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Pääkirjoitus

SALAMIISTA SYKSYN JUHLIIN

TÄMÄN LEHDEN kannessa pelaavat lautapeliä 
Troijan sodan kuuluisin taistelija Akhilleus ja se 
suurempi Aias (kreikkalaisten puolella Troijassa 
taisteli myös isoa Aiasta vähemmän tunnettu, 
Lokriin saarelta kotoisin ollut pienempi Aias). 
Laura Aho palauttaa kirjoituksessaan mieliimme 
isomman Aiaan tarinan, mutta Aias sopii erit-
täin hyvin kansikuvapojaksemme myös eräästä 
toisesta syystä. Hän oli nimittäin kotoisin Sala-
miin saarelta − ja instituutti on tänä vuonna Jari 
Pakkasen johdolla aloittelemassa uutta arkeolo-
gista kenttäprojektia kyseisellä saarella (aiheesta 
ehkä lisää joskus tulevissa Helikoneissa).

Saara Kauppinen muistelee tässä Helikonissa 
omaa neljän vuoden pestiään Ateenan-instituu-
tissa 2011−2014. Luettuani Saaran jutun en voi 
kuin yhtyä täydestä sydämestäni Saaran loppu-
päätelmään: Kreikka on niin paljon muutakin 
kuin pelkkä talousahdingossa painiva maa.

Instituutin perustoimintaan kuuluvat eri-
laiset kurssit ja opetus ja tutkimus ja näiden 
tukemine n. Näistä asioista kertovat lehtemme 
artikkelit Pohjoismaisesta kirjastosta ja klas-
sillisen arkeologian kurssista, mutta on tässä 
lehdessä mukana myös perinteinen yhdistyksen 
jäsenmatkan kuvaus ja asiaa eräästä Suomesta 
asuvasta ahkerasta kyproslaisesta sekä instituutin 

VESA VAHTIKARI

kreikkalaisten työntekijöiden esittely. Suurkiitos 
jälleen kaikille kirjoittajille!

Syksyllä yhdistyksemme viettää 30-vuotis-
juhlia ja syksyn juhla-Helikoniin tulee muistelu-
jen lisäksi myös kaikenlaista erilaisista näkökul-
mista kirjoitettua Kreikka-Suomi-asiaa. Syksyn 
juhlia odotellessa toivotan hyvää kesää kaikille 
Helikonin lukijoille.

P.S. Ennen syksyä on kesäksi suunniteltu yhdis-
tyksen jäsenmatka Kreikkaan. Matkalle voi vielä 
ilmoittautua mukaan (ks. https://ateenaninsti-
tuutinystavat.wordpress.com/ajankohtaista/). H
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AIAS TELAMONIN POIKA
Homeroksen traaginen sankari LAURA AHO

SALAMIIN SAAREN myyttinen kuningas Aias on 
nykypäivänä vähemmän tunnettu Homeroksen 
heeros. Hänen vaiheensa Troijan sodassa olivat 
kuitenkin suosittu aihe antiikin maailmassa niin 
kirjailijoilla kuin kuvataiteessakin. Parhaiten 
Aias tunnetaan sodan suurimman sankarin ja 
serkkunsa Akhilleuksen aseista syntyneestä kiis-
tasta, sekä tapahtumaketjusta, joka johti lopulta 
hänen itsemurhaansa.

MYYTTI

Aias oli Telamonin poika ja Troijan sodan san-
kareista tärkeydessä heti toinen Akhilleuksen 
jälkeen. Häntä kutsuttiin myös suuremmaksi 
Aiaaksi erotuksena samannimisestä pienem-
pikokoisesta Aiaasta, joka oli Oileuksen poi-
ka Lokriista  ja niinikään Troijan kävijöitä. 
Sala miissa  Aiasta palvottiin suojelusheeroksena, 
ja hänelle omistetussa pyhäkössä oli häntä esit-
tävä puinen kulttikuva ja hänen kunniakseen 
vietettiin Aianteia-juhlaa kulkuein, soihtujuok-
suin ja purjehduskilpailuin. Hänen mukaansa 
oli nimetty myös ateenalainen Aiantis-fyle eli 
äänestyspiiri. Sankarin tärkeydestä kertovat 
myös Ateenaan, Aiginalle, Megaraan ja sen 
siirtokuntaan Byzantioniin (tunnettiin myö-
hemmin nimellä Konstantinopoli) kohonneet 
nimikkopyhäköt. Kuuluisat ateenalaispoliiti-
kotkin, kuten Miltiades ja Alkibiades, sekä his-
torioitsija Thukydides väittivät polveutuvansa 
hänestä.

Aiaan tarina alkaa jo ennen hänen synty-
määnsä. Hänen isänsä Telamon oli Peleuksen eli 
Akhilleuksen isän veli. Veljesten isä oli Aiakos, 
jonka isä oli puolestaan ylijumala Zeus. Telamon 
oli kuulunut argonauttien sankarijoukkoon ja 
ystävystynyt seikkailuillaan Herakleen kanssa. 
Telamonin mentyä naimisiin Aiaan tulevan 
äidin Periboian kanssa, Herakles rukoili heille 
poikaa. Heti rukouksen jälkeen taivaalle ilmestyi 
kotka (kreikaksi aietos), jonka mukaan Aias sit-

Kiista Akhilleuksen aseista. Douris-maalarin puna-
kuviomaljan pohjakuva n. 490 eKr. Näytteillä Wienin 
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ten sai nimensä. Herakleen kerrotaan myös teh-
neen Aiaasta haavoittumattoman tämän ollessa 
vielä lapsi. Tarinan mukaan Herakles kietoi lei-
jonantaljansa Aiaan ympärille ja rukoili Zeusta 
tekemään lapsesta haavoittumattoman kaikilta 
niiltä osin, jotka talja suojasi. Tuolloin vain pieni 
kohta Aiaan kainalosta jäi haavoittuvaiseksi. Säi-
lyneissä lähteissä Aiaan elämästä ennen Troijan 
sotaa kerrotaan niukasti, hänen tiedetään kui-
tenkin olleen Spartassa yhtenä kauniin Helenan 
kosijoista. Hänellä oli eri yhteyksissä ja lähteistä 
riippuen jalkavaimo, virallinen vaimo ja kaksi 
poikaa.

Homeroksen Ilias-eepoksessa Aias lähti koti-
saareltaan kohti Troijaa kahdentoista laivan voi-
min. Hänet kuvataan poikkeuksellisen suuriko-
koiseksi ja komeaksi mieheksi, joka oli kaikkia 
muita kreikkalaisia pidempi. Hänen pronssinen 
kilpensäkin oli iso ja vahvistettu seitsemällä 
häränvuodalla. Sodan kestäessä hänen surmaa-
miaan troijalaisia mainitaan nimeltä kaikkiaan 
28. Tärkeimpiä vihollisia oli kuitenkin Hektor, 
Troijan prinssi, joka haastoi urheimman kreik-
kalaisen ajan tavan mukaan kaksintaisteluun. 
Arpaonni osui halukkaiden joukosta valtavaan 
Aiaaseen, jonka nähdessään Hektorin valtasi 
vavisuttava pelko. He taistelivat yöhön asti, ja 
Aias onnistui lopulta haavoittamaan Hektoria 

lyömällä tätä kivellä, mutta taistelu päättyi kui-
tenkin ratkaisemattomana. Yön jo laskeuduttua 
miehet päätyivät vaihtamaan lahjoja osoituksena 
keskinäisestä kunnioituksestaan: Hektor antoi 
Aiaalle hopeakoristellun miekan, Aias taas Hek-
torille purppuranhohtavan vyön. Muulloinkin 
Hektor mainitaan suuren Aiaan vastustajana. 
He kohtasivat mm. Hektorin surmattua Akhil-
leuksen suojatin Patrokloksen, jonka ruumista 
Aias suojeli kunniakkaasti kantaen sen taistelu-
kentältä takaisin kreikkalaisten leiriin. 

Aias mainitaan usein myös ovelan Odysseuk-
sen seurassa. Heidät lähetettiin Akhilleuksen 
luo sovittelemaan tämän ja kreikkalaisarmeijan 
ylipäällikön Agamemnonin välille kehkeyty-
nyttä riitaa sotasaaliin jaosta. Aias ja Odysseus 
kisasivat ensimmäistä kertaa Patrokloksen hau-
tajaiskisoissa, tässä vaiheessa vielä ystävällisissä 
merkeissä sankareiden välisen painiottelun päät-
tyessä tasapeliin. 

KUOLEMA
 

Akhilleuksen saatua surmansa Troijan toisen 
prinssin ja koko sodan aiheuttaneen Pariksen 
nuolesta, Aias kantoi hänenkin ruumiinsa, ku-
ten aiemmin Patrokloksen, pois taistelutante-
reelta. Akhilleuksen äiti, Thetis, lupasi poikansa 
aseet, jotka itse seppä Hefaistos oli aikanaan 
takonut, urheimmalle kreikkalaiselle. Sekä 
Aias että Odysseus katsoivat aseiden kuuluvan 
itselleen, mutta Odysseus Athenen suosikkina 
sai ne lopulta jumalattaren avustuksella. Tästä 
Aias raivostui ja hulluuden vallassa alkoi tappaa 
karjaa ja ottaa sitä vangiksi luullen surmaavansa 
ja ottavansa kiinni kreikkalaisia. On ristiriitai-
sia käsityksiä  siitä, tuliko hän hulluksi silkasta 
vihasta  vaiko Athenen kirouksesta. Tapettuaan 
karjaa läpi yön hän nukahti ja herättyään ym-
märsi tekonsa. Hän piti sitä niin häpeällisenä, 
että teki itsemurhan syöksymällä Hektorilta saa-
maansa hopeakoristeiseen miekkaan; ensialkuun 
koko hanke oli epäonnistua, Aias kun oli suu-

Aiaan ja Akhilleuksen noppapeli. Näkymä Eksekiaan 
maalaamassa mustakuvioamforassa n. 530 eKr. Löy-
detty Vulcin etruskihaudasta ja näytteillä Vatikaanin 
museoissa.
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relta osalta haavoittumaton. Hänen verensä va-
luessa maahan siitä nousi punaisia kukkia, hya-
sintteja, joiden terälehdissä näkyivät kirjaimet 
AI. Sama kukka alkoi kasvaa välittömästi myös 
Salamiin saarella. Aiaan ruumiin Akhilleuk sen 
poika Neoptolemos poltti hautaroviolla ja keräsi 
tuhkat kultaiseen uurnaan. Sen hän vei meren-
rantaan Rhoiteion-nimiseen paikkaan lähelle 
Troijaa pystyttäen haudanmerkiksi korkean 
kummun. 

