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Pääkirjoitus

Superhuippupuppua

Kun Sanat KärSivät inflaation eikä mikään tavallinen tunnu enää miltään, on otettava käyt-
töön ylisanat. Helsingin Sanomien yleisönosastossa julkaistiin 29.2.2012 seuraava lyhyt kirjoitus, joka 
kertoo hyvin, mistä on kyse.

Tavallista vai huippujournalismia?

Tavallisetkin asiat muuntuvat lehdissä usein huikeiksi. Tässä muutamia esimerkkejä: Satuhäät = häät; huip-
pujuristi = juristi; huipputukija = tutkija; loistohotelli = hotelli (2–3 tähteä); luksusasunto = asunto (3–4 
huonetta); hän valloitti Pariisin = käväisi Pariisissa, joskaan kukaan ei huomannut; hän loisti = hän esiintyi; me-
diapersoona = tuntee toimittajan; tv:stä tuttu = oli kerran mainoksessa; urheilutähti = melkein lunasti paikan 
olympialaisiin. Ritva Linko, Espoo

Listaa voisi helposti jatkaa: huippukokki = kokki, joka on joskus esiintynyt televisiossa tai lehtien pals-
toilla (tai ainakin ruokamainoksessa); supermalli = malli, joka on joskus esiintynyt televisiossa tai lehti-
en palstoilla (tai ainakin mainoksessa); luksusloma = loma; unelmatalo = perustalopaketti postimerkin 
kokoisella tontilla, ja niin edelleen. 

Korkein sarjataso englantilaisessa jalkapallossa on nykyisin nimeltään Valioliiga (Premier League) ja ko-
timaisessa pesäpallossa korkein sarjataso on puolestaan Superpesis. Jos sanojen inflaatio vielä kiihtyy, 
niin joskus tulevaisuudessa on kenties mahdollista lyödä vetoa Supervalioliigan tai Superhyperpesiksen 
otteluista.

Jos ei halua tai muuten vaan jaksa olla huipulla, voi aina turvautua puppuun. Puppulausegeneraattori 
(http://puppulausegeneraattori.fi/) antaa "sisältöä useisiin erilaisiin opiskelu- ja työelämän tiukkoihin 
tilanteisiin". Generaattorista voi valita puppulauseita eri aiheiden mukaan tai generaattoriin voi kirjoit-
taa oman avainsanan, jonka ympärille generaattori sitten luo puppulauseen. Seuraavat puppulausegene-
raattorilla tuotetut esimerkkilauseet kertovat, mistä on kyse.

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta Oidipus opettaa sisäistämään huomaamattomia 
haittatekijöitä. 

Universaalista näkökulmasta katsoen Euripides aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa vastuuntuntoisten 
yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Tilastot osoittavat, että Helikon johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti nykysukupolvia henkisesti rasitta-
vaa elämäntyyliä. 

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että Vesa 
Vahtikari avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnis-
tuneita prosesseja.

Superhauskaa huippukesää, 

Vesa Vahtikari
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Suomen Ateenan-instituutin 
ystävät ry:n vuosikokous 

20.3.2012

ralf friberg, Pj

JOuduin muutama vuosi sitten yllättä-
vään tilanteeseen. Ennen instituutin ystävien 
kokousta silloinen yhdistyksen puheenjohtaja 
vahvistuksenaan sihteerimme asetti minut tosi-
asian eteen. Puheenjohtaja oli peruuttamattomasti 
lähdössä lyhyen johtamiskauden jälkeen ja mi-
nulle tuntematon konklaavi oli päättänyt asettaa 
uuden puheenjohtajaehdokkaan seinää vasten. 
Mieleeni tuli Goyan maalaus Meksikon kunin-
kaan − Habsburgilaisen Maximilianin − likvi-
doimisesta teloituskomppanian luoteihin. Tai sit-
ten suostuminen.

Otin kuitenkin vastaan luottamustehtä-
vän miltei innostuneena. Muistattehan  prinssi 
Talleyrandin neuvon diplomaateille, ei koskaan 
saa olla yli-innokas. Olin juuri täyttänyt 70 vuot-
ta, mutta elämä hymyili vielä toisesta suupieles-
tään, siitä mistä omat hampaat vielä olivat tallel-
la. Eräänlainen yhdistyksen uusittu päiväjärjestys 
väikkyi mielessä. Instituutin ystävien ravintopii-
riä olisi hyvä laajentaa. Karppaamista antiikin  
lukemattomien aiheiden  varassa voisi hieman 
lieventää.

Niinpä yhdistyksen päiväjärjestykseen on 
kuulunut myös modernin Hellaan elämään kuu-
luvia aiheita. Sain − tosin tietyn vaivan takaa − 
valmiiksi esityksen Suomen ja Kreikan suhteis-
ta n.s. juntan aikana. Asiakirjat eivät välitä täysin 
mairittelevaa kuvaa Kekkosen-Karjalaisen ul-
kopoliittisen aikakauden ajalta. Porua oli jonkin 
verran, mutta tuloksia tuskin lainkaan. Oli ma-
sentavaa havaita, että suhtautumisemme junttaan 
pehmeni vasta Neuvostoliiton vanavedessä.

Katsoin myös, että toimialaamme Ateenan-
instituuttimme tukiryhmänä kuului ottaa huo-
mioon Kypros. Jo Andreas Papandreou oli 

säikyttänyt minut Ateenan- suurlähetystömme 
päällikkönä ilmoittamalla Kyproksen kuuluvan 
hellenismin ydinpiiriin. Jokainen ulkopuoli-
nen puuttuminen  Kyproksen asioihin voisi olla 
Kreikalle casus belli, sodan aihe. Tiesin kyllä, 
että Andreas puhui reikiä päähänsä – munväder 
sanoisi ruotsalainen – mutta silti. Casus belli jäi 
kaihertamaan.

Yhdistyksemme vierailu Kyproksen-
suurlähetystössä olisi voinut sujua paremmin. 
Väkeä oli vähänlaisesti. Toivon, että Kypros säi-
lyy agendallamme, Turkin EU-kysymys taannee 
sen.

Ehdotan nyt instituutin seuraavalle johtokun-
nalle, että tavalla tai toisella tekisimme Kreikan-
suhteillemme palveluksen. Helsinkiin pitäisi kut-
sua Kreikan taloushistorian todella hyvin tunteva 
historioitsija kertomaan maan taloushistorian ka-
tastrofeista. Siellä on tehty bankrotteja aikaisem-
minkin. Uskon, että tästä vierailusta voisi syntyä 
samanlainen menestys kuin professori Jaakko 
Frösénin vuosittaisesta selonteosta Porthaniassa, 
mitä Aaroninvuorelta onkaan taas löytynyt.

Viiden viime vuoden aikana terveyteni on ra-
pautunut kovaa vauhtia ja erilaiset krempat ovat 
tehokkaasti vähentäneet jatkuvaa panosta insti-
tuutin ystävien toiminnan hyväksi. Siksi on hy-
vin tyydyttävää, että johtokunta on suurella sy-
dämellä pyrkinyt paikkaamaan puheenjohtajansa 
symbolisen kuumekäyrän heilahteluja. Varsinkin 
ymmärrän mainion sihteerimme Päivi Lammin 
dilemmaa ja uhrautuvaisuutta huojuvien ennak-
konäkymien edessä. Olen pahoillani, että näin 
voimat ovat uupumassa, mutta vakuutan, että 
olisin mielelläni jatkanut yhdistyksen johdossa, 
jos haluni ja kykyni vielä olisivat kohdanneet. 
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Toisaalta voimme iloksemme noteerata, että joh-
tokuntaa on kyetty tarvittaessa täydentämään ve-
reksin voimin.

Olen tavattoman onnellinen, että jättäessäni 
nyt peruuttamattomasti puheenjohtajan tehtävät 
näköpiirissä on pätevä ja asialle omistautunut 
seuraaja. Minä sanon kuten Väinö Tanner jät-
täessään sosialidemokraattien puheenjohtajan 
tehtävät vuonna 1963: Mauri on täyttänyt teh-

tävänsä, Mauri voi mennä. Heinrich Schiller, 
suuri saksalainen, sanoi sen draamassaan Der 
Freischûtz: "Der Mohr hat seine Pflicht getan, der 
Mohr kann gehen".

Mukanaan Mauri vie kauniit muistot, vies-
tittää kiitollisuudesta ja arvonannosta saatuaan 
toimia hienossa tehtävässä ja toivottaa asiallem-
me kaikkea hyvää. Kiitos! Vuosikokous on näin 
avattu. 
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1) Kuka olet? (ikä, koulutus, perhe, 
harrastukset)

Eero Heimolinna, 69-v., oik. kand. Perheessä on 
vaimo Vuokko (42 vuotta naimisissa) ja kaksi 
lasta. Vakavin harrastus on musiikki, erityisesti 
kreikkalainen.

2) Mikä sai sinut aikoinaan liittymään 
SAIY:iin? Mikä sai sinut lähtemään SAIY:n  
hallitukseen/puheenjohtajaksi?

Olen tuntenut Martti Leiwon n. 40 vuotta ja kun 
hän työskenteli ensimmäisen kerran Ateenan-
instituutissa assistenttina tulin tietoiseksi yh-
distyksen olemassaolosta. Asuimme myös mo-
nina kesinä instituutin entisessä asuntolassa, 
Penelopessa. Instituutti on siis ollut hyvin ystä-
vällinen minua ja perhettäni kohtaan. Liittyminen 
taisi tapahtua jonkin esitelmätilaisuuden yhtey-
dessä vuonna 1990.

Yleensä aatteellisten yhdistysten hallituksiin 
ei ole tungosta. Aktiivinen osallistuja ja puheen-
vuorojen käyttäjä tulee helposti valituksi. Tosin 
minun valintani aikanaan hallitukseen oli sattu-
maa, kun ehdokkaita hallitukseen oli valintako-
kouksessa liian vähän ja muutama kieltäytyikin. 
Silloin minut keksittiin "takarivistä".

Olen erittäin kokenut yhdistysihminen ja niis-
sä yhdistyksissä, joihin kuulun, pyrin olemaan 
aktiivinen ja osallistumaan myös kokouksiin. 
En kuulu akateemiseen tutkijamaailmaan, mutta 
ehkä juristikoulutukseni antoi minulle meriittiä 
tulla valituksi tähän tehtävään. Kun sanoin, ettei 
hallituksiin yleensä ole tunkua, niin ei ole pu-
heenjohtajiksikaan. Edellinen puheenjohtaja Ralf 
Friberg nosti asian esille jo vuosi sitten, kun hän 

Vesa Vahtikari

Suomen Ateenan-instituutin 
ystävät ry:n uusi puheenjohtaja 

esittelyssä
SAIY:n vuosikokouksessa 20.3. valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja. 

Helikon esitti uudelle puheenjohtajalle muutaman kysymyksen.

ilmoitti olevansa viimeistä kauttaan puheenjohta-
jana. Velvollisuudentuntoisena en voinut kieltäy-
tyä. Toisaalta yhdistyksemme on monipuolinen ja 
kiinnostava toimintaympäristö, johon mielellään 
paneutuu.

3) Mitä aiot saada aikaan SAIY:n puheen-
johtajana? Millaisena näet yhdistyksen  
tulevaisuuden?

Yhdistyksemme on toiminut jo yli 20 vuotta ja 
on edelleen voimissaan. Siitä on hyvä jatkaa. 
Toimintalinja ja -politiikka ovat vakiintuneita, 
eivätkä ne tarvitse suuria muutoksia. Ehkä voim-
me lisätä kiinnostavan antiikin lisäksi aiheita 
Kreikan kiinnostavasta nykyisyydestä. Ideoita 
tarvitaan myös siihen, miten esitelmätilaisuuk-
sien osallistujamääriä voidaan kasvattaa (lukuun 
ottamatta professori Jaakko Frösénin tilaisuuk-
sia). Antiikin ja Kreikan kulttuurin piirissä toimi-
vien yhdistysten yhteistyötä voisi parantaa esim. 
tiedonvälityksessä. Jäsenmäärääkin voisi vielä 
kasvattaa, koska mm. Helikon-lehti on aivan lois-
tava jäsenetu.

4) Miten kuvailisit suhdettasi Kreikkaan?

