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Näkökulmia kuvien ja tehtävien käsittelyyn 
 

Tehtävä 1 
 

Perustele väite: Länsimaisen kulttuurin juuret ovat Lähi-idän 

korkeakulttuurissa.  
 

● Sekä Kreikassa että Roomassa omaksuttiin tapoja Lähi-Idän kulttuureilta. 
● Kreikan syntyyn liittyvissä tarinoissa kerrotaan Lähi-idän kauniista 

prinsessasta Europesta, jonka Zeus houkutteli mukaansa. Tämän tarinan 
nähdään kertovan kulttuurin siirtymisestä Lähi-idästä Eurooppaan.  

● Kreikkalaiset saivat vaikutteita erityisesti Mesopotamiasta. 
● Vaikutteita tuli esimerkiksi tähtitieteeseen, ajanlaskuun ja 

matematiikkaan.  

● Hammurabin lakien ideat näkyvät länsimaisessa lainsäädännössä. 
● Lisäksi monet filosofiset ja uskonnolliset suuntaukset tulivat Lähi-idästä.  

● Itäisten alueiden merkitystä ei ole korostettu länsimaisessa 
historiankirjoituksessa. 

○  Varhaisista korkeakulttuureista tiedetään vähän. 

○  Euroopassa on renessanssista alkaen korostettu antiikin 
kulttuurien merkitystä. 

○  Euroopassa on poliittisista syistä vähätelty länsimaisen kulttuurin 
itäisiä juuria. 

 

Tehtävä 2 
  

Tee käsitekartta uskonnon heijastumisesta antiikin Kreikan 

kulttuuriin. 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 
● Näkökulmina voivat olla esimerkiksi vaikutukset arkielämään, taiteisiin, 

urheiluun, teatteriin ja rakennuksiin. 
 

Tehtävä 3 
 

Millainen oli naisen asema antiikin Kreikassa?  
 

• Naisten asema vaihteli eri kaupunkivaltioissa sekä yhteiskuntaluokissa. 
● Ateenassa tytöt naitettiin usein nuorina vanhemmille miehille. 
● Naisten ja miesten välinen suhde oli usein etäinen. 

● Naisten tehtävänä oli synnyttää terveitä jälkeläisiä ja kasvattaa heitä. 
● Naisilla oli vähän mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa ja esimerkiksi 

Ateenassa naisilla ei ollut äänioikeutta eivätkä he voineet edustaa itseään 

oikeudessa. 
● Naiset olivat usein suljettu julkisen elämän ulkopuolelle, mutta vastasivat 

ja määräsivät kodista ja sen raha-asioista. 
● Spartassa naisilla saattoi olla omaisuutta sekä vaikutusvaltaa. 
● Alemmissa yhteiskuntaluokissa naiset tekivät töitä kuten miehet. 
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Tehtävä 4 
 

Kuvaile antiikin klassisen taiteen keskeisiä piirteitä. 
  

Klassinen aika oli noin 480–330 eaa. (lat. classus eli ensiluokkainen) eli 
persialaissodista Aleksanteri Suuren kuolemaan. 
 

● Arkkitehtuuri: 
○  kehittyi erityisesti Perikleen ajan Ateenassa, jolloin suuri määrä 

kreikkalaisia arkkitehteja ja kuvanveistäjiä työskenteli Ateenan 
Akropoliilla 

○  pyrkimys harmoniaan: pylväät, päätykolmiot ja portaat 
 

• Kuvanveisto: 
○  pyrkimys harmoniaan matemaattisten suhteiden avulla ja hiotulla 

tekniikalla  

○  tutkittiin lepoa ja toimintaa (pysähtynyt liike)  

○  ihmishahmon paino tyypillisesti toisella jalalla 
 

● Attikasta ja Olympiasta on säilynyt kreikkalaisia alkuperäispatsaita, 

mutta pääasiassa patsaat ovat säilyneet roomalaisina kopioina. 
● Maalaustaide tunnetaan lähinnä maljakkomaalausten ansiosta. 

 


