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MUINAINEN USKONTO SUOMESSA
Muinaiset suomalaiset uskoivat luonnon voimaan.
Luonnossa oli paljon erilaisia jumalia.
Luonto oli heille pyhää, he palvoivat esimerkiksi Aurinkoa.
Ihmiset uskoivat haltijoihin ja tonttuihin.
Ihmisten joukossa oli yleensä myös samaani.
Samaani on tietäjä, joka tulkitsi unia, ennusti, paransi ihmisiä tai rukoili jumalilta asioita.
Samaani paransi loitsujen eli taikasanojen avulla, ja ihmiset uskoivat taikaan.
Samaanin uskottiin osaavan puhua kuolleille.
Muinaiset suomalaiset rakensivat myös erikoisia hautapaikkoja.
He peittivät haudan isolla kasalla kiviä.
Tällaista kasaa kutsutaan kiviröykkiöksi.
Sen toinen nimi on hiidenkiuas.
Esimerkiksi Rauman kaupungin lähellä on edelleen olemassa hiidenkiukaita, joita voi
käydä katsomassa.
Vainajan mukana haudattiin maahan myös erilaisia esineitä, koska uskottiin, että hän
tarvitsee niitä toisessa maailmassa.
Kun ihminen kuoli, uskottiin, että hän jatkaa elämäänsä Tuonelassa.
Ihmiset tekivät kallioihin myös maalauksia.
Tutkijat uskovat, että kuvat saattoivat liittyä myös uskonnollisiin menoihin tai juhliin.
He maalasivat kuvia luonnosta ja metsästyksestä.
Suomessa ei ole luolamaalauksia, vaan kallion pintaan tehtyjä kalliomaalauksia.

TEHTÄVÄT

MUINAINEN USKONTO SUOMESSA
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Muinaiset suomalaiset uskoivat luonnon voimaan, ja luonto oli heille pyhää.
2. Muinaisilla suomalaisilla oli vain yksi jumala.
3. Ihmiset eivät uskoneet haltijoihin tai tonttuihin.
4. Samaani oli tietäjä, joka tulkitsi unia, teki loitsuja ja paransi ihmisiä.
5. Kiviröykkiö on hauta.
6. Hiidenkiuas on sama asia kuin kiviröykkiö.
7. Vainajan mukaan hautaan laitettiin erilaisia esineitä.
8. Uskottiin, että vainaja jatkoi elämistä Tuonelassa.
9. Ihmiset maalasivat kuvia kallioon uskonnollisten menojen tai juhlien takia.
10. Suomessa ei ole luolamaalauksia, vaan kalliomaalauksia.

Vastaa kysymyksiin.
1. Mihin muinaiset suomalaiset uskoivat?
2. Kuka oli samaani ja mitä hän teki?
3. Mitä olivat kiviröykkiöt?
4. Onko kiviröykkiöitä säilynyt Suomessa näihin päiviin asti?
5. Mitä ihmiselle uskottiin tapahtuvan kuoleman jälkeen?
6. Miksi ihmiset tekivät kalliomaalauksia?
7. Mitä ihmiset maalasivat kallioon?
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Esseetehtävä.
Kirjoita aiheesta niin paljon kuin tiedät.

1) Muinainen uskonto Suomessa.
- Mihin muinaiset suomalaiset uskoivat?
- Kuka oli samaani?
- Mitä ihmiselle tehtiin, kun hän kuoli?

VASTAUKSET

MUINAINEN USKONTO SUOMESSA
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Oikein.
2. Väärin. (Suomalaiset uskoivat moneen eri jumalaan.)
3. Väärin. (Ihmiset uskoivat haltijoihin ja tonttuihin.)
4. Oikein.
5. Oikein.
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Oikein.
10. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. He uskoivat luonnon voimaan ja luonnon eri jumaliin. He uskoivat myös haltijoihin ja
tonttuihin.
2. Samaani oli tietäjä, joka tulkitsi unia ja paransi ihmisiä.
3. Kiviröykkiöt olivat hautoja.
4. Kyllä, esimerkiksi Rauman seudulla on edelleen nähtävissä tällaisia hautoja.
5. Ihminen jatkoi elämäänsä Tuonelassa.
6. He tekivät kalliomaalauksia uskonnollisten menoja ja juhlien takia.
7. He maalasivat kuvia luonnosta ja metsästyksestä.