Kreikkasuhteeni on lämmin ja läheinen. Se on 
sitä koko perheelleni. Ensimmäinen matka-
ni Kreikkaan tapahtui jo 1967, juntan aikaan. 
Halusin vaimoni kanssa nähdä Akropoliin. 
Viimeiset kolmekymmentäviisi vuotta on 
Kreikassa käyty vuosittain. Viitenätoista viime 
vuotena säännöllisiksi kohteiksi ovat valikoitu-
neet Ateenan lisäksi Naksoksen saari ja Mitzelan 
kylä Voloksen lahden rannalla. Kreikkalaisten ys-
tävien määrä on tietenkin kasvanut jatkuvasti ja 
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olemme päässeet mukaan kreikkalaisten arkeen ja 
juhlaan. Kaikkiin Kreikassa käynteihimme liittyy 
myös kreikkalainen musiikki, jota soitamme ja 
laulamme.

5) Kerro myös suhteestasi Rebetika-musiikkiin

Rebetika-musiikkia jotkut kutsuvat kreikkalai-
seksi bluesiksi. Se oli vallitseva musiikkityyli 
1930–1940-luvuilla alamaailman persoonien, 
tilapäis työläisten, katujen kasvattien ja kahvilois-
sa istuskelijoiden elämässä. Tyylin hioutumi-
seen vaikuttivat myös Vähän-Aasian pakolai-
set 1920-luvulta lähtien. Rebetika-musiikki oli 
unohduksissa mutta nousi uuteen kukoistukseen 
ja suuren yleisön tietoisuuteen 1970-luvulla, kun 
vanhoja äänitteitä kerättiin LP-levyille. Tuolloin 
minäkin tähän musiikkiin ihastuin. Ostin buzukin 
ja ryhdyin soittamaan. Levyhyllyyni on sittem-

min kertynyt parisen sataa LP:tä ja CD:tä kyseistä 
musiikkia. Soitan vaimoni kanssa kahdessa kreik-
kalaisen musiikin yhtyeessä, Laiki Familiassa ja 
Pentarassa.

6) Minkä kysymyksen olisit itse esittänyt it-
sellesi ja vastauksesi siihen? [Eeron kysymys] 
Oletko asunut Kreikassa pidempiä aikoja?

En ole asunut. Vuosittaiset matkat ovat olleet 
enintään kuukauden mittaisia. Houkutus on ollut 
suuri pitempään jaksoon, mutta nykyinen työni 
isän nöitsijänä ei anna mahdollisuutta irrottautua 
kuukautta pitemmäksi ajaksi. Olen opiskellut 
kreikkaa jo vuosia ja asuminen maassa pitemmän 
aikaa antaisi kielitaitoon viimeisen silauksen. 
Myös oman kesätalon ostaminen on houkuttanut.  

eero heimolinna (Kuvassa oiKealla) esitti yhtyeineen rebetiKa-musiiKKia saiy:n vuosiKoKouKsen jälKeen. 
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tarinaa ei ehKä tarvitse alkaa 
Homeroksesta asti, vaikka tapahtumilla usein on-
kin pitkä esihistoria. Pari vuotta riittää. Tuolloin 
vietettiin turkulaisessa jokilaivassa konferenssin 
päättäjäisiä iloisen aterian merkeissä. Kirkkoisiä 
käsittelevät kolme päivää olivat takanapäin, katse 
kohdistui jo tulevaisuuteen. Uusi konferenssi oli 
jo mielessä, Libanonin Balamandissa, ja uuden 
tieteellisen seurankin periaatteita pohdittiin muun 
kohinan keskellä. Seuran nimikin oli melko sel-
vä: Ecumenical Patristic Society eli EPS. Mutta 
Libanoniin kehittyi ongelmia ja suunnitelmat 
polkivat paikallaan. Silloin Ateena tuli mukaan 
kuvaan. Suomen Ateenan-instituutissa kun oli 
tilaa ja halukkuutta koota kansainvälinen joukko 
yliopisto-ihmisiä näissä merkeissä.

Miksi Ateena? Ratkaisevan tärkeää oli tie-
teellisen instituutin sijainti siellä. Mutta aate-

historiallisesti pohdiskellen voidaan sanoa, että 
totta kai Ateena! Sinnehän varhaiskristillisyy-
den suuret nimet Paavalista Origeneehen ja 
Basileios Suureen suuntasivat matkansa, kuka 
hetkeksi, kuka vuosiksi. Areopagin, kristinuskon 
ja kreikkalaisen filosofian kohtaamispaikan, lä-
heisyys kutsui viekoittelevasti kirkkoisiin keskit-
tyneitä tutkijoita paikalle. Ja konferenssin aihe-
kin löytyi kuin itsestään: teemana oli Gregorios 
Naziansoslainen, teologi ja piispa (enemmän 
edellistä), suuri Ateenan ystävä Kappadokiasta, 
ja hänen lähipiirinsä. Gregorios (k. 390) kertoo 
teoksissaan omasta kokemuksestaan opiskeli-
jaelämästä tuon ajan Ateenassa ja akateemisen 
maailman käytännöistä. Hän on myös tiettävästi 
ensimmäinen, joka kertoo Ateenassa olleen kris-
tillinen kirkko jo 300-luvun keskivaiheilla. Vaan 
sitä hän ei kerro, missä se sijaitsi, ikävä kyllä. 

gunnar af hällström

Toisenlainen itsenäisyyspäivä

Konferenssin osallistujia instituutin portaissa. 
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Gregorioksen ja hänen kumppaniensa lisäksi piti 
itsenäisyyspäivänä käsitellä jo Turussa kaavail-
lun tieteellisen seuran perustamista. Juuri ennen 
Ateenan kokousta oli asiasta käyty vauhdikasta 
ajatustenvaihtoa, eivätkä konferenssiin saapuvat 
voineet tietää varmasti, syntyykö tieteellistä seu-
raa vai ei. Syntyi se, jopa kaksin kappalein.

Tuskin mitään seuraa olisi saatu aikaiseksi, 
elleivät helsinkiläiset nuoret tutkijat olisi muo-
kanneet jännitteisistä mielipiteistä seuran toimin-
nalle kaikkien hyväksyttävissä olevia sääntöjä. 
Ehkä hieman yllättyneille osanottajille tarjottiin 
instituutin yläkerrassa kynää sääntöjen allekir-
joitusta varten. Ecumenical Patristic Society oli 
syntynyt. Syntymäpäivä oli siis Suomen itsenäi-
syyspäivä, tai patristisemmin ilmaistuna, Myran 
piispa Nikolaoksen (joulupukin esi-isä, 300-lu-
vulta) muistopäivä 2011.

Linnan juhlien aikaan valui kokousväki ins-
tituutin johtajan, dos. Martti Leiwon vastaan-
otolle paikallisessa ravintolassa. Leiwo oli, paitsi 

avannut instituutin ovet ja esitellyt sen toimintaa 
kokousväelle. Iltaa vietettäessä syntyi sitten se 
toinenkin tieteellinen seura: Societas Patristica 
Fennica, eli Suomen patristinen seura. Tämän, 
kirkkoisien tutkimukseen ja varhaiskristillisyy-
den tunnetuksi tekemiseen keskittyvän seuran 
säännöt olivat saman sihteeristön käsialaa kuin 
EPS:nkin. Suomalainen seura vain syntyi vähem-
män kivuliaasti ja nopeammin kuin kansainväli-
nen seura. Antiikin tutkimuksella on Suomessa jo 
kauan ollut seuransa, samoin Bysantin tutkimuk-
sella. Uusi tulokas valvoo omaa, varhaiskristil-
listä sektoriaan. Sen verran itsenäisyyspäivän ta-
pahtumat kuitenkin jo rasittivat, että varhaiskris-
tillisyyden määrittely jäi tekemättä. 

Kirjoittaja on dogmatiikan professori Åbo 
Akademissa. Hän on työskennellyt myös Suomen 
Ateenan-instituutin johtajana 1993−1995.

tohtori ari ojell (helsinKi) alleKirjoittamassa eps:n perusta-
misasiaKirjaa, fadi GeoriG (balamand, libanon) ja michel cozic 
(pariisi) odottavat vuoroaan instituutin yläKerrassa.

artiKKelin Kirjoittaja alleKirjoittamassa societas patristica 
fennican perustamisasiaKirjaa illallisella.
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eSitelmäSSäni Olen tehnyt muutamia ra-
jauksia toisaalta aiheen laajuuden takia, toisaalta 
sen vuoksi, että kokemukseni Välimeren alueesta 
rajoittuu Kreikkaan, jossa olen toiminut kahteen 
otteeseen, 1980-luvun puolivälissä neljä vuotta 
lähetystön kakkosmiehenä ja vuodet 2007–2011 
suurlähettiläänä, sekä Albaniaan, jossa toimin 
Kreikan ohella Suomen edustajana. Siksi tarkas-
telukulmani rajoittuu Kreikan asemaan alueella 
päähuomion ollessa Kreikan poliittisessa ja talou-
dellisessa nykyhistoriassa.

KreiKKa lännen ja idän välissä

Antiikin ja hellenistisen kauden jälkeen, jol-
loin Kreikka oli maailman johtava suurvalta po-
liittisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti, 
Kreikan asema muuttui maakunnalliseksi, osaksi 
uusia suurvaltoja. Tämä kausi kesti noin 1 500 
vuotta, ja se alkoi Rooman keisarikunnan valloi-
tettua Kreikan alueen 146 eKr. Vaikka Roomasta 
tulikin uusi isäntä, Kreikan kulttuuri dominoi 
Roomassa siinä määrin, että Kreikan sanottiin 
kulttuurisesti valloittaneen Rooman. Monet kei-
sareista ja muusta Rooman valtakunnan johdosta 
olivat filhelleenejä, ja kreikkalaiset olivat puoles-
taan valtakunnan lojaaleja alamaisia. Kreikalla 
oli keisarikunnassa keskeisen itäisen maakunnan 
asema, minkä lisäksi se oli nopeasti levittäyty-
vän kristinuskon keskuksia. Roomalaiskaudella 
luotiin myös pohjaa Kreikan taloudelliselle 
vaurastumiselle.

Rooman keisarikunnan hajottua kahtia vuon-
na 324 Kreikasta tuli osa Itä-Rooman keisarikun-
taa, alkoi runsaat 1 000 vuotta kestänyt Bysantin 
aika. Itä-Roomassa Kreikalla oli hyvin merkittävä 
asema, kreikka oli vallitseva kieli, Kreikan alue 

erkki huittinen

Levoton itäinen Välimeri 
Kreikan kautta nähtynä

Entinen Suomen Kreikan-suurlähettiläs Erkki Huittinen piti Helsingin yliopistossa 
16.4.2012 järjestetyssä Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n, Suomen Rooman-
instituutin ystävät ry:n ja Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n yhteisessä Mare 

Nostrum -tilaisuudessa esitelmän, joka julkaistaan ohessa. [Vesa Vahtikari]

oli keisarikunnan ydin ja myös sen vaurain osa. 
Erityisesti Bysantin kauden loppupuolella, län-
tisen ja itäisen paineen horjuttaessa Itä-Rooman 
keisarikuntaa, Kreikka oli poliittisesti erittäin tär-
keä osa valtakuntaa. Kreikka oli Bysantin kaudel-
la myös kristinuskon merkittävimpiä keskuksia 
Välimeren alueella. Bysantin kausi päättyi otto-
maanien vallattua Konstantinopolin vuonna 1453 
ja Manner-Kreikan hieman myöhemmin.

Ottomaanien kausi Kreikassa kesti yli 400 
vuotta, ja sillä oli hyvin syvällinen vaikutus 
maahan. Kautta pidettiin ja pidetään yleises-
ti Kreikassa pimeänä jaksona maan historiassa, 
kreikkalaiset pitivät islamia ja turkkilaista kult-
tuuria primitiivisinä. Kreikkalainen yhteiskunta 

suleiman i suuri, osmanien valtaKunnan hallitsija 1520–1566 
(lähde: WiKimedia commons).
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muuttui perusteiltaan, suurmaanomistajat eli-
minoitiin, tilalle tulivat prókritoi, byrokraatit ja 
veronkantajat, jotka saivat negatiivisen maineen 
korruption ja nepotismin vuoksi. Toisaalta kreik-
kalaiset liikemiehet ja diplomaatit nousivat tär-
keisiin asemiin, ja myös ortodoksisen kirkon po-
liittinen merkitys kasvoi yhteiskunnallisesti.

