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Johdanto 
Kotona kulttuurissa -oppimateriaali sisältää tehtäviä, joissa hyödynnetään hankkeessa digitoituja 

muinaisesineitä. Oppimateriaalin tehtäviä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja museovierailuilla, mutta 

myös itsenäisesti kotona. Koulujen oppimateriaalina tehtävät soveltuvat niin peruskouluun kuin lukioonkin 

erityisesti seuraavien oppiaineiden opetuksessa (suluissa oppiaineeseen soveltuva tehtäväosio): 

 historia, uskonto ja elämänkatsomustieto (Muinaisesta moderniin, Tutustu ja tutki, Tee se itse) 

 kuvataide (Tee se itse) 

 

Tietoa tehtävistä 
Oppimateriaalin tehtävät koostuvat kolmesta osiosta: 

1) Muinaisesta moderniin 

2) Tutustu ja tutki 

3) Tee se itse 

 

1) Muinaisesta moderniin -osion tehtävissä selvitetään, miten, miksi ja keiden toimesta muinaisen Lähi-

idän, Egyptin ja Antiikin esineitä on tuotu Suomeen. Tarkoituksena on pohtia kenen kulttuuriperintöä 

esineet ovat ja miksi niillä on merkitystä myös kaukaisessa Suomessa. Tämän osion tehtävät soveltuvat 

erityisesti aikuisopiskelijoille, lukioon ja peruskoulun viimeisille luokille. 

2) Tutustu ja tutki -osiossa perehdytään syvällisemmin valikoituihin 3D-mallinnettuihin esineisiin 

pohtimalla muun muassa mitä esineet ovat, mikä niiden historiallinen lähdearvo on, mitä niissä lukee, 

ketkä ovat valmistaneet ne ja mihin niitä on käytetty. Tämän osion tehtävät soveltuvat erityisesti 

aikuisopiskelijoille, lukioon ja yläkouluun (luokat 7–9), mutta osaa niistä voidaan käyttää myös 

alakoulun opetuksessa. 

3) Tee se itse -osio sisältää toiminnallisia ja oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, joissa 3D-mallinnetut esineet 

toimivat inspiraation lähteinä itse valmistettaville tuotoksille. Tehtäviin sisältyy ohjeet muun muassa 

nuolenpäitä sisältävän savitaulun ja muinaisessa Lähi-idässä ja Egyptissä käytettyjen sinettien 

valmistukseen. Lisäksi tehtäväosiossa neuvotaan, kuinka valmistaa muinaisesineestä muovinen 3D-

tuloste. Tämän osion tehtävät soveltuvat erityisesti alakouluun (luokat 1–6), mutta myös yläkouluun 

(luokat 7–9), lukioon ja aikuisopiskelijoille. 

 

3D-mallien käyttö tehtävissä 
Tehtävissä hyödynnettävien esineiden 3D-mallit löytyvät Museoviraston Sketchfab-tililtä: 

https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad.  

Jokaisen tehtävän alussa kerrotaan esineet, joihin tehtävä liittyy. Esineiden nimeäminen noudattaa 

Museoviraston Sketchfab-tilillä käytettävää tunnistetta, esim. ”Savinaula (VK5738:2)”. Teksti kertoo, mikä 

esine on ja suluissa oleva numerosarja on museon antama luettelointinumero. Museoviraston Sketchfab-tili 

kannattaa tehtäviä tehdessä pitää auki toisessa välilehdessä, jotta tarvittavat esineet löytyvät helposti.  

 

Palaute 
Oppimateriaalia muokataan ja täydennetään kevään 2022 aikana. Jos haluat ehdottaa tehtävää tai antaa 

palautetta oppimateriaalista, voit lähettää viestin osoitteeseen sanna.saari(at)helsinki.fi.    

https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad


1. Muinaisesta moderniin 

Nebukadnessar II:n sylinteri 
Esine: Savisylinteli (KM6560) 

Museoviraston varastossa säilytetään muinaista, suurehkoa savirullaa, jonka nuolenpääteksti kertoo 

Babylonian kuninkaan Nebukadnessar II:n rakennushankkeista. Katso Ville Mäkipellon video ”Muinaisia 

aarteita Suomen museoiden kätköissä” (https://www.youtube.com/watch?v=W51gKINj3oo) ja perehdy 

tarkemmin Nebukadnessarin sylinteriksi kutsuttuun esineeseen. 

