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Pääkirjoitus

Toivon	kipinä

Kävin AteenASSA äSKettäin (huhtikuussa), ja pitkästä aikaa, ehkä ensimmäistä kertaa 
Kreikan velkakriisin alkamisen jälkeen tuntui siltä, että asiat saattavat olla menossa parempaan päin, 
että alamäki on alkanut kääntyä ylämäeksi tai että ainakin pahin pudotus on ohi. Jotenkin ilmapiiri ei 
ollut niin epätoivoinen kuin vuosina 2010 (jolloin vielä asuin Kreikassa), 2011 (jolloin kävin Ateenassa 
kaksi kertaa) ja 2012 (jolloin kävin Ateenassa kerran). Polttopullot eivät lennelleet ilmassa, eivätkä 
mielenosoittajat meuhkanneet parlamentin edessä. Tyhjät liikehuoneistot ja vuokrataan-kyltit niiden 
ikkunoissa eivät olleet ainakaan lisääntyneet viime vuodesta. Instituutin lähikulmille oli jopa perustettu 
muutama uusi kahvila tai ravintola ja jopa polkupyöräliike (melkein joka metrossa saattoi muuten näh-
dä jonkun kuljettavan polkupyörää, ja olipa yhdellä nuorehkolla mieshenkilöllä jopa pyöräilykypärä). Voi 
toki olla, että aistin Ateenan ilmapiirin jotenkin väärin ja että kokemani tunne oli vain tyyntä myrskyn 
edellä. Voihan olla, että kaikki, joilla vain on ollut mahdollisuus, ovat jo muuttaneet Kreikasta ulkomaille 
ja että maahan vielä jääneet kreikkalaiset ovat jo menettäneet kaiken toivonsa eivätkä jaksa enää edes 
osoittaa mieltään.

Pelle Miljoona laulaa kappaleessa "Juokse villi lapsi" (albumilla "Moottoritie on kuuma", vuodelta 1980) 
seuraavasti:
 
Juokse villi lapsi, juokse kauemmaksi,siellä kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Juokse henkesi edestä, ota 
toivon kipinä mukaan, taivas on täynnä kuumaa terästä ehkä pian, sitä ei tiedä kukaan.

"Kuuma teräs" taivaalla viitannee suurvaltojen väliseen kylmään sotaan ja pelkoon ydinsodasta, eikä 
kappaleen sanoilla tietenkään ole mitään tekemistä Kreikan velkakriisin kanssa, mutta jostain syystä 
yllä mainitut sanat tulivat mieleeni viime vierailullani Ateenassa. Monet kreikkalaiset ovat jättäneet 
kotimaansa ja lähteneet etsimään onneaan (työtä) muualta. Voidaan kysyä, että jos ottaa toivon kipinän 
mukaan, jääkö paikkaan, josta kipinä on otettu, enää toivoa. Vuosina 2010, 2011 ja 2012 olin melko 
varma, että Kreikka joko eroaa tai erotetaan eurosta tai EU:sta (ja siitä tulee Euroopan uusi Albania), 
mutta viime Ateenan-vierailullani olin jotenkin aistivinani, että Kreikassa on ehkä sittenkin vielä jäljellä 
toivon kipinä. 

Vesa Vahtikari 

K
u

Va
: K

at
ja

 V
a

h
t

iK
a

r
i



Helikon 1/20132

Taloutta, tunnelmia ja pieniä 
hetkiä Kreikassa

Martti Leiwo

Miten vOin KuvitellA analysoivani 
Kreikkaa ja Ateenaa, kun olen jo ymmärtänyt 
sokraattisen viisauden: tiedän, etten tiedä mi-
tään. En siis analysoi, vaan kerron tuntemuksiani. 
Kerron myös satunnaisista tunnelmista ja hetkistä 
Kreikassa yli viiden vuoden ajalta.

Kreikka on Kreikka. Siitä voidaan lähteä. 
Kreikka on maa, jossa on ollut organisoitua 
asututusta ainakin paleoliittiseltä ajalta asti. 
Frankhthín luolassa lähellä Nauplionia asui mo-
nenlaisia taitoja osaavaa väkeä yli 20 000 vuotta, 
jonnekin 3000:een eaa. asti. Tämä on kuitenkin 
lyhyen lyhyt aika, kun ajatellaan ensimmäisiä 
ihmisasukkaita. Petrálonan luolaa Halkidikissa 
asutti kaivajansa mukaan Archanthropus euro-
paeus petraloniensis, varhaisin eurooppalainen 

hominidi. Hän on noin 800 000 vuotta vanha ja 
unohti kallonsa luolaan. Ajoitus on kuitenkin 
tässä nimenomaisessa tapauksessa hyvin kyseen-
alaista ja vaikeaa, mutta kallo kuuluu joka tapa-
uksessa aikaisemmalle lajille kuin Homo sapiens. 
Tämä pieni poikkeama varsinaisesta aiheestani 
antaa pohjan ihmisasutuksen historiaan nykyisen 
Kreikan alueella.

Monta kriisiä on mahtunut matkalle tästä 
Petrálonan hominidista 2013-luvulle jaa., mutta 
jotenkin taas kerran osa ihmisistä kuvittelee ole-
vansa niin ainutlaatuisia, että voivat halveksia 
menneisyyttä ja sen tutkimista, julistaa humanis-
min hyödyttömäksi rahan tuhlaukseksi ja heh-
kuttaa lyhytnäköistä ja naiivia individualistista 
egoismiaan suurena totuutena.

pilVissä párnithan huipulla.
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Miten Kreikassa menee? No, huonosti. 
Mieleeni palaa 1990-luvun alun pilapiirros, jos-
sa pilapiirtäjä Arkásin lempihahmo, vankilarot-
ta, tuijottaa suoraan silmiin käpälä pystyssä ja 
toteaa καιρός ν’αφήσουμε τους εγωισμούς και 
να σκεφτούμε λίγο τον εαυτό μας eli "On aika 
jättää egoismi ja ajatella vähän omaa itseä." 
Tarvinneeko tuota sen enempää kommentoida? 
Mutta toisaalta täällä tapahtuu paljon myönteistä-
kin ja yhteishenki ja jopa talkoohenki putkahtavat 
aina silloin tällöin esille.

Joka tapauksessa Kreikka on edelleen olemas-
sa. Se kohtaa meidät ystävällisenä ja aurinkoise-
na, mutta myös polttavan kuumana ja viimaisen 
kylmänä, kostean homeisena, köyhänä ja uppo-
rikkaana, ongelmallisena ja ongelmattomana, ja 
– uuden uutukaisena asiana – uhkaavan uusnat-
sistisena. Vastakohdat kohtaavat Kreikassa, mutta 
on varmaa, että pienet ongelmat eivät sitä kaada.

Ehkä kannattaa kuitenkin mennä yksityiskoh-
tiin, sillä ongelmia on oikeasti paljon. Talouskriisi 
on pudottanut pelkästään vuonna 2012 keskiluo-
kasta todelliseen, ei näennäiseen, köyhyyteen 
noin 2 miljoonaa ihmistä. Heillä ei ole tuloja käy-
tännössä lainkaan ja he elävät muiden ihmisten 
avun varassa. Euroopan johtajat puhuvat terveh-
dyttämisestä, ikään kuin olisi olemassa potilas, 
joka hoidetaan kuntoon tietyllä kuristushoidolla, 
jota ei ole kokeiltu aikaisemmin. Pannaan siis 
tehokkaasti mutkat suoriksi, miljoonan erilaisen 

harmaan sävyt mustavalkoiseksi, ja luodaan ter-
vehdyttämisohjelma, joka tappaa potilaan. Nyt 
seuraa saarnani: Korkeimman mahdollisen voiton 
maksimointi harvimmille mahdollisille henkilöil-
le muista välittämättä – korostan ilmaisua "muis-
ta välittämättä" – on kestämätön politiikka ja 
sitä vastaan on taisteltava kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa. Toisenlaisia ohjelmia ei tehdä, koska 
ne ovat monimutkaisia, ne vievät paljon aikaa ja 
ne ovat poliittisesti vaikeita. Suoraviivaisuus ja 
tehokkuus ovat suosiossa. Tehokkuus kaataa al-
leen hitaan ajattelun, ja todennäköisesti käy niin, 
että se tulee lopulta maksamaan aivan hirvittävän 
paljon enemmän kuin hidas, ajatteluun pohjautu-
va, asiainhoito. Ajatteleminen on usein kiusallis-
ta, koska myös vaihtoehdot pitää punnita. Silloin 
tarvitaan tietoa menneisyydestä, ja sen avulla 
voidaan koettaa konstruoida tulevaisuutta. Näin 
voidaan luoda useita erilaisia tulevaisuuksia, jois-
ta pitäisi valita paras. Potilaan kuolema voi olla 
paras valinta vain silloin, kun ollaan varmoja, että 
kuolema edistää ratkaisevasti tulevaisuudessa ta-
pahtuvia positiivisia asioita. Positiivisina asioina 
on kuitenkin pidettävä vain koko ihmiskuntaan 
liittyviä asioita, ei talouseliitin hyvinvointia po-
tilaan tappamisen jälkeen. Saarna loppui tähän ja 
palaan narraatioon.

Minimaalisen pienen jakson aikana, eli noin 
200:n viime vuoden aikana Kreikka on ollut 
enemmän tai vähemmän itsenäinen herderiläi-

lehmän Kallo lähellä asprággelin Kylää Zagorohóriassa.
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seen nationalismiin perustuva hallintoalue, jon-
ka sisällä poliittiset erimielisyydet ovat suuret, 
ja jonka lähihistorian hirvittäviä haavoja ei ole 
käytännössä ollenkaan käsitelty, saati hoidet-
tu. Ulkopuolinen tarkkailija huomaa nopeasti 
perusasiat. Jos nämä perusasiat eivät muutu, on 
aivan turhaa luoda positiivista kuvaa valtion tu-
levaisuudesta, vaikka Kreikka alueena jatkaa 
olemassaoloaan.

SyrjäStäkatSojan ajatukSia

Ehkäpä kreikkalaisten kaikkein vakavin ja suurin 
ongelma on yhteiskunnassa vallitseva keskinäi-
nen luottamuspula. Suuri määrä älyä, viisautta ja 
suoranaista nerokkuutta menee hukkaan, koska 
hyviä ajatuksia ei voida toteuttaa muutoksen luo-
man pelon vuoksi. Muutosvastaisuus yhdistynee-
nä luottamuspulaan sisältää aina ajatuksen siitä, 
että muutos tuo toiselle enemmän kuin minulle 

eikä sellaista voi sallia. Toisaalta luottamuspulaa 
lisää se, että monesti muutoksilla pyritään todelli-
sesti hyödyttämään vain pientä osaa väestöstä, oli 
tämä osa sitten mikä tahansa.

Luottamuksen puute luo myös uskomattoman 
monimutkaisen sääntöja lakiviidakon, jolla yri-
tetään paikata juuri tätä luottamuspulaa. Ollaan 
siis klassisessa kehäpäätelmässä. Näin on saatu 
aikaan tilanne, jossa yksinkertaisista hallintoon ja 
hallinnoimiseen liittyvistä asioista selviää nope-
asti vain laittomasti, kirjekuorilla tai klienttijär-
jestelmän avulla, ja suurista asioista vain klient-
tijärjestelmän avulla. Laillisen tien noudattami-
nen vie kauan, joskus useita vuosia. Joskus tiellä 
ollaan, kunnes kulkija ymmärtää tyhmyytensä ja 
sopeutuu vallitsevaan käytäntöön.

Kaiken positiivisen lopputuloksen ensimmäi-
nen ehto olisi siis koko säädösjärjestelmän ja hal-
lintokäytännön täydellinen muutos. Kaikki mah-
dolliset talouden tervehdyttämiseksi suunnitellut 
säästöhoidot ovat hyödyttömiä, jos tätä perusteel-
lista muutosta ei tehdä. Samalla pitää hallinnon ja 
hallittavien välille syntyä syvä ja terve luottamus, 
kuten myös kaikkien eri kansalaisryhmienkin vä-
lille. Saapa nähdä! Onneksi Kreikka on kuiten-
kin paljon muutakin kuin talouskriisistä kärsivä 
valtio.

Luonnon monimuotoiSuutta

Olen nyt asunut Kreikassa yhteensä noin kymme-
nen vuotta. Olen edelleen ällistynyt siitä, kuinka 
täydellinen matkailumaa Kreikka on. Niin valta-
vaa luonnon monimuotoisuutta en ollut osannut 
kuvitella. Kun näin Zagorohorian miljardit erivä-
riset kukat pääsiäisenä 2011 ja nuuskutin niiden 
huumavaa tuoksua, käsitin myös alueelliset mik-
roilmastot paljon paremmin kuin aikaisemmin. 
Varhaisissa mielikuvissani Kreikka oli maa, jossa 
voin hengittää kuivan timjamin aromia piikkipen-
saiden keskellä jollakin saarella tai kuivassa vuo-
ristossa. Nyt tiedän, että se on paljon muutakin, ja 
se on myös täynnä yllätyksiä.

