaupungin ohel-
la eri puolilla valtakuntaa. Suurin 
Rooman kylpylöistä, Caracallan 
kylpylät, rakennettiin noin 212 
jaa. Kylpyläosastojen lisäksi siel-

lä oli kirjastoja ja tiloja urheilua 
varten. Caracallan kylpylöissä oli 
myös isohko puutarha. Kylpylät 
eivät siis olleet pelkästään puhdis-
tautumista, vaan myös yhdessä-
oloa varten.

Kreikkalaisten tapaan roomalai-
set kävivät myös teatterissa, har-
rastivat runoutta sekä arvostivat 
kuvanveistoa ja maalaustaidet-
ta. Useista kaivauksissa löytyneis-
tä roomalaisista kodeista on löy-
detty muun muassa taidokkaita 
mosaiikkiteoksia. Kaivauksia on 
tehty erityisesti Pompejin kau-
pungissa. 

Yksityiskohta Marcus Aureliuksen pylväästä Roomassa.
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Pompeji tuhoutui Vesuviuksen 
tulivuoren purkauksessa vuonna 
79 jaa. ja oli kadoksissa lähes 1700 
vuotta. Viimeisten kahden sadan 
vuoden aikana tehdyt Pompejin 
kaivaukset ovat tarjonneet valta-
vasti uutta tietoa antiikin Rooman 
ihmisten elämästä. Kaivauksista 
on löytynyt roomalaistaloja lähes 
sellaisina kuin ne olivat purkauk-
sen aikaan.

Rooman tuho
Yksi tutkituimmista historian ai-
heista on Rooman kukoistuk-
sen mureneminen ja valtakun-
nan hajoaminen. Syitä on esitetty 
useita. 

Suuren valtakunnan johtami-
nen oli vaikeaa ja kun naapuri-
heimot kävivät vahvemmiksi, ne 
tunkeutuivat Rooman alueen si-
säpuolelle. Taistelu vallasta joh-
ti epäluottamukseen, ja talouden 
romahtaminen puolestaan köyh-
dytti koko valtakuntaa. 

Aikanaan esitettiin myös syitä, 
jotka on nykyään jo hylätty. Ar-
veltiin että roomalaisten terveys 
olisi turmeltunut sen vuoksi että 
roomalaiset vesiputket sisälsivät 
lyijyä. Toisen hylätyn selityksen 
mukaan roomalaiset olisi vallan-
nut henkinen velttous. Nämä se-
litykset eivät ole nykytietämyksen 
valossa kovin vakuuttavia.

Rooman valtakunnan tuhou-
tuminen voidaan myös kiistää. 
300-luvulla valtakunnan sisälle 
alkoi hahmottua kaksi Roomaa: 
Itä- ja Länsi-Rooma. Nämä erosi-
vat kahdeksi valtakunnaksi vuon-
na 395 jaa. Länsi-Rooman mahti 
murentui lopullisesti 400-luvun 
lopulla. 

Itä-Rooman valtakunta jatkoi kui-
tenkin olemassaoloaan yli tu-

Pompejista löytynyt seinämaalaus, joka kuvaa 
varakasta naista vahataulujen ja piirtimen 
kanssa, n. 55-79 jaa.
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Tutki: 
Rooman kaupungin asukkaat alkoivat muuttaa 300-luvulta jaa 
alkaen maaseudulle enenevissä määrin. Miksi?

Konstantinopolin (nykyisen Istanbulin )Hagia Sofian 
kirkko. Se muutettiin moskeijaksi vuonna 1453.  
Nykyään rakennus toimii museona.  

hat vuotta, aina vuoteen 1453. 
Itä-Rooman keskuksena oli Kons-
tantinopoli (nykyinen Istanbul), 
jonne keisari Konstantinus suuri 
siirsi Rooman valtakunnan pää-
kaupungin 320-luvulla. 



HAKEMISTO JA LIITTEET 154

HAKEMISTO JA LIITTEET

1. AINEISTOT 

Johdanto
TARINA ATLANTIKSESTA
1 Platon. Teokset 5. Kreikan kielestä suomentaneet M. Itkonen-Kaila, A. M. Anttila & M. Tyni. 
Otava: Helsinki (1982).