1. Miten esine päätyi Suomen Museovirastolle?  

Esine on peräisin muinaisesta Babyloniasta. On epäselvää, milloin se on löydetty, mutta Suomeen se 

päätyi, kun assyriologi ja diplomaatti Harri Holma osti esineen pariisilaiselta antiikkikauppiaalta (I. 

E. Géjou, ei mainita videolla) 1910-luvun alussa. Holma hankki esineen Antellin kokoelmiin, josta se 

siirtyi Museoviraston haltuun ja sen lunastussumma oli tuolloin 750 markkaa. 

 

2. Tutkija Rick Bonnie kiinnitti esineeseen huomiota vieraillessaan Museoviraston varastotiloissa 

vuonna 2018. Mistä Bonnie päätteli, että sylinteri ei ole väärennös vaan aito muinaisesine? 

Matalan luettelointinumeron (KM6560) perusteella Bonnie päätteli, että Museovirastossa on 

arkistoitu esine jo kauan sitten, ennen 1920-lukua.  

 

3. Videolla kerrotaan alkuperäisen esineen valmistuksesta, sekä 3D-kopion tekemisestä. Vertaile näitä 

työprosesseja. Millaisia työvälineitä ja työvaiheita muinaisen savisylinterin valmistus on vaatinut 

verrattuna 3D-mallinnuksen ja 3D-tulosteen tekemiseen?  

Savisylinteri: saven hankkiminen, kirjoitustikun valmistus, saven muovaaminen, tieto 

kirjoitettavasta tekstistä (kenties luonnosteksti oli kirjoitettu valmiiksi aiemmin?), kirjoitusmerkkien 

tunteminen (vaati vuosien opiskelua ja harjoittelua), merkkien painaminen saveen, esineen 

polttaminen. 

3D-mallinnus ja tuloste: Tietokone, puhelin, kamera ja kuvausalusta, jatkojohtoja, lamppuja, 

tietokoneohjelmat kuvankäsittelyä ja 3D-mallin valmistusta varten, kuvien yhdistäminen 3D-

malliksi, mallin tallentaminen ja varmuuskopiointi, mallin lataaminen Sketchfabiin (tai muuhun 

vastaavaan), mallin tulostaminen 3D-printterillä, muovimallin valmistuminen tulostimessa.  

 

Kekkosen kokoelma 
Esineet: Savinaula (VK5738:2), Loitsumalja (VK5738:3), Sylinterisinetti (VK5738:4), Kultakolikko 

(VK5738:5), Hopeakolikko (VK5738:6), Kuparikolikko (VK5738:7) 

Presidentti Kekkonen antoi kuusi mesopotamialaista muinaisesinettä Kansallismuseon haltuun 1970-luvun 

lopulla. Nämä esineet ovat savinaula, aramealainen loitsumalja, sylinterisinetti ja kolme islamilaista 

kolikkoa. Savinaula ja sylinterisinetti ovat muinaisen Mesopotamian sumerilaisesta kulttuurista ja ne on 

valmistettu 2000-luvulla eaa. Loitsumalja on valmistettu 600-700-luvulla, aikana jolloin Sassanidien dynastia 

hallitsi suuria alueita Lähi-idässä ennen islamilaisvalloitusta. Islamilaiset kolikot on valmistettu 700-1200-

lukujen välillä, eli aikana, jolloin islamilainen usko ja hallinto vakiintui ja laajeni Lähi-idässä. 

1. Lue artikkeli ”Suomi kieltäytyy palauttamasta muinaisesineitä Irakiin (https://yle.fi/uutiset/3-

6664040) ja vastaa kysymyksiin: 

a. Miten esineet päätyivät Suomeen?  

https://www.youtube.com/watch?v=W51gKINj3oo
https://yle.fi/uutiset/3-6664040
https://yle.fi/uutiset/3-6664040


Irakin valtion edustajat lahjoittivat esineet presidentti Urho Kekkoselle vuonna 1977, jolloin 

he vierailivat Suomessa ja tutustuivat kutsuvieraina Amos Andersonin taidemuseon 

näyttelyyn ”Kaksoisvirranmaan taidetta”. Kekkonen antoi esineet jo saman vuoden aikana 

Kansallismuseolle, jossa ne liitettiin osaksi yleisetnografisia kokoelmia. 

b. Irakin suurlähettiläs vaati esineiden palauttamista Irakiin. Miksi Kansallismuseo kieltäytyi 

palautuksesta?  

