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VIIKINGIT
Jo rautakaudella asui pohjoisessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ihmisiä, jotka
viljelivät maata ja asuivat heimoissa.
Koska ruokaa ei riittänyt kaikille, sitä lähdettiin etsimään myös muualta.
Tällaisia ihmisiä kutsutaan viikingeiksi ja aikaa viikinkiajaksi.
Viikinkiaika oli 800–1100-luvuilla.
Muinaiset suomalaiset pelkäsivät viikinkejä, joten kylät Suomen alueella rakennettiin usein
piiloon sisämaahan kauemmaksi rannikosta.

Viikingit olivat taitavia rakentajia
Viikingit osasivat rakentaa laivoja ja ohjata niitä oikeaan paikkaan tähtien ja auringon
avulla.
Laivoissa oli airot, joita viikingit käyttivät, kun sää ei ollut tuulinen.
Laivoissa oli yksi masto, johon kiinnitettiin purje.
Pitkä ja kapea laiva liikkui nopeammin, joten niitä käytettiin sodassa.
Leveä laiva taas oli kaupankäyntiä varten.
Laivoilla he pystyivät matkustamaan pohjoisesta eri maihin.

Viikinkien matkat
Viikingit pääsivät matkustamaan laivoillaan Välimerelle ja Atlantin valtamerelle asti.
Viikingit olivat taitavia merenkävijöitä.

Viikingit halusivat:
- löytää uusia maita, joissa asua
- käydä kauppaa
- ryöstellä

Viikinkejä pidettiin vaarallisina rosvoina, mutta todellisuudessa he olivat myös kauppiaita.
Viikingit myivät turkiksia, rautaa, meripihkaa ja orjia.
He toivat ulkomailta kankaita, mausteita ja metalleja.
Viikingit tekivät silti myös paljon sotaisia ryöstöretkiä.
He polttivat ja tuhosivat kyliä, tappoivat ihmisiä ja toivat kylien rikkaudet omaan kotiinsa.
Viikinkien aseita olivat yleensä miekka ja kirves.
Heillä oli myös kilpi ja kypärä.

Viikingit olivat kiinnostuneita uusista kulttuureista ja maista, joten jos he löysivät hyvän
paikan asua, he jäivät sinne asumaan.
Tällaista paikkaa kutsutaan viikinkien siirtokunnaksi.
Näin viikinkejä muutti esimerkiksi Islantiin, Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle ja Englantiin.
Viikingit olivat myös taitavia käsityöläisiä.

Viikinkien elämästä
Viikingit asuivat puutaloissa, jotka oli rakennettu kestämään kylmää talvea.
Heimon päälliköllä oli kylässä oma iso talo.
Lisäksi kylässä oli temppeli, jossa uhrattiin eläimiä jumalille.
Viikingit tekivät koristeellisia koruja, joista tänä päivänä otetaan mallia esimerkiksi
Kalevala-koruihin.
Kun moni mies oli poissa kylästä, naisten rooli oli tärkeä.
Naiset viljelivät, hoitivat lapsia, huolehtivat kodista ja eläimistä.
Naisilla saattoi olla myös orjia apuna.
Talvea varten piti aina varastoida ruokaa.
Viikingeistä ja heidän kertomuksista on kirjoitettu saagoja eli viikinkitarinoita.
Viikingeille oli tärkeää rohkeus ja kunnia.
Uskottiin, että hyvät soturit pääsivät kuolemansa jälkeen uuteen maailmaan.
Jokainen viikinkimies halusi olla sankari.
Viikinkikuninkaiden sankariteot kirjoitettiin ylös.
Tarinat kirjoitettiin riimukiviin.
Riimukirjoitus koostui erilaisista merkeistä samoin kuin meidän aakkosemme.

TEHTÄVÄT

VIIKINGIT
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Viikingit tulivat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
2. Viikinkiaika oli 800–1100-luvulla.
3. Muinaiset suomalaiset eivät pelänneet viikinkejä.
4. Viikingit olivat taitavia merenkävijöitä.
5. Viikingit olivat myös kauppiaita.
6. Viikingit myivät turkiksia, rautaa, meripihkaa ja orjia.
7. Viikinkejä eivät kiinnostaneet uudet kulttuurit.
8. Viikingeillä ei ollut heimopäällikköä.
9. Viikingit uhrasivat esimerkiksi eläimiä jumalille.
10. Saaga tarkoittaa viikinkitarinaa.
11. Tarinat viikingeistä kirjoitettiin riimukiviin.

Vastaa kysymyksiin.
1. Ketä olivat viikingit ja mistä maista he olivat kotoisin?
2. Miten muut ihmiset suhtautuivat viikinkeihin?
3. Miksi viikingit matkustivat laivoillaan uusiin maihin?
4. Mitä tarkoittaa, että viikingit olivat myös kauppiaita?
5. Mitä aseita viikingit yleensä käyttivät?
6. Mitä tarkoittaa viikinkien siirtokunta?
7. Mihin maihin viikinkejä alkoi muuttaa?
8. Mikä oli naisten ja miesten rooli viikinkien heimoissa?
9. Mitä ovat saagat?
10. Mitä ovat riimukivet?
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Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Pelottavat viikingit.
- Keitä olivat viikingit ja mistä maista he olivat kotoisin?
- Mitä he tekivät ulkomailla?
- Miksi he lähtivät ulkomaille?
- Miten muut ihmiset suhtautuivat heihin?

2) Viikingit olivat kauppiaita ja taitavia käsistään.
- Miten viikingit kävivät kauppaa muiden maiden kanssa?
- Mitä he myivät ja mitä he ostivat?
- Mitä viikingit osasivat rakentaa?
- Mitä muuta he osasivat tehdä hyvin?

3) Minä viikinkinä.
- Kuvittele eläväsi viikinkiheimossa. Kuvaile ympäristöä ja heimoasi.
- Mitä tapahtuu matkoillanne?
- Minkälaista on elämä kylässänne?

VASTAUKSET
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Onko väite oikein O vai väärin V?

1. Oikein.
2. Oikein.
3. Väärin. (Suomalaiset pelkäsivät viikinkejä.)
4. Oikein.
5. Oikein.
6. Oikein.
7. Väärin. (Viikingit olivat hyvin kiinnostuneita uusista kulttuureista.)
8. Väärin. (Viikingeillä oli heimopäällikkö.)
9. Oikein.
10. Oikein.
11. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.

1. Viikingit olivat pohjoisen heimoja, jotka asuivat Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.
2. Muut ihmiset pelkäsivät viikinkejä.
3. He halusivat löytää uusia maita, joissa asua, käydä kauppaa maan asukkaiden
kanssa tai ryöstää heidät.
4. He kävivät vaihtokauppaa muiden maiden kanssa, myivät ja ostivat tavaroita.
5. Aseita olivat miekka, kirves ja kilpi. He käyttivät myös kypärää.
6. Maa tai alue, jonka viikingit löysivät ja johon he jäivät asumaan.
7. Viikinkejä muutti Islantiin, Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle ja Englantiin.
8. Miehet matkustivat, kävivät kauppaa ja ryöstelivät. Naiset huolehtivat kodista ja
lapsista.
9. Saagat ovat viikinkitarinoita eli kertomuksia viikingeistä.
10. Viikinkitarinat kirjoitettiin riimukiviin. Kivissä oli riimukirjoitusta, jotka olivat kuin
meidän aakkoset.