Esihistoriallinen aika
ENSIMMÄISET IHMISET SUOMESSA
2 Museovirasto 2016 (http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/tutkimus/
susiluola)
3 Jouni K. Kemppainen. Helsingin Sanomien Kuukausiliite 1.12.2012: ”Ennen meitä Suomessa 
asui neandertalinihmisiä - vai asuiko?”
KEITÄ OLIVAT FENNIT?
4 Tacitus: Germania. Käännös latinan kielestä Tuomo Pekkanen. Yliopistopaino: Helsinki (1988). 
HAMMURABIN LAIT
5 Hammurabin lait. Muinaisbabylonian kielestä suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä va-
rustanut Armas Salonen. WSOY: Helsinki (1951).
BABYLONIALAINEN PERHE
6 William Muss-Arnolt. ”Some Babylonian Laws,” teoksessa Assyrian and Babylonian Literatu-
re: Selected Transactions, With a Critical Introduction by Robert Francis Harper. New York: D. 
Appleton & Company (1904), s. 445-447. Englannin kielestä sitaatin suomentanut S. Mikkonen.
PYRAMIDIT – YKSI MAAILMAN IHMEISTÄ
7 Herodotos. Historiateos I-II. Kreikan kielestä suomentanut Edv. Rein. WSOY: Porvoo (1907).
8 Oskari Mantere & Gunnar Sarva. Keskikoulun yleinen historia. Oppi- ja lukukirja keski- ja tyttö-
kouluille sekä seminaareille. Vanha ja keskiaika. Kahdeskymmenesneljäs, muuttamaton painos. 
WSOY: Helsinki (1962) [1. painos vuodelta 1915], s. 16.
9 Netta Vuorinen. Egyptin hautalöytö. Ketkä todella rakensivat Gizan pyramidit. Suomen Kuva-
lehti 11.1.2010.