Kansallismuseon mukaan pyyntö ollut virallinen, koska se ei tullut Irakin hallitukselta 

Suomen ulkoministeriölle, vaan Irakin suurlähettiläältä museolle. Lisäksi esineet ovat 

presidentti Kekkoselle lahjoitettuja, eikä niitä ole hankittu Suomeen esimerkiksi laittoman 

antiikkikaupan välityksellä. 

c. Pitäisikö esineet palauttaa Irakiin vai kuuluvatko ne Suomeen? Perustele näkemyksesi. 

Vastauksessa voi pohtia asiaa mm. sen kannalta, kenen kulttuuriperintöä esineet ovat ja 

kenellä niihin on omistajuussuhde. Esille voi nostaa esim. argumentin siitä, että esineet on 

saatu valtiollisena lahjana, ei laittomasti. 

 

2. Myös Tukholman Medelhavet-museosta (https://www.medelhavsmuseet.se/) löytyy Kekkosen 

kokoelmaa vastaava esinelahjoitus Irakin valtiolta. Pohdi, miksi Irak on halunnut lahjoittaa Suomelle 

ja Ruotsille juuri tällaisia esineitä.  

Kekkosen kokoelmaan valitut esineet ovat kuin läpileikkaus Irakin historiasta: Mesopotamian 

korkeakulttuureista (savinaula ja savisylinteri) Sassanidien aikaan (loitsumalja) ja siitä islamilaisen 

Lähi-idän kultakauteen (kolikot). Toinen syy voi olla se, että Irakista löytynyt vastaavanlaisia 

esineitä todella paljon, eli ne eivät ole niin uniikkeja, ettei niitä olisi voinut lahjoittaa pois maasta. 

 

3. Mitä Suomen presidentti voisi mielestäsi lahjoittaa valtiovierailulla toisen maan johtajalle? Mitkä 

esineet tai asiat kuvaavat mielestäsi suomalaista kulttuuria, historiaa ja kulttuuriperintöä? 

Opiskelijan oma vastaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medelhavsmuseet.se/


2. Tutustu ja tutki 

Tutustu esineisiin 
Esineet: Kaikki Kotona kulttuurissa-hankkeen 3D-digitoidut esineet 

(https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad) 

Tutustu oppimateriaalipaketin esineisiin. Mistä arvelet minkäkin esineen olevan peräisin? Mitä esineet 

ovat? Mihin niitä on mahdollisesti käytetty tai mitä ne ovat voineet merkitä käyttäjilleen? Jos et tiedä, 

arvaa. Valitse yksi esine. Lue 3D-mallin alla oleva kuvaus esineestä ja selvitä mahdollisuuksien mukaan 

mistä esine on peräisin ja mihin sitä on käytetty. Voit etsiä kuvaustekstin perusteella lisätietoa myös 

netistä. Esittele valitsemasi esine parillesi/pienessä ryhmässä. 

Opiskelijan oma vastaus. 

 

Leiki tutkijaa 
Esineet: Saviprisma (VK6400:6), Savitaulu (VK6400:5), Savinaula (VK5738:2), Savisylinteri (KM6560), 

Savitauluja (KM13631:1-11), Prisman katkelma (KM12332:1-2) 

3D-mallinnosten joukossa on suuri joukko keskenään erilaisia nuolenpääesineitä, joilla oli erilaisia 

käyttötarkoituksia. Oletetaan, että työskentelet tutkijana maailmassa, jossa ei tiedetä muinaisesta 

Mesopotamiasta mitään. Saat käsiisi tähän oppimateriaaliin sisältyvät nuolenpääesineet. Tehtäväsi on 

niiden perusteella selvittää, millainen muinaisten mesopotamialaisten kulttuuri oli. Tutustu esineisiin 

(https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad) ja lue niiden infotekstit. Mitä saat 

selville? Mihin ihmiset uskoivat? Millainen oli yhteiskuntarakenne? Millaisia arkielämään liittyviä tietoja 

esineet paljastavat? Mihin nuolenpääesineitä käytettiin? 