Vielä kuolemansa jälkeenkin Aiaasta on 
tietoa; hänen kerrottiin ilmestyneen haamuna 
Leukaksen saarella, joka on manner-Kreikan 
länsipuolella ja kaukana sekä kuolinpaikasta 
että Salamiin kotisaaresta. Odysseus puolestaan 
tapasi  hänet manalankäyntinsä yhteydessä, 
jolloin hän yritti puhua tälle, mutta vieläkin 
raivoissaan asekiistan jäljiltä Aias ei ryhtynyt 
juttusille vaan käänsi Odysseukselle ääneti 
selkänsä.  

Rhoiteionin korkeaan hautakumpuun kuu-
luneen Aiaan marmorisen muotokuvan Marcus  
Antonius vei paljon myöhemmin Egyptiin 
lahjaksi  Kleopatralle, mutta Augustus palautti 
sen takaisin alkuperäiselle paikalleen. Run-

saat sata vuotta myöhemmin Aiaan hauta oli 
vieläkin  ajankohtainen; keisari Hadrianukseen 
100- luvun alussa liittyi tarina, jonka mukaan 
merivesi mursi Aiaan haudan tuoden 
päivänvaloon  valtavat luut. Matkakirjailija 
Pausaniaan  välittämän tiedon mukaan luut 
olivat  kuuluneet viitisen metriä pitkälle miehel-
le. Hadrianus siirrätti haudan turvaan kauem-
maksi merestä. 

Aiaan itsemurha. Heran temppelin metooppilaatta Silaris-joen rannalta Paestumissa etelä-Italiassa n. 550 eKr. 
Näytteillla Paestumin arkeologisessa museossa. (Lähde: Wikimedia Commons.)

Aiaan hautakumpu Rhoiteionissa vuonna 1843. Rans-

1843. (Voyage pittoresque en Grèce et dans le Levant 
fait en 1843-1844
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AIAS-AIHE ANTIIKIN KIRJALLISUUDESSA

Tärkein tietolähde Aiaasta ja hänen elämästään 
on 700-luvulla eKr. muistiinmerkitty ja Ho-
meroksen nimiin luettu Ilias, joka kuvaa hänen 
toimintaansa Troijan sodassa. Iliaassa Aias on 
keskeinen henkilöhahmo ja ihailua herättävä 
heeros, joka on ovelan Odysseuksen vastapari. 
Tämä vastakkainasettelu luo jännitteitä erityi-
sesti Odysseuksen ja Aiaan välisessä kiistassa Ak-
hilleuksen aseista. Vaikka kiista ja sitä seurannut 
itsemurha olivat myytteinä tunnettuja, niitä ei 
lainkaan kuvattu Iliaassa tai Odysseiassa. Teks-
tifragmenttien pohjalta tiedetään kuitenkin, 
että näitä aiheita käsiteltiin Homeroksen aikaa 
vähän myöhemmissä 600-luvun eKr. pienoisee-
poksissa Aithiopis, Pikku-Ilias ja Ilioupersis. Yksi 
kuuluisimmista kuvauksista Aiaan itsemurhasta 
on kuitenkin meidän ajanlaskumme alussa elä-
neen roomalaisrunoilijan Ovidiuksen teoksessa 
Metamorfoosit. Juuri siinä Aiaan ja Odysseuksen 
kiista aseista kulminoituu Aiaan itsemurhaan ja 
hänen verensä muodonmuutokseen hyasintiksi.

Klassisen kauden näytelmäkirjailijoista ai-
nakin Aiskhylos ja Sofokles kirjoittivat Aiaasta 
400-luvulla eKr. Aiskhyloksen Aias-trilogiasta 
eli kolmen näytelmän sikermästä on säilynyt 
vain pieniä fragmentteja, mutta sen tiedetään 
koostuneen seuraavista näytelmistä Hoplon krisis 
eli Kiista aseista, Thressai eli Traakialaisnaiset ja 
Salaminiai eli Salamiin naiset. Sofokleen draa-
ma Aias alkaa Aiaan ja Odysseuksen riidasta, ja 
päättyy Aiaan itsemurhaan ja kiistaan hautaami-
sesta, jota puoltavat Aiaan veli Teukros ja yllät-
täen myös hänen kiistakumppaninsa Odysseus. 
Kunniallista hautaamista sen sijaan vastustivat 
kreikkalaisten ylipäällikkö Agamemnon ja Spar-
tan Menelaos.

Lyriikassa Aias ei ollut yhtä suosittu aihe 
kuin epiikassa tai näytelmäkirjallisuudessa. 
Kuorolyyrikko Pindaros 400-luvulla eKr. käyt-
ti häntä kuitenkin usein epinikioneissaan eli 
voittolauluissaan voiman ja hurjuuden vertaus-
kuvana. Tärkeää tietoa Aias-myytistä saatiin 

myös hellenistisen ajan eräänlaisista mytologian 
käsikirjoista osoituksena henkilökuvan jatku-
vasta kiehtovuudesta; niissä käsiteltiin myyt-
tihahmojen sukulaissuhteita ja Troijan sodan 
tapahtumia. Vieläkin myöhemmin 100-luvulla 
meidän ajanlaskuamme Aias esiintyy Lukianok-
sen satiirissa Kuolleiden keskusteluja, jossa hän 
keskustelee Agamemnonin kanssa Akhilleuksen 
aseista. Samoihin aikoihin Pausanias matkaku-
vauksessaan ja Filostratos Ateenalainen teok-
sessaan Homeroksen sankareista kertovat Aiaan 
haudasta ja muista paljon hänen kuolemansa 
jälkeen tapahtuneista legendoista.

AIAS KUVISSA

Troijan sota oli suosittu aihe kuvataiteessa, ja 
myös Aias-myytin vaiheita kuvattiin ahkerasti 
varsinkin attikalaisessa vaasimaalauksessa, myö-
hemmissä pienoisveistoksissa, gemmoissa ja 
sineteissä. Suosittuja aiheita olivat Hektorin ja 
Aiaan ratkaisematon kaksintaistelu, Aias kanta-
massa Patrokloksen tai Akhilleuksen ruumista, 
sekä kiista kuolleen Akhilleuksen aseista.

Aias ja Akhilleus pelaamassa lautapeliä liittyy 
kymmenvuotisen Troijan sodan arkisempiin 
hetkiin. Teemaa ei tunneta meille asti säilynees-
sä kirjallisuudessa. Hyvät ystävät ja serkukset 
kuvataan istumassa vastapäätä toisiaan peliin 
keskittyneinä. Kuuluisin versio kuva-aiheesta 
on 500-luvulla eKr. eläneen Eksekias-maalarin 
mustakuvioamfora Vatikaanin museoissa. San-
karit on kuvattu näennäisesti tasa-arvoisiksi, 
kummallakin on upeasti kirjailtu viitta, aseet on 
laitettu syrjään tai ne lepäävät olkapäätä vasten. 
Katsojan huomio kiinnittyy kuitenkin Akhil-
leukseen, jonka hahmo on korkeampi päässä 
olevan kypärän ansiosta. Hän heittää pelissä 
myös korkeamman silmäluvun, mikä ilmenee 
sankareiden suun eteen maalatuista teksteistä. 
Noppapeliaiheesta on toisintoja, jolloin sanka-
reiden väliin on usein kuvattu Athene-jumalar. 
On ajateltu, että Athene tulee siinä ilmoitta-
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maan sankareille taistelun alkamisesta, ja että 
kohtauksen innoittajana olisi meille tuntematon 
kirjallinen perinne.

Eniten huomiota eri kuvataiteen lajeissa sai 
Aiaan dramaattinen itsemurha ja sen eri vaiheet. 
Aias asettamassa varusteensa syrjään, pystyttä-
mässä synkkänä miekkaansa maahan, ja taputte-
lemassa varovasti maata miekan tueksi. Tai sitten 
hänet kuvataan miekkaansa jo syöksyneenä, 
kuten Heran temppelin metooppireliefissä Paes-
tumissa Etelä-Italiassa.  

MYÖHEMMÄT VAIHEET

Englantilainen antropologi Richard Pococke 
identifioi vuonna 1740 InTepessä Luoteis-
Turkissa suuren hautakummun Aiaan haudaksi. 
Moni muukin otti paikkaan kantaa homeerisen 
arkeologian näkökulmasta, ja Troijan kaivaja 
Heinrich Schliemann raportoi 1870-luvulla 
löytäneensä Aiaan alkuperäisen hautakummun, 
joka tuolloin kohosi enää yhden metrin korkeu-
teen. Sen läheltä hän löysi marmorisen kolossaa-
liveistoksen jäänteet, pyhäkön rauniot sekä suu-
rikokoisia luita, jotka myöhemmässä analyysissä 
osoittautuivat tosin hevosen luiksi.

Aiaan nimi tunnetaan nykypäivänä parem-
min latinalaistetussa muodossa Ajax. Kyseessä 
on Hollannin kaikkien aikojen menestyksek-
käin jalkapalloseura Amsterdamsche Football 
Club, joka perustettiin 1900. Se sai tosiaankin 

nimensä kreikkalaisesta 
Aias-heeroksesta, 

jonka voimaa 
ja hurjuutta 
jo Pindaros 
oli ylistä-

nyt. Seuran tunnuskuvana oli aluksi yleisluon-
toinen jalkapallon pelaaja, mutta vuonna 1928 
se muutettiin klassisoivaksi pääkuvaksi, jossa 
Ajax kuvattiin profiilissa, korinttilaismallinen 
kypärä työnnettynä lepoasentoon takaraivolle. 
Kypärän koristeessa kuvattiin kentaurin ja alas-
toman miehen välinen taistelu, josta luovuttiin 
logoa hiottaessa vuonna 1990. Tuolloin seura 
voitti paikallisen mestaruussarjan ja suomalai-
nen Jari Litmanen aloitti sen riveissä. Klassisoiva 
logo hiottiin uudessa versiossa abstraktimpaan 
suuntaan siten, että perusidea vasemmalle katso-
vasta profiilista säilytettiin, mutta pää muodos-
tuu nyt yhdestätoista viivasta  jalkapallojoukku-
een kenttäpelaajien symbolina.