Vanha aika ja antiikin perintö
EUROPA SAAPUU KREETALLE
0 Homeros. Ilias (14. luku). Kreikan kielestä suomentanut O. Manninen. WSOY: Porvoo (1919).
1 Hesiod, The Catalogues of Women and Eoiae (fragments). Alkuperäisteksti 700-luvulta eaa. 
Englanninkielinen käännös Hugh G. Evelyn-White. The University of Adelaide (2014), fragmentti 
19. Englannin kielestä sitaatin suomentanut M. Rautiainen.
ARPA RATKAISEE
12 Thukydides: Peloponnesolaissota (2. kirja, luvut 37-43). Kreikan kielestä suomentanut Emil 
Hårdh. Kirjapaino-Osakeyhtiö Sana: Helsinki (1912).
TERVE SIELU
13 Aisopoksen tarinoita, 500-luku eaa. Valikoinut ja kreikan kielestä suomentanut M. Itko-
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nen-Kaila. Otava: Helsinki (1975).
ORJUUS ANTIIKIN KREIKASSA
14 Hesiod. Works and days. Alkuperäisteksti n. 750 eaa. Englanninkielinen käännös Hugh G. Eve-
lyn-White. Loeb Classical Library (1914). Rivit 405-413. Englannin kielestä sitaatin suomentanut 
S. Mikkonen
15 Demosthenes. The Orations of Demosthenes Against Timocrates, Aristogiton, Aphobus etc. 
Alkuperäisteksti n. 350 eaa. Englanninkielinen käännös Charles Kennedy. G. Bell, (1877) s. 43. 
Englannin kielestä sitaatin suomentanut S. Mikkonen
16 Aristoteles. Politiikka. Alkuperäisteksti 330 eaa. Suomentanut A. M. Anttila. Selitykset laatinut 
Juha Sihvola. Teokset VIII. Gaudeamus: Helsinki (1991).
SUDEN KASVATTAMAT POJAT
17 Vergilius. Aeneis. Ilmestyi latinaksi n. 20 eaa. Suomentanut A. Rönty. Loki-kirjat: Helsinki, s. 
35-36.
JULIUS CAESARIN MURHA
18 Plutarkhos. Julius Caesar. Kuuluisien miesten elämäkertoja. (Bioi parallēloi.) Ilmestyi kreikan 
kielellä n. 80-120 jaa. Kreikan kielestä suomentanut Kalle Suuronen. 3. painos (1. painos 1955). 
WSOY: Helsinki (2001), s. 263-264.
19 William Shakespeare. Julius Caesar. Suomentanut Lauri Sipari. WSOY: Helsinki (2006).
20 Adrian Goldsworthy. Caesar. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Gummerus: Jyväskylä (2008), 
s. 565.
KLEOPATRAN NENÄ VAI KLEOPATRAN PÄÄTTÄVÄISYYS
21 Blaise Pascal, Pensées, Paris: Brunschvicg (1897), 42. (Julkaistu alun perin v.1670, suomennet-
tu nimellä ‘Mietteitä’). Sitaatin suomentanut S. Niiranen.
22 Plutarkhos. Marcus Antonius. Kuuluisien miesten elämäkertoja. Ilmestyi kreikan kielellä n. 80-
120 jaa. Sitaatin suomentanut S. Niiranen Bernadotte Perrinin englannin kielisen käännöksen 
(1914) pohjalta.
PERHE ANTIIKIN ROOMASSA
23   Oliver J. Thatcher (toim.), The Library of Original Sources (Milwaukee: University Research 
Extension, 1901), Vol. III: The Roman World, s. 9-1. Englannin kielestä sitaatit suomentanut S. 
Mikkonen. 
24 Mary R. Lefkowitz and Maureen B. Fant. Woman’s life in Greece and Rome. Source Book in 
Translation. John Hopkins University Press (2005). Englannin kielestä tekstikatkelman Naisen ano-
mus vapaudesta toimia ilman holhoojaa (Oxyrhynchus papyrus 1467. G) suomentanut S. Mikko-
nen. 
LAPSI ANTIIKIN ROOMASSA
25 Ville Vuolanto: Vihaisen lapsen kirje roomalaisajan Egyptistä (P.Oxy. I 119), blogista https://
blogs.uta.fi/trivium/2016/02/17/vihaisen-lapsen-kirje-roomalaisajan-egyptista-p-oxy-i-119/ [Luet-
tu 9.1.2018]
KAIKKI TIET VIEVÄT ROOMAAN
26 Flavius Josefus. Iudaike Arkhaiologia (Juutalaisten muinaisajat). Ilmestyi kreikaksi n. vuonna 94 
jaa. Sitaatin suomentanut M. Rautiainen William Whistonin vuonna 1737 tekemästä englannin-
kielisestä käännöksestä. Whistonin teos löytyy internetissä osoitteesta: http://www.gutenberg.
org/ebooks/2848
27 Plinius nuoremman kirjeitä Trajanuksen ajan Roomasta. Alkuperäisteksti n. 110 jaa. Latinan 
kielestä suomentaneet T. Elo ja H. Laakkonen. SKS: Helsinki (2005).
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28 Tacitus. Keisarillisen Rooman historia. Alkuperäisteksti n. 110-luvulla jaa. Latinan kielestä suo-
mentanut I. Kajanto. WSOY: Helsinki (1997).
29 Raamattu, Markuksen evankeliumi 15: 2-15. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisko-
kouksen vuonna 1992 käyttöönottama suomennos. Markuksen evankeliumin synty ajoitetaan n. 
vuoteen 70 jaa.
KAUPUNGIN MONET KASVOT
30 Petronius Arbiter. Trimalkion pidot. Ilmestyi noin 80 jaa. Latinan kielestä suomentanut. Edv. 
Linkomies. Otava: Helsinki (1988), s. 10-11.
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3-1 Kivikautisia kirveitä ja nuijia. Saarijärven Kivikauden kylä. Kuva © Simo Mikkonen.
3-2 Saraakallion Hirvivene, Laukaa. Alun perin venekuvaksi tarkoitettuun kuvioon on myöhemmin lisätty hir-
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4-4 Pallopontinen miekka noin vuodelta 1350-1500. Museoviraston Arkeologian esinekokoelma.
5-1 Linda Piekäinen © Metsän henki, grafiikan vedos, 2017.
5-2 Saamelainen noitarumpu, Kemin lappi. Nordiska museet, Tukholma, Ruotsi. Kuva: Mats Landin.
5-3 Saamelaisrumpu, Jens Anreas Friisin piirros ja kuvaus teoksesta Lappisk mythologi, eventyr og folkesagn 
(1871). 
5-4 Saamelainen ja noitarumpu. O.H. von Loden (Firenze) kuparikaiverrus Knud Leemin alkuperäisestä piir-