Esineet antavat paljon tietoa esim. uskonnosta, yhteiskunnasta ja arkielämästä: 

 Useita jumalia mainitaan, mm. jumalatar Ningišzida ja jumala Gatumdug (VK5738:2), 

jumalatar Nin-Mah (KM13631:1) 

 Jumalille rakennettiin temppeleitä (VK5738:2; KM6560) 

 Sodat ja valtasuhteet  Jerusalemin piiritys (VK6400:6),  

 Yhteiskunnat olivat monarkioita  eri kuninkaita mainitaan, mm. Sanherib (VK6400:6), Gudea 

(VK5738:2), Nebukadnessar II (KM6560), Rim-Sin (KM13631:1) 

 Kuninkaat rakennuttivat palatseja (KM13631:10) 

 Muinais-babylonialaisella ajalla (n. 1900-1600 eaa.) kaupunkien vanhimmilla oli paikallista 

valtaa. Yksi savitauluista mainitsee ”Karin kaupungin vanhimmat” (KM13631:9) 

 Yhteiskunnassa harjoitettiin kaupankäyntiä ja siitä pidettiin kirjaa savitaulujen avulla. 

(KM13631:2-5)  

 Käytössä oli jonkinlainen valuutta, sillä yksi savitauluista käsittelee varastettua rahaa 

(KM13631:9) 

 Muinaisessa Mesopotamiassa oli mahdollista joutua velkaorjuuteen (KM13631:6); omaisuus ja 

velan käsite siis tunnettiin. 

 Savitauluihin kirjoitettiin monenlaisia tekstejä, mm. kuitteja kaupankäynnistä (KM13631:1, 2-

5), kirjeitä (KM13631:6-9) ja historiallisia selontekoja vaikkapa kuninkaiden rakennustöistä 

(KM13631:10).  

 Taateleita kasvatettiin syötäväksi ja myytäväksi (KM13631:2-5).  

 Hopea tunnettiin metallina ja sitä tuotiin Babyloniaan (KM13631:11).  

 Muinaisessa Mesopotamiassa oli puutarhoja (KM13631:1). 

https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad
https://sketchfab.com/Museovirasto/collections/making-home-abroad


 Vuodenkierto jaksotettiin kalenterin avulla ja ajankulku käsitteellistettiin kuninkaiden 

hallintovuosien perusteella. Yhdessä savitaulussa ajankohta määritellään kuukauden ja 

kuninkaan valtaannousun avulla seuraavasti: ”16 päivänä Tesrit-kuuta, vuonna, jona jumalatar 

Nin-Mah korotti kuningas Rim-Sinin Kêšin temppelissä koko valtakunnan kuninkuuteen” 

(KM13631:1). 

 Tietoa Mesopotamiassa käytetyistä nimistä (KM13631:6-9). 

 Savitauluja käytettiin mm. kirjeenvaihtoon ja kuitteina kaupankäynnissä. 

 

Islamilaiset kolikot 
Esineet: Kultakolikko (VK5738:5), Hopeakolikko (VK5738:6) ja Kuparikolikko (VK5738:7) 

Kolme islamilaista kolikkoa kuuluvat niin kutsuttuun Kekkosen kokoelmaan, eli esineisiin, jotka presidentti 

Kekkonen sai Irakin valtiolta lahjaksi Amos Andersonin museon Mesopotamiaa käsittelevän näyttelyn 

avajaisissa vuonna 1977. Yksi kolikoista on kultainen, yksi hopeinen ja yksi kuparinen. Lue alta lisätietoa 

kolikoista. 

Kultakolikko: Abbasidiaikainen kolikko (1 denaari), joka on lyöty Madinat as-Salamissa (Baghdad) kalifi al-

Muktafi bi-Ilahin hallitessa (902-903 jaa. / 290 AH).  

