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KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 
Mitä on korkeakulttuuri? 
 
Korkeakulttuuri on yhteiskunta, jossa: 

1) Ihmiset osaavat kirjoittaa.  

2) Ihmiset asuvat kaupungissa. 

3) Ihmisillä on hallitsija. 

4) Ihmisillä on ammatit.  

5) Ihmiset tekevät taidetta ja tutkivat tieteitä. 

Me nykypäivän ihmiset kuulumme siis myös korkeakulttuuriin.  

 

Missä korkeakulttuurit kehittyivät? 

Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiaan (nykyisen Irakin alue) noin 3000 

eaa.  

Joet Eufrat ja Tigris helpottivat sillä alueella maanviljelyä, joten kylät ja kaupungit syntyivät 

näiden jokien viereen. 

Korkeakulttuureja oli Mesopotamian lisäksi myöhemmin myös Aasian, Etelä-Amerikan ja 

Afrikan alueilla.  

 

Ihmiset olivat eriarvoisia ja kuuluivat johonkin yhteiskuntaluokkaan 

Korkeakulttuureissa ihmiset eivät olleet tasa-arvoisia, vaan he elivät eriarvoisina.  

Jokainen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan.  

Tärkein, joka myös päätti kaikista asioista, oli hallitsija.  

Hänen alapuolellaan olivat papit.  

Papit rukoilivat eri asioiden puolesta ja huolehtivat temppeleistä.  

Myös kauppiaat olivat tärkeitä, he olivat myös rikkaita.  

Kauppiaiden alapuolella olivat käsityöläiset, jotka valmistivat tavaroita.  

Heitä alempana olivat maanviljelijät.  

Heikoimmassa asemassa olivat orjat. 

Orja tarkoitti köyhää ihmistä, joka joutui tekemään paljon raskasta työtä ja ehkä jopa ilman 

palkkaa.  

Toinen ihminen omisti orjan, joten orja ei ollut vapaa ihminen.  

Orja voitiin myydä toiselle ihmiselle. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Korkeakulttuuri tarkoittaa kehittynyttä ja osaavaa yhteiskuntaa. 

2. Korkeakulttuurissa ihmiset eivät osaa kirjoittaa. 

3. Nykypäivän ihmiset kuuluvat korkeakulttuuriin.  

4. Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiassa. 

5. Korkeakulttuureja oli Mesopotamian jälkeen myös Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. 

6. Ensimmäisissä korkeakulttuureissa ihmiset elivät tasa-arvoisina.  

7. Jokainen ihminen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan.  

8. Hallitsijan alapuolella seuraavaksi tärkeimpiä olivat papit.  

9. Myös kauppiaat olivat tärkeä ja arvostettu yhteiskuntaluokka. 

10. Heikoimmassa asemassa olivat maanviljelijät.  

11. Orja oli vapaa ihminen.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mitä on korkeakulttuuri? 

2. Missä ja milloin kehittyi ensimmäinen korkeakulttuuri? 

3. Miksi kaupungit syntyivät jokien viereen? 

4. Missä muissa maanosissa oli korkeakulttuureja? 

5. Miten ihmiset olivat eriarvoisia? 

6. Mitä eri yhteiskuntaluokkia oli olemassa? 

7. Kuka oli yhteiskunnassa ylimpänä ja tärkeimpänä? 

8. Kuka oli yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa? 

9. Mikä oli pappien tehtävä? 

10. Orja ei ollut vapaa henkilö. Miten se näkyi hänen elämässään? 

  



KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• korkeakulttuuri 

• yhteiskunta 

• hallitsija 

• Mesopotamia 

• maanviljely 

• Afrikka 

• Aasia 

• Etelä-Amerikka 

• tasa-arvo 

• yhteiskuntaluokka 

• eriarvoinen 

• kauppiaat 

• maanviljelijät 

• orjat 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 

1) Korkeakulttuuri. 

- Mitä tarkoittaa korkeakulttuuri? 

- Missä syntyivät ensimmäiset korkeakulttuurit? 

 

2) Yhteiskuntaluokat. 

- Ihmiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin. Kerro jokaisesta. 

- Laita yhteiskuntaluokat tärkeysjärjestykseen. 

 

3) Minä omassa yhteiskuntaluokassani. 

Kuvittele eläväsi jossakin yhteiskuntaluokassa.  

Kuvaile ympäristöä, perhettäsi, vanhempiesi ammattia.  

Miten muut ihmiset suhtautuvat sinuun ja yhteiskuntaluokkaasi?  

Millaista elämäsi on? 

  



 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET 

  



KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 

 
1. Oikein. 

2. Väärin. (Korkeakulttuurissa ihmiset osaavat kirjoittaa.) 

3. Oikein.  

4. Oikein. 

5. Oikein. 

6. Väärin. (Ihmiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin ja elivät eriarvoisina.)  

7. Oikein.  

8. Oikein.  

9. Oikein. 

10. Väärin. (Heikoimmassa asemassa olivat orjat.)  

11. Väärin. (Orjalla oli omistaja, joka omisti hänet. Orja voitiin myydä eteenpäin.)  

 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 
1. Korkeakulttuuri on kehittynyt ja osaava yhteiskunta (kirjoitustaito, kaupungistuminen, 

hallitsija, ammatit, tieteen ja taiteen kehittäminen). 

2. Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiassa. 

3. Peltoja oli helpompi hoitaa veden läheisyydessä. Ihmiset rakensivat talonsa peltojen 

viereen, ja näin syntyivät kylät ja kaupungit. 

4. Myöhemmin myös Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 

5. Jokainen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan. Jotkut luokat olivat tärkeämpiä kuin 

toiset. 

6. Hallitsijan alapuolella olivat esim. papit, sotilaat, kauppiaat, käsityöläiset, 

maanviljelijät ja orjat. 

7. Hallitsija oli tärkein. 

8. Orja oli heikoimmassa asemassa. 

9. Papit rukoilivat ja hoitivat temppeleitä. 

10. Orjalla ei ollut oikeuksia. Hän ei välttämättä saanut edes palkkaa työstään. Hänet 

omisti toinen ihminen, ja orja voitiin myydä eteenpäin toiselle. 

  



 