Salamiin saari sijaitsee Ateenasta välittömästi 
länteen Saroninlahden pohjoisosassa ja Eleus-
iinlahden etelälaidalla. Se on turistien täysin 
hyljeksimä mielenkiintoisesta mytologiastaan, 
historiastaan ja sataman tuolla puolen levittäy-
tyvästä metsäisestä maisemastaan huolimatta. 
Paikalliset itse vaalivat kuitenkin yhä tänä päivä-
nä saaren suuren pojan muistoa: mm. sisälahden 

nimensä kre
Aias-h

jon
ja

Hollantilaisen Ajax-jalkapallojoukkueen logo vuodelta 1990.

Salamislaisen vartiointiliikkeen tunnuskuva syksyllä 
2013. (Kuva: Laura Aho).
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etelärannassa on kylä nimeltä Aianteion, saaren 
vuonna 1931 perustettu oma jalkapallojoukkue 
on nimeltään Aias Salmina FC ja saaressa toi-
mii vartiointiliike Aias Security. Mikäli myytin 
taakse kätkeytyisi todellinen henkilö, hän eli 
1000-luvun eKr. lopulla Kreikan pronssikau-
den mykeneläisajalla. Tuoreet arkeologiset 
tutkimukset  todistavat tuosta aikakaudesta 
asuinpalatsin jäänteineen jyrkällä merenranta-
harjanteella, mutta niistä enemmän Helikonin 
syysnumerossa. H

AIAS ANTIIKIN KIRJALLISUUDESSA

Homeros, Ilias. Suom. O. Manninen. Helsinki 1919.

Homeros, Odysseia. Suom. P. Saarikoski. Helsinki 
1972.

Lukianos,  'Vainajien keskusteluja 29'. Jumalatarten 
kauneuskilpa ja muita satiireja. Suom. K. Hirvonen. 
Espoo 1983.

Ovidius, Muodonmuutoksia, 13. kirja. Suom. A. 
Rönty. Helsinki 1997.

Sofokles, Ajax. Ed. A. F. Garvie. Warminster 1998.

TUTKIMUSKIRJALLISUUTTA

J.M. Cook, The Troad: An Archaeological and Topo-
graphical Study. Oxford 1973.

J. Freely, A Travel Guide to Homer: on the Trail of 
Odysseus through Turkey and the Mediterranean. New 
York 2014.

Ch.B. Rose, The Archaeology of Greek and Roman 
Troy. Cambridge 2014.

S. Woodford, The Trojan War in Ancient Art. London 
1993.

Eleftherios Gavrielides on ystävälllisesti lahjoit-
tanut yhdistykselle sanakirjoja stipendi rahaston 
kartuttamiseksi:

E. Gavrielides – K. Schneider: 
Suomalais-kreikkalainen sanakirja, hintaan 40 €.
E. Gavrielides – K. Schneider:

Jäsenistö saa omakseen kirjoja yhdessä tai 
erikseen maksamalla summan yhdistyksen 

viite 123, ja viestikenttään oma nimi ja osoite.
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POHJOISMAINEN KIRJASTO
20 VUOTTA

TAUSTAA

ATEENAN POHJOISMAINEN kirjasto on mainio 
esimerkki tehokkaasta kansainvälisestä yhteis-
työstä tieteen saralla. Kaupungin neljä pohjois-
maista instituuttia – Ruotsin, Suomen, Norjan 
ja Tanskan – sijaitsevat Ateenan keskustassa 
lähellä toisiaan ja tutkivat kaikki antiikin kult-
tuuria ja Kreikan arkeologiaa. Tehokas kirjasto 
on olennainen edellytys menestyksekkäälle ope-
tus- ja tutkimustyölle. Instituuttien perinnäisesti 
hyvä yhteistyö oli aikanaan luonteva pohja myös 
yhteisen kirjaston perustamiselle. Pohjoismai-
nen ministerineuvosto myönsi kirjastolle varat 
jo vuonna 1988 ja kirjasto vihittiin virallisesti 
käyttöön 20. päivänä lokakuuta vuonna 1995. 
Kirjasto viettikin 20-vuotisjuhlaansa muutama 
kuukausi sitten.

Pohjoismaisella kirjastolla on ainutlaatuinen 
hallintomalli, koska sen toiminta perustuu insti-
tuuttien väliseen sopimukseen. Sen johdossa on 
neljän instituuttijohtajan muodostama hallitus, 
jonka puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden 
jaksoissa. Budjettikin jakaantuu neljään yhtä 
suureen osaan, ja tällainen jaettu vastuu sekä 
hallinnossa että kustannuksissa on osoittautunut 
varsin tehokkaaksi.

KIRJASTORAKENNUS

Kirjasto sijaitsee Akropolis-kukkulan etelärin-
teessä uusklassisessa rakennuksessa tarjoten jo 

EVI CHARITOUDI & 
VIBEKE ESPHOLM KOURTOVIK

sijaintinsakin puolesta ihanteellisen miljöön 
Kreikan kulttuurin tutkimiselle. Rakennus on 
neljän pohjoismaisen instituutin omaisuutta 
ja hankittiin vuonna 1994 Pohjoismaisen mi-
nisterineuvoston tarkoitukseen osoittamalla 
pääomalla. Rakennus on peräisin 1900-luvun 
alusta, aivan kuten Suomen instituuttikin kort-
telin etelälaidalla. Viimeistä edellinen omistaja-
tar oli saanut sen myötäjäisinä vuonna 1938 ja 
se periytyi hänen toiselle aviomiehelleen Niko-

Kirjaston julkisivu. (Kuvat: Pohjoismaisen kirjaston 
arkisto.)
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laos Papahristokselle ja sisarentytär Aliki Papa-
pavloulle, joilta pohjoismaat talon sittemmin 
ostivat. Ostohetkellä se oli vielä asuinkäytössä ja 
kotiapulainen asui pohjakerroksessa, nykyisessä 
aikakausjulkaisujen säilytyspaikassa.

Pohjoismaat remontoivat rakennuksen 
perusteellisesti, ja siihen lisättiin ylimmäinen 
kerros keittiöksi ja viihtyisäksi terassiksi.  Kir-
jasto sisustettiin nykyaikaisen tutkimuskirjaston 
tarpeisiin: Tutkijain istuimiksi saatiin Suomesta 
Alvar Aallon tummansiniset satulavyötuolit, joi-
den malli periytyy vuoteen 1929. Kattolamput 
ja alkuperäiset kirjahyllyt ovat tanskalaisten van-
kien tekemiä ja myymiä, osana hanketta saada 
taitoja ja valmiuksia työelämään vankilatuomion 
aikana. 350 neliömetriä viidessä kerroksessa 

tarjoaa pienen mutta inspiroivan tukikohdan 
kaikille käyttäjilleen.

KOKOELMA

Vanhimman pohjoismaisen instituutin, Ruotsin, 
kirjat ja tieteelliset aikakausjulkaisut muodosta-
vat Pohjoismaisen kirjastokokoelman ytimen. 
Nykyisin aineistoa on 40 000 nidettä ja 450 ai-
kakausjulkaisua, lähinnä klassillisen arkeologian 
ja koko antiikintutkimuksen alalta. Tila alkaa 
käydä ahtaaksi kokoelman nopeasti karttuessa, 
ja henkilökunnan kekseliäisyys on todella koet-
teilla yhä tehokkaampia tilaratkaisuja haettaessa.

Painetun aineiston ohella kokoelmaan kuu-
luu sähköisiä teoksia, pääasiassa tekstikirjoja 
ja hakuteoksia. Kirjaston käyttäjät pääsevät 
hyödyntämään tällaista aineistoa yhtäaikaisesti, 
työpöytänsä äärestä kirjahyllyille menemättä ja 
kallisarvoista tilaakin säästyy. JSTOR, akatee-
misten julkaisujen ja primaarilähdeaineiston 
digitaalinen kirjasto, on niin ikään kirjaston-
käyttäjien ulottuvilla, kuten myös erilaiset on-
line tietokannat.

Kaikki neljä instituuttia osallistuvat aineis-
ton kartuttamiseen ostamalla kirjoja, vastaan-
ottamalla lahjoituksia ja omien julkaisujensa 
vaihtokappaleilla. Myös osaa kirjaston omasta 
budjetista käytetään keskeisen lähdeaineiston ja 
sähköisen materiaalin hankkimiseen.

Varsinaisen kirjakokoelmansa lisäksi Poh-
joismaisessa kirjastossa on kaksi arkistoa: avant-
gardistisen surrealistirunoilijan ja taidekriitikon 
Nikolas Kalaksen sekä runoilija, lyyrikko, näy-
telmäkirjailija Dimitris Khristodouloun arkistot. 
Kokoelmat ovat alun perin joko Tanskan insti-
tuutin omaisuutta tai siellä pitkäaikaislainassa, 
mutta käytännössä ne hallinnoidaan Pohjois-
maisesta kirjastosta. Niihin käyvät tutustumassa 
taidehistorioitsijat, modernin Kreikan tutkijat, 
museoiden kuraattorit ja lehtimiehet. Kalas-
arkiston osia on asetettu edelleen näytteille de-
ponointeina Benaki-museoon. Joitakin sen osia 

Ensimmäisen kerroksen lukusali.

Toisen kerroksen lukusali.
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oli lyhytaikaisesti esillä vuonna 2012 Modernin 
taiteen museon näyttelyssä Andros-saarella.