Hopeakolikko: Abbasidiaikainen hopeakolikko (1 dirhemi), joka on lyöty al-Abbasiyassa Baghdadin lähellä 

kalifi al-Mahdin hallitessa (782-783 jaa. / 166 AH). Abbasidiaikaisiin kolikkoihin lyötettiin tyypillisesti tiedot 

hallitsijasta ja kolikon lyöttämisajankohdasta. Lisäksi niissä tyypillisesti esiintyi jokin islamin kuudesta 

kalimasta, eli uskonnollisesta fraasista, joissa määritellään monoteistisen uskonnon oppi yhdestä Jumalasta 

ja Muhammedista Jumalan profeettana. 

Kuparikolikko: Kuvassa on kruunupäinen istuva hahmo, joka pitää käsissään puolikuuta. Hahmon 

molempien polvien yläpuolella on tähti. Kolikot tekstit kertovat, että kolikko on lyötetty emiiri Nasir al-Din 

Mahmudin hallitessa Mosulia (1223-24 jaa. / 620 AH). Nasir al-Din Mahdmud oli viimeinen persialaisen 

Zengidien dynastian viimeinen hallitsija.  

1. Katso ja vertaile kolmea kolikkoa ja lue niistä kirjoitetut tiedot. Millaista informaatiota kolikot 

välittävät katsojalle? Mitä ne kertovat islamin historiasta? 

Tietoa hallitsijasta ja hallitsemisajankohdasta, mutta myös uskonnosta. Kolikot, joihin kirjoitettiin 

islamin kannalta keskeisiä opillisia fraaseja, olivat tehokas tapa levittää ja vakiinnuttaa uutta, 

monoteistista uskontoa. Toisaalta Zengidien dynastian aikainen kuparikolikko osoittaa, ettei islamin 

kuvakielto ollut ehdoton ja yhtenäinen vielä 1200-luvun alkupuolella, vaan kolikkoihin saatettiin 

kuvata ihmishahmoja pelkkien tekstien sijaan. Persialaisessa (iranilaisessa) kuvaperinteessä 

kuvakielto ei kaiken kaikkiaan ollut niin jyrkkä. 

 

 

 

 

 



3. Tee se itse 

Sirpaleista saviruukuiksi 
Esineet: Astian katkelmat (KM1400:4a-c, 7a-b, 8a-d, 8f, 11a-b) 

Tehtävän esineet ovat ruukunsirpaleita, jotka ovat peräisin eri puolilta muinaista Mesopotamiaa. 

Ruukunsirpaleet ovat päätyneet Museovirastolle, koska niitä on aikanaan pyydetty Irakista näytteiksi eri 

kulttuurialueista ja aikakausista. Tässä tehtävässä valmistetaan oma saviruukku, käyttäen 3D-

ruukunsirpaleita mallina. Tarkoituksena on myös etsiä tietoa kulttuurialueista, joilla alkuperäiset ruukut on 

valmistettu. Tehtävä voidaan toteuttaa esimerkiksi historian ja kuvaamataidon yhteisprojektina. 

1. Tutustu esineisiin. Pohdi ja päättele, miltä ruukut ovat näyttäneet ehjinä. 

 

2. Valitse yksi ruukunsirpaleista ja valmista tai piirrä saviruukku sen antamien vihjeiden mukaan. Jatka 

ruukunsirpaleessa näkyvää kuviointia koko ruukkuun ja päättele sirpaleen perusteella, minkä 

kokoinen ja muotoinen ehjä ruukku on ollut. 

 

3. Selvitä, mistä valitsemasi ruukunsirpale on peräisin (ks. esineen tiedot 3D-mallin alapuolella). 

Selvitä Internetin avulla mitä tuon alueen ja aikakauden historiasta tiedetään. 

 

4. Esittele valmis ruukkusi parille/ryhmälle TAI kirjoita ruukustasi esittely, jossa kerrot sen 

historiallisesta kontekstista. Valmiista ruukuista voidaan järjestää koulun oma museonäyttely, jossa 

opiskelijoiden kirjoittamat tiedot toimivat näyttelyinfoina. 

 

Valmista sinetti 
Esineet: Skarabi (KM14560:885b-A), Skarabi (KM14573:2), Skarabi (KM14560:514), Skarabi 

(KM14560:885b-B), Sylinterisinetti (VK5738:4) 

Muinaisessa Lähi-idässä ja Egyptissä sinetit olivat pitkän aikaa tärkeitä tunnistautumisen välineitä. Tutustu 

3D-mallinnettuihin skarabeihin ja sylinterisinettiin, ja lue liiteteksti ”Tietoa muinaisen Lähi-idän ja Egyptin 

sineteistä.”  

