SUOMEN ESIHISTORIA
hylje

jääkausi

turkis

pyyntimiehet

saamelaiset

SUOMEN ESIHISTORIA
Kun Egyptissä osattiin jo viljellä, Suomen alue oli vielä kilometrin paksuisen jään peitossa.
Ihmiset tulivat pohjoiseen vasta jääkauden jälkeen.
Jääkausi tarkoittaa kylmää ajanjaksoa, jolloin jää peittää suuria alueita.
Ensimmäiset ihmiset tulivat Suomen alueelle eläinten perässä.
He metsästivät hylkeitä, jäniksiä ja hirviä.
Näitä metsästäjiä kutsuttiin pyyntimiehiksi.
Pyyntimiesten jälkeen Suomen alueelle tuli lisää heimoja.
He jäivät asumaan rannoille.
Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansaa.
Kun Egyptin korkeakulttuurissa ihmiset osasivat jo kirjoittaa, niin Suomessa samaan
aikaan elettiin vasta kivikaudella.
Kun Egyptissä rakennettiin jo pyramideja, Suomessa elettiin metsässä ja metsästettiin
eläimiä ruoaksi.
Tutkijat eivät ole varmoja, oliko Suomessa ihmisiä ennen kylmää jääkautta.
Suomesta on kuitenkin löydetty luola nimeltään Susiluola, joka on ajalta ennen jääkautta.
Tutkijat huomasivat, että joku oli polttanut luolassa tulta.
JÄÄKAUSI →

KIVIKAUSI →

PRONSSIKAUSI →

RAUTAKAUSI

Kivikausi, pronssikausi ja rautakausi ovat Suomen esihistoriallista aikaa.
Silloin ei vielä osattu kirjoittaa.
Siltä ajalta ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä.
Siksi Suomen esihistoriallisesta ajasta ei ole paljoakaan varmaa tietoa.
Tutkijat ovat tehneet tulkintoja arkeologisten löytöjen perusteella.
Tieto siirtyi ihmiseltä toiselle aluksi kertomalla.
Myöhemmin, kun opittiin kirjoittamaan, asioita alettiin kirjoittaa ylös, ja näin tietoa on
säilynyt näihin päiviin asti.
Antiikin Rooman kirjoituksissa löytyy kirjoitettua tietoa suomalaisista (fenneistä).
Pohjoiseurooppalaisen kansan nimi oli fennit.
Muita kansoja kävi Suomessa hakemassa turkiksia ja tekemässä vaihtokauppaa.

KIVIKAUSI SUOMESSA (6000 eaa.)
Aikakauden nimi on kivikausi, koska kaikki valmistettiin kivestä ja luonnonmateriaaleista.
Kivikausi kesti tuhansia vuosia.

PRONSSIKAUSI SUOMESSA (1500 eaa.)
Aikakauden nimi on pronssikausi, koska silloin ihmiset oppivat tekemään pronssisia koruja
ja nuolen kärkiä.
Pronssikausi kesti noin tuhat vuotta.

RAUTAKAUSI SUOMESSA (500 eaa.)
Aikakauden nimi on rautakausi, koska esineitä opittiin valmistamaan myös raudasta.
Rauta on kestävämpi materiaali kuin pronssi.
Rautaa löydettiin kivistä.
Metalli irtosi kivestä polttamalla.
Sen jälkeen metalli sulatettiin.

TEHTÄVÄT

SUOMEN ESIHISTORIA
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Ihmiset tulivat etelästä pohjoiseen paljon myöhemmin, vasta jääkauden jälkeen.
2. Ensimmäiset ihmiset tulivat pohjoiseen eläinten perässä.
3. Pyyntimies tarkoittaa metsästäjää.
4. Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansaa.
5. Kun Suomessa elettiin kivikautta, Egyptiä ei ollut vielä olemassa.
6. Esihistoriallisella kaudella ihmiset osasivat jo kirjoittaa.
7. Kivikaudella esineet valmistettiin kivestä.
8. Pronssikaudella esineet valmistettiin raudasta.
9. Kivikausi kesti kauemmin kuin pronssi- tai rautakausi.
10. Rauta on kestävämpi materiaali kuin pronssi.
11. Rautaa löydettiin kivistä.
12. Ihmiset kävivät vaihtokauppaa tavaroista.

Vastaa kysymyksiin.
1. Miten ihmiset elivät Suomessa, kun Egyptissä elettiin korkeakulttuurin kautta?
2. Mikä on jääkausi?
3. Miksi ihmiset tulivat etelästä pohjoiseen?
4. Mitä eläimiä metsästettiin?
5. Keitä ovat pyyntimiehet?
6. Keitä ovat saamelaiset?
7. Mikä on Susiluola?
8. Mihin aikakausiin Suomen esihistoria jakaantuu?
9. Miksi Suomen esihistoriasta ei ole paljon tietoa?
10. Keitä olivat fennit?
11. Mistä kivi-, pronssi- ja rautakausi ovat saaneet nimensä?

SUOMEN ESIHISTORIA
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Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Elämä etelässä ja pohjoisessa.
- Vertaile millaista oli elämä samaan aikaan Egyptissä ja Suomessa.
- Keitä olivat pohjoisen asukkaat?

2) Suomen esihistoria.
- Mistä tulivat Suomen ensimmäiset ihmiset?
- Miten ihmiset elivät kivi-, pronssi- ja rautakaudella?
- Mistä tiedämme asioita Suomen esihistoriasta?

VASTAUKSET

SUOMEN ESIHISTORIA

Onko väite oikein O vai väärin V?

1. Oikein.
2. Oikein.
3. Oikein.
4. Oikein.
5. Väärin. (Egyptissä elettiin jo korkeakulttuurin aikaa.)
6. Väärin. (Ihminen ei osannut kirjoittaa esihistoriallisella ajalla, vasta historiallisella.)
7. Oikein.
8. Väärin. (Pronssikauden esineet valmistettiin pronssista.)
9. Oikein.
10. Oikein.
11. Oikein.
12. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.

1. Egyptissä elettiin jo korkeakulttuurin aikaa, kun Suomeen vasta alkoi tulla
ensimmäisiä metsästäjäihmisiä.
2. Jääkausi on kylmä ajanjakso, jolloin jää peitti suuria alueita.
3. Ihmiset tulivat pohjoiseen ruoan perässä.
4. Metsästettiin hirviä, jäniksiä ja hylkeitä.
5. Pyyntimiehet ovat metsästäjiä.
6. Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansaa.
7. Susiluola on todiste siitä, että Suomessa oli ihmisiä jo ennen jääkautta. Luolassa oli
poltettu tulta jo ennen jääkautta.
8. Kivikausi, pronssikausi ja rautakausi.
9. Esihistorialliselta ajalta ei ole kirjallisia lähteitä. Tutkimukset ovat perustuneet
arkeologien tekemiin esinelöytöihin.
10. Fennit olivat pohjoiseurooppalainen kansa.
11. Nimi on tullut niistä materiaaleista ja esineistä, joita aikakaudella opittiin
valmistamaan.