PALVELUT

Hyvän kirjakokoelman lisäksi kirjaston käyttä-
jät tarvitsevat muutakin opiskelunsa ja tutki-
mustyönsä tueksi. Sen vuoksi kirjasto pidetään 
pitkään auki, maanantaista perjantaihin klo 
9-19. Pohjoismaisten instituuttien omat tutkijat 
pääsevät kirjastorakennukseen erikoisjärjestelyin 
myös sen ollessa muilta suljettuna ja heille on 
tarjolla pysyvät työskentelypaikat.

Kirjastolla on neljä PC-työasemaa ja kaksi 
tabletti-tietokonetta talon sisäiseen työskente-
lyyn. Keskeisinä palveluina ovat myös hyvintoi-
miva Wi-Fi-verkko, valokopiointi, skannaus ja 
tulostus. Kirjastonhoitajina tarjoamme henkilö-
kohtaista opastusta paikan päällä, ja vastaamme 
etäämpääkin tulleisiin tiedusteluihin sekä puhe-
limitse että sähköpostitse.

KIRJASTON KÄYTTÄJÄT

Pohjoismainen kirjasto palvelee ensisijaisesti 
neljän instituutin henkilökuntaa ja stipendi-
aatteja, mutta toivottaa tervetulleeksi muutkin 
pohjolasta tulevat tutkijat ja opiskelijat, joiden 
tutkimus edellyttää työskentelyä Ateenassa. Kir-
jastoa voivat käyttää myös Ateenan muidenkin 
tiedeinstituuttien ja kreikkalaisten yliopistojen 
tutkijat ja opiskelijat, ja kaikki sen aineistosta 
kiinnostuneet.

Meille kirjaston henkilökunnalle on to-
della palkitsevaa oppia tuntemaan vieraamme 
myös henkilökohtaisesti, usein koko heidän 
virkauransa ajalta: Ensimmäisen kerran perus-
tutkinto-opiskelijoina, sitten graduntekijöinä ja 
väitöskirjan valmistelijoina, myöhemmin opet-
tajina, tutkijoina, professoreina ja ehkäpä jopa 
instituuttien johtajina ja varajohtajina. Jotkut 
viipyvät hyvinkin pitkän aikaa – todennäköisesti 

pisimmän jakson, kymmenisen vuotta, kulutti 
eräs japanilainen tutkija väitöskirjansa tiimoilta. 
Pari vuotta on tavanomainen aika, ja varsin ylei-
siä ovat 1-2 kuukauden kirjastojaksot.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Pohjoismainen kirjasto ei toimi kulttuurityh-
jiössä, vaan osana Kreikan ja Pohjoismaiden 
kirjastoverkkoa. Henkilökuntana osallistumme 
puolivuosittain Ateenan arkeologisten kirjasto-
jen kokouksiin, ja olemme järjestäneetkin niistä 
kaksi.

Pohjoismainen kirjasto on ollut vuodesta 
2012 Kirjastotoimen yhteistyökomitean (tun-
netaan Kreikassa nimellä Synergasia) jäsen. 
Komitea perustettiin vuonna 2003 ja siihen 
kuuluvat sekä Kreikassa toimivien ulkomaisten 
instituutioiden kirjastot että kreikkalaiset kirjas-
tot taustajärjestöineen. Pohjoismainen kirjasto 
on ollut mukana järjestämässä komitean viimei-
simpiä konferensseja ja tapahtumia. Se on myös 
kutsunut pohjoismaisia tahoja luennoimaan ja 
pitämään erilaisia työpajoja, jotka kreikkalainen 
osapuoli on ottanut innostuneena vastaan.

Vuonna 2011 Pohjoismainen kirjasto saat-
toi sähköiseen muotoon suuren osan Norjan 
instituutin julkaisuista yhteistyössä Bergenin 
yliopiston kanssa, jonka kautta aineisto on 
myös saatavilla. Tämän esimerkin innoittamana 
kirjasto digitoi Tanskan instituutin julkaisusar-

Kirjaston logo.
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jan Proceedings of the Danish Institute at Athens 
yhteistyössä Aarhusin yliopistokirjaston kanssa, 
jonka vapaasti verkossa luettavien tieteellisten 
lehtien järjestelmään se liitettiin vuonna 2014. 
Toistaiseksi ei ole suunnitelmia Suomen ins-
tituutin tieteellisen julkaisusarjan, Papers and 
Monographs of the Finnish Institute at Athensin 
digitoinnista.

KIRJASTON TUNNUSKUVA

Boreasta, pohjoistuulta esittävä reliefi valittiin 
Pohjoismaisen kirjaston logoksi, jonka esikuva 
tulee Ateenan Roomalaisen agoran Tuultentor-
nin kuvakoristelusta. Tämän hyvin säilyneen 
antiikkisen rakennuksen kahdeksalla sivulla 
kuvataan kyseisestä ilmansuunnasta puhaltava 
tuuli miehen hahmoisena ja sylissään luonteen-
omaiset tuomisensa. Boreas on pukeutunut 
lämpimästi ja puhaltaa kylmää viimaa kotilon-
kuoren läpi.

HENKILÖKUNTA

Kirjaston pysyvän henkilökunnan muodostaa 
kaksi kirjastonhoitajaa sekä siivooja. Tanska-
lainen Vibeke Espholm Kourtovic on ollut 
mukana alusta lähtien toisena kirjastonhoi-
tajana. Kirjastonjohtajaksi tuli kreikkalainen 
Evi Kharitoudi  vuonna 2010 täysinpalvelleen 
Khristina Zampasi-Reidin jälkeen. Talon on 

pitänyt puhtaana ja kodikkaana tuoreine kukka-
sineen ja kukoistavine terasseineen Roza Kouteri 
vuodesta 1996 lähtien. Koko kahdenkymmenen 
toimintavuotensa ajan kirjastossa on ollut kai-
kista pohjoismaista myös harjoittelijoita, joiden 
työjaksojen pituudet ovat vaihdelleet. H

Englannista suomeksi tekstin käänsi Leena 
Pietilä-Castrén.

Kirjaston henkilökunta, vasemmalta: Vibeke Espholm 
Kourtovic, Roza Kouteri ja Evi Kharitoudi.
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AVOINNA: maanatai-perjantai 9–19
OSOITE: Kavalloti 7, Makrigianni
PUHELIN: +30 210 9249210 
EMAIL:  library@norlib.gr
INTERNET: www.norlib.gr
FACEBOOK: The Nordic Library at Athens
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KÄVELEN INSTITUUTILTA kotiin. On lämmin ilta-
päivä, linnut laulavat ja aurinko paistaa hiljaisille  
kaduille. Puhelin piippaa, Suomesta tulee hä-
tääntyneitä viestejä. Kreikassa on yleislakko, ja 
Syntagmalta lähetetyt uutiskuvat ovat täynnä 
tulenlieskoja. Meillä vajaan parin kilometrin 
päässä Syntagmalta on kuitenkin rauhallisempaa 
kuin tavallisina arkipäivinä, sillä yleislakko on 
hiljentänyt kadut: ei busseja, ei takseja, monet 
pienyritykset kiinni. Ilman kadunvarressa kuk-
kivien pomeranssien tuoksuun sekoittuvaa pala-
vien autonrenkaiden hajua ei mellakasta tietäisi 
mitään.

Aloitin työni instituutin assistenttina vuo-
den 2011 alussa, mutta sain kuulla valinnasta jo 
maaliskuussa 2010. Kreikka oli jo tuolloin nous-
sut otsikoihin, ja suomalaisissa tiedotusvälineis-
sä raportoitiin Ateenan kyynelkaasun katkusta. 
Talous sakkasi ja syöksyi, uutiskuvissa lensivät 
polttopullot. Ystävät Suomessa puistelivat pää-
tään ja vannottivat olemaan varovainen. Joku 
kysyi, aionko todella lähteä. Kun muutimme, 
moni kreikkalainenkin päivitteli, miten ikävään 
aikaan olimme maahan joutuneet. Suomessa 
jauhettiin kyllästymiseen saakka samaa jouta-
vanpäiväistä vitsiä siitä, miten minun pitäisi 
käskeä kreikkalaisia maksamaan veronsa ja vel-
kansa. Lakkopäivät seurasivat toisiaan, ja usein 
suomalaisissa uutisissa näytettiin mellakkakuvia 
(vanhemmista tapahtumista) heti aamusta, vaik-
ka todellisuudessa ateenalaiset vielä hörppivät 
aamukahvejaan kaikessa rauhassa. 

MUTTA KREIKKA ON
NIIN PALJON MUUTAKIN

SAARA KAUPPINEN

Kun Suomen tämänhetkinen Ateenan suur-
lähettiläs Pauli Mäkelä ennen kautensa virallista 
alkua vieraili instituutilla kesällä 2014, hän to-
tesi: ”kriisiä emme voi jättää huomiotta, mutta 
Kreikka on niin paljon muutakin”. Seurattuani 
suomalaista ja kansainvälistä mediaa ja hämmäs-
teltyäni syyllistävää ja väheksyvää keskustelua 
olin tästä yksinkertaisesta lausahduksesta varsin 
ilahtunut. Kriisi on äärimmäisen raadollinen vai-
he kreikkalaisessa historiassa, haava joka ei tule 
umpeutumaan pitkään aikaan. Sen seuraamises-
ta ja kommentoimisesta tuli osa työnkuvaani, 
suurlähettiläästä puhumattakaan, mutta Kreik-
ka toden totta on niin paljon muutakin. Myös 
juuri nyt, kriisin runneltua maata jo vuosia. 

Talousvaikeuksista huolimatta Kreikka 
on antiikintutkijalle suorastaan ihanteellinen 
asemapaikka. Primäärimateriaali on helposti 
saavutettavissa, minun tapauksessani siis piir-
tokirjoitukset, joita Ateenassa pääsee lukemaan 
esimerkiksi Epigrafisessa museossa, Kansallisessa 
arkeologisessa museossa, agoralla ja muilla arke-
ologisilla alueilla. Ateenasta on tietenkin helppo 
tehdä kenttätyömatkoja myös muualle Kreik-
kaan ja naapurimaihin. 