Kreikan talous taantui, ja entinen vauraus ro-
mahti feodaalisissa oloissa. Turkkilaisten kova 
verotus sekä kreikkalaisia ja kristittyjä sortavat 
lait aiheuttivat myös henkilökohtaisen taloudelli-
sen aseman heikentymisen, joka oli järkytys vau-
rauteen tottuneille kreikkalaisille. Myös koulutus 
ja kreikkalainen kulttuuri taantuivat ottomaa-
nien kaudella. Kreikka joutui eristyksiin muus-
ta maailmasta, ja kreikkalaisista tuli sisäänpäin 
kääntyneitä.

Ottomaanien valtakunta alkoi Wienin epä-
onnistuneen piirityksen (1683) jälkeen hitaasti 
taantua ja korruptoitua tehottomaksi ja sortavak-
si, mikä vaikutti kielteisesti myös kreikkalaiseen 
yhteiskuntaan: byrokratia, korruptio ja nepotismi 
tulivat maan tavaksi.

Ranskan vallankumous ja Venäjän rohkaisu 
herättivät itsenäisyyshalua Kreikassa, ja kreikka-
laisten kontaktit muuhun Eurooppaan palautui-
vat. Napoleonin sotien päättyessä 1815 kreikka-
laiset olivat päättäneet vuosisatojen isolaationsa.

KreiKan itsenäisyyden aiKa

Kreikka julistautui itsenäiseksi vuonna 1821, 
mutta aluksi itsenäisyys koski vain murto-osaa 
maan alueesta. Suurvaltojen (Britannia, Ranska 
ja Venäjä) merkitys itsenäisyyden toteutumiselle 
oli ratkaiseva. Itsenäisyyden ensimmäisen vuo-
sisadan ajan johtava poliittinen aate oli Megáli 
idéa: kaikki kreikkalaiset tuli saada yhteen valti-
oon, jonka pääkaupunkina olisi Konstantinopoli. 
Kreikkalaisten alueiden yhdistäminen valtakun-
taan kesti kuitenkin lähes 100 vuotta, ja enem-
mistö kreikkalaisista oli 1800-luvulla ottomaani-
en vallan alla.

Ottomaaneja vastaan käydyissä kahdessa 
Balkanin sodassa juuri ennen ensimmäistä maail-
mansotaa Kreikan alue laajeni tuntuvasti (Kreeta, 
Makedonia), ja Versailles'n rauhansopimukses-
sa saatiin vielä Traakia sekä alueita Vähästä-
Aasiasta (Smyrna) liitetyksi Kreikkaan. Mutta 
katastrofaalisen Turkkia vastaan käydyn sodan 
(1919–1922) johdosta Kreikka menetti Vähän-
Aasian alueensa, ja 1.5 miljoonaa kreikkalaisen 
pakkosiirrettiin Vähästä-Aasiasta Kreikkaan. 
Tämä oli kuolinisku Megáli idéalle, ja sen vuoksi 
Kreikka oli poliittisesti ja taloudellisesti surkeas-
sa tilassa.

Kreikan poliittinen elämä itsenäisyyden aika-
na on ollut värikästä: Baijerista ja Tanskasta tul-
leet monarkit olivat jatkuvasti kiistoissa päämi-
nistereidensä kanssa, ja kuninkaat joutuivat lähes 
jokainen aikanaan maanpakoon, aina 1960-luvul-
le saakka. Demokratia jäi välillä sotilasdiktatuuri-
en jyräämäksi, kuten Metaxásin sotilasdiktatuuri 
1930-luvulla ja everstijuntta 1960- ja -70-luvulla. 
Klientelismi (poliitikkojen tarjoamat edut äänes-
täjille), korruptio ja nepotismi olivat vallitsevia 
ilmiöitä. Mm. pääministeriys on ollut harvoin 
poikkeuksin muutaman suvun hallussa aivan vii-
me aikoihin saakka.

Kreikan talous säilyi maatalousvaltaisena, 
maan vienti oli vähäistä ja Kreikka joutui useaan 
otteeseen maksukyvyttömäksi, mm. suuren lama-
kauden aikana vuonna 1932.

Toisessa maailmansodassa Kreikka torjui 
vuonna 1940 Italian hyökkäyksen mutta joutui 
Saksan miehittämäksi vuosiksi 1941−1944, mikä 
aika oli Kreikalle hyvin raskas. Kärsimykset ei-
vät kuitenkaan loppuneet sotaan, vaan sen jälkeen 
alkoi kommunistien ja porvarillisten välinen si-
sällissota 1944−1949. Tämän sodan vaikutukset 
tuntuvat edelleen selvästi nyky-Kreikassa.

otto i, KreiKan KuninGas 1833–1862 (lähde: WiKimedia 
commons).
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Sotien jälkeen Kreikka on pyrkinyt vakaut-
tamaan asemaansa, ja se liittyi Natoon vuonna 
1950. Kehityksen keskeytti vuonna 1967 vallan 
ottanut everstijuntta, joka merkitsi demokratian 
loppua. USA:n koettiin tukevan tiukan antikom-
munistista junttaa, mikä selittää Kreikan voima-
kasta amerikkalaisvastaisuutta. Juntan kaaduttua 
vuonna 1974 Kreikka alkoi tavoitella EEC:n jäse-
nyyttä, ja sai sen yhdessä kahden muun aikaisem-
man diktatuurin, Espanjan ja Portugalin kanssa 
vuonna 1981.

Kylmän sodan päättymisen seurauksena oli 
Balkanilla Jugoslavian hajoaminen ja sen myö-
tä tapahtunut EU:n ja NATO:n laajeneminen. 
Kreikka menetti asemansa itäisen Välimeren 
ainoana EU- ja NATO-maana. Vuonna 2001 
Kreikasta tuli euroalueen jäsen, tosin rimaa hi-
poen, ja maa säilyi EU:n ytimessä. Vuonna 2009 
alkoi Kreikan talous- ja velkakriisi, joka on laa-
jentunut useisiin euromaihin ja horjuttanut euro-
alueen vakautta. 

KreiKKa idän, lännen ja pohjoisen välissä

Kreikalla oli tärkeä asema antiikin sekä rooma-
laiskauden ja Bysantin aikana. Kreikka oli länsi-
maisen kulttuurin ja demokratian keskus antiikin 
aikana, roomalaisaikana se oli kulttuurinen voi-
matekijä ja Bysantissa se oli keskeinen poliittinen 
ja taloudellinen tekijä.

Kreikan merkitys oli vähäinen ottomaanien 
kaudella ja ennen II maailmansotaa. Ottomaanien 
aikana Kreikka taantui ja eristyi muusta 

Euroopasta. Kreikka oli verraten vähäpätöinen 
osa suurta ottomaanien valtakuntaa. Itsenäisyys 
uudisti läntiset siteet, mutta ottomaanien aikainen 
poliittinen ja sosiaalinen kulttuuri jäi elämään. 
Maailmansotien välissä itsenäinen Kreikka oli 
köyhä Balkanin valtio vailla suurempaa poliittista 
merkitystä.

Kylmän sodan aikana Kreikalla oli mer-
kittävä asema ainoana NATO- ja EU-maana. 
Kommunismin leviäminen toisen maailmansodan 
jälkeen Balkanille nosti Kreikan merkityksen uu-
delle tasolle. Euroopan unionin jäsenyys 1980-lu-
vulla lisäsi entisestään Kreikan ominaispainoa 
alueella.

Kylmän sodan jälkeen Kreikan merkitys vä-
heni ja taantuu edelleen. Kylmän sodan loppumi-
nen ja sitä seurannut EU:n ja NATO:n voimakas 
laajeneminen Balkanille heikensi Kreikan ase-
maa, kuten myös Turkin nousu. Euroalueen jäse-
nyys paransi  vielä Kreikan asemaa hetkellisesti. 
Kreikan talous- ja velkakriisi teki Kreikasta euro-
alueen uhkatekijän, jonka vaikutus levisi kokosta 
tulevassa puristuksessa, kun euroalueen rikkaim-
mat maat Saksan johdolla sanelevat sen lainoi-
tukselle tiukkoja ehtoja.

KreiKan nyKyinen ulKopoliittinen asema

Kreikka on valinnut "ystävät kaukaa, viholliset 
läheltä". Kreikan ystäviä ovat ortodoksiset val-
tiot kuten Kypros, johon on myös tiukat etniset 
siteet, sekä Venäjä ja Serbia, jotka ovat historian 
vaiheissa tukeneet Kreikkaa. Kiistakumppaneista 
merkittävin on entinen hallitsija Turkki. Muita 
Kreikan kannalta ongelmallisia maita ovat 
Makedonia, Bulgaria, Albania ja Kosovo.

Kreikan ulkopoliittista asemaa määrittävät 
pysyvät ulkopoliittiset ongelmat. Voisi suorastaan 
kääntää vanhan viisauden päälaelleen ja todeta, 
että Balkanilla "lihava riita on aina parempi kuin 
laiha kompromissi". Turkin kanssa suhteet ovat 
parantuneet, mutta vuosikymmeniä suhteita ra-
sittaneet perusongelmat, vaikeimpana Kyproksen 
jako, ovat edelleen selvittämättä. Maiden nykyis-
tä suhdetta kuvaa hyvin erään turkkilaisen kolle-
gani luonnehdinta: "Turkki on tärkeä Kreikalle, 
mutta Kreikka ei ole tärkeä Turkille".

Makedonian kanssa on käyty kohta 20 vuotta  
absurdia kiistaa valtion nimestä, ja kiista on 
viime vuosina kärjistynyt siihen mittaan, että 
Kreikka on estänyt Makedonian EU- ja NATO-
jäsenyysprosessit. Bulgarian ja Albanian kanssa 

KreiKKa (lähde: http://europa.eu/abc/maps/members/Greece_r_
fi.htm).
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on vanhoja raja- ja vähemmistökiistoja, jotka pe-
riytyvät Balkanin sotien ajalta. Uusin tulokas on 
Kosovo, jota Kreikka ei ole tunnustanut muuta-
mien muiden EU-maiden tavoin.

Yhdysvaltojen kiinnostus Kreikkaa kohtaan 
on vähentynyt Turkin hyväksi. USA, joka kylmän 
sodan aikana noudatti tarkkaa tasapainoa Kreikan 
ja Turkin välillä mm. sotilaallisessa tuessa, on 
sel keästi tunnustanut Turkin aseman alueellisena 
suurvaltana ja jättänyt Kreikan Turkin varjoon. 

Kreikan suhteet Venäjään ovat NATO-maalle 
poikkeuksellisen lämpimät ja tiiviit, mm. näpäyk-
senä USA:lle, jota edelleen arvostellaan tuesta 
everstijuntalle.

Kreikka on perinteisesti ylläpitänyt hyviä suh-
teita alueen arabimaihin, jopa Gaddafin Libyaan. 
Nyt Kreikka on yllättäen lämmittänyt suhteitaan 
Israeliin,. Taustalla on Turkin ja Israelin välien 
hyytyminen viimevuotisen avustuslaivaselkkauk-
sen vuoksi. Myös Kyproksen eteläpuolelta löyty-
neen kaasukentän hyödyntäminen kiinnostaa sekä 
Kreikkaa että Israelia.

Talous- ja velkakriisi on kuitenkin heiken-
tänyt voimakkaasti Kreikan kansainvälistä 
uskottavuut ta ja merkitystä, ja pelättävissä onkin, 
että Kreikka lähivuosina ja -vuosikymmeninä 
aiheut taa Välimeren alueella epätasapainoa.

lyhyt johdatus KreiKan Kriisin 
sisältöön ja näKymiin

Kreikan velka- ja talouskriisiä voi luonneh-
tia sodaksi , jossa hallitus joutuu taistelemaan 
samanaikaisesti  neljällä rintamalla eli valtion-

talouden, rakenteellisten ongelmien, talouslaman 
ja sisäpolitiikan aiheuttamia kriisejä vastaan. 
Kriisit ovat lisäksi tiukasti sidoksissa toisiinsa, 
ja ratkaisuyritykset jollakin sektorilla vaativat 
onnistuakseen usein toimia muillakin sektoreilla. 
Kreikan tilannetta voisi kuvata tervatulla katolla 
olevaksi harakaksi, jolla tarttuvat kattoon vuoro-
tellen ei vain nokka ja pyrstö, vaan myös siivet. 
Yllä olevalla kaaviolla olen pyrkinyt kuvaamaan 
tätä tilannetta. 

