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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
 
Kuvatehtävä: Kalliopiirros Ruotsista. (s. 17) 
Tulkitse kuvaa. Mitä keräily- ja metsästyskulttuuriin liittyviä asioita löydät kuvasta? 

• kalliomaalaus 

• peura- tai hirvieläimiä ja niiden metsästystä yhteistyöllä 

• liikkuminen veneillä 
 
Tehtävä 1 
Luettele esihistorian ajan merkittäviä innovaatioita. 

• kivikirves 

• tulentekotaito 

• korien punonta 

• puheen kehittyminen 
 
Tehtävä 2 
Perustele väite: keräily- ja metsästyskulttuurin ihminen eli luonnon armoilla.  

• Ihmiset elivät liikkuvaa elämää. Leiripaikkaa vaihdettiin, kun lähialueen ravinto oli 
hyödynnetty loppuun. 

• Heimon koko oli noin 30–40 henkeä. Jos heimo kasvoi liian suureksi, koko heimolle ei 
välttämättä enää riittänyt ravintoa.   

• Heimon työnjaon mukaan mies metsästi ja nainen keräili.   

• Ilmaston kylmeneminen heikensi ravintotilannetta ja kasvatti kuolleisuutta.   

• Keskimääräinen elinikä oli noin 30 vuotta.   

• Luolamaalaukset kertovat luonnon kunnioittamisesta. Niillä pyrittiin varmistamaan 
metsästysonnea.  

 
Tehtävä 3  
Mitä sellaisia taitoja keräily- ja metsästyskulttuurin ihmisellä oli, mitä sinulla ei ole?   

• tietoisuus eri puulajien soveltuvuudesta eri tarkoituksiin   

• kasvilajien tunnistus ja tieto kasvien myrkyllisyydestä   

• taito metsästää eri keinoilla esim. ansakuoppia hyväksikäyttäen   

• taito työstää kivestä aseita ja työkaluja  
 
Tehtävä 4 
Ota kantaa väitteeseen: Ihmisen levittäytyminen eri puolille maapalloa oli tuhoisaa. 
 
Puolesta:  

• Levittäytyessään ihminen metsästi yhä enemmän riistaa. 

• Monia lajeja tapettiin sukupuuttoon, etenkin suurriistaa. 

• Muut ihmislajit sulautuivat Homo sapiensiin tai hävisivät tämän vallatessa alueita. 
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Vastaan: 

• Ihminen levittäytyi asuinalueille, jotka olivat sille sopivia. 

• Levittäytyminen mahdollisti väestönkasvun ja myöhemmin kulttuurien kehittymisen eri 
alueille. 

  
Tehtävä 5 
Katso video Lascaux’n luolamaalauksista.  
 
a) Millaisia kuva-aiheita luolaan on tehty?   

• ihmisiä, eläimiä ja erilaisia symbolisia merkkejä  
 
b) Millaisia tulkintoja kuvista ja koko luolasta on esitetty?   

• Kuvien avulla on haettu metsästysonnea.   

• Kuvilla on kenties ollut myös opetustarkoitus.   

• Myyttisen maailmankuvan omanneet ihmiset saattoivat uskoa, että kuvaamalla eläimiä 
eläinkanta lisääntyisi.   

• Luola ja maalaukset ovat saattaneet olla osa uskonnollisia rituaaleja. 

• Maalaukset on saatettu tehdä myös taiteeksi. 
 