Käytännön syistä teimme lomamatkojamme 
enimmäkseen mantereen puolella, koska kak-
sosten vuoksi tavaraa piti olla paljon ja laiva-
matkat ovat suhteellisen kalliita. Niinpä tutus-
tuimme myös siihen Kreikkaan, jossa harvoin 
tulee käytyä ja löysimme ihmeellisiä paikkoja 
Pilionvuorelta, Zagorohoriasta ja Thessaliasta. 
Samalla opin ymmärtämään, miksi monilla 

räntäsadetta plastírasjärVen rantamilla neohórissa.

Zagorohórian KuKKia.
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kreikkalaisilla on maastokäyttöön sopiva moot-
toripyörä tai auto. Oma kömpelö farmarini oli 
vaikeuksissa kaiteettomilla, kuoppaisilla ja ka-
peilla vuoristossa  kulkevilla sorateillä. Etenkin 
Miloksella ja Lefkadassa oli usko loppua muuta-
man kerran.

Miloksella ajoimme 18 km suunnattoman pö-
lyistä, kapeaa ja kuoppaista sorapolkua erääseen-
kin paikkaan vain todetaksemme, että matka olisi 
jatkunut paratiisimaiselle uimarannalle köyden 
avulla noin 80 cm:n levyistä kuilua 50 metrin ver-
ran alaspäin. Koska olisimme joutuneet laskeutu-
maan lapsi kainalossa ja laukku toisessa, jätimme 
kesken ja palasimme samaa hurjaa tietä takaisin. 
Lefkadassa ajoin jyrkintä alamäkeä, jonka olen 
milloinkaan kokenut. Kun tiekin oli autonlevyi-
nen, irtokivinen ja hyvin kuoppainen soratie, oli 
vaikeaa ajella käärmemutkia alaspäin iloisesti vi-
hellellen, etteivät lapset ala pelätä. Takaisinkaan 
ei voinut kääntyä tien kapeuden vuoksi, joten 9 
kilometrin jälkeen allamme avautuva ranta oli 
kuin paratiisi itse. Aallot olivat monimetriset, jo-
ten uimaan emme päässeet ja jouduin antamaan 
Poseidonille kaksitehoaurinkolasini uhriksi, kun 
suuri aalto vyöryi ylitseni. Aaltoja oli kuitenkin 

kivaa juosta karkuun ja lopulta me pääsimme pa-
remmin ylöspäin, ja paluu sujui iloisesti.

Plastirasjärven ympäristössä jouduimme ti-
heään lumipyryyn tämän vuoden tammikuussa. 
Hetkessä vuoristotiellä oli lähes 40 cm lunta ja 
autossa kesärenkaat. Aluksi lumi oli pehmeää ja 
tuntuma tienpintaan säilyi, mutta eräässä ylämä-
essä vastaan tuli lumiaura, joka tamppasi lumen 
kovaksi noin 10 cm:n  kerrokseksi tien pinnalle. 
Pääsimme jotenkuten mäen ylös liukuen tosin 
välillä taaksepäin niin, etten voinut kuin yrittää 
pitää auton tiellä. Mäen päältä auto alkoi liukua 
alaspäin, mutta onneksi olimme keskellä pikku-
kylää ja sain sen luistamaan tien viereen pienen 
aukion keskelle. Sinne se jäi, ja majapaikkamme 
vävypoika kävi hakemassa meidät pois ihmetel-
len kovasti, että suomalaiset eivät osaa ajaa lu-
messa. Hän ajeli talvirenkailla, ja muut jurnut-
tivat lumiketjuilla, joita oman autoni rengasko-
koon ei löytynyt. Koetin sanoa, että juuri se, että 
suomalaiset ovat tottuneet ajamaan lumessa, sai 
minut jättämään kesärenkaisen autoni parkkiin 
keskelle jyrkkää alamäkeä, joka jatkui sitten yhtä 
jyrkkänä ylämäkenä. Kuin pisteenä i:n päälle, 
heti pysähtymisemme jälkeen kreikkalainen mer-

riKKaat Kauppiaat raKensiVat uljaita KiVisiltoja Zagorohórian KäVelyreittien Varrelle. autotiet oVat uusi ilmiö tällä alueella.
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su liukui holtittomasti suoraan päin vieressämme 
ollutta metallista pylvästä.

Seuraavana päivänä lumisade oli tauonnut ja 
majapaikkamme isäntä vei minut hakemaan au-
toni. Sen päällä oli 70 cm painavaa nuoskaista 
lunta, mutta tiet olivat jo kunnossa ja pääsin tur-
vallisesti pois.

Kun lähdimme paluumatkalle Ateenaan, sää 
oli mitä parhain ja aurinko paistoi pilvettömäl-
tä taivaalta. Kävimme katsomassa erästä hienoa 
kylpylää, joka oli täysin autio ja kiinni. Sitten 
päätimme "oikaista" vuorten yli Lamia – Ateena 
-moottoritielle. Alla kimalsi alueen toinen teko-
järvi, Smokovonjärvi, ja tie oli kuiva. Nautimme 
matkasta, kunnes pahat aavistukset alkoivat kul-
kea lävitseni. Edessä vilahteli valkea vuori ja 
tie näytti vääjäämättä vievän sinne. Ja sitten se 
tapahtui. Käännyin serpentiinimutkasta ja edes-
sä kohosi ylös taivaaseen ulottuva pystysuora 
valkea seinä. Ja sinne se tie meni. Nopea katsaus 
kaukaisuudessa yhä ylemmäs kiemurtelevaan tie-
hen auttoi päätöksenteossa. Käännyimme ympä-
ri. Eihän siitä nyt oikeastaan tullut kuin 90 km:n 
mutka.

VäkiVaLta 

Olen kokenut ihmeellisen paljon erilaisia asioi-
ta ja tunteita. En voi milloinkaan unohtaa joulu-
kuuta 2009, jolloin eräs poliisi ampui 15-vuoti-
aan pojan, joka lällätteli hänelle ja viskoi kiviä. 
Hetkessä kaupunkilaisten raivo purkautui ja kadut 
täyttyivät, keskusta paloi, katukivet revittiin, ins-
tituutin läheinen posti Areiopagítoulla poltettiin 
ja pikkukaupat vieressä rikottiin. Joulupäivänä 
oman korttelimme kulmassa oleva auto poltettiin 
ja vain palokunnan nopea toiminta pelasti talom-
me liekeiltä. Olimme sisällä ikkunaluukut kiinni 
ja kuuntelimme huutoa. Silloin hermostutti ja 
vähän pelottikin. Väkivaltaisuudet jatkuivat tois-
ta viikkoa ja välillä tilanne vaikutti hyvin pahal-
ta. Noin rajuja mellakoita ei tullut toista kertaa, 
mutta lähes viikoittain oli jotakin, ja edelleen on. 
Huomio kiinnittyy usein siihen, että poliisin käy-
tös mielenosoitusten aikana on merkillistä, mutta 
en ala purkaa sitä tässä. Totean vain, että viimeis-
ten viiden vuoden aikana poliisi on lisännyt nä-
kyvyyttään kaduilla niin, että paikoin ei mahdu 
kävelemään heidän moottoripyöriensä seassa. 
Moottoripyöräpoliisi myös tappoi Kreikan suu-
rimman elokuvaohjaajan Theo Angelópoulosin 

oranssi Vasten oranssia, pinKKi pinKKiä, Vain Värit puuttuVat. 
taloja ioánninassa.

ateena

KatunäKymä ioánninasta.
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ajamalla hänen päälleen kadulla. Minusta tämä 
kehitys on kyseenalaista.

maanjäriStykSiä ja hometta

Ensimmäisenä päivänämme uudessa kodissam-
me tammikuussa 2008 heräsimme klo 7 aamulla 
maanjäristykseen, joka heilautti taloamme puo-
lelta toiselle, sitten se oli ohi. Kaamea tunne, joka 
siitä seurasi, ei häivy mielestä. Jyrisevän epämiel-
lyttävä ääni, jota seurasi infernaalinen ulina, kun 
kaikki mahdolliset hälyttimet paukahtivat päälle.

Huomasimme myös, että Kreikan talvet voi-
vat olla hyytäviä, kosteita ja sateisia. Talomme 
homehtui ja sain vakavat homeoireet, jotka yh-
dessä sikainfluenssan kanssa veivät heikkoon 
kuntoon. Viikkoon en voinut maata, koska henki 
ei kulkenut. Koetin nukkua pystyssä, mutta se on 
hankalaa. Mieleenpainuva oli myös silloinen sai-
raalakäynti. Lääkäri levitti keuhkoröntgenit valo-
taululle, vilkaisi niitä ja nykäisi äkkiä pois juos-
ten kiireesti ulos huoneesta. On helppoa kuvitel-
la, miltä minusta tuntui. Kun perheessä oli sama 
tilanne muillakin, alkoi huumori olla tiukassa. 
Kolmen kuukauden sairastelun jälkeen toivuim-

me, hankimme ilmanpuhdistajia, aloimme syödä 
probiootteja, ja itse vaihdoin ruokavaliota. Kunto 
alkoi parantua, ja yskiminen ja allergiakohtaukset 
vähenivät. Kun painokin putosi silloin kolmessa 
kuukaudessa noin 7 kiloa, on haastavaa yrittää 
ylläpitää uutta mukavan keveää ruumista. Ei se 
ihan ole onnistunutkaan.

PääLLimmäiSenä

Ateenassa elämä ei ole ikävää, harmaata eikä 
tylsää. Ateena on meluisa, upea ja dynaaminen 
kaupunki, jonka käsittämättömään rumuuteen 
mahtuu niin paljon käsittämätöntä kauneutta, että 
kaiken yllä viipyilevä vastakohtaisuus ei ikinä 
unohdu. Ateena pursuaa erilaista ohjelmaa: lap-
sille ja aikuisille on jatkuvasti kaikkea kuvitelta-
vissa olevaa. Kaupunki elää, kuolee, luo ja syn-
tyy uudestaan. 

De instituto nihil nisi bene, mutta ehkäpä kir-
joitan siitä vielä syksyllä jotakin, sillä kaikenlais-
ta sielläkin tapahtui. Tämä juttu on joka tapauk-
sessa henkilökohtainen ja edustaa vain omia kä-
sityksiäni. 

päiVän jutut. ateena, dionisíou areiopagítouKatu.
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AntiiKin AiKAnA Kyllene oli yksi eteläi-
sen Kreikan tärkeimmistä satamista: se kuului 
Eliksen polikselle (Strabon 8.3.4.337; Pausanias 
6.26.4), joten esimerkiksi Olympian kisoihin me-
ritse saapuvista osanottajista ja vieraista suurin 
osa saapui juuri Kylleneen (kuva 1). Sen lisäk-
si Kyllene oli tunnettu 400-luvulla eKr. Spartan 
laivaston satamana  peloponnesoslaissodan ai-
kana (Thukydides 2.86.1, 3.69.1-2) ja hellenis-
tisellä kaudella sekä Ptolemaiosten että make-
donialaisten kuningaskuntien strategisena tuki-
kohtana. Neljännen ristiretken ja Konstatinopolin 
valloituksen jälkeen frankit ottivat läntisen 
Peloponnesoksen haltuunsa. Frankkilaiskauden 
aikana 1200- ja 1300-luvulla Kyllene tunnettiin 
nimellä Glarentza: se oli eteläisen Kreikan tär-
kein satama ja yksi tärkeimmistä linkeistä länti-
sen ja itäisen Välimeren välillä. Ruhtinaskunta 
nousi Bysantin valtakunnan kilpailijaksi ja 
uhaksi, ja 1400-luvun alussa Kyllene oli jatku-
vasti uhattuna. Vuosina 1407 1428 satama vaih-
toi haltijaa viisi kertaa, ja lopulta Konstantinos 
Palaiologos, Peloponnesoksen despootti ja 

jari Pakkanen

Suomen Ateenan-instituutti 
ja Kyllenen satama

myöhem min Bysantin viimeinen keisari, tuhosi 
systemaattisesti sataman vuonna 1431. 