Ateenassa työskentelevän tutkijan arki on 
täyttä ja antoisaa. Eri kansainvälisten instituut-
tien ja arkeologisten koulujen kirjastot takaavat 
tutkimuskirjallisuuden saatavuuden. Instituutit 
myös järjestävät mielenkiintoisia luentoja enem-
män kuin ehtii käydä kuulemassa, ja niiden hen-
kilökunta harjoittelijoineen, yhdessä kreikkalais-
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ten kollegojen kanssa, muodostaa kansainvälisen 
verkoston, joka Ateenassa on vilkas, avoin ja 
helposti lähestyttävä – Ateenassa verkostoituu 
melkein vahingossa. 

Hain assistentuuria, koska kaipasin sellaista 
työkokemusta, jota omassa tutkijanrauhassa 
Metsätalon työhuoneella oli mahdoton hankkia. 
Arki instituutilla ylitti toiveeni moninkertaisesti. 

Instituutin toiminta pyörii vahvasti tutki-
muksen ympärillä – johtajalla ja assistentilla 
on omat projektinsa, minkä lisäksi koko hen-
kilökunta, etenkin korvaamattomat kreikka-
laiset toimistotyöntekijät, auttaa suomalaisia 
tutkijoita käytännön asioissa, kuten tutkimus-
luvissa. Kansainvälisen kollegaverkoston kautta 
käsitykseni Kreikassa tehtävästä arkeologisesta ja 
muusta antiikkiin liittyvästä tutkimuksesta on 
syventynyt, mikä tietenkin laajentaa myös oman 
tutkimuksen perspektiivejä.

Instituutin yhteistyö muiden pohjoismaalais-
ten instituuttien (Ruotsi, Tanska, Norja) kanssa 
on tiivistä ja luontevaa esimerkiksi yhdessä hal-
linnoidun Pohjoismaisen kirjaston kautta. Oli 
kiinnostavaa seurata alamme julkaisutilannetta 
ja osallistua kirjaston kokoelmien kartuttami-
seen hankintakomitean jäsenenä. 

Assistentin tehtäviin kuuluu myös CIMO-
harjoittelun koordinointi ja harjoittelijoiden 

perehdytys. Opiskelijoiden kautta kosketus 
suomalaiseen yliopistomaailmaan säilyi luon-
tevasti, ja uskomattoman taitavien ja pereh-
tyneiden harjoittelijoidemme luotsaaminen 
opetti myös “ohjaajaa”. Kuten harjoittelijat, 
myös assistentti osallistuu tapahtumien, esi-
merkiksi luentojen ja kollokvioiden, järjeste-
lyihin. Vierailuluentojen lisäksi instituutilla 
järjestettiin mm. tiedeinstituuttien tapaamisia ja 
tohtorikoulutusseminaareja. 

Syksyjeni kohokohta oli 4-5 viikon mittai-
nen opiskelijakurssi, jonka suunnitteluun ja 
järjestelyyn meni luontevasti assistentin muuten 
hiljaisempi kesäkausi. Neljän vuoden aikana 
pääsin perehdyttämään suomalaisia yliopisto-
opiskelijoita antiikintutkimuksen perusteisiin, 
opastamaan heitä arkeologisilla alueilla eri puo-
lilla Kreikkaa, ja luennoimaan ja keskustelemaan 
Kreikan historian vaiheista. Pääsin myös ker-
tomaan instituutin toiminnasta koululaisryh-
mille ja muille kiinnostuneille, esitelmöimään 
Kreikasta ja epigrafiikasta, ja järjestämään paitsi 
tieteellisiä tapahtumia, välillä myös näyttelyjä ja 
konsertteja. Samalla sain tavata ihmisiä sattu-
malta instituutille osuneista turisteista runoili-
joihin, rajavirkailijoihin ja Kreikassa toimiviin 
diplomaatteihin. Erilaisten ihmisten tapaami-
nen olikin pestin ehdottomia etuja ja iloja. 

Ateenassa viettämämme neljän vuoden 
aikana meillä kävi paljon vieraita Suomesta. 
Matkalla lentokentältä kaupunkiin moni huo-
masi tyhjinä törröttävät mainostaulujättiläiset. 
Niiden käyttö oli kielletty, siitä tyhjyys, mutta 
tulijoille ne näyttäytyivät laman masentaman 
maan lohduttomina symboleina. Ateenalainen 
arkielämä kuitenkin kumosi monta vierailijoi-
den ennakkokäsitystä. Hyvin usein ihmeteltiin, 
miten eloisa kaupunki on. Miten tarvernoissa ja 
kahviloissa riittää väkeä, kadut ovat täynnä ih-
misiä ja takseja. On värikästä, iloistakin. Tämä 
on mielestäni kreikkalaisten elämän vahvuuksia: 
usein tavernapöydässä kyllä puhutaan kriisis-
tä, mutta se tehdään yhdessä. Kokoonnutaan, 
syödään, paasataan, mutta myös iloitaan siitä, 

Saara Kauppinen Olympieionissa. (Kuva: Joonas 
Vanhala.)
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mitä on. En tiedä, huomaavatko kreikkalaiset 
tätä pystypäisyyttään aina itsekään, mutta se 
on piirre, jota yhdeksänkymmentäluvun lama-
Suomessa aikuiseksi kasvaneena kunnioitan.

Neljän vuoden aikana seurasin myös, miten 
shokki ja äärimmäinen pettymys purkautui 
hiljalleen toiminnaksi. Yhteiskeittiöissä tarjot-
tiin köyhimmille ruokaa, moni antoi vähäs-
täänkin apua tarvitseville. Solidaarisuus toistui 
sekä seinäteksteissä, puheissa että arjessa – eikä 
suinkaan ummehtuneelle menneisyydelle vi-
noilevana terminä, vaan voimavarana. Nuoret 
perustivat kollektiiveja ja osuuskuntakahviloita, 
polkupyöräkauppoja, käsityöpuoteja. Kotikau-
punginosani Koukaki näytti vuoden 2011 alussa 
olevan kuihtumassa hiljaisuuteen, mutta kun 
2014 lopussa muutimme pois, alueelle oli nous-
sut loputtomasti uusia pienyrityksiä, ja minulle 
rakkaasta Olympiou-kadusta oli tullut suoras-
taan muodikas uusien kuppiloiden, kahviloiden 
ja ruokaravintoloiden keskittymä. 

Kaikilla ei silti edelleenkään mene hyvin tai 
edes paremmin, päin vastoin, ja monella on ikävä 
kyllä kaikki aihe pessimismiin. Itse näin läheltä 
akateemisen maailman vaikeudet. Moni tutkija-
kollegani jäi työttömäksi, yliopistojen palkkoja 
leikattiin tuntuvasti, palkanmaksua sai odottaa. 
Joskus kävi niinkin, että tuttava sai viran, mutta 
ei käytännössä voinut aloittaa työskentelyä, sillä 
yliopisto ei tiennyt koska voisi maksaa palkkaa. 

Lakot sekoittivat niin opettajien kuin opiske-
lijoiden arkea ja söivät välillä kokonaisia luku-
kausia. Monet ulkomailla väitelleet lahjakkaat 
tutkijat jäivät ja jäävät kokonaan vaille työtä. 

Jos töitä – mitä tahansa – saa, palkka on 
vaatimaton. Puhutaan 400 euron sukupolvesta. 
Kun moni kolme-nelikymppinenkin asuu olo-
suhteiden pakosta vanhempiensa luona, tai kun 
satunnaiset tulot riittävät juuri ja juuri asunnon 
maksamiseen, mutta huomisesta ei tiedä, venyy 
oman elämän aloittaminen: moni lykkää esimer-
kiksi naimisiinmenoa ja etenkin lastentekoa pa-
kon edessä. Elämä on ikään kuin jäissä, odotta-
massa jotakin, mitä ei välttämättä koskaan tule.

Ulkomaalaisena ja ulkomailta palkattuna 
sivustaseuraajana koinkin itseni usein monin-
kertaisesti etuoikeutetuksi: sain asua Kreikassa 
ja tehdä mielenkiintoista, innostavaa työtä 
murehtimatta jatkuvasti omaa toimeentuloani. 
Samalla sain vuosien ajan seurata paikan päällä 
tilannetta, joka oli (ja on) humanitäärisestä jär-
kyttävyydestään huolimatta väistämättä myös 
kiinnostava ajanjakso sekä Kreikan että koko 
Euroopan kannalta.

Kaikille, eikä vähiten kreikkalaisille itsel-
leen, on tänä päivänä selvää, että kreikkalaisessa 
systeemissä on suunnattomia ongelmia. Mutta 
Kreikka tosiaan on niin paljon muutakin. An-
tiikintutkijaa Kreikan historia tietenkin kieh-
too, sen dramatiikka ja loputtomat käänteet. 
Kulttuuri korkeakulttuurista vallattujen talojen 
punk-keikkoihin. Ateenan betonikuutiot ja 
graffitit, toisiinsa limittyvät kurjuus ja elämän-
ilo. Jalkakäytäville levittyvä elämä, kuppilat ja 
kaupustelijat. Keskusteleva ilmapiiri, yhteiskun-
nallisuus, takseissa ja tavernoissa soiva rebetiko. 
Kvittenihilloa tuova naapuri. Sapfoa, Kavafista 
ja omia runojaan ulkoa siteeraava viinitilan yli 
yhdeksänkymppinen isäntä. Sitruspuiden tuok-
su, jasmiinit kuusikaistaisen avenuen varsilla, 
vuorenrinteiden villiyrtit. Auringon punainen 
pallo hetkellä, jona meri nielee sen kitaansa. 

Monille meistä käy niin, että Kreikasta lähtee 
vain palatakseen taas. H
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DIPLOMI-INSINÖÖRISTÄ
OPETTAJAKSI JA
TUKKUKAUPPIAAKSI

ELEFTHERIOS GAVRIELIDES on Suomen tunne-
tuin kyproslainen, joka on monessa mukana. 
Kiitos hänen, moni suomalainen on oppinut 
kreikkaa, tykästynyt kreikkalaiseen kulttuuriin 
ja – varsinkin – Kyproksen ja Kreikan ruo-
kaan. Hänen Gavrielides Foods -yrityksensä 
maahantuomia elintarvikkeita löytyy kaikkialta 
Suomesta sekä Virosta. Hän on myös Kyproksen 
Suomen kunniakonsuli. Helikon sai haastatella 
häntä kevään lehteen.