1.  Selvitä 

a. Mitä eroa skarabilla ja sylinterisinetillä on?  

Sylinterisinetti on lieriön muotoinen rulla, jolla voi muotonsa ansiosta leimata jatkuvan 

kuvan. Skarabi on lantakuoriaisen näköinen esine, jonka litteälle ”vatsapuolelle” on 

kaiverrettu kuva tai teksti, jonka voi leimata saveen. Skarabi on yksi leimasinetin muoto. 

Sylinterisinetit olivat suosittuja muinaisessa Mesopotamiassa ja skarabit Egyptissä ja sen 

vaikutusalueilla.  

b. Miksi Lähi-idästä ja Egyptistä on löytynyt paljon muinaisia sinettejä?  

Sinettejä oli halpa valmistaa, koska ne ovat pieniä ja niihin tarvittiin näin ollen vain vähän 

raaka-aineita. Pienen koon ansiosta sinettejä oli myös helppo kuljettaa mukana. 

c. Miksi kuva tai teksti kannatti kaivertaa sinettiin peilikuvana? 

Jotta kuva tai teksti näkyisi leimauspinnassa oikein päin ja olisi ymmärrettävissä. 

 

2. Tarkastele skarabien mittakaavoja. Minkä kokoisia seuraavat esineet suurin piirtein ovat? Mitä 

muita havaintoja esineistä voi tehdä? 



a. Skarabi KM14560:885b-B 

Esine on kooltaan hieman yli senttimetrin mittainen. Sen vatsapuolelle on kaiverrettu 

hieroglyfimerkkejä. Skarabi on materiaaliltaan terrakottasavea ja se on lasitettu 

turkoosiksi. Lantakuoriaisen niskaan on aikanaan kirjoitettu Museovirastossa annettu 

luettelointinumero. Skarabin läpi kulkee reikä, eli sitä on todennäköisesti voinut kuljettaa 

ranteen tai kaulan ympärille solmitussa narussa.  

b. Skarabi KM14560:514 

Esine on hieman yli viisi senttimetriä pitkä. Lantakuoriainen on kuvattu ikään kuin alustalle 

makaamaan. Sen vatsapuolella on hieroglyfimerkkejä kolmessa rivissä. Esine on hieman 

haljennut lantakuoriaisen etujalkojen kohdalta. Esineen vasempaan sivuun, kuoren 

takaosaan ja vatsapuolelle on aikanaan kirjoitettu Museovirastossa annettu 

luettelointinumero. Pidempi numerosarja (14560) tarkoittaa kokoelman numeroa ja 

lyhyempi (514) esineen numeroa. 

 

3. Tee oma sinetti! Päätä teetkö skarabin vai sylinterisinetin, ja ota mallia 3D-mallinnetuista esineistä. 

Pohdi ja päätä mitä haluat sinetilläsi kertoa. Sisältääkö se tekstiä, kuvia vai molempia? Onko se 

henkilökohtaiseen vai hallinnolliseen käyttöön tarkoitettu esine? Mitä se kertoo kantajastaan, 

valmistusajankohdastaan ja kulttuurista, jossa sen valmistetaan? Valmista esine savesta tai Fimo-

muotoilumassasta. Kun sinettisi on valmis, kokeile painaa se pehmeään saveen, muotoilumassaan 

tai muovailuvahaan. Millainen kuvasta tulee? Tätä tehtävää varten tarvitaan seuraavat välineet: 

a. Savea tai Fimo-muotoilumassaa sinetin valmistukseen ja sinetillä leimaamiseen. 

b. Terävä tikku (esim. hammastikku tai neula) sinetin kuvioiden kaivertamiseen. 

c. Kelmua, jolla voit suojata käyttämättömän saven tai muun valitun muotoilumateriaalin 

kovettumiselta. 

d. Kosteuspyyhkeitä, joilla voit tarvittaessa pyyhkiä kätesi tai työskentelyalustan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIETOA MUINAISEN LÄHI-IDÄN JA EGYPTIN SINETEISTÄ 
Sanna Saari, Helsingin yliopisto 

 