Tutkimus on yhteistyöprojekti Suomen 
Ateenan-instituutin ja Kreikan vedenalai-
sen arkeologisen eforian välillä. Projektin al-

KuVa 1. Kyllenen sijainti. KuVa: jari paKKanen

KuVa 2. Kartoitettu tutKimusalue. KuVa: jari paKKanen
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kuunsaattaminen vuonna 2006 tapahtui hyvin 
nopeasti : Kalliopi Baika oli silloin juuri nimet-
ty Peloponnesoksen yliopiston vedenalaisen 
arkeo logian lehtoriksi, ja olimme työskennelleet 
muutaman vuoden Royal Hollowayn collegessa 
Lontoossa samassa projektissa Shipsheds in the 
Ancient Mediterranean (sen monisatasivuinen 
loppujulkaisu ilmestyy vihdoin tänä syksynä). 
Kalliopi etsi projektia, jossa olisi mahdollista 
kouluttaa vedenalaisen arkeologian seuraavaa 
sukupolvea, ja minä kartoitin eri vaihotehtoja 

seuraavaksi suomalaiseksi kenttätyökohteeksi 
Kreikassa. Kyllenen projektin aloittamisella oli 
lisäksi Kreikan vedenalaisen eforiaatin täysi tuki, 
ja satama kuului silloin Dionysis Evangelistisin 
alueeseen, joten hän oli kolmas alkuvaiheen 
avainhahmo. Satama-arkeologia Kreikassa on 
keskittynyt antiikin tutkimukseen, joten keski-
aika ja varsinkin läntisten vasallien hallussa ol-
leet alueet ovat jääneet vähälle huomiolle.

Tutkimuksellisena päätavoitteena oli ensim-
mäisen viisivuotisen kenttätyövaiheen aikana 
satama-altaan arkeologisten jäänteiden yleinen 
topografinen, arkkitehtoninen ja geofyysinen 
kartoitus . Rahoitus 2007 2011 on tullut sekä suo-
malaisilta että kreikkalaisilta säätiöiltä, ja geo-
logisilla yhteistyökumppaneillamme Patraksen 
ja Mainzin yliopistoista on lisäksi ollut oma 
rahoituk sensa. Pääosan ensimmäisen kenttä-
kauden alustavasta kartoituksesta teimme mar-
raskuussa neljän hengen voimin jo kylmenneessä 
merivedessä ja ilman lämmintä vettä Kyllenen 
kunnan meille tarjoamassa loma- asutuksessa: 
kuulen vieläkin joka vuosi kommentteja 
yhteistyö kumppaneiltani projektin karusta alus-
ta. Kansainvälisen työryhmän koko on kasva-
nut tasaisesti  ja suurimmillaan v. 2010 se oli 25 
henkeä.

Satama-alueen rakenteista, niiden ulko-
puolisista pintamuodoista ja ympäröivästä alu-
eesta on kartoitettu noin 2,5 km:n pituinen ja 
rannan suuntaisesti 100 200 m:n levyinen alue, 
josta on tähän mennessä otettu täkymetrillä lähes 
80 000 topo grafista pistettä (kuvat 2 ja 3); suurin 
osa näistä pisteistä on vedenalaisia. Patraksen yli-
opiston Vedenalaisen geologian ja geodynamii-
kan laitos on käyttänyt ranta-alueen ulkopuolis-
ten pohjamuotojen kartoituksessa kaikuluotainta 
ja magnetometriä (kuva 4), ja Mainzin yliopiston 
tutkimusryhmä on tehnyt geologisia kairauksia 
yhteistyössä projektimme kanssa satama-altaan 
alueella. Näiden tulosten yhdistäminen on par-
haillaan käynnissä. Kenttäkausien aikana täky-
metrin mittausdata oli lähes aina välttämätön osa 
seuraavan päivän kenttätöiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa, joten käsittelimme datan lähes 
poikkeuksetta saman illan aikana. Monina päivi-
nä mittauksia otettiin 2 000 – 3 000 pisteen ver-
ran, joten niiden prosessointi käsin ei ole mah-
dollista: kirjoitin ennen vuoden 2008 kenttätöitä 
tietokoneohjelman, joka muuttaa koodatut linjat 
ja materiaalit suoraan kolmiulotteisiksi tiedostok-
si. Uusi data lisätään sitten aikaisempiin tiedos-

KuVa 3. rannan lähellä oleVan muurin Kartoitusta taKymet-
rin aVulla: instrumentin taKana stuart heath ja Vedessä jari 
paKKanen. KuVa: Vasilis mentoyiannis

4. patraKsen yliopiston työryhmä Kartoittamassa satamaa magne-
tometrin aVulla. KuVa: Vasilis mentoyiannis.
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toihin, uudet kartat tulostetaan mittaustiimeille 
ja tarvittaessa laminoidaan vedessä työskentelyä 
varten (kuva 5).

Suuri osa muureista on matalassa rantavedes-
sä ja niiden kartoittaminen täkymetrin ja prisman 
avulla on ollut suhteellisen helppoa. Viiden met-
rin syvyyteen asti on yleensä mahdollista ottaa 
pisteitä vedessä yhden tai kahden snorklaajan 
avulla, mutta tätä syvempiin kohteisiin vaaditaan 
useimmissa tapauksissa sukeltaja, joka pystyy va-
kauttamaan prisman seisomalla meren pohjassa 
(kuva 6). Mittaaja koodaa myös suoraan täkymet-
riin kohteen materiaalin, ja arkkitehtoniset koko-
naisuudet ja yksityis kohdat tallennetaan suoraan 
viivoina, joten tietokoneella tapahtuva jatkopro-
sessointi voidaan minimoida. Merkittävimmät 
rakenteet on nyt kartoitettu niin yksityiskohtai-
sesti, että ne voidaan käytännössä suoraan jul-
kaista digitaalisesti. Kuvan 7 varhaisin kerrostu-
ma ovat kreikkalaisen tornin perustukset (S1a), 
ja frankkilainen muuri (W1) ja satamalaite (S1b) 
kumpikin kiertävät nämä perustukset (S1a). Syy, 
miksi frankit eivät rakentaneet suoraan kreikka-
laisten jäännösten päälle, selvisi vuosien 2010 11 
kenttäkausien aikana: suuri osa muurista W1 on 
uudelleen käytettyjä rakennuskiviä tornista S1a. 
Rakennusteknisesti kreikka laiset ja frankkilaiset 
linnoituslaitteet ovat hyvin erilaisia: kreikkalai-
set satamarakenteet tehtiin kokonaan louhituis-
ta kivistä, kun taas frankit käyttivät muurilaas-
tia, jossa on täyteaineena keramiikkaa ja kiviä. 
Kreikkalaiset perustukset osoittavat myös, että 
merenpinnan taso on noussut antiikista: nyt 0,60 
m:n syvyydessä olevien rakennuskivien ylä-
pinnoissa käytettiin lyijyyn istutettuja rautaisia 

kiinnikkeitä, ja tämä tekniikka oli mahdollista 
vain veden pinnan yläpuolisissa rakenteissa.

Viiden ensimmäisen kenttätutkimusvuoden 
aikana ryhmä on kerännyt ja prosessoinut huo-
mattavan määrän informaatiota satamarakenteista 
antiikista keskiajalle. Tämä projekti nostaa esiin 
frankkilaisen Kreikan suurimman sataman tär-
keyden alueen kaupankäynneissä ja kontakteissa 
länteen. Satama-aluetta ei myöskään ole vielä ju-
listettu meriarkeologisesti arvokkaaksi kohteeksi, 
mutta projektimme aloittaminen vuonna 2007 
saattoi tämän prosessin käyntiin. Tutkimuksen 
tuloksena olemme pystyneet myös osoittamaan, 
että keskiaikaisten rakenteiden alla on kreikkalai-
sia satamalaitteita, joten Kyllenen antiikinaikai-
sen sataman sijainti on näin varmistunut. 

5. Veden alla oleVan antiiKin KreiKKalaisen tornin perustusten 
mittaus: prisman KärKeä ohjaamassa tess paulson. KuVa: Kalliopi 
BaiKa.

6. syVällä Vedessä  oleVan raKennusKiVen mittaus suKeltajien aVul-
la. KuVa: Kalliopi BaiKa.
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Nyt kuivalla maalla olevan satama-altaan si-
sääntulot ovat selkiintyneet tutkimuksen aikana. 
Koillinen reitti on varma, ja näyttää siltä, että 
satama-allas suljettiin tarkoituksellisesti kaata-
malla sisäänkäynnin molemmin puolen olevat 
tornit; tämä sopisi hyvin kirjallisiin kuvauksiin 
Konstantinos Palaiologoksen toimista sataman tu-
hoamiseksi vuonna 1431. Tornien tuhoaminen on 
myös todennäköisin syy sataman keskiosan täyt-
tymiseen maa-aineksilla. Merenpinta on noussut 
antiikista nyky päivään yli puoli metriä perustu-
en kreikkalaisiin jäänteisiin, mutta merenpinnan 
taso keskiajalla on vielä auki. Satama-altaiden 
syvyys selviää Mainzin yliopiston kairausten 
analyysin ja ajoituksen yhteydessä: kairauksista 

löytyi kahdesta eri syvyydestä pohja sediment tejä, 
ja niiden radiohiiliajoitus on parhaillaan tilattuna. 
Tutkimusalueen itäosan poten tiaaliset satamara-
kenteet viittaavat luultavasti sataman eri osien 
väliseen hierarkiaan: on hyvin mahdol lista, että 
vain tärkeim millä frankkilaisilla laivoilla oli pää-
sy suojaiseen sisä satamaan ja muut alukset jou-
tuivat ankkuroitumaan sataman pohjoisja itäosiin. 

Jatkamme kenttätöitä vielä vuoden 2013 ai-
kana ja aloitamme myös vedenalaiset kaivaukset. 
Tähän asti olemme keskittyneet näkyvissä olevi-
en rakenteiden kartoitukseen, mutta ensi kesänä 
pääsemme tarkastelemaan arkkitehtuuria nykyis-
tä merenpohjaa syvemmältä. 

KuVa 7. Kolmiulotteinen tietoKonemalli rannan läheisyydessä Kartoitetuista franKKilaisista (w1 ja s1B) ja KreiKKalaisista (s1a) raKen-
teista. tummat alueet oVat merenpinnan yläpuolella oleVia osia. KuVa: jari paKKanen.
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SuOMen AteenAn-inStituutin ys-
tävät on ottanut kiitollisena vastaan tänä vuonna 
saamansa testamenttilahjoituksen,lähes 15 000 
euroa.

Lahjoituksen tekijä on Kannaksen Kurkijoella 
1920 syntynyt kirvesmies Konsta Konstantin 
Timoska, joka kuoli jo 1999 Keravalla 
79- vuotiaana. Keskinäisestä testamentista johtuen  
testamentin realisoiminen tuli ajankohtaiseksi 
vasta 2009, jolloin myös hänen vaimonsa, osas-
tohoitaja Hilkka Timoska kuoli. Konsta Timoska 
oli ollut piintynyt vanhapoika ja avioitui vasta 
49- vuotiaana. Mutkikkaitten sukuselvitysten ja 
riitojenkin jälkeen pesä saatiin jaetuksi 2013. 

Konsta Timoska oli testamentannut Keravalla 
sijaitsevan talonsa, jonka hän oli itse rakentanut, 
puoliksi Keravan rintamamiesveteraaneille ja 
Suomen Ateenan-instituutin ystäville. Talo myy-
tiin 130 000 eurolla, mutta riidat, runsaat kulut ja 
palkkiot söivät valitettavasti arvosta suurimman 
osan.

Timoskan motiivit testamentin taustalla jäävät 
arvelujen varaan. Sukulaisen kertoman mukaan 
hän oli joka tapauksessa kiinnostunut antiikista ja 
erityisesti antiikin filosofeista, joilta oli oppinut 
monia arkeen sopivia sitaatteja. Hän oli tiettävästi 
tehnyt vain kymmenisen ulkomaanmatkaa, joista 
yhden Kreikkaan, Ateenaan vuonna 1988. Tästä 
matkastaan hän on kirjoittanut matkakertomuk-
sen, jossa hän kuvailee innostuneesti Akropolista 
ja käyntiä matkatoimiston järjestämässä kreikka-

Filosofinen	kirvesmies	
ja	antiikin	ystävä

eero HeiMoLinna

Konsta Konstantin timosKa.

laisessa tavernaillassa. Hänen kerrotaan olleen 
luonteeltaan rauhallinen pohdiskelija, joka ei me-
nettänyt malttiaan.

