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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 
 

Tehtävä 1 
 

Miksi Roomaa voidaan pitää patriarkaalisena yhteiskuntana? 
 

● Perheessä isällä oli suurin auktoriteetti, eikä sitä saanut kyseenalaistaa. 

● Isällä oli oikeus kurittaa lapsiaan. 
● Hän valitsi lapsilleen puolisot ja samalla sopi yhteiskunnallisia suhteita. 

● Isä johti perheen uskonnollisia menoja. 
● Vain miehet saivat osallistua politiikkaan. 
● Sana patriarkaalisuus tulee latinan sanasta pater, joka tarkoittaa isää. 

 

Tehtävä 2 
 

Perustele väite: Antiikin roomalaiset keskittyivät käytännön 

asioihin. 
 

● Roomalaisten jumalilla oli käytännölliset ominaisuudet verrattuna Kreikan 

jumaliin. 
● Ihmisten tehtävä oli palvoa jumalia, ja jumalat hoitivat sen jälkeen oman 

osuutensa. 

● Roomalaiset keskittyivät insinööritaidon kehittämiseen mm. vesijohtojen, 
viemäreiden sekä rakennusten ja tieverkostojen rakentamiseen. 

● Lainsäädännöllä ja sen kehittämisellä oli roomalaisessa yhteiskunnassa 
keskeinen merkitys, ainakin ennen keisariaikaa. 

 

Tehtävä 3 
 

Pohdi, miksi kristinusko muuttui Roomassa kielletystä 

uskonnosta ainoaksi sallituksi. 
 

● Idän pelastususkonnot vetosivat roomalaisiin erityisesti 200-luvulla, 
koska elämä oli epävarmaa. 

● Kristinuskon suosiota lisäsivät: 
○  alkukirkon ajatukset tasa-arvosta houkuttivat myös orjia ja naisia 
○  seurakuntajärjestelmä teki yhteisöistä tiiviitä 

○  hyvät kulkuyhteydet levittivät ajatuksia 
○  ilosanoma rappioituvan Rooman keskellä. 

● Konstantinus Suuri käytti kristinuskoa hyväkseen taistelussa Liciusta 
vastaan: Konstantinus hankki kristittyjen kannatuksen suosimalla heitä. 
Kristityt saivat verohelpotuksia ja kirkkoja rakennettiin. Hän itse otti 

kasteen vastaan vasta kuolinvuoteellaan vuonna 337. 
● Kristinuskosta tuli ainoa sallittu uskonto Theodosius Suuren aikana 

vuonna 392. 
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Tehtävä 4 
 

Esseetehtävä: Millainen vaikutus antiikilla on ollut länsimaiseen 
kulttuuriin? 
 

● Kreikasta ja hellenistiseltä alueelta vaikutteita erityisesti mytologian, 

taiteen, kirjallisuuden, filosofian sekä demokratian alueille.  
● Roomasta tuli paljon vaikutuksia suoraan niihin yhteiskunnan osa-

alueisiin, jotka liittyivät imperiumin hallintoon (lainsäädäntö, latina, 
insinööritaito). 

● Rooman yhtenäinen imperiumi mahdollisti sen, että kulttuurivaikutteet 

levisivät laajalle alueelle Euroopassa. Merkittävää on ollut esimerkiksi 
vaikutteet kieleen latinan kielen kautta. 

● Kristinuskon leviäminen voidaan katsoa myös roomalaiskulttuurin 
vaikutukseksi.  

  

Tehtävä 5 
 

Sijoita seuraavat tapahtumat kronologiseen järjestykseen: 
 

Oikea järjestys: 
d) antiikin Ateenan suuruuden aika (400-luku eaa.) 
b) hellenismi (323–30 eaa.) 

a) Rooman keisariaika (27 eaa.–476 jaa.) 

e) kristinuskon voitto (300-luku jaa.)  

c) Länsi-Rooman tuho (476 jaa.)  
 

Tehtävä 6 (nettitehtävä) 
 

Etsi artikkeli, jossa listataan antiikin Rooman kulttuurin 

tärkeimpiä esineitä tai asioita. Käytä esimerkiksi hakusanoja 
“ancient roman innovations”. Mitä artikkelissa mainitut asiat 

kertovat roomalaisesta kulttuurista? 
 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 