HAKEMISTO JA LIITTEET157

roksesta. Teoksesta ”Beskrivelse over Finnmarkens Lapper”, 1767. 
5-5 Noitarummun päristin. Oslon historiallinen museo. Kuva: Thorguds (nimimerkki). 
5-6 Pohjolan saamelaisia kotien edessä todennäköisesti pohjois-Ruotsissa. Valokuva vuosilta 1900-1920, 
Granbergs Nya Aktiebolag.
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11-3 Minotauroksen surma. Saviruukku noin vuodelta 490-480 eaa. British Museum: Creative Commons.
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Domain.
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Domain.
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17-1 Hopeinen kolikko, jossa teksti ja kuva Caesarista. Tasavallan aika, 47–46 eaa. The Metropolitan Museum 
of Art: Public domain. 
17-2 Ludwig Gottlieb Portman: Julius Caesarin Murhamurha,  1801. Rijksmuseum: Public Domain.
17-3 Mahdollisesti nuoren Julius Caesarin kasvokuva. Patsas Augustinuksen ajalta, noin 5 eaa. The Metropo-
litan Museum of Art: Public Domain.
18-1 Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770): Kleopatran pidot, 1743-1744. Public Domain.
18-2 Kreikkalainen kolikko, hopeinen tetradrakma, jossa toisella puolella Kleopatran, toisella Marcus An-
toniuksen kuva, 36-33 eaa. Kuva: Sailko (nimimerkki).
18-3 William Wetmore Storyn veistos Kleopatrasta  vuodelta 1869. The Metropolitan Museum of Art: Pub-
lic domain.
18-4 Marmoriveistos Egyptin Kleopatra VII:stä, noin 30–-40 eaa. Altes Museum Berlin. Kuva: Louis le Grand, 
Public Domain. 
18-5 Kuvaruutukaappaus Elizabeth Taylorista, Cleopatra-elokuvan (1963) traileri. Public Domain.
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Napoli: Public Domain.
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19-3 Naisen hautakivi. Tuntematon tekijä. Hautakivi antiikin Rooman ajalta. Rijksmuseum, http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COLLECT.451401.  Public Domain. 
19-4 Aristokraattisen pojan patsas. Augustuksen ajalta 27 eaa.- 14 jaa. The Metropolitan Museum of Art: 
Public Domain.
20-1 Roomalaiset pojat pelaavat pallopeliä. 2. vuosisata. Louvren taidemuseo. Kuva: Marie-Lan Nguyen.  
20-2 Oxyrhynkhoksen kaupungista löytynyt papyrus ajalta 75-125 jaa. Kuva: Euclid, Public Domain. 
20-3 Pronssiveistos nuoren pojan päästä Rooman imperiumin alkuajoilta, noin 50-68 jaa. The Metropolitan 
Museum of Art: Public Domain.
20-4 Pronssipatsas lapsesta, jolla on koira sylissään. Myöhäishellenistinen tai keisariaika. 1. vuosisata eaa. -2. 
vuosisata jaa. The Metropolitan Museum of Art: Public Domain.
21-1 Kristus hoitaa verta vuotavaa naista. Yksityiskohta Marcellinuksen ja Pietarin hautaholvin seinämaalauk-
sesta Roomasta, noin 300-350 jaa. Public Domain. 
21-2 Rooman imperiumi 117 jaa. eli laajimmillaan. Ancient History Encyclopedia: Public Domain. 
21-3 Vatikaanin Pietarinkirkko. Public Domain. 
21-5 Roomalainen maantie Tall Aqibrin’iin Syyriassa. Kuva: Bernard Gagon. 
21-4 Roomalaisen talon lattiaa ja perustuksia myöhäisroomalaiselta ajalta. Kaivaus sijaitsee La Olmedassa Pa-
lencian alueella Pohjois-Espanjassa
22-1 Iltavalaistu Colosseum. Kuva: Diliff (nimimerkki). 
22-2 ”Habinnas ja Scintilla saapuvat”. Norman Lindsayn teoskuvitusta Petronius Arbiterin kirjaan Trimalkion 
pidot, engl. laitos 1922: Public Domain. 
22-3 Circus Maximus. Public Domain. 
22-4 Marcus Aureliuksen pylväs. Yksityiskohta. kuva: Barosaurus Lentus. 
22-5 Pompejista löytynyt seinämaalaus, joka kuvaa varakasta naista vahataulujen ja piirtimen kanssa, n.55-79 
jaa. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Kansallinen arkeologian museo, Napoli, Italia: Public Domain
22-6 Hagia Sofian kirkko Istanbulissa, Turkissa. Valokuva. Royalty Free Stock Photo. 