Kaaviossa keskellä ovat kriisin ratkaisemi-
seen pyrkivät valtion instituutiot, ja sivuilla edel-
lä mainitut neljä rintamaa, jotka ovat:

1. Valtiontalouden (fiskaalinen) kriisi, jonka 
keskeiset elementit ovat edelleenkin suuri 
budjetti vaje, EU:n korkein valtionvelka sekä 
vaikeudet valtion omaisuuden yksityistämises-
sä ja veronkannossa.

2. Yhteiskunnan ja talouden rakenteiden ongel-
mat, joista merkittävimmät ovat kilpailukyvyn 
puute, huono businessympäristö, byrokratia ja 
korruptio.

3. Talouden lama, joka on supistanut kansantuo-
tetta voimakkaasti jo neljättä vuotta ja joka on 
johtanut suurtyöttömyyteen, konkurssiaaltoon 
ja maastamuuttoon.

4. Poliittinen kriisi, joka ilmenee pääpuolueiden 
sisäisenä hajaannuksena, luottamuksen romah-
duksena kansan ja poliitikkojen välillä sekä 
koalitiohallituksen ongelmina.

Kaavio KreiKan velKa- ja talousKriisistä. 
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Kriisin näKymät

Kreikan kriisissä on paradokseja, jotka tekevät 
sen ratkaisemisen perin vaikeaksi. Ensinnäkin, 
hallituksella on edessään suuria välittömiä ongel-
mia, kuten lähes 20 miljardin euron budjettivaje 
ja jo neljättä vuotta jatkuva talouslama, mutta se 
on pitkälti käyttänyt jo lyhyen tähtäyksen keinot, 
kuten palkkojen ja valtion menojen leikkaukset 
sekä veronkorotukset.

Toiseksi, keskipitkän aikavälin keinot, kuten 
elinkeinoelämän uudistukset sekä byrokratian ja 
korruption karsiminen, ovat kansan keskuudessa 
suosittuja, mutta ne ovat osoittautuneet tehotto-
miksi tai vaikeiksi toteuttaa. Sen sijaan tehok-
kaiksi osoittautuneet leikkaukset ja veronkoro-
tukset ovat herättäneet kansassa vihaa päättäjiä ja 
maan holhoojana toimivaa troikkaa (EU:n komis-
sio, Euroopan keskuspankki ja IMF) kohtaan.

Kolmanneksi, kreikkalaisten suuri enemmistö 
ei halua erota euroalueesta, mutta vielä suurempi 
enemmistö vastustaa laina- ja uudistusohjelmia, 
joilla maata yritetään pitää euroalueen jäsenenä.

Miksi Kreikka ei näytä selviytyvän kriisis-
tään? Mielestäni keskeisimpiä syitä on kolme: 

1. Kreikan valtion- ja kansantalous olivat kriisin 
alkaessa paljon huonomassa kunnossa kuin 
vertaismaiden.

2. Kreikasta puuttuu yhteiskunnallinen luottamus 
ja sen myötä kyky saada aikaan kansallinen 
konsensus kriisistä selviämiseksi.

3. Kreikalla ei ole valtavan byrokratian ja kor-
ruption vuoksi koneistoa, jolla tehdyt reformi-
päätökset pantaisiin toimeen.

Verrattuna muihin euroalueen kriisimaihin 
Kreikan taival taloutensa vakauttamiseksi on ol-
lut hyvän alun jälkeen perin vaivalloinen. Kerta 
kerralta lainaerien saanti on vaikeutunut, kun 
Kreikka ei ole täyttänyt velvoitteitaan.

Kreikan nyt saama toinen lainapaketti antaa 
Kreikalle lisäaikaa saada taloutensa sellaiseen 
kuntoon, että se saisi taloutensa kasvuun vuon-
na 2014 ja voisi palata lainamarkkinoille vuonna 
2015. Kuitenkin kolmannen lainapaketin saami-
nen euromailta alkaa vaikuttaa välttämättömältä, 
mutta samalla poliittisesti mahdottomalta.

Kreikalla on siten edessään vain kaksi "huo-
noa" vaihtoehtoa: joko se toteuttaa lainoittajien 
vaatimat hätäohjelmat, saa taloutensa kasvuun 
ja palauttaa lainakelpoisuutensa, tai se joutuu 
eroamaan euroalueesta euromaiden ja Euroopan 
keskuspankin lainoituksen tyrehtyessä. Mikäli 
Kreikka joutuu eroamaan euroalueesta, edessä 
on paluu drakmaan, joka "veisi Kreikan takaisin 
1950-luvulle, ja taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
olot tulisivat kestämättömiksi" (Kreikan keskus-
pankin pääjohtaja Provópoulos).

Säilyäkseen euromaana Kreikan tulisi alkaa 
lopultakin kehittää uudenlaista poliittista kult-
tuuria, yhteisiin etuihin, konsensukseen ja yh-
teistyöhön perustuvaa mallia. Uuden politiikan 
tuloksena tulisi olla kansallinen pelastusohjelma, 
johon kaikkien merkittävien poliittisten ja yhteis-
kunnallisten toimijoiden tulisi sitoutua. Tämä on 
pitkä ja kivinen tie. 

KreiKan entinen päämisteri jórGos papandréou ja nyKyinen pää-
misteri luKás papadímos Kättelevät 11. marrasKuuta 2011 (lähde: 
WiKimedia commons).

Kuva 6. mielenosoittaja ja mellaKKapoliisit ateenassa 29. KesäKuu-
ta 2011 (Kuva: GGia, lähde: WiKimedia commons).



Helikon 1/2012 13

vanhemmat vOivat hakea nimiehdo-
tuksia lapselleen myös vaikkapa Raamatusta, 
Kalevalasta tai Seitsemästä veljeksestä. 
Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan 
vuoden 2011 suosituimmat etunimet olivat ty-
töillä Sofia, Venla, Aada, Emma ja Aino ja pojilla 
Elias, Onni, Eetu, Leo ja Aleksi. Suosituimmat 
nimet (mukaan luettuina kaikki etunimet) olivat 
tytöillä Maria, Sofia, Emilia, Olivia ja Aino ja 
pojilla Juhani, Mikael, Johannes, Olavi ja Onni. 
Hyvän nimen keksiminen lapselle ei aina ole 
helppoa ja riidatonta puuhaa. Joskus voi käydä 
niin, että lapselle täytyy antaa varsin monta ni-
meä, jotta kaikki osapuolet saavat ehdotuksen-
sa läpi. Gösta Sundqvist riimitteli aikoinaan 
Leevi and the Leavingsien Käärmenäyttely-
levyllä (vuodelta 1997) nimenannon vaikeudesta 
seuraavasti: 

Siitä tulikin Laura Jenna Ellinoora Alexandra 
Jurvanen, lienee useampi etunimi turva sen 
pienen ihmisen. Kokonimi on Laura Jenna 
Ellinoora Alexandra Camilla, hiukset kiharat 
ja simmutkin kun mamilla alakerran Ramilla.

autoja, androideja ja Kondomeja

Kun kansainvälinen yritys, jonka tuotteita myy-
dään kaikilla mantereilla, julkistaa uuden tuot-
teen, on tuotteen nimen syytä olla sellainen, että 
se herättää positiivisia ajatuksia tai ettei nimellä 

ainakaan ole mitään negatiivisia merkityksiä mil-
lään suurella kielellä. 

Autotehtaat ovat kansainvälisiä yrityksiä ja 
niiden tuotteita myydään kaikilla mantereilla. 
Autonvalmistaja voi pelata uuden automallin ni-
meämisessä varman päälle vaikkapa seuraavan-
laisilla nimillä: (Audi) A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7 ja A8 tai (Citroën) C1, C2, C3, C4, C5, ja C6. 
Autoille voi toki keksiä myös yksilöllisiä nimiä 
(esimerkiksi Nissan Juke, Toyota Avensis tai 
Volkswagen Golf) mutta silloin on mahdollista, 
että uudella nimellä ei ehkä olekaan aivan haluttu 

Vesa Vahtikari

Nomen sit omen
(nimi olkoon enne)

Kun perheeseen syntyy lapsi, on vanhempien tehtävä miettiä uudelle tulokkaalle nimi. 
Sen on oltava sopivan yksilöllinen mutta ei kuitenkaan niin kummallinen, että lapsi 
joutuu sen vuoksi kiusatuksi. Isovanhemmillakin saattaa olla sanansa sanottavana 

nimiasiassa ja suvussa saattaa myös olla nimiperinteitä, jotka aiheuttavat paineita an-
taa tiettyjä nimiä, jos ei nyt lapsen ensimmäiseksi, niin ainakin toiseksi tai kolmanneksi 

nimeksi. Myös mieluisat tai epämieluisat sukulaiset, naapurit, poliitikot, urheilijat ja 
julkkikset joko tuovat vanhempien nimilistalle hyviä vaihtoehtoja tai pudottavat listal-

ta muuten aivan hyviä nimiä.

audi a6.
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vaikutus kaikilla kielillä. Kuuluisia esimerkkejä 
pieleen menneistä autojen nimistä ovat Chevrolet 
Nova, Mitsubishi Pajero ja Honda Fitta. 
Chevrolet "ei kulje" myi aikoinaan huonosti es-
panjankielisissä maissa. Samoilla maissa on var-
masti naureskeltu myös Mitsubishin miehekkääl-
le maasturille − espanjaksi pajero nimittäin tar-
koittaa itseään tyydyttävää henkilöä (Espanjassa 
Pajeroa myydäänkin nimellä Montero). Hondan 
sittemmin maailmalla varsin hyvin myynyt malli 
Honda Jazz oli puolestaan alun perin tarkoitus ni-
metä Honda Fittaksi. Onneksi joku keksi ajoissa, 
että ainakaan Ruotsissa ei autoa kannata myydä 
Fitta-nimellä. 

Volkswagenin malliston huipulla on edus-
tusautoluokassa malli nimeltään Phaethon. 
Volkswagen-konserni on hakenut auton nimen 
Kreikan mytologiasta. Faëthon oli auringonjuma-
la Helioksen poika, joka kerran lainasi isältään 
vaunuja, joilla isä päivittäin ajoi taivaankannen 
yli. Pojan vaunuretki päättyi katastrofiin. Hän ei 
hallinnut isänsä vaunuja ja vaunut harhautuivat 
reitiltään. Ne polttivat taivaalle linnunradan ja 
maapallolla Pohjois-Afrikka muuttui erämaaksi 
ja etiopialaiset paloivat mustiksi. Zeuksen oli lo-
pulta pakko suistaa salamallaan poika vaunuista, 
jotta koko maapallo ei palaisi poroksi. Faëthonin 
sisaret, heliadit, löysivät veljensä ruumiin 
Eridanos-joesta ja itkiessään kuollutta veljeään 
he muuttuivat poppeleiksi ja heidän kyyneleensä 
muuttuivat meripihkaksi. Ehkä autonvalmistajan 
viesti on, ettei isän kannata lainata Phaethonia 
pojalleen tai muuten tuloksena voi olla automat-
ka, joka päättyy kyyneliin. 

Auton lempinimestä voi myös tulla sen viral-
linen nimi. Volkswagenin Kuplana tunnettua mal-

lia (saksaksi Käfer, englanniksi Bug tai Beetle, 
viroksi Põrnikas) myytiin eri mallimerkinnöillä 
(esimerkiksi VW 1300, 1302 ja 1303) yli 21 mil-
joonaa kappaletta vuosina 1938–2003. Vuonna 
1998 Volkswagen loi uuden automallin nimeltään 
New Beetle ja vuonna 2012 ilmestyi markkinoille 
vanhan Kuplan uusin retroversio nimellä Beetle.