Konsta Timoska oli myös sotaveteraani , 
mutta selvisi sodasta ilman haavoittumisia. 
Eläkepäivinään hän harrasti puuveistosten tekoa. 
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OrfeuS Oli traakialainen laulaja, muusa 
Kalliopeen ja (eri lähteiden mukaan) joko joen-
jumala Oiagroksen tai Apollonin poika. Hän pys-
tyi tyynnyttämään laulullaan myrskyt ja kesyttä-
mään villit eläimet. Orfeus otti osaa argonauttien 
matkaan ja pelasti heidän henkensä voittamalla 
seireenitkin laulussa. Kuuluisin Orfeuksen myyt-
tiin liitetty tarina on hänen käyntinsä manalassa. 
Orfeuksen vaimo nymfi Eurydike kuoli käär-
meenpuremaan ja murheen ja kaipauksen murta-
ma Orfeus päätti hakea hänet takaisin manalasta. 

Vesa VaHtikari

Orfeus

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. vieraili 8.5.2013 Kansallisteatterissa 
katsomassa  Sarah Ruhlin näytelmän Eurydike. Ennen näytelmän alkua kerroin paikalla 

olleille yhdistyksen jäsenille Orfeuksen myytistä antiikissa ja sen jälkivaikutuksesta. 
Helikon julkaisee ohessa oleelliset kohdat alustuksesta.

Hän hurmasi niin lautturi Kharonin, vartijakoira 
Kerberoksen kuin itse Haadeenkin laulullaan ja 
sai luvan viedä Eurydiken mukanaan maan pääl-
le − yhdellä ehdolla: hän ei saisi katsoa taakseen, 
ennen kuin he olisivat turvallisesti maan päällä. 
Tietenkään Orfeus ei malttanut mieltään − hän 
katsoi taakseen juuri ennen maan päälle palaa-
mista − ja Eurydike suistui takaisin manalaan. 
Katkeroitunut Orfeus kieltäytyi muiden naisten 
seurasta ja eräiden lähteiden mukaan kääntyi jopa 
poikarakkauden puoleen. Orfeus kohtasi loppun-
sa traakilaisten naisten (mainadien) käsissä. He 
repivät hänet elävältä kappaleiksi ja heittivät ruu-
miin kappaleet jokeen, jossa hänen päänsä vielä 
irtirevittynäkin jatkoi lauluaan.

Orfeuksen myytistä meille kertovat mm. 
seuraavat antiikin kirjailijat: Apollodoros 
(Bibliotheke 1.3.2, 1.9.16, 1.9.25, 2.4.9), 
Diodoros Sisilialainen (1.23, 1.96, 3.65, 4.25), 
Ovidius (Muodonmuutoksia 10.1−85, 11.1−84), 
Pausanias (Periegesis tes Hellados 9.17.7, 
9.27.2, 9.30.4−12, 10.7.2, 10.30.6−7), Platon 
(Pidot 179b−d) ja Vergilius (Maanviljelijän työt 
4.453−503). Aiskhylos kirjoitti Orfeuksen kuo-
lemasta näytelmän nimeltä Bassarai, joka ei va-
litettavasti ole säilynyt. Orfeuksen myytin suosi-
tuimpia kohtauksia antiikin kuvataiteessa (vaasi-
maalauksissa ja mosaiikeissa) olivat Orfeuksen 
kuolema, hänen käyntinsä manalassa ja Orfeus 
hurmaamassa eläimiä laulullaan.

otteita orfeukSen tarinaSta

Varmasti kaikkein tunnetuin osa Orfeuksen tari-
nasta on hänen vierailunsa manalassa. Näin siitä 
kertoo meille Ovidius.

orfeus eläinten KesKellä. roomalainen mosaiiKKi, n. 200–250 jKr., 
piaZZa della Vittoria, palermo. (lähde: wiKimedia Commons, © 
marie-lan nguyen).
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Kun näin lyyrallaan säestäin sitä Orfeus 
lauloi, itkivät haamutkin, ei Tantalos urkki-
nut turhaan vettään, seisahtui Iksionin pyö-
rä, jo maksan raatelun jättivät kotkat ja pois 
Danaon tytöt ruukut laskivat kouristaan, ki-
velleen heti Sisyfos istui. Sillloin Eumenidit, 
niin kertovat, itkien ensi kertaa, kuuntelivat 
sitä laulua märkinä posket. Ei Manan ruhti-
natar, kuningaskaan pyyntöä voinut torjua. 
Kutsuivat he nyt Eurydiken, joka seisoi uu-
sien haamujen luona ja astui arkana jalka. 
Laulaja Orfeus saa hänet, mutta sen ehto on, 
ettei silmiä käännä hän taa tähän, ennen kuin 
on Avernon alhon jättänyt, tai perutaan tuo 
suosion lahja.

Hiljaisuuden halki he nousevat viettoa jyrk-
kää polkua keskellä yön hämäryyden ja sank-
kojen usvain. Melkein saavuttaneet olivat he 
jo maan yläpinnan, kun peläten hänen jää-
vän ja tahtoen puolison nähdä lempijä katsoi 
taakse, ja pois tämä taas heti vaipui kurko-
tellen käsiään kuin tarttuakseen yhä kiinni, 
mutta tyhjää vain haromaan jäi, onneton, il-
maa. Kuollen toistamiseen, ei puoliso syyttä-

nyt miestään, kun oli ainoa syy valittaa tämän 
rakkaus vaimoon. Viimeiset hyvästit, mitä vai-
voin kuulivat korvat, jättäen vaipui hän taas 
paikkaan, mistä hän lähti. (Muodonmuutoksia 
10,40−63, suom. Alpo Rönty, WSOY 1997.)

Ehkä vähemmän tunnettu osa Orfeuksen ta-
rinaa on, että hänen kerrotaan katkeroituneen 
Eurydiken toisesta kuolemasta jopa niin, että hän 
torjui kokonaan naiset ja siirtyi poikarakkauteen. 
Tästäkin meille kertoo Ovidius.

Joen rannalla seitsemän päivää synkkänä 
kuitenkin polo Orfeus paastoten istui, ruoka-
na ainoastaan suru, huoli ja raastava tuska. 
Julmiksi moittien hän Manan mahteja lähti 
jo sitten päin Rhodopetä ja Haimosta, pohjan 
tuulien maita.
Kolmannen oli vuoden jo Titan päättänyt 
vetten märkään merkkiin, vaan kokonaan 
pidättyi yhä Orfeus naissukupuolesta, kun 
noin rakkaus toi surun tai kun hän oli niin 
luvannut. Moni nainen jo syttyen tahtoi yh-
tyä laulajan kanssa ja sai tylyt rukkaset häl-

jean-Baptiste-Camille Corot: "orphée ramenant eurydiCe des enfers", 1861 (lähde: wiKimedia Commons).
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tä. Ensimmäisenä hän myös neuvoi traakkeja 
nuorten poikien lempimiseen, miten miehuus-
aikoja ennen ensimmäiset nuo kevätkukkaset 
poimia heiltä. (Muodonmuutoksia 10,73−85, 
suom. Alpo Rönty, WSOY 1997)

Kuolemansa jälkeen Orfeus vihdoin pääsi rak-
kaan Eurydikensä luo:

Laskeutui Manalaan taas henki ja nuo tutut 
paikat tuntien hurskaiden elinmailta nyt etsi 
ja löysi Eurydikensä ja kiihkein kaulailuin 
hali häntä. Yhdessä astelevat he nyt rinnatus-
ten tasajalkaa; joskus seuraa häntä ja joskus 
kulkien eellä Eurydiketä jo taa voi huoleti 
katsoa Orfeus. (Ovidius, Muodonmuutoksia 
11,61−66, suom. Alpo Rönty, WSOY 1997.)

orfeukSen myytin jäLkiVaikutuS

Orfeuksen tarina on innoittanut lukuisia eri alojen 
taiteilijoita läpi vuosisatojen. The Oxford Guide 
to Classical Mythology in the Arts, 1300–1990s 
listaa satoja Orfeuksen (ja Eurydiken) myytin in-
noittamia runoja, maalauksia, freskoja, piirroksia, 
veistoksia, sävellyksiä, tanssiesityksiä, baletteja, 
oopperoita, sekä näytelmiä. Esimerkiksi taide-
maalari Tizian (n. 1488/90−1576), näytelmä-
kirjailija Lope de Vega (1562−1635), säveltäjä 
Claudio Monteverdi (1567−1643), taidemaalari 
Pieter Pauwel Rubens (1577−1640), oopperasä-
veltäjä Christoph Willibald Gluck (1714−1787), 
säveltäjä Franz Joseph Haydn (1732−1809), sä-
veltäjä Franz Schubert (1797−1828), runoilija 
Rainer Maria Rilke (1875−1926), tanssijatar 
Isadora Duncan (1877−1927), taiteilija Pablo 
Picasso (1881−1973), näytelmäkirjailija ja eloku-
vakäsikirjoittaja Jean Anouilh (1910−1987), näy-
telmäkirjailija Tennessee Williams (1914−1983), 
säveltäjä Igor Stravinsky (1882−1971) sekä ru-
noilija Seamus Heaney (1939−) ovat teoksissaan 
jatkaneet Orfeuksen myyttiä nykyaikaan.

orfiLaiSuuS

Orfeuksesta puhuttaessa on hyvä mainita muu-
tama sana myös orfilaisuudesta. Orfeuksen sa-
notaan perustaneen tämän hänen nimeään kanta-
van mysteerikultin ja Orfeuksen sanotaan myös 
kirjoittaneen monia maailman syntyä, elämää ja 
kuolemaa käsitteleviä teoksia. Orfilaisuus syntyi 
500-luvulla eKr. ja levisi laajalle. Orfilaisuuteen 
liittyi erilaisia mysteerimenoja ja myös kasvis-
syönti kuului todennäköisesti orfilaiseen elä-
mään. Etelä-Italiassa orfilaisuus esiintyi pytha-
goralaisuuden rinnalla ja omaksui siitä sielun-
vaellusopin. 

john william waterhouse: "nymphs finding the head of 
orpheus", 1900 (lähde: wiKimedia Commons).
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SArAh ruhlin näytelmä perustuu antiikiin 
myyttiin, jossa laulaja Orfeus menee Manalaan 
hakemaan kuollutta vaimoaan Eurydikeä takai-
sin maan päälle, mutta se ei pohjaudu mihinkään 
antiikin näytelmään, eikä sillä oikeastaan ole pe-
rustarinan lisäksi juuri mitään tekemistä antiikin 
kirjallisuuden kanssa.

Meno tuonpuoleisessa on värikästä, äänekästä 
ja välillä aika surrealistista. Näytelmässä käyte-
tään varsin paljon pyro-, valo-, video ja äänitek-
niikkaa. Valot, lavastus ja puvut ovat hienoja ja 
toimivat upeasti. Itse näytelmäteksti on toisinaan 
ehkä vähän vaikeaa ja paikoittain tuntuu, että kir-
jalija on yrittänyt hieman liikaa.

Surrealistinen	vierailu	Manalassa

Vesa VaHtikari

Sarah Ruhl: Eurydike. Kansallisteatterin pieni näyttämö. Rooleissa: Pirjo Luoma-
aho, Petri Manninen, Juha Muje, Harri Nousiainen, Terhi Panula, Emmi Parviainen 

(TeaK), Saska Pulkkinen (TeaK), Antti Pääkkönen ja Jesse Vinnari (TeaK). Suomennos: 
Michael Baran. Ohjaus: Yana Ross. Dramaturgi: Eva Buchwald. Lavastus ja puvut: 

Zane Pihlström. Äänisuunnittelu: Antanas Jasenka. Valot: Aslak Sandström. Videot: Petri 
Tarkiainen. Naamiointi: Laura Sgureva, Petra Kuntsi ja Eija Hakkarainen. 

nuoret raKastaVaiset ennen eurydiKen Kuolemaa. KuVassa harri nousiainen ja emmi parViainen.
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Pienistä yksityiskohdista mainittakoon, että 
Manalaan saavutaan junan tupakkavaunussa ja 
että siellä syödään ruoaksi ilmapalloja. Katsoja 
jää näytelmän lopuksi ehkä ihmettelemään, mik-
sei kuuluisa laulaja Orfeus laula näytelmässä yh-
tään mitään (hän kyllä puhuu musiikista ja näp-
päilee joitain epämääräisiä lavastukseen kiinni-
tettyjä kieliä). 

Eurydikeä näyttelevä Emmi Parviainen ja 
Orfeusta näyttelevä Harri Nousiainen teke-
vät kyllä kelpo suoritukset, mutta näyttelijöistä 
ehkä parhaiten mieleen jäivät Juha Muje ja Petri 
Manninen. Muje näyttelee eleettömän tyylikkääs-
ti Eurydiken isän roolin, joka on hänen viimeinen 

roolinsa ennen eläkkeelle jäämistä, ja Manninen 
puolestaan on suorastaan pirullisen hyvä (tai 
paha) Manalan hallitsija.