Gavrielides syntyi Larnakassa kauppiasper-
heeseen vuonna 1943. Kypros oli Britannian 
siirtomaa (1878 - 1960) ja monikielinen ja -kult-
tuurinen saari. Koulussa opittiin myös englantia. 
Kyproslaiset käyttävätkin perinteisesti arkikie-
lessään helposti englanninkielisiä sanoja. Lisäksi 
koulussa luettiin tietenkin vanhaa kreikkaa, 
samoin ranskaa. Gavrielides lähti 18-vuotiaana 
Englantiin opiskelemaan diplomi-insinööriksi. 
Palattuaan hän työskenteli maatalousministeri-
össä ja Larnakan kunnalla. Vuonna 1974 Turkki 
kuitenkin miehitti Pohjois-Kyproksen. Gavri-
elidesille tarjoutui tuolloin työtilaisuus Saudi-
Arabiassa muutamaksi vuodeksi.

MONIA SATTUMIA

Gavrielides korostaa sattuman osuutta elämäs-
sään. Hän tutustui suomalaiseen vaimoonsa, 
perhe perustettiin Suomeen ja vähitellen mies 
löysi oman alansa töitä. Ensin hän kuitenkin 
aloitti suomen kielen opinnot. Yliopistolla hän 

MAARIT NIEMINEN

tapasi sattumalta saksan kielen tohtorin Kim 
Schneiderin, joka tutki myös kreikan kieltä. 
Tohtori ehdotti yhteistyötä. Vaikka diplomi-
insinööri empi, Schneider puhui hänet ympäri. 
Niin alkoi Gavrielidesin matka omaan kieleen-
sä: sen kielioppiin, murteisiin ja etymologiaan. 
Yhteistyön tuloksena syntyivät Suomen parhaat 
kreikan sanakirjat: Suomalais-kreikkalainen 
sanakirja vuonna 1985 ja Kreikkalais-suoma-
lainen sanakirja vuonna 1992. Gavrielidesista 
kasvoi näin myös opettaja. Hän alkoi opettaa 
kreikkaa työväenopistoissa ja Suomi-Kreikka-
seurassa. Koska kreikan oppikirjaa ei ollut, hän 

Eleftherios Gavrielides. (Kuvat: Gavrielides Foods.)
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kirjoitti sen itse: Nykykreikkaa kaikille valmistui 
1990. 

Yksi asia johti toiseen: Kun oppilaat halusi-
vat järjestää kreikkalaisen illan, havaittiin, ettei 
Suomesta saanut kreikkalaisia elintarvikkeita. 
Niinpä Gavrielides perusti yrityksen ja hankki 
niitä. Uusi yritys kasvoi, ja mies sai pian havaita 
olevansa päätoiminen kauppias. Ympyrä sulkeu-
tui kauppiasperheen pojan elämässä. Gavrieli-
desin isä käytti kaupankäynnistä murreilmaisua 
kumari (turkin ja arabian kumar): se on uhka-
peliä, joka vetää puoleensa. Juuri kumari tekee 
kaupankäynnistä kiinnostavaa. 

Nyt Gavrielides Foods on toiminut jo 30 
vuotta. Aluksi yritys toi Suomeen oliiveja, 
sitten oliiviöljyä, sen jälkeen myös halvaa, vii-
ninlehtikääryleitä, papuja. Yhdestä seurasi taas 
toista. Nykyään yritys tuo noin 30 kreikkalaisen 
tuottajan elintarvikkeita. Yrityksellä on oma 
Filos-tuoteperhe, jonka suosituin tuote on kyp-
roslainen halumi eli halloumi -juusto. Tytäryhtiö 

Ca-Sa Välimeren herkut valmistaa marinoituja 
erikoisherkkuja kauppojen palvelutiskeille. 
Gavrielides työllistää tyttäriensä ja vävyjensä 
lisäksi kymmeniä työntekijöitä. Yritys osallistuu 
vuosittain Helsingin Matkamessuillekin: siellä 
asiakkaat saavat nauttivat kreikkalaisia herkkuja 
välimerensinisessä tavernassa.

Lapsuudessaan Gavrielides sai syödä kyp-
roslaista kotiruokaa: Pöydässä oli aina oliiveja, 
juustoa, kuivattua hiromeri-kinkkua. Arkisin oli 
paljon kasviksia, sunnuntaisin lihaa, ja uuni-
perunat äiti maustoi aina kanelilla. Halumia 
paistettiin välipalaksi, ja sen kanssa lapset 
söivät vesimelonia, tomaattia tai kurkkua. 
Nykyään Gavrielides pitää niin kreikkalaises-
ta kuin suomalai sestakin ruoasta. Kuitenkin 
ympäristö vaikuttaa ruoka haluun: esimerkiksi 
ouzo ei maistu Suomessa yhtä hyvältä kuin 
Kreikassa! Gavrielides on iloinen, että Suomessa 
on nykyään monia kreikkalaisia ravintoloita –  
ja moni niistä käyttääkin hänen elin  tarvikkeitaan.

Eleftherios Gavrielides sukulaistensa ympäröimänä.
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KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN

Gavrielides on myös kulttuurin mesenaatti: 
hän on usein kantanut taloudellisen vastuun, 
kun Suomi-Kreikka-seura on tuonut kreikka-
laisia laulajia Suomeen. Helsingissä on päästy 
nauttimaan niin Hatzidakisin, Dalarasin kuin 
Domna Samioun musiikista. Myös Suomen 
Ateenan-instituutin ystävät saa kiittää häntä 
tuesta! Kyproksella ja Kreikassa talouskriisi on 
koetellut maata viime vuosina. Gavrielides mu-
rehtii taloustilannetta, jonka vuoksi Helsingin 
Kreikka-koulukin jouduttiin sulkemaan muuta-
ma vuosi sitten. Alkeisopetusta löytää kuitenkin 
peruskoulun toisen kotikielen oppitunneilta ja 
työväenopistoista. Hän korostaa, että jos kreik-
kaa haluaa oppia, mahdollisuuksia on! Yliopis-
ton nykykreikan kieleen kohdistuneet säästöt 
ovat kuitenkin huolestuttavia, mutta vielä voi 
sivuaineena opiskella perus- ja aineopinnot. 

Tosin vain kielen peruskurssi opetetaan ja sekin 
tuntiopetuksena, kaikki muu suoritetaan pelkki-
nä kirjatentteinä.

Monet kyproslaiset ja kreikkalaiset ovat 
muuttaneet ulkomaille, Suomeenkin. Toisaalta 
maita koettelee Lähi-idän pakolaiskriisi. Gavri-
elides suree tilannetta, mutta toivoo, että krii-
sistä opittaisiin. Suomalaisilta poliitikoilta voisi 
oppia pragmaattisuutta: he puhuvat ongelmista 
suoraan. Antiikin kreikkalaisilta voisi oppia lo-
giikkaa. Jo antiikissa sanottiin: "

 (mitään ei voi saavuttaa ilman vai-
vannäköä). Siksi ihmisten ei pitäisikään odottaa 
apua, vaan "Athene-jumalatar auttaa sitä, joka 
auttaa itseään" )!

Kypros on pieni, mutta monikulttuurinen 
saari, jolla on paljon nähtävää. SAIY on järjes-
tänyt oman jäsenmatkan Kyprokselle vuonna 
2001 ja uuden matkan ajankohtaa harkitaan. 
Gavrielides mainitsee vierailukohteina mm. an-
tiikin Pafoksen, Kyproksen bysanttilaiset kirkot 
− varsinkin Pyhän Lasaroksen  800-luvulta, hie-
not moskeijat, Aliki-kosteikkoalueen flamingot 
ja tietenkin Larnakan kaupungin. Kyproksella-
kin on ollut antiikkikauppaan liittyviä lieveil-
miöitä, sillä saaren kaikki asukkaat eivät arvosta 
vaikkapa antiikkia tai ikoneita omana kulttuu-
riperintönään. Nähtävää kuitenkin riittää joka 
kaupungissa. Osa saaren nähtävyyksistä on 
nykyään myös Unescon maailmanperintökoh-
teita. Ravintoloitakin on sadoittain. Gavrielides 
kehottaa maistelemaan mezes-ruokia: "Varokaa 
vain, ettette maista liian monia, koska lopulta 
olette ähkyn partaalla!" HGavrielideksen oliiveja.
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VUODEN 2015 Ateenan-instituutin ystävien 
jäsen matkalle lähti lakkoja pelkäämätön inno-
kas joukko vanhoja ja uusia Ateenan kävijöitä. 
Pari päivää aikaisemmin FM Maarit Nieminen 
oli esitelmällään Johdatus Ateenan bysanttilais-
aikaan antanut yleiskuvan matkan tutustumis-
kohteista. Matkatoimisto Elve-tours oli huo-
lehtinut Lufthansan lakon vuoksi peruttujen 
lentojen siirtämisestä SAS:in lennoiksi ja näin 
pääsimme sovittuna päivänä, keskiviikkona 
11.11., ja lähes sovittuna aikana Ateenaan. Tu-
tussa Herodion-hotellissa meitä olivat vastassa 
instituutin tutkija opettaja Vesa Vahtikari ja 
toimistonhoitaja, kääntäjä Maria Martzoukou. 
He puolestaan olivat jo ehtineet sopeuttamaan 
matkaohjelmamme seuraavan päivän yleis-
lakon aiheuttamiin muutoksiin. Kun sitten 
Maria vielä ohjasi meidät yhteiselle lounaalle 
ravintola Bysantioon keskelle Plakaa emme olisi 
voineet saada sydämellisempää vastaanottoa 
Ateenaan.

