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EGYPTIN KORKEAKULTTUURI (alkanut noin 2500 eaa.) 

 

1) Ihmisillä on ammatit. Jokaisella on oma tehtävänsä. 

2) Ihmiset osaavat kirjoittaa (kirjurit). 

3) Ihmiset asuvat kaupungeissa. 

4) Ihmisillä on hallitsija. 

5) Ihmiset tekevät taidetta, tiedettä ja arkkitehtuuria. 

 

Niili-joki 

Vaikka Egypti on kuiva ja kuuma maa, maanviljely on ollut aina siellä mahdollista, koska 

maan läpi virtaa Niili-joki.  

Niili on maailman pisin joki (6 650 kilometriä pitkä). 

Maanviljely oli mahdollista, mutta vain joen rannoilla.  

Kun joki tulvi, tulva toi mukanaan hedelmällistä lietettä.  

Tulva tapahtui kerran vuodessa, mutta se kesti useita kuukausia.  

Egyptiläiset kuljettivat jokea pitkin veneissä myös tavaraa. 

Ihmiset alkoivat rakentaa taloja, kyliä ja kaupunkeja joen rannoille.  

Näin alkoi syntyä Egyptin korkeakulttuuri.  

 

Yhteiskunta 

Egyptin hallitsija eli kuningas oli nimeltään faarao.  

Ihmiset pitivät faaraota jumalana. 

Miehet ja naiset olivat melko tasa-arvoisia.  

Kouluun pääsivät vain harvat, rikkaat ja valitut. 

Koulussa opiskeltiin kirjurin ammattiin.  

Rikkaiden talot olivat isoja.  

Niissä oli myös oma puutarha.  

Orjat palvelivat rikasta perhettä ja hoitivat kaikki kotityöt ja huolehtivat lapsista. 

Rikkaiden vaatteet olivat värikkäitä, ja he käyttivät peruukkeja sekä meikkiä, niin miehet 

kuin naisetkin.   

Köyhemmät ihmiset elivät pienissä savitaloissa. 

Köyhät pukeutuivat hyvin yksinkertaisesti. 

  



Kuolema ja hautaaminen 

Egyptiläisillä oli paljon erilaisia jumalia, joihin he uskoivat. 

Egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään.  

Eli he uskoivat, että elämää oli myös kuoleman jälkeen.  

Ihminen sai ikuisen elämän, jos oli elänyt oman elämänsä hyvin. 

Kun ihminen kuoli, ruumis palsamoitiin eli siitä tehtiin muumio.  

Ruumiin sisältä poistettiin sisälmykset, ja ne laitettiin säilytykseen erilaisiin astioihin.  

Nämä astiat laitettiin mukaan hautaan.  

Ruumis täytettiin sahanpurulla ja kankailla.  

Sitten ruumista pidettiin kymmeniä päiviä suolaliuoksessa, jotta se kuivuisi.  

Kun ruumis oli muumioitunut, se kiedottiin pellavasuikaleisiin.  

Hautaan laitettiin mukaan myös erilaisia tavaroita, vaatteita, ruokaa ja työkaluja, koska 

uskottiin, että ihminen tarvitsisi niitä myös toisessa maailmassa. 

Faaraon hauta-arkku on nimeltään sarkofagi.  

Siihen maalattiin kasvot, jotta henki tunnistaisi arkun omakseen.  

Faaraon hauta oli aina hienoin ja se oli täynnä kultaisia tavaroita. 

Rikkaiden haudat olivat hienommat kuin köyhien ihmisten.  

 

Pyramidit                                                  

   ramppi 

 

Tutkijoilla on useita teorioita siitä, miksi pyramidit rakennettiin kauan sitten.  

Yksi tutkijoiden ajatuksista on se, että faarao halusi rakentaa pyramidin omaksi 

haudakseen.  

Pyramidi oli paikka, johon faarao voitiin haudata, kun hän kuoli.  

Pyramidi rakennettiin korkeaksi, jotta faaraon henki voisi kiivetä paremmin taivaaseen 

muiden jumalien luokse.  

Pyramidien rakentaminen kivistä on ollut raskasta, eivätkä tutkijat tiedä vieläkään, miten se 

tarkalleen tehtiin.  



Yksi vaihtoehto on, että pyramidin sivussa oli ramppi, jota pitkin painavat kivet oli helpompi 

kuljettaa.  

Pyramidin sisällä on käytäviä ja kammioita eli huoneita.  

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, ketkä pyramideja rakensivat.  

Rakentajina toimivat ehkä orjat ja maanviljelijät tai jopa taitavat rakennusmiehet.  

Pyramidin rakentamiseen tarvittiin tuhansia ihmisiä ja rakentaminen saattoi kestää jopa 20 

vuotta. 