Esitys oli kokonaisuutena toimiva ja hienosti 
toteutettu, kuten Kansallisteatterissa kuuluukin 
olla, mutta teatteri-illan mieleenpainuvimmat 
hetket olivat ehkä sittenkin ulkonäytelmällisiä. 
Kun selailin väliajalla ohjelmalehtistä, tuli van-
ha vahtimestari kertomaan minulle, että Emmi 
Parviainen on Tauno Palon jälkeläinen suo-
raan neljännessä polvessa, ja katsomon puolella 
taas istui kaksi riviä edelläni elävä näyttelijäle-
genda Ritva Valkama (joka muuten on Emmi 
Parviaisen isoäiti). 

Villiä menoa manalassa. KuVassa jesse Vinnari, antti pääKKönen, sasKa pulKKinen, emmi parViainen ja terhi panula.
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enSin MuutAMA sana tekijöistä (kirjan 
kansi tekstien mukaan): Lucius Annaeus Seneca 
(n. 4 eKr.–65 jKr.), roomalainen stoalainen fi-
losofi ja yksi antiikin merkittävimmistä ajatte-
lijoista, tunnetaan paitsi tuotteliaana proosaja 
näytelmäkirjailijana sekä tiedeja valtiomiehenä, 
myös keisari Neron opettajana ja neuvonantajana, 
joka lopulta joutui tekemään itsemurhan tämän 
käskystä.

Antti T. Oikarinen (FM) on tamperelainen fi-
losofi ja latinisti. Hän on suomentanut aiemmin 
Senecan filosofisen pääteoksen ja humanismin 
klassikon Kirjeet Luciliukselle (Epistulae mora-
les ad Lucilium, Basam Books 2011).

Maija-Leena Kallela, lehtori (emerita), on 
pitkän linjan tietokirjailija, kääntäjä ja latinan 
oppikirjojen laatija. Kahden latinistikollegansa 
kanssa hän on tehnyt myös kolmikieliset tarinate-
okset Ne mainiot helleenit ja He tekivät Rooman 
(MuKuTa ry 2010−2011).

Medeian tarina on varmaankin tuttu kaikil-
le antiikin kirjallisuuden ystäville (Medeia sur-
maa lapsensa kostaakseen miehelleen Iasonille 
sen, että tämä suunnittelee uutta liittoa toisen 
naisen kanssa), mutta Thyesteen tarina on nyky-
aikana ehkä hieman vähemmän tunnettu, vaikka 
se olikin varsin suosittu aihe antiikin kirjaili-
joiden teksteissä. Taustalla on Pelopsin poi-
kien (Tantaloksen pojanpoikien) Atreuksen ja 
Thyesteen taistelu Argoksen (Mykenen) vallasta. 
Atreuksen vaimo Aërope on pettänyt miestään 
tämän veljen Thyesteen kanssa. Atreus suunnit-
telee hirveän koston. Hän surmaa Thyesteen po-
jat ja syöttää lihat poikien isälle. (Myöhemmin 
Thyestes raiskaa oman tyttärensä Pelopeian 
siittääkseen kostajan, Aigisthoksen, joka sur-

maakin Atreuksen ja vielä myöhemmin surmaa 
Atreuksen pojan Agamemnonin tämän vaimon 
Klytaimnestran kanssa. Agamemnonin poika 
Orestes kostaa isänsä murhan yhdessä siskonsa 
Elektran kanssa surmaamalla äitinsä ja tämän ra-
kastajan Aigisthoksen.)

Seneca ei säästele verisiä yksityiskohtia. Hän 
kertoo sedän ja veljenpoikien kohtaamisesta 
Atreuksen ja Thyesteen suvun tyyliin seuraavasti:

Hän seisoi itsevarmana eikä turhaan antanut 
rukoustensa mennä hukkaan; mutta se raaka 
peto upotti miekan uhrin saamaan haavaan 
ja survaistessan sen syvälle tavoitti kädellään 
pojan kurkun. Kun miekka oli vedetty ulos, 

Vesa VaHtikari

Kaksi Senecan tragediaa 
suomennettuina ja selitettyinä

Lucius Annaeus Seneca: Kaksi tragediaa: Medeia 
ja Thyestes. Suomennos ja selitykset: Antti 
T. Oikarinen ja Maija-Leena Kallela.ISBN: 
9789522601124. Basam Books 2012
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ruumis jäi pystyyn, ja horjuen kauan kahden 
vaiheilla, kaatuako tähän vai tuohon suun-
taan, se romahti viimein setäänsä vasten.

Sitten tuo raakalainen kiskoo alttarille 
Pleistheneen ja liittää tämän veljensä seu-
raan. Hän katkaisee puhkaisemansa kaulan; 
niskat poikki lyötynä ruumis rojahtaa eteen-
päin, ja pää vierii vaikertaen syrjään ja urah-
taa jotain käsittämätöntä ...

Ja kaksoismurhan ryvettämää miekkaansa 
pidellen, välittämättä kehen raivonsa kohdis-
taa, hän työntää sen vimmaisin käsin pojan 
vartalon läpi; ja siinä samassa rintaan osunut 
miekka pistää esiin tämän selästä. Poika kaa-
tuu ja menehtyy molempiin haavoihinsa sam-
muttaen verellään arltaritulen.

Seneca viljelee näytelmissään myös paljon 
viittauksia antiikin mytologiaan. Suomentajat 
ovatkin laatineet runsaat selitykset apuneuvoiksi 
lukijoilleen. Myös jumaltenja paikannimet on se-
litetty kiitettävän tarkasti ja huolellisesti, ja kirjan 
lopussa on myös aakkosellinen hakemisto.

Vaikka kirjan kuvitus ei ole runsasta, kuvien 
lähteet kerrotaan kirjan lopussa. Kaiken kaikki-
aan tämä kirja on huolellisesti toimitettu ja vii-
meistelty (silmääni ei osunut paino-, eikä asia-
virheitä). Siinä on hieno kansikuva, kovat kannet 
ja jopa selkämykseen kiinnitetty keltainen nauha 
jota voi käyttää kirjanmerkkinä. 

Antiikin kirjallisuuden suomennoksia ei edel-
lenkään ole mitenkään liikaa. Toivon kirjalle 
myyntimenestystä ja suosittelen sitä lämpimästi 
kaikille antiikin kirjallisuuden ja mytologian sekä 
Senecan, Medeian ja Thyesteen ystäville. 

thyestes ja aigisthos surmaaVat atreuKsen. yKsityisKohta apulialaisesta amforasta, Boston, m.f.a. 1991.437, noin 340–330 eKr.
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Opas tarpeeseen

Leena Pietilä-Castrén: Kävelyretkillä Atee-
nassa. Otava 2013.

Pekka MatiLainen

AteenA On paljon muutakin kuin Akropolis. 
Tottumattoman saattaa vain olla hankala löy-
tää kiinnostavia paikkoja. Apua pulmaan tarjo-
aa dosentti Leena Pietilä-Castrénin tuore kirja 
Kävelyretkillä Ateenassa. Antiikin kulttuurin ja 
klassillisen arkeologian tuntija Pietilä-Castrén on 
viettänyt pitkiä aikoja Ateenassa, ja hän jos kuka 
on kelpo opas kaupungista kiinnostuneille.

Ateenan asutushistoria voidaan jäljittää 5 000 
vuoden taakse. Loistokausi, ns. klassinen aika, oli 
479–323 eKr., jolloin myös Akropolis rakennet-
tiin. Myöhemmin eri valloittajat kulkivat Kreikan 
yli, ja Ateena vaipui pikkukaupungiksi, kunnes 
se 1800-luvulla Kreikan itsenäistyttyä alkoi vä-
hitellen kasvaa. Varsinainen hyökyaalto asukas-
määrässä tapahtui 1920-luvulla Kreikan ja Turkin 
väestönvaihtojen jälkeen, rakentaminen oli villiä, 
ja paljolti sen seurauksena kaupunki sai nykyisen 
betonisen ilmeensä.

Kirja on laadittu nimensä mukaisesti silmäl-
lä pitäen kävelyretkiä, joita on 17. Niiden varsil-
la Pietilä-Castrén tarjoilee tutustumisen arvoisia 
herkkupaloja, ja jokaiseen kävelyretkeen on lii-
tetty kartta ja runsas kuvitus. Teoksen alussa on 
selkeä Ateenan vaiheiden kronologia myöhäises-
tä kivikaudesta nykyaikaan. Kunkin vuosiluvun 
kohdalla on mainittu tärkeimmät tapahtumat ja 
väestömäärän kehitys. Loppuun on lukijaystä-
vällisesti liitetty henkilöhakemisto unohtamat-
ta myyttisiäkään hahmoja ja toinen hakemisto 
tekstissä mainituista paikannimistä. Syventävää 
tietoa kaipaaville teoksessa on myös kirjallisuus-
luettelo. 
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heLikon 1/2002

 - Pääkirjoitus (Mika Hakkarainen), 2
 - "Kusin" är det viktigaste ordet i grekiska språ-

ket (Per-Erik Lönnfors), 3−5
 - "Kyproksen suloisen makea maa" (Mika 

Hakkarainen), 6−9
 - Kivikautisista kaivoista keskiaikaiseen soke-

ritehtaaseen (Marja Salomaa), 10−13
 - Mythos & Logos (Jaakko Aronen), 14−16
 - Väistyvää sukupolvea (Paavo Castrén), 17−19
 - Antiikin tutkimus ja Royal Holloway (Petra 

Pakkanen), 20−23
 - Ateenan talvea (Leena Pietilä-Castrén), 24−25
 - Uutisia & tapahtumia, 26−28

heLikon 2/2002

 - Pääkirjoitus (Mika Hakkarainen), 2
 - Italialainen arkkitehtuuri Dodekanesiassa 

1920ja 1930-luvuilla (Olli Salomies), 3−11
 - Kohti sisintä − Plotinos ja uusplatonistinen 

aatesuunta (Pauliina Remes), 12−14
 - Viinin synty (Simo Örmä), 15−17

Vesa VaHtikari

Kirjoitukset Helikonissa 
2002−2012

Arvoisa Helikonin lukija. Säilötkö kenties vanhat lehdet ja joskus etsit niistä jotain tiet-
tyä kirjoitusta tarkistaaksesi jonkin tiedon? Vai oletko kenties muuten vain kiinnostu-
nut, millaisia juttuja lehdessä on vuosien mittaan julkaistu tai ketkä ovat kirjoittaneet 

lehteen? Jos vastasit jompaankumpaan kysymykseen myöntävästi, voi seuraavasta 
listasta olla sinulle hyötyä. Luettelen alla vuosien 2002–2012 jutut ja kirjoittajat, koska 
minulla on kotonani katkeamaton sarja Helikoneja vuodesta 2002 lähtien, ja minun on 
siksi helppo tarkistaa niistä jutut ja kirjoittajat. (Olen itse osallistunut lehden tekoon 
vuodesta 2002, lukuun ottamatta vuotta 2004, ensin lehden taittajana ja sitten pää-

toimittajana vuodesta 2006). Vanhempien Helikonien sisällöstä ja kirjoittajista kerrotaan 
Helikonin 20-vuotisjuhlanumerossa (Helikon 1/2008, 4–8).
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 - Antiikki − historian kouluopetuksen peruskivi 
(Juha-Pekka Lehtonen), 18−21

 - Kolumni: Graeca sunt, non leguntur (Pekka 
Matilainen), 21

 - Cimona Ateenassa (Terhi Collin), 22−23
 - Lehdet & kirjat, 23−24
 - Uutisia, 25−27
 - Tapahtumia, 28

heLikon 1/2003

 - Pääkirjoitus (Mika Hakkarainen), 1
 - Knossos ja Pylos mullistivat maailmaa 50 

vuotta sitten (Martti Leiwo), 2−5
 - Kipsiin kopioidut ihanteet (Pekka Matilainen), 

6−9
 - Voiko uutta antiikin kirjallisuutta vielä löy-

tyä? (Tiina Purola), 10−13
 - Helsingin yliopiston kaivausprojekti 

Pompejissa (Paavo Castrén), 14−17
 - Ateena pohjia myöten. Suomen Ateenan-

instituutin ystävien matka Ateenaan 4.-
11.1.2003 (Maija ja Liisa Ahtee), 18−20

 - Kolumni: Paluu Välimerelle (Päivi Setälä), 21
 - Lehdet & kirjat, 22
 - Uutisia & tapahtumia, 23−24

heLikon 2/2003

 - Pääkirjoitus (Manna Vesterinen), 1
 - Konstantinopolin valtauksesta 550 vuotta 

(Leena Pietilä-Castrén), 2−4
 - Valoa idästä (Pekka Matilainen), 5−7
 - Plutarkhoksen perusteluja kasvissyönnille 

