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 3Druukunsirpaleita 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?
b. Miksi Lähi-idästä ja Egyptistä on löytynyt paljon muinaisia sinettejä?
c. Miksi kuva tai teksti kannatti kaivertaa sinettiin peilikuvana?
2. Tarkastele skarabien mittakaavoja. Minkä kokoisia seuraavat esineet suurin piirtein ovat? Mitä
muita havaintoja esineistä voi tehdä?
a. Skarabi KM14560:885b-B
b. Skarabi KM14560:514
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 Fimomuotoilumassasta. 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.

Kuva: Finna

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.

Lantakuoriainen
(kuva:
Wikipedia)

Kuva: Finna

Kuva: Kotona
kulttuurissa

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.

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.

Kuva: Wikimedia Commons

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