Matkapuhelinvalmistajatkin ovat kansain-
välisiä yrityksiä, joiden tuotteita myydään kai-
killa mantereilla ja kaikilla markkina-alueilla. 
Matkapuhelimia valmistava yritys voi pelata 
tuotteidensa nimeämisessä varman päälle esimer-
kiksi nimillä (Nokia) C5, C6, C7, N8, N9 jne. tai 
sitten uudelle matkapuhelinmallille voi antaa yk-
silöllisen nimen. Silloin on tietenkin mahdollista, 
että uuden mallin nimellä ei olekaan aivan haluttu 
vaikutus kaikilla kielillä. Nokiaa moitittiin heti 
Lumia-mallisarjan nimen paljastuksen jälkeen 
siitä, että lumia on espanjankielinen slangisana, 
joka tarkoittaa prostituoitua. 

Mutta eipä ole tuotteiden nimeäminen help-
poa Nokian kilpailijoillakaan. Uusia Android-
puhelimia puskee markkinoille sellaisella vauh-
dilla, että niille kaikille on hankala keksiä hyviä 
nimiä. Business Insider -sivusto on vertaillut 
Android-puhelimien ja kondomien nimien sa-
mankaltaisuuksia. Esimerkiksi Sensation, Touch 
ja Intensity ovat sekä puhelinmallin että kondo-
min nimiä. Business Insiderin taulukossa (http://
www.businessinsider.com/is-it-a-condom-or-an-
android-phone-2012-3?op=1) esitellään myös 
monia muita puhelinten ja kondomien nimien 
yhtäläisyyksiä. Ehkäpä Android-valmistajat halu-
avat viestiä, että heidän tuotteitaan on sekä haus-
kaa että turvallista kosketella.

mitsubishi pajero.

volKsWaGen phaethon.
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yritysten nimiä, taivaanKappaleita ja sa-
tunnaisia tuotteita

Ennen kuin yritys voi alkaa valmistaa tuottei-
ta tai tuottaa palveluita, täytyy se ensin perus-
taa. Ja kun yritys perustetaan, pitää sille antaa 
nimi. Muistan, kuinka lapsena kävin kerran äidin 
kanssa ostamassa talvitakin tavaratalo Pukevan 
vieressä sijainneesta vaateliike Vestiosta. Vasta 
vuosia myöhemmin, kun aloin opiskella latinaa, 
oivalsin vaateliikkeen mainion nimen alkuperän. 
Vestio on nimittäin latinankielinen verbi, joka tar-
koittaa vaatettaa, pukea (myös Pukeva on mieles-
täni aika hyvin keksitty nimi). Muistan myös, että 
pidin lapsena kovasti Chymos-nimisen yhtiön 
mehuista ja karkeista Tämänkin yhtiön nimen ne-
rokkuuden ymmärsin vasta vuosia myöhemmin, 
kun aloin opiskella kreikkaa (kreikan kielen sana 
χυμός tarkoittaa mehua).

Yrityksen voi nimetä jonkin paikan tai 
paikkakunnan mukaan, kuten esimerkiksi 
Nokia, Outokumpu, Raisio tai Tikkurila. Myös 
Kalevalasta voi hakea innoitusta, esimerkkeinä 
kalevalalaisista nimistä mainittakoon vakuutus-
yhtiöt ja/tai pankit Ilmarinen, Pohjola, Sampo 
ja Tapiola sekä rakennusliike Lemminkäinen. 
Matkapuhelinvalmistaja Sony Ericsson valmisti 
muuten vielä muutama vuosi sitten Aino-nimistä 
älypuhelinmallia.

Antiikin mytologia on aina ollut aarreaitta 
kaikenlaisille nimien keksijöille. Varsinkin mo-
net taivaankappaleiden nimet on otettu antiikista. 
Esimerkiksi kaikki maan lähiplaneetat kantavat 

roomalaisten jumalien nimiä ja myös asteroidien 
listalla on aika monta antiikin Kreikan ja Rooman 
myyteistä tuttua nimeä. Kymmenen suurinta 
tunnettua asteroidia ovat: Ceres, Vesta, Pallas, 
Hygiea, Davida, Interamnia, Europa, Hektor, 
Juno ja Sylvia. Uuden asteroidin löytäjä saa itse 
nimetä löydöksensä ja asteroidien nimilistal-
la (http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/
MPNames.html, http://en.wikipedia.org/wiki/
Meanings_of_minor_planet_names) on antiikkis-
ten nimien lisäksi toki paljon muitakin nimiä.

Tähtitieteilijöiden lisäksi myös perustettavi-
en yritysten ja yritysten uusien tuotteiden nimiä 
miettivät henkilöt voivat ammentaa inspiraatio-
ta antiikin mytologiasta. Seuraavassa esitellään 
muutama satunnaisilla hakusanoilla netistä löyty-
nyt tuote tai yritys. 

Agamemnon Films (http://www.agamemnon.
com) on Fraser ja Charlton Hestonin vuonna 1981 
perustama elokuva- ja televisiotuotantoyhtiö. 
Näyttelijä Charlton Hestonin (1923−2008) tun-
netuin elokuva on Ben Hur, jonka pääosasta hän 
sai parhaan miesnäyttelijän Oscarin vuonna 1959. 
Oscar-voittaja on osannut antaa osuvan nimen 
tuotantoyhtiölleen. Agamemnonhan oli kreikka-
laisten ylipäällikkö Troijan sodassa ja muutenkin 
varsinainen (väkivaltaisen) toiminnan mies.

Andromeda Software, Inc. (www.andro-
meda.com) kehittää mm. ohjelmistopalvelu-
ja Photoshopiin, InDesigniin ja Illustratoriin. 
Andromedahan oli etiopialaisen kuninkaan 
Kefeuksen tytär, joka jouduttiin uhraamaan me-
rihirviölle, koska hänen äitinsä Kassiopeia oli 
kehunut tytärtään kauniimmaksi kuin nereidit. 
Perseus kuitenkin pelasti Andromedan ja sur-

noKia lumia 800.

htc sensation.
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masi merihirviön. Kuolemansa jälkeen Perseus, 
Andromeda, Kassiopeia ja Kefeus pääsivät tähti-
kuvioiksi taivaalle. Andromedan nimi kuulostaa 
hyvältä myös ohjelmistoyrityksen nimenä.

Yritysten sähköisen taloushallinnon ratkai-
suihin erikoistunut Heeros Systems Oy (www.
heeros.com) kertoo tuotteistaan mm. seuraavaa: 
"Heeros-ratkaisujen avulla virtaviivaistat säh-
köisen taloushallinnon prosessit paperilaskujen 
skannauksesta osto- ja myyntilaskujen käsitte-
lyyn ja sähköiseen arkistointiin. Tämän kaiken 
saat yhdellä sopimuksella." Eivätpä tienneet mui-
naiset heerokset, että he voivat ratkaista näin mo-
nimutkaisia asioita.

Suomalainen raskasta metallimusiikkia soitta-
va Medeia-yhtye (http://www.medeiaband.com) 
on julkaissut viimeksi Abandon All -nimisen le-
vyn. Medeiahan oli kuuluisa omien lastensa mur-
haaja, joten yhtyeen nimi sopinee hyvin yhteen 
sen soittaman musiikkigenren kanssa. Tosin yh-
tye tekee musiikkia englannin kielellä, ja Medeia 
on suomea. Ehkäpä nimi Medea on jo jonkin toi-
sen yhtyeen käytössä.

Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto 
Theseus (www.theseus.fi) puolestaan "tarjoaa 
käyttöösi lähes kolmenkymmenen ammattikor-
keakoulun opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkos-
sa. Voit tarkastella opinnäytetöitä ja julkaisuja 
kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa 
omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi − tai tu-
tustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden 
opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen 
julkaisutoimintaan." Theseushan oli myyttinen 
Ateenan kuningas, jonka moniin urotöihin kuului 
esimerkiksi Minotauroksen surmaaminen laby-
rintissä. Kysyä sopii, mitä tekemistä Theseuksella 
on ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan 
kanssa. Minotauroksen lisäksi Theseus surma-
si monta muutakin hirviötä, oli yksi Helenan 
kosijoista, otti osaa Kalydonin villikarjun met-
sästykseen, yritti yhdessä Peirithooksen kanssa 
ryöstää Persefoneen manalasta, aiheutti poikan-
sa Hippolytoksen kuoleman kiroamalla hänet ja 
otti vanhan Oidipuksen vastaan Kolonoksessa. 
Ehkäpä Theseuksen nimellä halutaan viestiä, että 
ammattikorkeakoulujen julkaisuarkiston sisältö 
on varsin laaja ja monipuolinen.

antiiKKisia nimiä ja nimiehdotuKsia

Asialleen omistautunut antiikintutkija lähes-
tyy nimiasioita tietenkin antiikin nimistön kaut-
ta. Jotkut antiikintutkijat ovat jopa nimenneet 
lapsensa antiikin sankareiden ja sankarittari-
en mukaan. Esimerkiksi Troijan ja Mykenen 
kaivauksista tunnetun Heinrich Schliemannin 
(1822−1890) lasten nimet olivat Andromache ja 
Agamemnon. Antiikin nimistöä selaamalla itse 
kukin voi nopeasti keksiä hyviä nimiehdotuksia 
jos jonkinlaisille asioille ja tuotteille. Ohessa esi-
tellään muutama satunnainen nopeasti mieleen 
tullut nimi tai nimiehdotus. 

Ajax ei ehkä ole hyvä nimi jalkapalloseural-
le. Troijan sodassa kreikkalaisten puolella tais-
teli kaksi eri Aiasta, suurempi ja pienempi, jois-
ta kummallakaan ei ollut kovin onnellinen osa. 

durex sensation.

sony ericsson aino.
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Suurempi Aias, salamislainen Telamonin poika, 
joutui Troijan edustalla mielenhäiriöön hävit-
tyään Odysseukselle kamppailun Akhilleuksen 
aseista ja surmasi sitten itsensä. Pienempi Aias, 
lokrislainen Oileuksen poika, puolestaan häpäisi 
Athenen temppelistä turvaa hakeneen Kassandran 
ja hukkui myöhemmin mereen ollessaan koti-
matkalla Troijan sodasta. Ehkäpä Amsterdamin 
Ajaxin perustajat halusivat kuitenkin valitsemal-
laan nimellä viestiä, että seuran pelaajat antavat 
kentällä aina kaikkensa ja taistelevat täysillä jo-
kaisen ottelun loppuun saakka. Ajax on muuten 
myös pesuainemerkki. Ajax-pesujauhetta mai-
nostettiin aikoinaan ainakin Englannissa lauseel-
la "Stronger than dirt!" Ilmeisesti pesuaineen 
nimellä viitataan suurempaan (ja vahvempaan) 
Aiaaseen.

Hector on hyvä taiteilijanimi palkkasoturi-
singlellä läpimurtonsa tehneelle folk-muusikolle. 
Hektorhan oli urhein Troijan sodassa taistelleista 
troijalaisista, Andromakhen aviomies ja pienen 
Astyanaksin isä. Hercules taas on hyvä ja jämäk-
kä nimi kondomille. Miehet, jotka ovat (tai kuvit-
televat olevansa) muita miehiä miehisempiä saat-
tavat hyvinkin ostaa Hercules-kondomeja. 

Homer tuntuu oudolta valinnalta pienen ame-
rikkalaisen ydinvoimalaitoskaupungin tapahtu-
mista kertovan animaatiosarjan hieman tyhmän 
perheenisän nimeksi. Homer eli Homeroshan on 
länsimaisen kirjallisuuden suurin nimi, Iliaan ja 

Odysseian kirjoittaja. Kadmos on puolestaan erit-
täin osuva nimi kirjasintyypille, jolla voi kirjoit-
taa kreikkaa aksenteilla. Kadmoshan oli foinikia-
laisen kuninkaan Agenorin poika ja Zeun härän 
muodossa ryöstämän Europen veli, joka monien 
seikkailujensa ohella toi kreikkalaisille foinikia-
laiset kirjaimet.

Matkapuhelinvalmistajatkin voisivat ottaa 
käyttöön antiikin mytologian laajan nimikirjon. 
Android-valmistajat voisivat kondomien nimien 
sijaa käyttää vaikkapa yhdeksän muusan nimiä. 
Esimerkkeinä mainittakoon kuvitteelliset pu-
helimet Samsung Calliope, HTC Clio, Huawei 
Erato, ZTE Euterpe, Motorola Melpomene, LG 

tupla-asteroidi antiope (lähde WiKimedia commons, european southern observatory, eso).

hercules-Kondomirasia.
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Polyhymnia, Sony Terpsichore, HTC Thalia, ja 
Samsung Urania. 