Ennen illan esitelmätilaisuutta instituutissa 
Vesa Vahtikari esitteli meille pohjoismaisen 
kirjaston, sen toiminnan ja tilat. Tutustuimme 
kirjaston laajaan kirjakokoelmaan, tutkijatiloi-
hin ja lopuksi ihailimme kattoterassilta Suomen 
instituutin pihaan avautuvaa näköalaa. Itse in-
stituuttiin oli jo sinne tullessamme alkanut ko-
koontua paikallista yleisöä seuraamaan pianisti 
ja musiikin tohtori Reima Raijaksen, Karelia 
ammattikorkeakoulun yliopettajan, englannin-
kielistä esitelmää aiheesta Sibelius ja Kalevala. 
Runsaslukuiselle kuulijakunnalle valotettiin 

ATEENAN BYSANTTILAINEN
KULTTUURI SEKÄ 
SIBELIUKSEN JUHLAVUOSI PIRKKO LILIUS

musiikkinäyttein mm. Kullervon, Lemmin-
käisen ja Luonnottaren tarinoiden merkitystä 
Sibeliuksen tuotannossa. Ilta päättyi herkulli-
seen tarjoiluun ja keskusteluhetkeen instituutin 
suojaisalla pihalla.

Torstaiaamuna suuntasimme Vesa Vahtikaria 
seuraten Akropolis-museoon. Hänen asian-
tuntevasta ja valaisevasta opastuksestaan jäivät 
erityisesti mieleen uusimmat tiedot antiikin 
aikaisesta värien käytöstä ja väriaineista niin ra-
kennuksissa kuin veistoksissa, entisöidyt ja mu-
seoon siirretyt Erektheionin kariatidi-veistokset 
sekä erinomainen videoesitys Parthenonin his-
toriasta ja rakennus vaiheista. Instituutin johtaja 
Jari Pakkanen johdatti meidät sitten lounaalle 
instituutin läheisyydessä Koukakin kaupun-
ginosassa sijaitsevaan Maergio-ravintolaan. Ja 
illansuussa oli Vesa jälleen valmiina viemään 

Matkalaiset tutkivat Akropolis-museon alle jääneitä 
eri aikakusien rakenteita Vesa Vahtikarin johdolla. 
(Kuvat: Mirja Heikkinen.)
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joukkomme kävellen halki Plakan Theocha-
rakis-säätiön konserttisaliin siellä pidettävään 
Sibelius-konserttiin. Sen ohjelma koostui pia-
nisti Reima Raijaksen esittämistä Sibeliuksen 
pianosävellyksistä, mezzo-sopraano Angelica 
Catharioun tulkitsemista Sibeliuksen laulusävel-
lyksistä ja säveltäjä Joseph Papadatoksen teoksen 
Öinen ratsastus - Auringonnousu ensiesityksestä 
sellotaiteilija Dimitris Patraksen soittamana. 
Kävelymatka konsertin jälkeen takaisin hotelliin 
päätti matkamme Sibelius-osuuden. 

Perjantaiaamuna taksit kuljettivat meidät 
bysanttilaiseen ja kristilliseen museoon, jossa 
oppainamme olivat sujuvaa suomea puhunut 
Vasso Katsantoni sekä instituutin amanuenssi 
Memi Gourdouba. Museon niin varhaiskristil-
listen kuin bysanttilaisten esineitten näytteille 
asettelu rakentuu tarkasti rajattujen aihepiirien 
ympärille. Siinä on keskitytty muun muassa 
todella merkittäviin ikonitaiteen esimerkkeihin, 
kuten museon vanhimpaan ikoniin, jonka toi-
selle puolelle on kuvattu Kristus ristillä ja toiselle 
Jumalanäiti. Mielenkiintoa herättivät myös ne 
osiot, joiden keskiössä ovat hautaustavat ja aika-
laisten arkielämän esineistö kuten kalan muotoi-
set öljylamput. Museokierros päättyi halukkaille 
museokauppaan ja museota esittelevien julkai-
sujen hankintaan. Kun sitten yhteinen lounas 
oli nautittu museon ravintolassa, lähti Memi 
viemään joukkoamme katujen ihmisvilinässä 
puikkelehtien kohteiksi valittuihin Ateenan 

Maergiossa lounastettiin instituutin johtajan Jari Pak-
kasen seurassa.

Bysanttilaisessa museossa oppaana toimi Vasso 
Katsantoni.

Memi Gourdouba esitteli Ateenan keskustan bysantti-
laisia kirkkoja.
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keskustan bysanttilaisiin kirkkoihin. Illan ohjel-
maksi moni valitsi iltapalan Akropolis-museon 
terassilla. Valaistua Parthenonia katsellen mais-
tui viinilasillinen hieman viilenevässä Ateenan 
illassa. Ilmaisilta houkutteli myös monen vielä 
kerran kiertelemään museossa sen kokoelmia 
katsellen ja ihmetellen.

Lauantaiaamuna oli ensin vuorossa tutus-
tuminen Benaki-museoon. Viehättävä Vasso 
Katsantoni oli siellä jälleen valmiina opastamaan 
meitä. Museo on kuuluisa taidekokoelmistaan, 
erityisesti vanhoista ikoneistaan ja kahdesta El 
Grecon maalauksesta. Mutta se on myös erään-
lainen Kreikan kansallismuseo, jossa vaalitaan 
maan kulttuuriperintöä laajemminkin. Mukana 
ovat niin itsenäisyystaistelijat, kansallispuvut, 
kansanomaiset tekstiilit kuin koti-interiöörit. 
Museo kantaa perustajansa Benaki-suvun ni-
meä ja korostaa näin yksityisen säätiön mer-

kitystä kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja 
esilletuomisessa. 

Benaki-museosta pikkubussi kuljetti op-
paamme Vesan ja meidät Hymettos-vuoren 
rinteellä sijaitsevalle Kesarianin luostarialueelle. 
Luostari ei enää ole toiminnassa, mutta sen ra-
kennukset on osin entisöity ja itse alue on atee-
nalaisten suosima ulkoilukohde. Vesa kierrätti 
meitä ensin munkkien kammioissa sekä keittiö- 
ja ruokailurakennuksessa, sitten kurkistimme 
entisöintiä odottavaan pesularakennukseen 
ja lopuksi tutustuimme luostarin kirkkoon ja 
sen seinämaalauksiin. Pikkubussi odotti meitä, 
oli ateenalaisittain lounasaika ja kiirehdimme 
ravintola Skoumbriin, lähelle instituuttia ja 
hotelliamme. Vesa ja Maria Martzoukou olivat 
valinneet tämän kalaravintolan seitsemän kalan 
-lounaan viimeistä yhteistä ateriaamme varten. 

Sunnuntaiaamuna vielä muutama ehti 
nousta Akropoliille tai Filopappos-kukkulalle 
ennen kuin vilkutimme hyvästiksi Vesalle. Sit-
ten matkasimme bussilla lentokentälle ja kotiin. 
Yhteinen  mielipiteemme oli: erittäin hyvin 
organisoitu ja mielenkiintoinen jäsenmatka. 
Suurkiitos! H

Benaki museon sisäänkäynti.

Kesariannin luostarin kirkon kattomaalaus.



HELIKON 1|2016 21

HELSINGIN YLIOPISTON klassillisen arkeologian 
oppiaine järjesti tammi–helmikuussa seitsemän 
viikon kurssin Suomen Ateenan instituutissa. 
Kurssin johtajana toimi yliopistonlehtori, do-
sentti Leena Pietilä-Castrén, ja mukana oli neljä 
kurssilaista, väitöskirjan- ja graduntekijöitä. Ylei-
simmin kurssilaiset voitiin  nähdä Pohjoismaisen 
kirjaston työpöytien äärestä, mutta ohjelmassa 
oli niin retkiä kuin esitelmiäkin. Jokaisen oli 
käytävä kuuntelemassa vähintään  kymmenen 
esitelmää eri instituuteissa, ja aina tilaisuuden 
jälkeen niiden sisältöä ja tutkimuksen metodeja 
analysoitiin perusteellisesti. 

Eri maiden tiedeinstituuteissa pidetyillä lu-
ennoilla Kreikan pronssikausi oli suosittu teema, 

KLASSILLISEN ARKEOLOGIAN
SYVENTÄVÄ KURSSI
ATEENASSA

ILKKA KUIVALAINEN &
MAIJA POHJANPALO

ja ajanjaksosta kuultiin muun muassa British 
School at Athensissa Cardiffin yliopiston profes-
sori James Whitleyn esitelmöidessä Praisoksen 
pitokulttuurista ja Oxfordin yliopiston Amy 
Bogaardin luennolla maanviljelyn erilaisista 
muodoista varhaisissa kaupunkiyhteisöissä. 
Kohti klassista kautta päästiin British Museu-
min kuraattorin ja museon Naukratis -projektin 
johtajan Alexandra Villingin kertoessa Australi-
an instituutissa projektin löydöksistä muinaisen 
metropolin kaivauksissa. Monipuolisessa luen-
totarjonnassa päästiin nauttimaan myös filoso-
fiasta Cambridgen professori Malcolm Scho-
fieldin British School at Athensin seminaarissa 
Ciceron suhteesta etiikkaan. Vierailuja tehtiin 

Ateenan humusta ryhmä suuntasi eräänä päivänä Sounionin korkealle niemelle ihastelemaan Poseidonin 
temppeliä, sekä lähistöllä hieman syrjemmässä sijaitsevaa Athenen temppeliä. Alkuperäinen tarkoitus oli men-
nä Salamiin saarelle, mutta merimiehet lakkoilivat. Poseidonin temppelin viereisellä rinteellä oli kaivettu esiin 
hellenistisen kauden asutusta, johon Sounionissa olleen linnoituksen varuskunnan lisäksi kuului kauppiaita ja 
muita asukkaita, kuten vilkkaan kulttipaikan ja demoksen keskuksen luonteeseen kuului. (Kuvat: Ilkka Kuiva-
lainen ja Maija Pohjanpalo.)
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näiden lisäksi Kanadan, Saksan ja Ranskan sekä 
pohjoismaisten instituuttien tilaisuuksiin. Luen-
toja järjestivät myös muut tahot, kuten Benaki 
-museo, jonka kokoelma tarjoaa kompaktin ja 
erinomaisesti esitetyn läpileikkauksen Kreikan 
historiaan.

Kurssiryhmä pääsi myös harvinaiselle vierai-
lulle Herodes Atticuksen odeioniin, jota kon-
servointisyistä ei pidetä yleisölle jatkuvasti auki. 
Tutustumaan päästiin samalla retkellä myös 
Eumeneen stoan restaurointiin työtä johtavan 
arkkitehdin opastuksessa. 