Kannen kuvat artikkelien kuvista: 3-1, 3-2,9-1, 10-1, 22-5 jne. (laita Teija  nämä lopullisen kannnen mukaan )
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3. Kirjoittajat
Anna Veijola työskentelee historian ja yhteiskuntaopin opettajana Jyväskylän Normaalikoulussa. 
Hän on toiminut myös historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväsky-
län yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa. Annaa kiinnostaa kriittisen ajattelun taitojen kehittä-
minen historian opetuksessa. Oppikirjan tekemiseen häntä innosti ajatus tuottaa oppilasryhmän 
ja opettajan tarpeiden mukaan muokattavia aineistoja, jotka kannustavat omaan ajatteluun sekä 
yhdessä toimimiseen. 

Matti Rautiainen toimii historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopis-
ton Opettajankoulutuslaitoksessa. Tätä ennen hän toimi yläkoulun ja lukion opettajana. Rauti-
ainen on kehitellyt tutkivan oppimisen menetelmiä historian opetukseen alakoulusta korkea-as-
teelle. Häntä kiinnostavat erityisesti historiaan liittyvät merkitykset ja oppilaan aktiivinen rooli 
oppimisessa.

Simo Mikkonen on akatemiatutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. 
Hän on tutkijana erikoistunut 1900-luvun Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan, mutta kiinnostunut 
laajasti myös historian pedagogiikan kysymyksistä. Hän on pyrkinyt rakentamaan siltoja yliopis-
ton ja koulumaailman välille. Häntä kiinnostavat myös historian käyttö ja historian yhteiskunnal-
liset merkitykset.

Susanna Niiranen työskentelee yliopistotutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yli-
opistossa. Hänen erikoisalaansa on keskiajan ja uuden ajan alun historia. Hän on tutkinut näihin 
aikakausiin liittyen niin kansankielistymisen prosesseja kuin vallan legitimointiin liittyvää dynastis-
ta kulttuuria. Häntä kiinnostavat myös historiapolitiikka ja historiakulttuuri eli historian myöhem-
pi käyttö sekä pedagogiset kysymykset niin koulu- kuin yliopistomaailmassa.
 
 
TEHO – TUTKIVAA JA ELÄYTYVÄÄ HISTORIAN OPETUSTA
 
TEHO on Jyväskylän yliopistossa toimiva historian opetuksen ja oppimisen tutkimusryhmä. Työm-
me perustuu historian opetuksen ja oppimisen kehittämistyölle, jota myös tutkimme. Tavoitteem-
me on uudistaa historian opetusta niin, että se perustuu historian taitojen (tulkinta, kriittinen 
ajattelu), historiallisen tiedon luonteen sekä historian merkitysten opiskelun ympärille. Näemme 
oppijan aktiivisena toimijana, joka kriittisen tarkastelun lisäksi luo ja tuottaa historiaa erilaisina 
tuotoksina sekä soveltaa tietoa elämässään. Historia onkin tärkeässä roolissa kansalaiseksi kasva-
misessa. Historia avaa oman näkökulmansa siihen, mitä on olla ihminen.

Kirjoittajista Anna Veijola, Simo Mikkonen ja Matti Rautiainen kuuluvat TEHO- tutkimusryhmään.  