Applen kannattaa varmaankin pysyä hieman 
tylsässä mutta hyvin toimivassa iNimi-strategi-
assaan, mutta Nokia voisi sen sijaan rohkeasti 
nimetä jonkin tulevan puhelinsarjansa vaikkapa 
Odysseuksen ja Odysseuksen naisten mukaan. 
Miltäpä kuulostaisivat seuraavat puhelimet: 
Nokia (Lumia) Odysseus (paljon matkaileville 
yritysjohtajille), Nokia (Lumia) Circe (itsenäisille 
ja omapäisille naisille), Nokia (Lumia) Calypso 
(vaativille naisille), Nokia (Lumia) Nausicaa 
(nuorille tytöille) tai Nokia (Lumia) Penelope 
(perheenäideille)? Circe, Calypso ja Nausikaa 
ovat muuten myös asteroidien nimiä. Vielä roh-
keampia nimiä matkapuhelimille voisivat olla 
vaikkapa Ixion, Sisyphus ja Tantalus (rikoksis-

homer simpson.

KirKe. john William Waterhousen (1849–1917) maalaus CirCe 
Offering the Cup tO Odysseus (lähde: WiKimedia commons).

taan rangaistuksia suorittaville tai muuten vain 
raskaan työn raatajille) ja erittäin rohkeita matka-
puhelinten nimiä voisivat olla vaikkapa Oedipus 
tai Hermaphroditus (kompleksisille kuluttajille ja 
marginaaliryhmille). 
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hyvät HELIKOnIn luKiJat, Elämme 
jälleen vuodenaikaa, jolloin on syytä herätä tal-
vihorroksesta ja päästää kevätaurinko sisään 
kirkkaista ikkunoista. Parhaiten tämä käy päinsä 
pesemällä ikkunat. Ikkunanpesu taas onnistuu 
aloittelijaltakin, jos hän seuraa kokeneen am-
mattilaisen tarkkoja ohjeita. Niinpä paljastankin 
nyt teille, kuinka ikkunanpesun ammattilainen 
työskentelee.

Ikkunoita pestessään ammattilainen käyttää 
pesuaineena Fairya tai jotain muuta tehokasta 
astianpesuainetta, josta hän sekoittaa ämpäriin 
vahvan vihreän pesuveden. Toiset ikkunanpesi-
jät pitävät lämpimämmästä vedestä kuin toiset, 
mutta ainakin talvella suuria ulkoikkunapintoja 
pestessä on veden syytä olla niin kuumaa kuin 
vain ikkunanpesijän kädet sietävät. Kesähelteillä 
taas on parempi käyttää viileää vettä. Pakkasella 
pesuvesi jäähtyy ja jäätyy nopeasti suurella ikku-
napinnalla ja kesällä vesi taas haihtuu nopeasti 
kuumalta pinnalta. Valmistettuaan sopivan pe-
suveden ikkunanpesijä siirtyy työkohteensa luo 
kaikkine varusteineen, joita hänellä onkin varsin 
paljon. (Tässä välissä on syytä huomauttaa, että 
ikkunanpesun ammattilaiset ovat yleensä miehiä 
ja heillä on oma ammattislanginsa kuten muilla-
kin erikoisryhmillä.) 

Ikkunanpesijän varusteita ovat: ämpäri, pesu-
aine, ikkunan pesin eli tussu, ikkunan kuivain eli 
mela, ikkuna-avain tai ruuvimeisseli, säämiskä tai 
sideharso, ikkunaterä eli kliki, kasa rättejä sekä 
tikkaat ja jatkovarret suuria tai korkealla sijait-
sevia ikkunoita varten. Tussu on n. 40 cm leveä 
muovisella kahvalla varustettu väline, jota peit-
tää vaihdettava ja koneessa pestävä röpelöinen 
tai karhea pesukinnas. Mela on metallikahvainen 
n. 40 cm pitkällä metallikiskolla varustettu vä-
line. Kiskossa on vaihdettava kumi, joka ei jätä 
viiruja ikkunapintaan. Myös kiskon voi pestävän 
ikkunan koosta riippuen vaihtaa isompaan tai pie-

Erään ikkunanpesijän 
paljastuksia1

nempään. Ammattilainen käyttää amerikkalaista 
patentoitua Ettoren (www.ettore.com) melaa eikä 
mitään muovista Sinipiikaa. Ikkunaterä koos-
tuu kahvasta ja siihen liitoksissa olevasta parta-

1  Tämä artikkeli on uudelleen lämmitelty versio kymmenen vuotta sitten Symposion ry:n lehdessä, Rostrassa (1/2002), julkais-
tusta artikkelista. Artikkelin kirjoittaja oli keväällä 2012 huolissaan apurahoistaan ja pohti jo hetken aikaa palaamista nuoruu-
tensa kesätöiden pariin.

aurinKo paistaa läpi liKaisestaKin iKKunasta. (lähde: WiKimedia 
commons, nasa.)

iKKunanpesuvälineitä.
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koneen terän terävyysluokkaa olevasta terästä. 
Luonnollisesti myös ikkunateriä on eri levyisiä 
ja terä on helppo vaihtaa uuteen entisen tylsyttyä. 
Perinteistä nelikulmaista ikkuna-avainta tehok-
kaampi ikkunan avaaja on leveäteräinen ruuvi-
meisseli, jolla saa auki myös sellaisen ikkunan, 
jonka avaimenreikään joku irvileuka on työntänyt 
purukumia tai tupakantumpin. Säämiskä on aitoa 
mokkaa oleva nahkakappale, joka ei jätä ikku-
naan jälkiä toisin kuin jokin halpa keinokuituinen 
Vileda. Säämiskän voi korvata myös äitiyspakka-
uksista tutulla sideharsolla. 

Ensimmäiseksi ikkunanpesijä pesee ikkunan 
ulkopinnan. Hän poistaa ikkunalaudalta ja ik-
kunan edestä pesua vaikeuttavat esineet ja avaa 
ikkunan. Jos ikkunassa on jälkiä lintujen syöksy-
pommituksista, ikkunanpesijä raaputtaa ne pois 
klikillä. Sitten hän kastelee tussun pesuvedessä, 
puristaa siitä liiat vedet pois ja levittää sillä pe-
suvettä koko pestävälle ikkunapinnalle (erittäin 
suuret ikkunat pestään kuitenkin osissa). Tämän 
jälkeen ikkunanpesijä tarttuu melaan ja kuivaa ik-
kunan yhdellä vedolla (aloittaen esimerkiksi va-
semmasta ylänurkasta ja edeten oikeaan alanurk-
kaan "bustrofedon"-tyyliin kuten kyntäjä härän 
perässä) melaa nostamatta. Tässä vaiheessa ikku-
nanpesijä tarkastelee kuivattua ikkunapintaa kriit-
tisesti etsien siihen mahdollisesti jääneitä viiruja 
tai likaläikkiä. Nämä hän pyyhkii pois säämis-
källä tai harsolla. Nyt ikkunan ulkopinta on puh-
das ja samat työvaiheet toistetaan ikkuna-aukon 
kaikille pinnoille. Puhdistuksen ammattilainen ei 
tietenkään sotke paikkoja työtä tehdessään vaan 
hän pyyhkii lattialle valuneen ja seinille roisku-
neen likaisen pesuveden pois puhtaalla rätillä. 

Jos pestäviä ikkunoita on paljon ja ne sijaitsevat 
kantakaupungissa vilkkaasti liikennöidyn tien tai 
kadun varrella, joutuu ikkunanpesijä välillä vaih-
tamaan ämpäriin uuden pesuveden.

Kun väsynyt mutta onnellinen ikkunanpesijä 
on saanut urakkansa päätökseen, hän rentoutuu. 
Hän ottaa mukavan asennon ja avaa kenties olu-
en. Siinä hän katselee kirkkaalle taivaalle puh-
taiden ikkunoiden läpi ja muistaa yhtäkkiä, mitä 
nuori Pentti Saarikoski kirjoitti päiväkirjaansa 
27.1.1954: "Elämässähän ei oikeastaan ole ar-
voja. Ikkunanpesijän puhdistama ikkuna on yhtä 
suurta kuin papin puhdistama sielu." (Nuoruuden 
päiväkirjat. Toim. P. Tarkka. Helsinki 1996, 3. 
painos.)

Ystävällisesti teidän,
vanha ikkunanpesijä

iKKunanpesun ammattilainen ei pelKää KorKeita paiKKoja.
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Kulttuuri- Ja urheiluminiSteri 
Paavo Arhinmäki totesi palkintoperusteluissa, 
että maailmalla yhä laajemmin kiinnostava suo-
malainen proosa, lasten- ja nuortenkirjallisuus 
sekä nykyisin myös sarjakuvat ja tietokirjallisuus 
todella ansaitsevat loistavat kääntäjänsä.

Suomen Ateenan-instituutin toimistonhoita-
jana työskentelevä María Martzoúkou on palkit-
tu aiemmin Kalevalan käännöksestään Kreikan 
kääntäjäliiton palkinnolla vuonna 1994 ja 
Valkoisen ruusun ritarikunnan mitalilla vuonna 
1996.

María Martzoúkou on opiskellut Suomen kiel-
tä ja kirjallisuutta sekä muinaiskreikkaa Helsingin 
yliopistossa ja opettanut nykykreikkaa samas-

Vesa Vahtikari

Valtion ulkomainen 
kääntäjäpalkinto 

María Martzoúkoulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi marraskuussa 2011 valtion ulkomaisen kääntäjä-
palkinnon María Martzoúkoulle. Kääntäjäpalkinto jaettiin jo 37. kerran. Palkinto 

jaetaan vuosittain ansioituneelle suomalaisen kirjallisuuden kääntäjälle kirjallisuuden 
vientiorganisaation FILI:n ehdotuksen perusteella.

sa yliopistossa sekä työväenopistoissa. Lisäksi 
hän on opiskellut nykykreikkaa Thessalonikin 
yliopistossa. 

Marzoúkou on kääntänyt 16 suomalaista 
kirjaa kreikaksi. Hän on kääntänyt myös sano-
ma- ja aikakauslehtiin muun muassa Juhani 
Ahvenjärven, Tua Forsströmin, Paavo 
Haavikon, Riina Katajavuoren, Eeva Kilven, 
Jukka Koskelaisen, Arto Mellerin, Annukka 
Peuran, Pentti Saarikosken, Pentti Saaritsan 
ja Kirsti Simonsuuren tuotantoa. Lisäksi hän 
on toimittanut suomalaisen kirjallisuuden teema-
numeron Porfyras-lehteen ja novellikokoelman 
(kääntäjä Reija Tannisen kanssa) Näkymätön 
ja näkyvä, joka sisältää 10 uutta kreikkalaista 
novellia.

Laadukkaalla käännösvalikoimallaan María 
Martzoúkou on tehnyt suomalaista kirjallisuutta 
laajasti näkyväksi Kreikassa. Hän on kääntänyt 
muun muassa viisi Mika Waltarin teosta, Väinö 
Linnan Tuntemattoman sotilaan ja Sofi Oksasen 
Puhdistuksen sekä suomalaista lastenkirjallisuut-
ta ja runoutta.

Helikon esittää María Martzoúkoulle mitä 
lämpimimmät onnittelut palkinnon johdosta. 

maría martzoúKoun 
suomen Kirjallisuuden KäännöKset

- Saarikoski, Pentti: Mitä tapahtuu todella. 
Runoja ja otteita nuoruuden päiväkirjoista. 
Valikoima.Ateena: Iakinthos, 1987. 

- Lönnrot, Elias: Kalevala (SKS, 1849) 10 lau-
lua. Ateena: Kastaniotis, 1992.maría martzoúKou.
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- Kalevalan uudistettu painos, jossa lisäksi 
10 aiemmin kääntämätöntä laulua. Ateena: 
Kastaniotis, 2004.