(Tua Korhonen), 8−13
 - Arkkitehtuurimuistoja Kosilta (Olli 

Salomies), 14−17
 - Koroneos-talon syntyhistoria (Ralf Friberg), 

18−19
 - Luin suomennoksen (Tua Korhonen), 20−24
 - Lehdet & kirjat, 24
 - Kolumni: Historia on raskasta (Martti Leiwo), 

25
 - Uutisia, 26
 - Tapahtumia, 27−28

heLikon 1/2004

 - Pääkirjoitus: Juhlaan on aihetta (Mika 
Hakkarainen)

 - Näin minä sen muistan: Suomen Ateenan-
instituutin perustamisvaiheet (Paavo Castrén), 
2−6

 - Sähkölämmitteinen patja ja eksynyt kissan-
pentu ... instituutin ensimmäiset assistentit 
muistelevat (Martti Leiwo, Petra Pakkanen ja 
Jari Pakkanen), 7−10

 - Kolumni: Palatietoa (Lauri Saxén), 11
 - "Juuremme ovat lujasti antiikin Kreikassa" 

(Martti Leiwo ja Manna Vesterinen), 12−14
 - Nemean uudet ja vanhat kisat (Vesa 

Vahtikari), 15
 - Tärkeintä ei ole voitto (Pekka Matilainen), 

16−20
 - Ongelmista huolimatta Ateenassa uskotaan ai-

kataulun pitävän (Esko Tikkala), 21−24
 - Ajankohtainen Menandros (Erja Salmenkivi), 

25−27
 - Rooman valtakunta ja jumalan valtio 

(Maijastiina Kahlos), 28−30
 - Uutisia & tapahtumia, 31−32

heLikon 2/2004
 - Pääkirjoitus: Henkistä mielihyvää (Martti 

Leiwo), 1
 - Sokrates ja Asklepioksen kukko (Martti 

Nyman), 2−9
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 - Kolumni: Maailman napa (Pekka Matilainen), 
10

 - Muistikuvia eräistä olympialaisista (Vesa 
Vahtikari), 11−13

 - Uusi Puheenjohtaja: Diplomaatti ja taiteili-
ja samassa persoonassa (Pekka Matilainen), 
14−16

 - Suomalaisbeduiinit viihtyvät Petran 
Aaroninvuorella (Jaakko Frösén), 17−22

 - Arkeologiaa Villa Lantessa (Simo Örmä), 
23−25

 - "Eläinradan merkit ja planeettojen vaikutuk-
set jätämme kaldealaisille" (Liisa Kanerva), 
26−27

 - Eettisen kasvissyönnin varhaisvaiheita (kirja-
arvostelu, Marke Ahonen), 28−30

 - Uutisia & tapahtumia, 31−33

heLikon 1/2005

 - Pääkirjoitus (Mika Hakkarainen), 1
 - Hjälteparken i Mesolonghi (Björn Forsén), 

2−6
 - Kolumni: Kielen oppimisesta ja lukutaidosta 

(Manna Vesterinen), 7
 - Bilder från Grekland (Ralf Friberg), 8−11

 - Alexander (elokuva-arvostelu, Tiina Purola), 
12−15

 - Mittaamassa San Clementeä Roomassa 
(Juhana Heikonen), 16−20

 - Vernikos Evgenides, kreikkalainen filantroop-
pi (Leena Pietilä-Castrén), 21

 - Barbaarit tulevat tänään (Martti Leiwo), 
22−26

 - Katson maalaismaisemaa (kirja-arvostelu, 
Vesa Vahtikari), 27−29

 - Lainehtiva malja, antiikin runoja viinistä (kir-
ja-arvostelu, Tua Korhonen), 29−31

 - Uusia kirjoja (Vesa Vahtikari, Manna 
Vesterinen, Pekka Matilainen), 32−33

 - Uutisia & tapahtumia, 34

heLikon 2/2005

 - Lauri Saxén 1927−2005 (Leena Pietilä-
Castrén), 1

 - Pääkirjoitus: Je refuse (Martti Leiwo), 2
 - Silta kadonneeseen Kreikkaan (Björn Forsén), 

3−7
 - Huonoa säätäkin saimme kokea (Pekka 

Matilainen), 8−12
 - Matematiikkaa Mykonoksella (Osmo 

Pekonen), 13−15
 - Ateenan keskustan "uudet" rauniot (Esko 

Tikkala), 16−19
 - Arkeologkongressen i Athen år 1905 (Björn 

Forsén), 20−23
 - Pekka Piirron matkat Hellaaseen (Pekka 

Matilainen), 24−25
 - Voi Herakles sentään tätä sotaa (teatteri-ar-

vostelu, Vesa Vahtikari), 26−27
 - Hur är det med arvet från antiken? (kirja-ar-

vostelu, Per Schybergson), 28
 - Helikonin lähteellä (Maija Holappa), 29
 - Keskustelua runomitoista (Arto Kivimäki ja 

Tua Korhonen), 30
 - Uusia suomennoksia, 31
 - Ystäväyhdistyksen uusi kunniajäsen (Leena 

Pietilä-Castrén), 32
 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 1/2006

 - Pääkirjoitus: Me olemme kaikki kreikkalaisia 
(Vesa Vahtikari), 1

 - Minun Ateenani (Ralf Friberg), 2−8
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 - Greker och turkar som offer för enorm etnisk 
utrensning (Ralf Friberg), 9

 - Katutaistelusta lasimuseon rakentamiseen 
(Björn Forsén), 10−11

 - "Vapauden, uskonnon ja elämän puolesta tais-
tellen" (Petra Pakkanen), 12−18

 - Legenda hurskaasta prinssistä (Klaus 
Karttunen), 19−21

 - Athos-vuori muuttaa Helsinkiin (Maija 
Holappa), 22−23

 - Profeetta omalla maallaan (Mika Kajava), 
24−26

 - Kirja-arvosteluja, 28−32 (Pekka Matilainen, 
Vesa Vahtikari, Maija Holappa, Martti Leiwo)

 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 2/2006

 - Pääkirjoitus: Korkeakulttuurin puolustus 
(Pekka Matilainen), 1

 - Makedonian matka (Martti Leiwo, Reetta 
Ihalainen-Leiwo), 2−5

 - Suomen Ateenan-instituutin uusi luentosarja 
(Björn Forsén), 6−8

 - Kivisillä kentillä. Epigrafisen kenttätyösken-
telyn monet ulottuvuudet (Saara Kauppinen), 
9−11

 - Rooma vastaanottimissamme (Paavo 
Castrén), 12−15

 - Oidipus, Sigmund Freud, Melampus, Kevin 
Bacon ja Theseus (Vesa Vahtikari), 16−21

 - "Kaikkea pahaa ja epäinhimillistä", Paavi ja 
Bysantin keisari Manuel vastaan islam (Mika 
Hakkarainen), 22−26

 - Det svunna Grekland (kirja-arvostelu, Ralf 
Friberg), 27−28

 - Kirja-arvosteluja (Pekka Matilainen, Vesa 
Vahtikari, Olli Salomies, Maija Holappa, 
Martti Leiwo), 29−32

 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 1/2007

 - Pääkirjoitus: Vieraskielistä ruokaa (Vesa 
Vahtikari), 1

 - Nostalgian ja järjettömyyden jäljillä Tatoissa 
(Björn Forsén), 2−6

 - Evansin perheen jäseniä Suomessa (Leena 
Pietilä-Castrén), 7−10

 - Ateenan ulkomaiset instituutit esillä (Björn 

Forsén), 11
 - Ateenassa katujen nimetkin kertovat tarinoita 

(Vesa Vahtikari), 12−14
 - Runot keskustelevat (Saara Kauppinen), 

15−17
 - Dramaattisia uusperheitä tragedian ja saippua-

sarjojen tapaan (Sanna-Ilaria Kittelä), 18−23
 - Akharnain teatteri löytyi (Vesa Vahtikari), 24
 - Ekenäs stads hälsning till dr Göran Schildt 

8.3.2007 (Ralf Friberg), 25
 - Syömisestä viisaasti(kin) (Risto Pekka 

Pennanen), 26−27
 - Eskarit Ateenassa (Vironlahden päiväkodin 

lapset ja ohjaajat), 28−30
 - 300 (elokuva-arvostelu, Maija Holappa), 

31−32
 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 2/2007
 - Pääkirjoitus: Maailman museoissa (Vesa 

Vahtikari), 1
 - Muusien laaksossa − Helikonin lähteellä 

(Vesa Vahtikari), 2−4
 - Otteita Suomen Ateenan-instituutin esihistori-

asta (Björn Forsén), 5−9
 - Troijan naiset Ateenassa: Tragediaa arkiston 

uumenissa (Sanna-Ilaria Kittelä), 10−13
 - Arkeologiaa kirjastossa (Sarianna Silvonen), 

14−15
 - Keckmanin Kreikan rahojen kokoelma on nyt 

Kansallismuseossa (Tuukka Talvio), 16−19
 - Akropoliin arvoesineet uuteen museoon (Vesa 

Vahtikari), 20−21
 - Instituutille merkittävä kirjalahjoitus (Vesa 

Vahtikari), 22
 - Claris obligamur exemplis, bokdonation till 

Finlands Athen-institut (Tryggve Gestrin), 23
 - Niin, mitä hyötyä? (Miika Sillanpää), 24−26
 - Kirja antiikin kirjallisuudesta (kirja-arvostelu, 

Vesa Vahtikari), 26
 - Matkoja Aiginalle ja Afaian temppelin arvoi-

tus (Martti Ollinen), 27−31
 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 1/2008

 - Suurlähettilään tervehdys (Erkki Huittinen), 1
 - Uuden puheenjohtajan tervehdys (Ralf 

Friberg), 2
 - Pääkirjoitus: Helikon 20 v. (Vesa Vahtikari), 3
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 - Helikon 1988−2008 (Vesa Vahtikari), 4−8 
 - Suomen Ateenan-instituutin ensimmäiset 

symposiumit (Paavo Castrén), 10−14
 - Juopuneita munkkeja ja venetsialaisia viini-

kauppiaita (Simo Örmä), 15−17
 - Myhrbergille muistomerkki Nauplioniin 

(Björn Forsén), 18
 - Livadia Helikonin juurella (Leena Pietilä-

Castrén), 19−20
 - Galler på kullen − det andra Johannes 

Sundwall-föredraget (Björn Forsén), 21−22
 - Ankara ei ole enää kaukana, hajanaisia im-

pressioita Turkista ja Turkin EU-jäsenyydestä 
(Mika Hakkarainen), 23−29

 - Eksotiikkaa Euroopan reunalla. 
Konstantinopoli ja idän ihmeet: Ateenan-
instituutin ystävien matka Istanbuliin  (Anneli 
Brown ja Mirja Heikkinen), 30−34

 - Asterix olympialaisissa (elokuva-arvostelu, 
Maija Holappa), 35

 - Salmén Eurooppaa etsimässä (kirja-arvostelu, 
Pekka Matilainen), 36

 - SAIY:n säännöt (Päivi Lammi), 37
 - SAIY:n toimintakertomus 2007 ja toiminta-

suunnitelma 2008 (Päivi Lammi), 38−40
 - Uutisia ja tapahtumia, 40

heLikon 2/2008

 - Pääkirjoitus: Ateenan-instituutin syksyä (Vesa 
Vahtikari), 1

 - Kaksi Orkhomenosta (Vesa Vahtikari), 2−4
 - Poseidonia-Paestum − suurkreikkalainen 

polis lukaanien käsistä roomalaisille (Timo 
Sironen), 5−10

 - Ainahan se on mielessä − Ateena! (Kristiina 
Leimu), 11−13

 - Keskiajan sodankäyntimenetelmien jäljillä 
kirjastoissa ja kukkuloilla (Juho Wilskman), 
14−17

 - Antiikin tiilentekijöiden jäljillä (Pirjo 
Hamari), 18−21

 - Filosofiaa Kreetalla. Kahdeskymmenes kan-
sainvälinen filosofian kongressi Kreetan 
Plataniaksessa kesällä 2008 (Oiva Kuisma), 
22−24

 - Kirja-arvosteluja (Maija Holappa, Pekka 
Matilainen, Matias Buchholz), 25−28

 - Uutisia ja tapahtumia, 29

heLikon 1/2009
 - Pääkirjoitus: Sotaa, kiistelyä ja mellakoita 

(Vesa Vahtikari), 1
 - Anna Komnene, keisarinnaksi syntynyt 

(Manna Satama), 2−5
 - Anna Komnene, Aleksias, esipuhe (Tom 

Bergman, Lauri Kälviäinen, Maria Tukia), 
6−9

 - Kreikka ja Suomen talvisota (Kira 
Kaurinkoski), 10−17

 - Väkivaltainen talvi Ateenassa (Martti Leiwo), 
18−21

 - Parthenonin veistosten palauttamiskomitea 
ja Parthenon-seminaari Helsingin yliopiston 
juhlasalissa (Mika Kajava), 22