Sinetit olivat muinaisessa Lähi-idässä tärkeitä viestinnän välineitä.  Niihin kaiverrettu kuva- tai 
merkkipinta painettiin tyypillisesti märkään saveen, jolloin sinetinpainallus toimi ikään kuin 
allekirjoituksena. Niitä käyttivät sekä yksityishenkilöt, että valtakuntien viranomaiset. 
Yksityishenkilöt painoivat merkkinsä esimerkiksi savitauluille laadittuihin sopimusteksteihin ja 
kuninkaiden virkamiehet painoivat valtiollisen sinetin veroina kerättyihin viljaruukkuihin. Lisäksi 
sineteillä saatettiin varmistaa, että esine tai tila pysyy koskemattomana, esimerkiksi sinetöimällä 
haudan sisäänkäynti. Myös juomaruukut suljettiin sinetein, jotta neste pysyisi ruukussa. 
 

 

Sylinterisinetillä tarkoitetaan tyypillisesti 
savesta tai eri kivilajeista valmistettua rullaa, 
jonka ulkopinnalle kaiverrettiin kuvia tai 
kirjoitusmerkkejä. Nämä kaiverrettiin 
esineeseen yleensä peilikuvana, jolloin kuva 
näkyi oikein, kun rullan vieritti märälle savelle. 
Sylinterisinetit olivat suosittuja etenkin 
muinaisessa Mesopotamiassa.  
 
 

Skarabi on leimasinetti, joka muistuttaa ulkomuodoltaan 
muinaisessa Egyptissä pyhänä pidettyä lantakuoriaista. 
Skarabeissa kuvat ja kirjoitusmerkit kaiverrettiin esineen 
litteälle pinnalle, eli lantakuoriaisen vatsan puolelle. 
Pienimmät skarabit ovat vain noin pikkurillinpään kokoisia. 
Myös skarabeihin merkit kaiverrettiin usein peilikuvana, jotta 
ne näkyisivät oikein savelle painettuina. Skarabi on vain yksi 
leimasinetin muoto. Sen lisäksi valmistettiin muitakin 
hyönteis- ja eläinhahmoja, ihmiskasvoja sekä erilaisia 
geometrisia muotoja, joiden litteää pintaa käytettiin 
tunnistautumiseen. 
 

 

 

 
 

 

Pienen kokonsa ansiosta sinettejä 
oli halpa valmistaa ja niitä oli 
helppo kuljettaa mukana. Sinetit 
muodostavatkin huomattavan 
osan muinaisen Lähi-idän 
esinelöydöistä. Skarabeissa ja 
sylinterisineteissä on usein 
keskellä reikä, jonka lävitse 
pujotettiin naru. Näin esinettä oli 
helppo kantaa mukana 
esimerkiksi kaulassa tai ranteen 
ympärillä. 

Lantakuoriainen 
(kuva: 
Wikipedia) 

Kuva: Finna 

Kuva: Kotona 

kulttuurissa 

Kuva: Finna 



Koska sinetit olivat usein pienikokoisia, se asetti rajoitteita kuva-aiheille, joita esineissä käytettiin. 
Valtiollisessa propagandassa hyödynnettiin usein kuva-aiheita, joiden avulla hallitsija viesti 
mahdistaan. Etenkin Assyrian kuningaskunnan kuninkaat hyödynsivät kuninkaallisessa 
propagandassaan niin kutsuttua leijonan metsästys -teemaa, jossa kuningas esitettiin 
voimakkaana leijonan tappajana. Assyrialaisissa palatseissa leijonanmetsästystä kuvattiin 
monivaiheisesti palatsin seiniä kiertävissä korkokuvissa, mutta valtiollisissa sineteissä leijonan 
metsästys kiteytettiin sinettien pienen koon vuoksi olennaiseen. 
 

 
Kuva: British Museum 
 
Saveen tehty 
sinetinpainallus (ylh.) 
ja osa palatsin 
korkokuvasta (oik.), 
joka esittää kuningas 
Assurbanipalia 
metsästämässä 
leijonia. Molemmat 
esineet ovat British 
Museumin hallussa. 
 
 
 

 

 
 

Lähde: Eggler & Keel, ”Seals and Sealings” (julkaistaan 2021) 
 

 

Kuva: Wikimedia Commons 