- Topelius, Zacharias: Satuja kaukaisesta pohjo-
lasta. Valikoima suomenkielisestä laitoksesta 
Topeliuksen kauneimmat sadut, suom. Sirkka 
Rapola (Otava, 1970). Runolaulujen sanat: 
Sotiris Trivizas. Ateena: Kalendis, 1994.

- Nuoria suomalaisia runoilijoita, pieni anto-
logia (T. Forsström, A. Melleri, A. Peura, P. 
Saaritsa, C. Westerberg, J. Vieno). Epsilon, 
1994.

- Linna, Väinö: Tuntematon sotilas (WSOY, 
1954). Yhteistyössä Päivi Panagopouloun 
kanssa. Ateena: Kalendis, 1995. 

- Kouros, Alexis: Gondwanan lapset (Lasten 
keskus, 1997). Ateena: Zevrodeilos, 1999.

- Baric, Maija: Joen laulu (Lasten keskus, 
1999). Ateena: Patakis, 2001.

- Härkönen, Anna-Leena: Avoimien ovien päivä 
(Otava, 1998). Ateena: Patakis, 2001.

- Kaksitoista suomalaista runoilijaa (E. Kilpi, 
P. Haavikko, P. Saarikoski, P. Saaritsa, K. 
Simonsuuri, C. Westerberg, T. Forsström, A. 
Melleri, J. Koskelainen, R. Katajavuori, A. 
Peura, M. Gothoni). Epsilon, 2002. 

- Waltari Mika: Johannes Angelos (WSOY, 
2003). Ateena: Kalendis, 2003.

- Waltari Mika: Sinuhe egyptiläinen (WSOY, 
1945). Ateena: Kalendis, 2006. 

- Waltari Mika: Kuka murhasi rouva Skrofin? 
(Otava, 1939). Ateena: Kalendis, 2006.

- Waltari Mika: Komisario Palmun erehdys 
(WSOY, 1940). Ateena: Kalendis, 2008.

- Oksanen, Sofi: Puhdistus (WSOY, 2008). 
Ateena: Topos, 2010. 

- Waltari Mika: Turms kuolematon (WSOY, 
1955). Ateena: Kalendis, 2011 (painossa).
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Juuri Kun On selvitty Titaanien taiste-
lusta (2010), jossa ei ollut yhtään titaania, ja 
Kuolemattomista (2011), jossa kaikki jumalia 
myöten kuolivat, Tartaroksessa rymisee taas. 
Krakenin kohtaamisesta on kulunut kymmenen 
vuotta (ks. Helikon 1/2010) ja Zeuksen poika 
Perseus (Sam Worthington) on elellyt kalastaja-
na, saanut pojan Helioksen (John Bell) ja jäänyt 
leskeksi. Haades (Ralph Fiennes) ja Ares (Édgar 
Ramírez) punovat juoniaan ja päättävät herättää 
Tartarokseen vangitun Kronoksen. Ensin täytyy 
kuitenkin hankkiutua eroon Zeuksesta (Liam 
Neeson) ja Poseidonista (Danny Huston), joiden 
mahti on ihmisten maallistumisen vuoksi huven-
nut. Poseidonista päästäänkin eroon heti eloku-
van alkumetreillä ja Zeus vangitaan Tartarokseen, 
jossa Kronos imee itseensä Zeuksen vallan rip-
peet. Pian Tartaroksesta alkaa taas nousta örk-
kejä ja ihmiskunnan pelastus on Perseuksen 
miekassa. Perseus lähtee Tartarokseen pelasta-
maan isäänsä Poseidonin pojan Agenorin (Toby 
Kebbell) ja kuningatar Andromedan (Rosamund 
Pike) kanssa. Kronoksen voittamiseksi tarvitaan 
Zeuksen salama, Poseidonin atrain ja Haadeen 
hiilihanko (kyllä!). Neuvoa kolmikko lähtee ky-
symään Tartaroksen ja atribuuttien rakentajalta 
Hefaistokselta (Bill Nighy). Haades kuitenkin 
vaihtaa puolta hyvisten puolelle Zeuksen muis-
tutettua, että Kronos ei varsinaisesti ollut mikään 
ihanneisä. Loppuelokuva meneekin tutussa taiste-
lun töminässä.

Ensimmäiseen osaan, Titaanien taisteluun, 
verrattuna parannusta on tapahtunut siinä mää-
rin, että elokuvassa todella on yksi titaani, 
Kronos. Muuten meno on ykkösosaan verrattu-
na väsyneempää. Liam Neeson ja Ralph Fiennes 
vaikuttavat kyllästyneiltä koko hommaan. 
Näyttelijäkaartin ainoa ilonpilkahdus on aina 
loistava Bill Nighy, jonka rooli jää elokuvassa 
ikävän pieneksi. Nighyn Heifaistos on yllättävän 
höpsö, leppoisa eikä ollenkaan tulinen, vaikka 
tuli ja laava esiintyvätkin elokuvassa lähes pää-
osassa. Elokuvan tekijöiltä onkin jäänyt huomaa-
matta, että antiikin manala ei ollut helvetin tapaan 

kuuma ja tulinen paikka, vaan pikemmin kylmä 
ja kostea. Muuten lavastajat, tai ehkä paremmin 
tietokoneanimaattorit, ovat tyytyneet siellä täällä 
lojuviin pylväisiin, eikä ympäristö ole kovinkaan 
mielikuvituksellinen tai luova. Elokuvan parasta 
antia ovat tällä kertaa kreikkalaisesta mytologias-
ta otetut hirviöt. Erityisen kunniamaininnan voisi 
antaa khimairoista, Pegasoksesta ja lähes sym-
paattisista kykloopeista. Sen sijaan Kronos on 
kuvattu mielikuvituksettomasti vuoren kokoisek-
si laavamieheksi ja Minotaurus on jo nähty tur-
han useassa elokuvassa. Titaanien raivo on myös 
nimestään huolimatta jopa action-rämistelyksi yl-
lättävän tunneköyhä. Raivoa saa etsimällä etsiä, 
eikä katsoja tunne isien ja poikien välillä edes 
imelää elokuvarakkautta, kaverusten välillä ystä-
vyyttä tai mies- ja naispääosan välillä kipinöintiä, 
vaikka kipinöistä ei muuten elokuvassa ole puu-
tetta. 3D-tehosteita on käytetty paremmin hyväk-
si kuin useissa 3D-elokuvissa: pudotusten, kuilu-
jen ja maisemien sijaan, jotka näyttävät, ainakin 
omasta mielestäni, lähes samalta 3D:nä ja 2D:nä, 
"Titaanien raivossa" on panostettu katsojaa kohti 
sinkoutuviin kiviin sekä leijaileviin kipinöihin, 
joita huomaa melkein väistelevänsä. Mitään suur-
ta, ihmeellistä tai skandaalimaista, tai pikemmin-
kin sandaalimaista, ei elokuva kuitenkaan tarjoa, 
vaan se sekoittuu sandaalirymistelyiden mustaan 
keittoon. 

Titaanien raivo 3D (2012)
laura aho
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yhdistyKsen toiminnan tavoitteet

Yhdistys on kertomusvuonna kaikessa toiminnas-
saan pyrkinyt lisäämään jäsenistönsä keskuudes-
sa kreikkalaisen antiikin ja Bysantin sekä nyky-
ajan kulttuurin ja historian tuntemusta sekä infor-
moimaan jäseniään Suomen Ateenan-instituutin 
piirissä meneillään olevasta tutkimuksesta ja sen 
tuloksista tavoitteenaan instituutin työn tukemi-
nen. Vuosittaisen tutkimusapurahan välityksellä 
yhdistys on edistänyt instituutin piirissä tapahtu-
vaa tutkimusta.

yhdistyKsen jäsenistö

Kertomusvuoden 2011 päättyessä yhdistyksen to-
dettiin saaneen 245 jäsenmaksusuoritusta (vuon-
na 2010 209 + 52 vuoden 2011 puolella kirjau-
tunutta). Varsinainen jäsenmäärä on aina jonkin 
verran korkeampi kuin maksusuoritusten määrä 
(perhejäsenyys = kaksi henkilöä samasta talou-
desta). Jäsenmäärä on hitaasti laskusuuntainen.

yhdistyKsen johtoKunta

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat v. 2011 suur-
lähettiläs Ralf Friberg (pj.), taiteilija Marina 
Borgström, FT Cecilia af Forselles, prof. 
Jaakko Frösén, OTK Eero Heimolinna (vpj.), 
FT Vesa-Pekka Herva, FM Saara Kauppinen, 
FM Ulla Di Mariano, FM Päivi Lammi (siht.), 
prof. Pirkko Lilius, FM Samuli Nuotio, FT 
Timo Sironen ja FM Vesa Vahtikari. Johtokunta 
kokoontui vuoden 2011 aikana 5 kertaa.

yhdistyKsen talous

Yhdistys on rahoittanut toimintaansa jäsenmak-
suilla sekä matkojen osanottajilta stipendirahas-
toa varten perityillä lisämaksuilla. Yhdistyksen 
taloutta on syytä luonnehtia vakaaksi.

suomen ateenan-instituutin ystäVät ry.

Toimintakertomus 
vuodelta 2011

vuosiKoKous

Vuosikokous pidettiin 23.3.2011 Helsingin 
yliopiston päärakennuksen auditoriossa II. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyk-
sen puheenjohtaja Ralf Friberg.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokouksel-
le yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslas-
kelman vuodelta 2010 ja toiminnantarkastajan 
lausunnon, jotka hyväksyttiin. Yhdistyksen joh-
tokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus. Vahvistettiin vuoden 2011 
toimintasuunnitelma. Vuosikokous päätti sti-
penditoimikunnan esityksen mukaisesti myön-
tää vuoden 2011 stipendin täysimääräisenä FM 
Esko Tikkalalle Kreikassa tapahtuvaan väitös-
kirjatyöhön. Tikkalan väitöskirjan työnimenä 
on "Neos Hekatompedos" – a Hundred-Footer? 
Architectural Metrology and Early Monumental 
Temples in Greece.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (25 €/
henkilöjäsenyys, 10 €/opiskelijajäsenyys ja 30 €/
perhejäsenyys). Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 
vuodelle 2011. 

Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi 
Ralf Fribergin. Erovuorossa olleista johtokunnan 
jäsenistä (Heimolinna, Herva, Luther, Penttilä) 
Luther ja Penttilä olivat ilmoittaneet, etteivät 
ole käytettävissä. Johtokunnan varsinaisiksi jä-
seniksi vuosikokous valitsi taiteilija Marina 
Borgströmin, OTK Eero Heimolinnan, FT 
Vesa-Pekka Hervan ja prof. Pirkko Liliuksen. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle Korhonen 
ja hänen varahenkilökseen Sirkka Lassila.

yhteydenpito jäseniin

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsen-
lehtensä Helikonin, jäsenkirjeiden, kulttuuri-
matkojen ja esitelmätilaisuuksien välityksellä. 
Jäsenkirjeitä lähetettiin vuonna 2011 kaksi kap-
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paletta. Yhdistyksen järjestämistä esitelmäti-
laisuuksista on lisäksi tiedotettu erikseen mm. 
sähköpostilistojen ja lehtien tapahtumapalsto-
jen kautta. Yhdistykselle avattiin vuonna 2011 
Facebook-sivut, jotka toimivat jatkossa yhdis-
tyksen kotisivuina osoitteessa https://www.face-
book.com/ateenanystavat

heliKon

Jäsenlehti Helikon ilmestyi vuonna 2011 kaksi 
kertaa. Päätoimittajana toimi FM Vesa Vahtikari. 
Lehden toimituskuntaan kuuluivat Anneli 
Brown, Ralf Friberg, Mika Hakkarainen, Maija 
Holappa, Martti Leiwo ja Pekka Matilainen.

esitelmätilaisuudet

Yhdistys järjesti kertomusvuonna seuraavat 
esitelmätilaisuudet:

23.3.2011 vuosikokouksen jälkeen, klo 18.15, 
esitelmöi Suomen Ateenan-instituutin johtaja, 
dos. Martti Leiwo antiikin soittimista.

13.4.2011 Mare Nostrum -yhteistilaisuudes-
sa esitelmöi yhdistyksen edustajana euro-
parlamentaarikko Esko Seppänen aiheesta 
Välimeren talousalueen kehitys – kriittinen 
puheenvuoro.