 - Parthenon ja sen marmorit (Leena Pietilä-
Castrén), 23−27

 - Epigrammeja mitatta ja mittaan (Teivas 
Oksala), 28−30

 - SAIY:n toimintakertomus 2008 ja toiminta-
suunnitelma 2009, 31−32

 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 2/2009

 - Christoffer H. Ericsson 5.3.1920-6.8.2009 
(Vesa Vahtikari), 1
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 - Till minnet av Aten-institutets föregångsmän 
Christoffer H. Ericsson och Göran Schildt 
(Ralf Friberg), 2−3

 - Pääkirjoitus: Polttopulloja ja palautetta (Vesa 
Vahtikari), 4

 - Noctes Atticae diesque − erään opintomatkan 
satoa (Jens Nilsson), 5−21

 - Helsinki kreikkalaisin silmin (Eléni Psihúli, 
käännös Reetta Ihalainen-Leiwo), 22

 - Tuokiokuvia Suomen Ateenan-instituutin 
ystävien Berliinin-matkalta (Markku 
Leporanta), 23

 - Näkökulmia Kreikan nykypäivään ja lähihis-
toriaan (esitelmien tiivistelmiä, Päivi Lammi), 
24−26

 - Ensimmäinen venetsialaisten ja osmanien sota 
Kreikassa (1463−1479) (kirja-arvostelu, Juho 
Wilskman), 27−28

 - Uutisia & tapahtumia, 29

heLikon 1/2010

 - Pääkirjoitus: Onhan meillä sentään vielä vii-
niä ja runoutta (Vesa Vahtikari), 1

 - Irti arjesta Dionysoksen avulla (Manna 
Satama), 2−6

 - "Modernin ihmisen kamppailu vapauden ja 
luovuuden puolesta", Odisséas Elítisin merk-
kiteos suomeksi (Pekka Matilainen), 7−9

 - Sénta Hatzópoulos ja Suomen talvisota (María 
Martzoúkou), 10−14

 - Ukrainasta Kreikkaan ja Kyprokselle (Kira 
Kaurinkoski), 15−18

 - Jakob Philipp Fallmerayer, Hellenofagos 
(Mika Hakkarainen), 19−22

 - Punaista vai valkoista / Λευκό η κόκκινο? 
(Martti Leiwo), 23−25

 - Naisen puhe anekdoottikertomuksissa (esitel-
män tiivistelmä, Päivi Lammi), 26−27

 - Menestymisen jalo taito (kirja-arvostelu, 
Pekka Matilainen), 28

 -  Titaanien taistelu (elokuva-arvostelu, Maija 
Holappa), 28−29

 - Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n esi-
telmätilaisuuksia 2002-2008 (Päivi Lammi), 
30

 - SAIY:n toimintakertomus 2009 ja toiminta-
suunnitelma 2010 (Päivi Lammi), 31−32

 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 2/2010

 - Pääkirjoitus: Lähdön tunnelmissa (Vesa 
Vahtikari)

 - Ristiritarit Kreikassa: Akhaian ruhtinaskun-
ta ja alusmaat 1204−1311 (Juho Wilskman), 
2−11

 - Suomi ja juntta (Ralf Friberg), 12−21
 - Louvren Borghese-gladiaattori ja sen suoma-

laiset veljet (Leena Pietilä-Castrén), 22−23
 - Kokemuksia Kreikasta ja vähän Syyriastakin 

(Maija Lehikoinen), 24−32
 - Suomalainen kirjallisuus Kreikassa 

1901−1956, osa 1 (María Martzoúkou [kään-
nös: María 

 - Martzoúkou ja Vesa Vahtikari]), 33−36
 - Uutisia & tapahtumia, 37

heLikon 1/2011

 - Pääkirjoitus: Jäsenaktiivisuutta ja palautetta 
(Vesa Vahtikari), 1

 - Kosin ja Rodoksen turkkilaiset (Kira 
Kaurinkoski), 2−7

 - Suomalainen kirjallisuus Kreikassa 1901–
1956, osa 2 (María Martzoúkou [käännös: 
María 

 - Martzoúkou ja Vesa Vahtikari]), 8−10
 - Oliivivyöhyke ja EU (Esko Seppänen), 11−15
 - Carpelan oli modernisti ja klassikkojen ihaili-

ja (kirja-arvostelu, Pekka Matilainen), 16
 - Assistenttina Suomen Ateenan-instituutissa 

2007–2010 (Vesa Vahtikari), 17−27
 - Vallankäytön ytimessä: Lifeblood Theatre 

Companyn After Troy ja Kassandrateatterin 
Antigone (Sanna-Ilaria Kittelä), 28−30

 - Kirja-arvostelu: Karthago (Maija Holappa), 
31

 - Elokuva-arvostelu: Kotka (Laura Aho), 32−33
 - SAIY:n toimintakertomus 2010 ja toiminta-

suunnitelma 2011 (Päivi Lammi), 33−35
 - SAIY:n jäsenkysely (Vesa Vahtikari), 36
 - Uutisia & tapahtumia, 37

heLikon 2/2011

 - Pääkirjoitus: Europe (Vesa Vahtikari), 1
 - Kithara, taivas ja tähdet − Ethos ja kosmos an-

tiikin musiikkifilosofiassa (Kimmo Kovanen), 
2−4
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 - Antiikin kuvanveiston pohjoinen ulottuvuus 
(Leena Pietilä-Castrén), 5−6

 - Kreikka vanhojen matkakirjojen valossa 
(Eero Heimolinna), 7−23

 - Kirja-arvosteluja: Uusi antiikin historia, 
Ateenan kulkukoirat (Vesa Vahtikari), 24−26

 - Elokuva-arvosteluja: Immortals, Conan the 
Barbarian (Laura Aho), 27−28

 - Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n jä-
senkysely (Vesa Vahtikari), 29−32

 - Uutisia & tapahtumia, 33

heLikon 1/2012

 - Pääkirjoitus: Superhuippupuppua (Vesa 
Vahtikari), 1

 - SAIY:n vuosikokouksen avaus (Ralf Friberg), 
2−3

 - SAIY:n uusi puheenjohtaja esittelyssä (Vesa 
Vahtikari), 4−5

 - Toisenlainen itsenäisyyspäivä (Gunnar af 
Hällström), 6−7

 - Levoton itäinen Välimeri Kreikan kautta näh-
tynä (Erkki Huittinen), 8−12

 - Nomen sit omen (nimi olkoon enne) (Vesa 
Vahtikari), 13−18

 - Erään ikkunanpesijän paljastuksia, 19−20
 - Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto María 

Martzoúkoulle (Vesa Vahtikari), 21−22
 - Titaanien raivo 3D (2012) (elokuva-arvostelu, 

Laura Aho), 24
 - SAIY:n toimintakertomus 2011 ja toiminta-

suunnitelma 2012 (Päivi Lammi), 25−27
 - Uutisia & tapahtumia, 28−29

heLikon 2/2012

 - Pääkirjoitus: Kuvia Kreikasta (Vesa 
Vahtikari), 1

 - Bysanttilaisen teatterin jäljillä (Kalle Knaapi), 
2−6

 - Nykykreikkalaista mytologiaa Smyrnan mars-
sin tahdissa (Risto-Pekka Pennanen), 7−11

 - Bildkonsten i Grekland (Ralf Friberg), 12−15
 - Monimuotoinen Ateena: erään Cimo-

harjoittelijan ateenalainen kevät (Lassi 
Jakola), 16−22

 - Kevätpäiviä Ateenassa (Eero Heimolinna), 
23−25

 - Suomen Ateenan-instituutin uusi johtaja esit-
telyssä (Vesa Vahtikari), 26−27

 - Runousoppia perusteellisesti (kirja-arvostelu, 
Pekka Matilainen), 28

 - Uutisia & tapahtumia, 29 
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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

Yhdistyksen jäsenrekisteriohjelmisto kaatui alku-
syksystä 2012, joten vuoden 2012 jäsenmaksujen 
laskutusta ja karhuntaa ei pystytty tekemään nor-
maalisti. Suurin osa jäsenmaksuista kirjautui vuo-
den 2013 puolella. Yhteensä jäsenmaksun suoritti 
190 jäsentä (vuonna 2011 245). Varsinainen jä-
senmäärä on aina jonkin verran suurempi kuin 
maksusuoritusten määrä (perhejäsenyys = kak-
si henkilöä samasta taloudesta). Jäsenmäärä on 
laskusuuntainen. 

yhdiStykSen johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat v. 2012 
OTK Eero Heimolinna (pj.), taiteilija Marina 
Borgström, FT Cecilia af Forselles, suurlä-
hettiläs Ralf Friberg, prof. Jaakko Frösén, FT 
Vesa-Pekka Herva, FM Saara Kauppinen, 
FM Ulla Di Mariano, FM Päivi Lammi (siht.), 
prof. Pirkko Lilius, FT Timo Sironen, FM Vesa 
Vahtikari (vpj.). Johtokunta kokoontui 6 kertaa.

suoMen ateenan-instituutin ystäVät r.y.

Vuoden 2012 
toimintakertomus 

yhdiStykSen taLouS

Yhdistys on rahoittanut toimintaansa jäsenmak-
suilla sekä matkojen osanottajilta perityillä lisä-
maksuilla. Yhdistyksen taloutta on syytä luon-
nehtia vakaaksi, vaikka jäsenmaksutuotto vuodel-
ta 2012 jäi olennaisesti arvioitua pienemmäksi.

Vuonna 2012 saatiin tieto, että yhdistys on 
edunsaajana perinnössä, josta yhdistyksen osuus 
on 14 956 €. Perintö maksetaan vuoden 2013 
puolella.

VuoSikokouS

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 tilija vastuu-
vapaus. Vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuun-
nitelma. Vuosikokous päätti stipenditoimikun-
nan esityksen mukaisesti myöntää vuoden 2012 
stipendin täysimääräisenä FM Kalle Knaapille 
Kreikassa tapahtuvaan väitöskirjatyöhön. Knaapi 
tutkii artikkelimuotoisessa väitöskirjassaan "The 
Theatre of the Byzantines" teatterin asemaa ja te-
atterikuvaa bysanttilaiskaudella.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (25 €/
henkilöjäsenyys, 10 €/opiskelijajäsenyys ja 30 €/
perhejäsenyys). Hyväksyttiin tuloja menoarvio 
vuodelle 2012. 
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Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi 
Eero Heimolinnan. Erovuorossa olleista johto-
kunnan jäsenistä (Kauppinen, Lammi, Nuotio, 
Vahtikari) Nuotio oli ilmoittanut, ettei ole käytet-
tävissä. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuo-
sikokous valitsi suuslähettiläs Ralf Fribergin, FM 
Saara Kauppisen, FM Päivi Lammin ja FM Vesa 
Vahtikarin. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle 
Korhonen ja hänen varahenkilökseen Sirkka 
Lassila.

yhteydenPito jäSeniin

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsenleh-
tensä Helikonin, jäsenkirjeiden, jäsenmatkojen ja 
esitelmätilaisuuksien välityksellä. Jäsenkirjeitä 
lähetettiin kaksi. Yhdistyksen järjestämistä esi-
telmätilaisuuksista on lisäksi tiedotettu erikseen 
mm. yhdistyksen Facebook-sivun, sähköpostilis-
tojen ja lehtien tapahtumapalstojen kautta.

heLikon

Jäsenlehti Helikon ilmestyi vuonna 2012 kaksi 
kertaa. Päätoimittajana toimi FM Vesa Vahtikari. 
Lehden toimituskuntaan kuuluivat Anneli Brown, 
Ralf Friberg, Mika Hakkarainen, Maija Holappa, 
Martti Leiwo ja Pekka Matilainen.

eSiteLmäja muut tiLaiSuudet

Yhdistys järjesti kertomusvuonna seuraavat 
esitelmätilaisuudet:

20.3.2012 vuosikokouksen jälkeen noin klo 18.15 
Markos Vamvakarisin mukana rebetikan juurilla. 
PENTARA-orkesteri esitti ja soitti Markoksen 
musiikkia 1930-luvulta.

30.10.2012 PENTARA-orkesteri esitti ja soitti 
Markoksen ja muiden rebetikasäveltäjien musiik-
kia 1930–40 luvuilta.

21.11.2012 Ylen Ykkösaamun toimittaja Jari 
Niemelä esitelmöi aiheesta Kreikka kriisissä – 
eikä laisinkaan ensimmäistä kertaa.