Haudanryöstäjät ovat ryöstäneet paljon kultaa ja tavaroita pyramidien haudoista. 

Egyptin suurin pyramidi on Kheopsin pyramidi.   

 

Hieroglyfit 

Hieroglyfit ovat muinaisten egyptiläisten kirjoitusjärjestelmä, jolla kirjoitettiin Egyptin kieltä. 

Se oli aluksi vain kuvakirjoitusta.  

Hieroglyfit kirjoitettiin ylhäältä alaspäin.  

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Niili on Egyptissä virtaava maailman pisin joki. 

2. Niili tulvii ja tuo mukanaan hedelmällistä lietettä. 

3. Faarao on Egyptin hallitsija. 

4. Ihmiset uskoivat eri jumaliin ja pitivät myös faaraota jumalana. 

5. Miehet ja naiset olivat melko tasa-arvoisia. 

6. Rikkaat ja köyhät olivat tasa-arvoisia. 

7. Egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään. 

8. Palsamointi tarkoittaa, että ihmisen ruumiista tehtiin muumio. 

9. Ruumiin sisälmykset jätettiin sisälle, kun ihmisestä tehtiin muumio.  

10. Sarkofagi on faaraon kruunu.  

11. Pyramidit rakennettiin faaraoiden haudoiksi. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä tärkeä joki virtaa Egyptin läpi? 

2. Mitä hyötyä oli siitä, että Niili tulvi? 

3. Kuinka usein Niili tulvi ja kuinka kauan? 

4. Mihin ammattiin koulussa opiskeltiin? 

5. Mitä tarkoittaa, että egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään? 

6. Miksi pyramidit rakennettiin? 

7. Miksi pyramidit rakennettiin korkeiksi? 

8. Mitä oli pyramidin sisällä? 

9. Miksi hautaa laitettiin mukaan myös tavaroita? 

10. Mitä ovat hieroglyfit? 

  



EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• kirjurit 

• hallitsija 

• arkkitehtuuri 

• Niili-joki 

• hedelmällinen liete 

• faarao 

• peruukki 

• palsamointi 

• muumio 

• sisälmykset 

• sarkofagi 

• sahanpuru 

• suolaliuos 

• pellavasuikaleet 

• pyramidi 

• haudanryöstäjät 

• Kheopsin pyramidi 

• kammio 

• hieroglyfit 

• kirjoitusjärjestelmä 

• Egypti 

• egyptiläinen 

• korkeakulttuuri 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
1) Niili-joen merkitys egyptiläisille. 

- Miten Niili on vaikuttanut ihmisten elämään? 

- Miten se on vaikuttanut kaupunkien rakentamiseen ja maanviljelyyn? 

 

2) Egyptiläinen yhteiskunta. 

- Miten ihmiset elivät? 

- Mikä oli miesten ja naisten asema? 

- Vertaile rikkaiden ja köyhien elämää (asuminen, pukeutuminen). 

 

3) Kuolema ja hautaaminen muinaisessa Egyptissä. 

- Mihin ihmiset uskoivat? 

- Miten haudattiin rikkaat? 

- Miten haudattiin köyhät? 

- Mitä hautoihin laitettiin mukaan ja miksi? 

 

4) Pyramidit. 

- Miksi pyramideja rakennettiin ja miten?  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET 
  



EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Oikein. 

2. Oikein. 

3. Oikein. 

4. Oikein. 

5. Oikein. 

6. Väärin. (Rikkaat ja köyhät olivat eriarvoisia.) 

7. Oikein. 

8. Oikein. 

9. Väärin. (Sisälmykset poistettiin aina.)  

10. Väärin. (Sarkofagi on muumion / faaraon hauta-arkku.)  

11. Oikein.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Egyptin läpi virtaa Niili-joki. 

2. Tulva toi mukanaan hedelmällistä lietettä, parempi maanviljelylle.  

3. Niili tulvi kerran vuodessa, ja tulva kesti useita kuukausia.  

4. Koulussa opiskeltiin kirjuriksi. 

5. Ihmiset uskoivat, että elämää on myös kuoleman jälkeen. 

6. Pyramidit rakennettiin faaraoiden haudoiksi.  

7. Jotta faaraon henki voisi kiivetä paremmin taivaaseen muiden jumalien luokse. 

8. Pyramidin sisällä oli käytäviä ja kammioita eli huoneita. 

9. Uskottiin, että ihminen tarvitsee tavaroitaan toisessa maailmassa.  

10. Hieroglyfit ovat muinaisten egyptiläisten kirjoitusjärjestelmä (kuvakirjoitusta). 

 


