
 

 
 

© Forum    1 

 

 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

Miksi Ateenassa siirryttiin demokratiaan? 
 

● Ennen demokratiaa valtaa piti maata omistavat ylimykset, sillä vain heillä 

oli varaa varustaa ratsastava sotilas. 
● Ateena rikastui kaupankäynnillä, joten maaomaisuus menetti 

merkitystään. 
● Sodankäyntitavat muuttuivat ja jalkamiesten merkitys kasvoi 

ratsumiesten sijaan. 

● Jalkamiesten varusteet olivat edullisempia, joten useammalla oli varaa 
varustaa itsensä ja osallistua armeijaan. 

● Jalkamiehet alkoivat vaatia poliittisia oikeuksia. 
● Soutajien merkitys laivastossa oli suuri, joten valtaa oli jaettava myös 

heille. 

● Sotilaalliset syyt sekä taloudelliset muutokset johtivat vähitellen 
demokratiaan. 

  

Tehtävä 2 
 

Lue oppikirjassa oleva lainaus Perikleeltä ja ota kantaa 

väitteeseen: Perikles oli väärässä luonnehtiessaan Ateenaa 
demokratiaksi. 
 

● Perikles ei ottanut huomioon sitä, että päätöksiä tekivät vain miespuoliset 
Ateenan kansalaiset. 

● Hyvin pieni osa Ateenan asukkaista oli Ateenan kansalaisia. 

● Esimerkiksi orjilla, metoikeilla ja naisilla ei ollut äänioikeutta. 
● Lähdekritiikki: Perikles arvioi oman kaupunkivaltionsa poliittista 

järjestelmää. 
  

Tehtävä 3 
 

Pohdi, mitä yhteisiä ja erottavia piirteitä on antiikin ja meidän 
aikamme demokratioilla. 

 
Yhteisiä piirteitä: 
 

● päättäminen yhdessä asioista, ei harvainvaltaa tai diktatuuria 

● poliittiset oikeudet valtiollisissa asioissa vain kansalaisilla 
● ikäraja poliittiselle osallistumiselle  

● alueellinen tasa-arvo: esim. Ateenan neuvostossa 50 edustajaa joka 
kaupunginosasta 

● kansankokoukset noin kerran viikossa (vrt. täysistunto) 

● asioista päätetään äänestämällä   

● ”päivärahan” maksaminen luottamustehtävistä   

● asioiden valmisteleminen pienemmissä elimissä (viidensadan neuvosto)  
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● yhteiskunta kannustaa osallistumaan politiikkaan ja puhetaidolla on 
edelleen merkitystä politiikassa. 

 

Erottavia piirteitä (Ateena):   
 

● naiset politiikan ulkopuolella  

● päättäjien joukko suhteessa asukaslukuun pieni 
● arvonnan korostuminen henkilöitä valittaessa, ei vaalikampanjoita  
● lain edessä epätasa-arvo ja mielivalta: naiset eivät saaneet esiintyä 

oikeuden edessä ja kansantuomioistuimien jäsenillä ei ollut lainopillista 
koulutusta 

● sananvapaus rajoitetumpaa (ostrakismos)  
● Ateenan demokratia poikkeus kreikkalaisten polisten joukossa 

 

Tehtävä 4 
 

a) Määrittele tietoon perustuva maailmankuva.   
 

● Käsitys maailmasta perustuu järkeen ja havaintoihin. 
 

b) Miten se eroaa myyttisestä maailmankuvasta? 

 
● Myyttinen maailmankuva perustuu uskomuksiin. Kumpikin maailmankuva 

muuttuu tiedon lisääntyessä. 
 

Tehtävä 5 
 

Perustele väite: Hellenismi vaikutti länsimaiseen kulttuuriin. 
 

Itämaisen ja kreikkalaisen kulttuurin törmääminen kehitti ja muutti kulttuuria: 

● polisten tilalle itsevaltaiset kuningaskunnat, joiden johtajia palvottiin 
jumalkuninkaina 

● kauppa kukoisti ja rahatalous levisi aikaisempaa laajemmalle alueelle 
● vanhat kreikkalaisjumalat korvautuivat mysteeriuskonnoilla 
● tieteitä, taiteita ja kulttuuria arvostettiin ja kehitettiin 

● kreikkalaiset ja hellenistiset ajatukset ja asiat levisivät Roomaan, ja 
jäivät vaikuttamaan länsimaiseen kulttuuriin. 

 

Tehtävä 6 (nettitehtävä)  
 

Valitse yksi antiikin filosofeista.  
 

a) Selvitä tarkemmin hänen ajatuksiaan tai saavutuksiaan.  
 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 

b) Arvioi hänen merkitystään historiallisena henkilönä. 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 