10.12.2012 klo 18.15 pidettiin prof. Jaakko 
Frösenin esitelmätilaisuus Petran hiiltyneistä pa-
pyruksista Aaroninvuoren kaivauksiin

matkat ja muut tiLaiSuudet

Yhdistyksen jäsenryhmä osallistui 14–
21.04.2012 M/S Kristina Katarinan risteilyyn 
itäisellä Välimerellä. Kohteina olivat Dubrovnik, 
Durres, Syros, Volos ja Istanbul. Retkikohteina 
olivat Syroksen saari, Thessalia ja Meteora sekä 
Istanbulin vanha kaupunki. Matkanjohtajana toi-
mi professori em. Jaakko Frösén, joka piti lai-
valla myös yleisöesitelmiä Kreikkaan liittyvistä 
aiheista.

Yhdistys järjesti 17–20.5.2012 jäsenmatkan 
Ateenaan. Matkan ohjelma sisälsi Kreikan 
Suomen-suurlähetystön vastaanoton suurlähetti-
lään residenssissä, tutustumiskäynnin Akropolis-
museoon, osallistumisen Suomen Ateenan-
instituutin vuosijuhlaan sekä käynnin Vorres-
museossa ja viinitilalla. Matkanjohtajana toimi 
yhdistyksen puheenjohtaja Eero Heimolinna.

StiPendi
Yhdistys myönsi vuoden 2012 stipendin 3 000 
euroa FM Kalle Knaapille Kreikassa tapahtuvaan 
väitöskirjatyöhön. 

yhteydet muihin järjeStöihin

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

16.4.2012 Mare Nostrum -yhteistilaisuudessa 
esitelmöi yhdistyksen edustajana suurlähetti-
läs Erkki Huittinen aiheesta Levoton itäinen 
Välimeri. Järjestämisvuorossa oli Villa Lanten 
ystävät ry.

Helsingissä 27.3.2013
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n puolesta

Eero Heimolinna Päivi Lammi
 puheenjohtaja sihteeri
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1. yhdiStykSen toiminnan taVoitteet

Yhdistys pyrkii alkaneena toimintavuotena levittämään 
kiinnostusta kreikkalaisen antiikin ja Bysantin sekä 
nyky-Kreikan kulttuuriin ja historiaan. Toimintaansa 
yhdistys kohdistaa myös jäsenkuntansa ulkopuolelle. 
Yhdistys tukee ja tekee tunnetuksi Suomen Ateenan-
instituuttia ja sen piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.

2. heLikon

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

3. matkat

Yhdistys pyrkiin syksyllä 2013 järjestämään matkan 
Thessalonikiin.

4. yLeiSötiLaiSuudet

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

VarmiStuneet taPahtumat:

 - 27.3.2013 vuosikokouksen jälkeen noin klo 18 
dos. Risto-Pekka Pennanen esitelmöi otsikolla 
"Musiikin myytit tämän päivän Kreikassa". Lisäksi 
Eero Heimolinna soittaa buzukia.

 - 8.5.2013 teatterikäynti Kansallisteatterissa esitet-
tävään Sarah Ruhlin Eurydike-näytelmään. Ennen 
esitystä FM Vesa Vahtikari alustaa Orfeus-myytistä.

 - Toukokuussa musiikillinen illanvietto, jos-
sa Pentara-yhtye musisoi. Aika tarkentuu 
myöhemmin.

 - 10.12.2013 prof. Jaakko Frösenin esitel-
mätilaisuus Petran hiiltyneistä papyruksista 
Aaroninvuoren kaivauksiin

suoMen ateenan-instituutin ystäVät r.y.

Toimintasuunnitelma 
vuodelle	2013

5. StiPendi

Vuonna 2013 myönnetään 4000 euroa yhtenä apuraha-
na tutkijalle Kreikassa tehtävää tutkimustyötä varten.

6. yhteydet muihin järjeStöihin

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. toimii yhteis-
työssä Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän insti-
tuutin ystävät ry:n kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
Yhteistyötä pyritään kehittämään mahdollisuuksien 
mukaan.

17.4.2013 Mare Nostrum-tilaisuudessa esitelmöimäs-
sä mm. FM Elina Pyy otsikolla "Nuoruus ja aikuistu-
minen myöhäistasavallan ja varhaisen keisarikauden 
Roomassa". Järjestämisvuorossa on Suomen Lähi-idän 
instituutin ystävät ry.

7. jäSentiedotuS

Helikonissa julkaistaan muun aineiston ohella myös 
yhdistyksen toimintaa koskevia tiedotuksia. Lehdessä 
julkaistaan yhteenvetoja yhdistyksen järjestämistä 
esitelmistä ja jäsenten kirjoituksia. Jäsenlehden lisäk-
si jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä, jotka sisältävät 
ajankohtaista tietoa toiminnasta. Jäsenkirjeet lähete-
tään halukkaille sähköpostitse. Yhdistyksen järjestä-
mistä esitelmätilaisuuksista tiedotetaan lisäksi mm. 
sähköpostilistojen ja lehtien tapahtumapalstojen kaut-
ta. Yhdistyksen kotisivuina toimivat Facebook-sivut 
osoitteessa: www.facebook.com/ateenanystavat

8. taLouS

Yhdistys rahoittaa toimintansa edelleen pääosin jäsen-
maksuilla. Matkoihin osallistuvilta tullaan jatkossakin 
perimään lisämaksu. Alkaneen toimintavuoden tulot 
ja menot ilmenevät erillisestä tulo- ja menoarviosta. 
Vuonna 2013 yhdistykselle maksetaan osuus perinnös-
tä, yht. 14 956 €

Helsingissä 27.3.2013

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n puolesta

Eero Heimolinna Päivi Lammi
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Suomen ateenan-inStituutin

uutiSia & taPahtumia

9.–10.1.2013 instituutti osallistui Tieteen päivillä jär-
jestettyyn Tiedeinstituuttifoorumiin.

17.1.2013 FM Suvi Kuokkanen Oulun yliopistosta 
piti esitelmän A Consequence of Breaking Unwritten 
Rules? On Moral and Social Aspects of Athenian 
Ostrakismos.

1.2. Cimo-harjoittelija, käännöstieteen maisteri Laura 
Ivaska Turun yliopistosta (pääaine italian kieli) aloitti 
kuuden kuukauden harjoittelunsa.

4.2.2013 esitettiin instituutissa Peter von Baghin do-
kumenttielokuva Splinters A Century of an Artistic 
Family. Lastuja Taiteilijasuvun vuosisata.

28.2.2013 dos. Jari Pakkanen Lontoon yliopis-
ton Royal Holloway Collegesta piti esitelmän New 
Maritime Research at the Ancient and Medieval 
Harbour of Kyllene in the North-West Peloponnese.

4.4.2013 dos. Ville Vuolanto Tampereen yliopistosta 
piti esitelmän Childhood and Youth in the Late Roman 
East. Individual Politics of Memory.

17.–18.4. pidettiin jatkokoulutusseminaari Martti 
Leiwon ohjauksessa oleville tutkijaopiskelijoille.

18.–26.4.2013 oli instituutissa esillä kaksiteemainen 
valokuvanäyttely Home Away From Home ja Arctic 
Environment. Näyttely järjestettiin yhdessä Kanadan 
suurlähetystön kanssa.

20.4. juhlittiin instituutin johtajan Martti Leiwon 
60-vuotissyntymäpäiviä. Tarjolla oli ruokaa, juomaa 
ja musiikkia. Iltaa jatkettiin rebetikan parissa myöhään 
aamuyöhön.

23.5.2013 järjestettiin instituutin 28. vuosijuhla. 
Juhlapuhujana oli prof. Mika Kajava Helsingin yli-
opistosta. Hänen esitelmänsä aiheena oli Ancient 
Oracles and Epigraphy.

Kaikista instituutin tapahtumista tiedotetaan myös ins-
tituutin www-sivuilla (www.finninstitute.gr) ja insti-
tuutin Facebook-sivulla (löytyy haulla Finnish Institute 
at Athens).

ValoKuVanäyttelyn "home away from home ja arCtiC 
enVironment" satoa.

reBetiKa-tunnelmia martti leiwon 60-VuotissyntymäpäiVäjuhlilta.
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Suomen ateenan-inStituutin 
yStäVät ry:n taPahtumia

27.3. pidettiin yhdistyksen vuosikokous Helsingin yli-
opiston päärakennuksen auditoriossa IV. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Eero Heimolinna esitti kokoukselle 
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman 
vuodelta 2012 ja toiminnantarkastajan lausunnon, jot-
ka hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille myönnettiin tilija vastuuvapaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toi-
mintasuunnitelman vuodelle 2013. Yhdistyksen sih-
teeri esitteli tuloja menoarvion vuodelle 2013 ja se 
hyväksyttiin. Kysyttiin, maksaako yhdistys perinnös-
tä vielä perintöveron. Tähän ei osattu vielä vastata. 
Tarkennettiin perinnön antajaksi Konsta Timoska, 
josta kirjoitetaan kevään Helikonissa.

Todettiin, että on tarkistettava lehden saajat ja jatkos-
sa maksamattomat jäsenet poistetaan listoilta. Lehden 
loppuun lisätään lomake jäseneksi liittymiseen. 
Vuosittaiset jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: pe-
rusjäsenyys 25 EUR, perhejäsenyys 30 EUR ja opiske-
lijajäsenyys 10 EUR.

Vuosikokous päätti stipenditoimikunnan esityksen mu-
kaisesti myöntää vuoden 2013 stipendin täysimääräi-
senä FM Suvi Kuokkaselle Kreikassa tehtävään väi-
töskirjatyöhön. Väitöskirjassaan The Moral and Social 
Aspects of Athenian Ostrakismos Kuokkanen tutkii 
ostrakismos-järjestelmän alkuperän ja käytön moraali-
sia ja sosiaalisia ulottuvuuksia,  ennen kaikkea ostra-
kismoksen ja hybris-idean välistä mahdollista yhteyttä.

Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi 
seuraavalle toimintakaudelle OTK Eero Heimolinnan. 
Erovuorossa olivat johtokunnan jäsenet Ulla Di 
Mariano, Cecilia af Forselles, Jaakko Frösén ja 
Timo Sironen. Frösén ja Di Mariano olivat ilmoitta-
neet, etteivät ole käytettävissä. Uudeksi johtokunnan 
jäseneksi valittiin FM Kalle Knaapi ja valtuutettiin 
johtokunta täydentämään kokoonpanoaan myöhem-
min. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle Korhonen 
ja varatoiminnantarkastajaksi Theodora Oker-Blom. 
Vuosikokouksen jälkeen dos. Risto-Pekka Pennanen 
piti esitelmän Musiikin myytit tämän päivän Kreikassa.

17.4. järjestetiin Tieteiden talolla Suomen Välimeren 
alueen tiedeinstituuttien ystävien yhteinen jäsenilta 
Mare nostrum. Järjestämisvuorossa oli Suomen Lähi-
idäninstituutin ystävät ry. Tällä kertaa Mare nostrumin 
teemana oli nuorisokulttuuri ja tilaisuudessa pidettiin 
seuraavat esitelmät:
YTM Sandra Nasser El-Dine: Jordanialaisnuorten 
näkemyksiä parisuhteesta (SLIY). FM Elina Pyy: 
Nuoruus ja aikuistuminen myöhäistasavallan ja var-
haisen keisarikauden Roomassa (VLY). FM Sanna 
Joska: Antoninusten keisariperheen lasten ja nuorten 
kunnioittaminen Rooman valtakunnan itäisillä alueilla 
(SAIY).

8.5. yhdistyksen jäsenet kävivät Kansallisteatterissa 
katsomassa Sarah Ruhlin näytelmän Eurydike. 
Ennen näytöstä FM Vesa Vahtikari piti alustuksen 
Orfeus-myytistä.

yhdistyKsen VuosiKoKous pidettiin helsingissä 27.3.2013
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liity ystäViin!

hyVä heliKonin luKija, liity suomen ateenan-instituutin ystäVät ry:n 
jäseneKsi. jos olet jo jäsen, Kerro jäsenyydestä ystäVillesi.

yhdistyKsen jäsenmaKsut oVat: perusjäsenyys 25€, perhejäsenyys 30€ ja 
opisKelijajäsenyys 10€ per Vuosi. jäsenasioita hoitaa yhdistyKsen sihteeri 
päiVi lammi, ateenanystaVat@gmail.Com, puh. 0400 853550.

jäsenenä pääset muKaan yhdistyKsen matKoille, joilla on aina asiantun-
teVa opastus. Kotimaan toimintaan KuuluVat luennot, retKet, Vierailut 
ja ystäVien tapaamiset. lisäKsi saat jäsenlehti heliKonin Kotiisi postitettu-
na KaKsi Kertaa Vuodessa.
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