4.5.2010 klo 18.15 kirjailija Jukka M. 
Heikkilä kertoi uusimmasta romaanistaan 
Karthago, historiallinen romaani.

30.9.2011 klo 16.15 FK Jussi Korhonen 
esitelmöi otsikolla Konstandinos Kavafisin 
runous.

26.10.2011 klo 17.15 FT Venla Sykäri esitel-
möi aiheesta Riimillinen nelisäe Kreetalla.

16.11.2011 klo 17.15 yhdistyksen vuoden 
2010 stipendiaatti, FM Kimmo Kovanen ker-
toi stipendityöskentelystään Kreikassa.

9.12.2011 klo 18.15 oli prof. Jaakko Frösenin 
esitelmätilaisuus Petran hiiltyneistä papyruk-
sista Aaroninvuoren kaivauksiin.

matKat ja muut tilaisuudet

Yhdistys järjesti kertomusvuonna seuraavat mat-
kat ja tilaisuudet:

Yhdistyksellä oli järjestämisvastuu Mare 
Nostrum -yhteistilaisuudessa. Tilaisuus pi-
dettiin 13.4.2011 klo 17–20 Tieteiden talolla 
Helsingissä. Illan teemana oli Välimeri talousalu-
eena ja tilaisuuden aluksi oli kahvitarjoilu.

Jäsenristeily 15.–22.10.2011. Matkanjohtajana 
toimi prof. Jaakko Frösén.

stipendi

Yhdistys myönsi 3 000 euron stipendin täysi-
määräisenä FM Esko Tikkalalle Kreikassa ta-
pahtuvaan väitöskirjatyöhön. Tikkalan väitös-
kirjan työnimenä on "Neos Hekatompedos" – a 
Hundred-Footer? Architectural Metrology and 
Early Monumental Temples in Greece.

yhteydet muihin järjestöihin

Yhteistyö Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän 
instituutin ystävät ry:n kanssa liittyi yhteisten ta-
pahtumien suunnitteluun.

Helsingissä 20.3.2012
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n puolesta

Ralf Friberg  Päivi Lammi
puheenjohtaja  sihteeri
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yhdistyKsen toiminnan tavoitteet

Yhdistys pyrkii alkaneena toimintavuotena le-
vittämään kiinnostusta kreikkalaisen antiikin ja 
Bysantin sekä nyky-Kreikan kulttuuriin ja histo-
riaan. Toimintaansa yhdistys kohdistaa myös jä-
senkuntansa ulkopuolelle. Yhdistys tukee ja tekee 
tunnetuksi Suomen Ateenan-instituuttia ja sen 
piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.

heliKon

Yhdistyksen jäsenlehti Helikon ilmestyy kah-
desti vuodessa. Päätoimittajana toimii FM 
Vesa Vahtikari apunaan toimituskunta (Anneli 
Brown, Ralf Friberg, Mika Hakkarainen, 
Maija Holappa, Martti Leiwo ja Pekka 
Matilainen).

matKat

Yhdistys järjestää 17.–20.5.2012 matkan 
Ateenaan. Vastuullinen matkanjärjestäjä on  
Suomen Matkatoimisto. Matkanjohtajana toimii 
yhdistyksen puheenjohtaja Eero Heimolinna.

Yhteistyössä Kristina Cruisesin kanssa järjes-
tetään kaksi jäsenristeilyä: 14.4.–21.4. kohteina 
Dubrovnik, Durres, Mykonos, Volos ja Istanbul 
sekä 29.9.–6.10. kohteina Istanbul, Mitilini, 
Santorini, Durres, Gotor jaSplit. Risteilyjen mat-
kanjohtajana toimii prof. Jaakko Frösén.

yleisötilaisuudet

Yhdistys pyrkii järjestämään sekä Helsingissä 
että muualla Suomessa yhdistyksen painopistei-
siin sopivia esitelmätilaisuuksia, teatteri-iltoja, 
näyttelyvierailuja ja muita tapahtumia niin ke-
vään kuin syksynkin aikana.

Varmistuneet tapahtumat: 16.4.2012 klo 18.15 
Mare Nostrum, jonka teemana on poliittinen kuo-
hunta Välimeren alueella. Järjestämisvuorossa on 

suomen ateenan-instituutin ystäVät ry.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2012

Villa Lanten ystävät ry. Tilaisuudessa suurlähetti-
läs Erkki Huittinen esitelmöi Suomen Ateenan-
instituutin ystävät ry:n edustajana.

stipendi

Vuonna 2012 myönnetään 3 000 euroa yhtenä 
apurahana tutkijalle Kreikassa tehtävää tutkimus-
työtä varten.

yhteydet muihin järjestöihin

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. toimii yh-
teistyössä Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän 
instituutin ystävät ry:n kanssa mahdollisuuksien 
mukaan. Myös yhteistyötä pyritään kehittämään.

jäsentiedotus

Helikonissa julkaistaan muun aineiston ohella 
myös yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotuksia. 
Lehdessä julkaistaan yhteenvetoja yhdistyksen 
järjestämistä esitelmistä ja jäsenten kirjoituksia. 
Jäsenlehden lisäksi jäsenille lähetetään kirjeitä, 
jotka sisältävät ajankohtaista tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta. Jäsenkirjeet lähetetään haluk-
kaille sähköpostitse. Yhdistyksen järjestämistä 
esitelmätilaisuuksista tiedotetaan lisäksi mm. 
sähköposti listojen ja lehtien tapahtumapalsto-
jen kautta. Yhdistyksen kotisivuina toimivat 
Facebook-sivut osoitteessa: www.facebook.com/
ateenanystavat.

talous

Yhdistys rahoittaa toimintansa edelleen pääosin 
jäsenmaksuilla. Matkoihin osallistuvilta peri-
tään edelleen lisämaksu, jolla kartutetaan varo-
ja stipendin myöntöön. Alkaneen toimintavuo-
den tulot ja menot ilmenevät erillisestä tulo- ja 
menoarviosta.
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suomen ateenan-instituutin

uutisia & tapahtumia

Pitkään suunniteltu Helsingin yliopiston klassilli-
sen arkeologian syventävien opintojen kurssi to-
teutui Ateenassa 27.10.−16.12.2011. Osallistujina 
olivat graduntekijät Laura Aho, Maiju Akkanen 
ja Jens Nilsson sekä väitöskirjaa valmistele-
va Katja Varakas. Kurssin opettajana oli dos. 
Leena Pietilä-Castrén. Kurssi jakaantui meto-
diopintoihin, oman tutkielman alaan liittyviin 
opintoihin sekä kreikkalaisen arkeologian eri-
tyisteemoihin (Themistokleen kaupunginmuuri, 
Lykeion ja Akatemia, roomalaisaikaiset jäänteet 
sekä pientaiteen kokoelmat Kansallismuseossa 
ja Aiginan ja Salamiin saarten varhainen 
asuinarkkitehtuuri).

Tammikuussa 2012 instituuttiin ostettiin lahjoi-
tusvaroin uusi yhdeksänpaikkainen Mercedes 
Benz Vito -pikkubussi. Bussi sai lempinimen 
Dieter, jolla instituutti haluaa kunnioittaa merkit-
tävässä roolissa olleen Dieter Aminoffin panos-
ta bussin hankinnassa. Dieterin neitsytmatka oli 
päiväretki Argolikseen maaliskuun jatkokoulu-
tusseminaarin yhteydessä. 

26.1. järjestettiin instituutissa taidemaalari Rose-
Mari Torpon näyttelyn Landscape avajaiset.
 
1.2. instituutin Cimo-harjoittelija, teoreettisen 
filosofian opiskelija Lassi Jakola Helsingin yli-
opistosta, aloitti kuuden kuukauden harjoittelun-
sa ja Erasmus-harjoittelija Riikka Pulkkinen 
neljän kuukauden harjoittelunsa.

1.−2.3. instituutissa pidettiin jatkokoulutussemi-
naari Helsingin yliopiston klassillisen filologian 
oppiaineen jatko-opiskelijoille. 

Maaliskuussa instituutin uudeksi johtajaksi kau-
delle 1.1.2013–31.12.2015 valittiin dos. Jari 
Pakkanen Royal Holloway Collegesta Lontoon 
yliopistosta. Hän on myös Kyllene Harbour 
Projectin johtaja. (http://www.finninstitute.gr/en/
kyllene). Jari Pakkanen aloittaa työnsä instituu-
tin johtajana poikkeuksellisesti vasta 1.7.2013. 
Siihen asti johtajana jatkaa Martti Leiwo.

30.3. dos. Antero Tammisto Helsingin yli-
pistosta (Expeditio Pompeiana Universitatis 
Helsingiensis) piti instituutissa esitelmän Decade 
of Finnish studies in the Insula of the House of 
Marcus Lucretius in Pompeii in 2002−12.

5.4. Vantaan Suzuki-orkesteri esitti instituutissa 
suomalaista ja kreikkalaista kevyttä musiikkia.

19.4. dos. Sanna Aro-Valjus Helsingin ylipistos-
ta piti instituutissa esitelmän North Syrian Impact 
on Early Greek Sculpture and Inscriptions?

10.5. FT Ria Berg piti instituutissa esitelmän 
Looking at Pompeian Mirrors.

11.5. järjestettiin instituutissa kuvataidenäyttelyn 
Pekka of Finland avajaiset.

18.5. järjestettiin instituutin 27. vuosijuhla. 
Juhlapuhujana oli dos. Risto Pekka Pennanen 
Helsingin ylipistosta. Hänen esitelmänsä ai-
heena oli Ottoman Popular Music in Greece – 
Nationalization and Beyond.

31.5. instituutissa järjestetään kreikkalaisen 
lyhyt elokuvan ilta.

Klassillisen arKeoloGian syventävien opintojen Kurssilaiset.
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suomen ateenan-instituutin 
ystävät ry:n tapahtumia

saiy:n vuosiKoKouKsessa tanssittiin KreiKKalaisen musiiKin tahdis-
sa.

Vuosikokous pidettiin 20.3.2012 Helsingin 
yliopiston Porthanian opettajien kahviossa. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyk-
sen puheenjohtaja Ralf Friberg.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokoukselle yh-
distyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman 
vuodelta 2011 ja toiminnantarkastajan lausunnon, 
jotka hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus. Vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuun-
nitelma pienin tarkennuksin. Vuosikokous päätti 
stipenditoimikunnan esityksen mukaisesti myön-

instituutin tuleva johtaja jari paKKanen (Kuvassa oiKealla) meren 
rannalla Kyllenessä.

instituutin uusi piKKubussi Korintin Kanavan tauKopaiKalla.

tää vuoden 2012 stipendin täysimääräisenä FM 
Kalle Knaapille väitöskirjatyöhön Kreikassa. 
Knaapi tutkii artikkelimuotoisessa väitöskirjas-
saan The Theatre of the Byzantines teatterin ase-
maa ja teatterikuvaa bysanttilaiskaudella.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. 
Jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat: Perusjäsenyys 
25 €, opiskelijajäsenyys 10 €, perhejäsenyys (sa-
massa taloudessa 2 jäsentä) 30 €

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtajaksi vuodelle 2012 OTK Eero 
Heimolinnan. Erovuorossa olivat johtokunnan 
jäsenet Saara Kauppinen, Päivi Lammi, Samuli 
Nuotio ja Vesa Vahtikari. Nuotiota lukuun otta-
matta muut valittiin jatkamaan johtokunnassa. 
Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin jatka-
maan puheenjohtaja emeritus Ralf Friberg.

Yhdistyksen johtokunnan kokoonpano vuon-
na 2012: OTK Eero Heimolinna (pj.), taiteilija 
Marina Borgström, FM Ulla Di Mariano, FT 
Cecilia af Forselles, suurlähettiläs Ralf Friberg, 
prof. Jaakko Frösén, FT Vesa-Pekka Herva, 
FM Saara Kauppinen, FM Päivi Lammi (siht.), 
prof. Pirkko Lilius, FT Timo Sironen ja FM 
Vesa Vahtikari

Kokouksen jälkeen matkattiin Márkos 
Vamvakárisin mukana rebetikan juurille, kun 
Pentara-orkesteri esitteli ja soitti Markoksen mu-
siikkia 1930-luvulta.
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