Kurssin puitteissa ennätettiin vierailla lisäksi 
Benaki -museossa ja sen naapurissa Kykladisen 
taiteen museossa, Ateenan kansallisessa arkeo-
logisessa museossa, Pireuksen museossa – joka 
sisältää ainutlaatuisia pronssiveistoksia – ja Sa-
lamiin museon pienessä, mutta onnistuneesti 
toteutetussa näyttelyssä.

Kukin kurssilaisista toteutti oman kurssityön, 
johon paneuduttiin myös vierailuilla. Näiden ai-
heet olivat efebit, demos-teatterit, Ateenan kau-
punginmuurit ja Salamis. Lisäksi kaikki edistivät 
omaa jo Helsingissä aloitettua tutkimustaan, ja 
näistäkin töistä keskusteltiin yhdessä. H

Halimouksen demoksen (nykyinen Alimos) teatteri on 
yhdistelmä, jossa orkhestra on lähes suorakulmainen, 
mutta koilon kaareva. Kurssin johtaja mittaa parhail-
laan kunniaistuimia. Paikkakunnan tunnetuin asukas 
oli historioitsija Thukydides. Kurssilla nähtiin myös 
teattereita esimerkiksi Ikariassa (nykyisin Dionysos) ja 
Thorikoksessa. 

Fylen (nykyinen Fili) 300-luvulla eKr. rakennetussa 
linnakkeessa Parnes-vuorella palvelleet efebit varti-
oivat Ateenasta Boiotiaan kulkenutta reittiä. Hyvällä 

kohoavalla harjanteelta voi nähdä Ateenan akropo-
liille. Kauniista vuoristomaisemasta nauttiminen oli 
kuitenkin nuorukaisten ainoa huvi, sillä matka alas 
Fylen demoksen keskustaan ei ollut helppo.  

Kurssi nautti keväisestä säästä yhteiskuvassa Sala-
miin meritaistelun muistomerkin äärellä. Vuodelta 

-
leiou. Näkymät Kynosouran kapean niemen Magoulan 
kummulta aukeavat Ampelakian lahdelle, jossa sijaitsi 
klassisen kauden Salamiin satama, ja kapeaan sal-
meen, jossa kreikkalaiset voittivat persialaiset vuonna 
480 eKr. Meren pinnan on nykyään arveltu olevan yli 
metrin korkeammalla kuin tuolloin.
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SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTTI ei pötkisi kovin 
pitkälle ilman luotettavaa paikalla olevaa henki-
lökuntaa. Helikonin toimittajien pyynnöstä he 
ovat laatineet itsestään lyhyet esittelyt. Niistä 
saatamme todeta, miten uskollisesti tämä kuu-
sipäinen joukko tekee työtä instituutin ja sen 
asuntolan hyväksi.

MEMI GOURDOUBA
Opiskelin arkeologiaa Ateenan yliopistossa ja 
valmistuttuani syksyllä 2000 sain aluksi har-
joittelupaikan Suomen Ateenan-instituutista, 
jossa olen sen jälkeen työskennellyt puolipäi-
väisenä amanuenssina. Ensimmäisinä vuosina 
aikaa kului Eduskunnan kirjastossa etsiessäni 
ja tallentaessani Suomen talvisotaa käsittele-
viä artikkeleita kreikkalaisista sanomalehdistä. 
Nykyisin teen erilaisia toimistotöitä, ja olen 
tarvittaessa tutkimusapulaisena. Viime vuosina 
erityisesti syksyt ovat olleet kiireisiä instituutin 
arkeologisten hankkeiden valmisteluissa ja kaik-
kien vaadittavien papereiden toimittamisessa 
Kulttuuriministe riöön kaivausten toteuttami-
seksi ja töiden jatkamiseksi. Harras pyyntöni on: 
lähettäkää anomukset ja raportit ajoissa! Olen 
naimisissa ja meillä on kaksi tytärtä, 10-vuotias 
Adrianna ja 8-vuotias Angeliki, oli viittä vaille 
ettei hän syntynyt Wilhelm Lagus-näyttelyn 
avajaisissa.

LEENA KATSANTONI
Olen asunut Ateenassa vuodesta 1979 lähtien. 
Instituuttiin tulin vuonna 1994 ensin Marian 
äitiysloman sijaiseksi, ja aina silloin tällöin kun 

ATEENAN TUKIJOUKOT
ESITTÄYTYVÄT

tarvittiin lisäapua. Koroneos-talossa olen ollut 
emäntänä vuodesta 2000 lähtien. Pidän huolta 
asuntolasta ja sen asukkaista. Kontaktit opiske-
lijoiden, tutkijoiden, kurssilaisten, kirjailijoiden 
ja taiteilijoiden kanssa ovat erittäin virkistäviä, 
tunnen olevani etuoikeutetussa asemassa saades-
sani olla tekemisissä luovien ihmisten ja monien 
alojen asiantuntijoiden kanssa päivittäin, näin 
ei myös suomen kielikään pääse unohtumaan. 
Toimistossa on käyty monta mielenkiintoista 
keskustelua. Yritän antaa tietoa kreikkalaisen 
yhteiskunnan nykytilasta ja valaista moninaisia 
käytännön kysymyksiä.

KAMILA KIRIAKIS
Tutustuin Suomen Ateenan-instituutin henkilö-
kuntaan hoitaessani silloisen assistentin Manna 
Vesterisen pientä Kosti-poikaa loppusyksystä 
2000 ja tehdessäni erilaisia ompelu- ja verhoilu-
töitä muillekin. Vuoden 2004 alussa aloin työs-
kennellä siivoojana ja kodinhoitoon liittyvänä 
apuna, aluksi johtajan kotona, myöhemmin 
sekä instituutissa että asuntolassa. Pidän työstä-
ni, etenkin kun kyseessä on ruuanvalmistus ja 
yleisötilaisuudet. Olen kotoisin Puolasta, mutta 
asunut Kreikassa viimeiset 25 vuotta. Perhee-
seeni kuuluu kaksi aikuista lasta, Margarita ja 
Manos.

MARIA MARTZOUKOU
Menin Suomeen sattumalta vuonna 1977, muu-
tamaa päivää ennen joulua, mutta petyin, kun ei 
ollut lunta. Aloin opiskella suomea ja sitten van-
haa kreikkaa, arkeologiaa ja teatteritiedettä. Lu-
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ettuani suomalaista kirjallisuutta aloin kääntää 
sitä kreikaksi, koska se auttoi minua ymmärtä-
mään suomea paremmin. En heti oivaltanut että 
käännökseni saattaisivat olla julkaisukelpoisia, 
mutta Porfyras-kirjallisuuslehden toimituskunta 
ymmärsi asian saatuaan sattumoisin tekstejäni 
käsiinsä. Jossakin vaiheessa kyllästyin lopulta 
lumeen ja päätin palata kotimaahani opiskele-
maan nykykreikkalaista filologiaa, ja valmistuin 
Thessalonikin yliopistosta. Taaskin sattumalta 
aloitin työt vastasyntyneessä Suomen Ateenan-
instituutissa – 31 vuotta sitten! Mielenkiintoi-
nen, monipuolinen ja antoisa työ. Ja 22 kirjaa on 
käännetty suomesta kreikkaan. Olen naimisissa 
filologi ja kirjailija Sotiris Trivizaksen kanssa ja 
meillä on 22 vuotias tytär, Silena, joka opiskelee 
teatteria; omena ei putoa kauas puusta.

OLGA PAPADATOU
Monta vuotta sitten, syksyllä 1992, aloitin 
työt Ateenan-instituutin johtajan kotona. Kun 
asuntola avattiin 1999, vastasin sen puhtaanapi-
dosta usean vuoden ajan. Vuosien kuluessa eivät 
voimani enää ole riittäneet koko työmäärään. 
Nykyisin käyn asuntolassa kerran viikossa silit-

tämässä liinavaatteet, ja minusta tuntuu kuin en 
koskaan olisi luopunutkaan viihtyisästä työym-
päristöstä ja läheisistä työtovereista.

JOAKIM STAVROPOULOS
Synnyin Ruotsissa, melkein taksissa matkalla 
Karoliiniseen instituuttiin. Siitä lähtien minulla 
onkin ollut aina kiire. Kun olin kymmenvuotias, 
muutimme Kreikkaan. Asuimme Pohjois-Krei-
kassa ja vuodesta 1983 lähtien Ateenassa pääs-
tessäni opiskelemaan Teknilliseen yliopistoon. 
Jossakin vaiheessa sain kesätyötä Ericssonilta, 
ja kun olin ainoa ruotsintaitoinen, sain tehtä-
väkseni asentaa Ruotsin instituutin puhelinkes-
kuksen. Siitä lähtien olin siellä erilaisissa töissä, 
ja Suomen instituutissa aivan naapurissa olen 
kohta toiminut 20 vuotta kiinteistönhoitajana. 
Pidän työstäni kovasti, olemme hyvä porukka 
ja kaikki kollegani ovat myös ystäviäni. Työssä 
on aina uusia haasteita, enkä kyllästy koskaan ja 
tutustun moniin merkittäviin ja mielenkiintoi-
siin ihmisiin. Joskus kaipaan lumen kauneutta, 
mutta  ennen kaikkea kaipaan lakritsia, jota 
onneksi ystävät ja kollegat tuovat minulle aina 
Suomesta. H

Joakim Stavropoulos, Memi Gourdouba, Maria Martzoukou ja Kami-
la Kiriakis. (Kuva: Riikka Muhonen.)

Olga Papadatou ja Leena Katsan-
toni. (Kuva: Joakim Stavropoulos.)
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Yhdistys on kertomusvuonna kaikessa toi-
minnassaan pyrkinyt lisäämään jäsenistönsä 
keskuudessa kreikkalaisen antiikin ja Bysantin 
sekä nykyajan kulttuurin ja historian tunte-
musta sekä informoimaan jäseniään Suomen 
Ateenan-instituutin piirissä meneillään olevasta 
tutkimuksesta ja sen tuloksista tavoitteenaan 
instituutin työn tukeminen. Vuosittaisen tutki-
musapurahan välityksellä yhdistys on edistänyt 
instituutin piirissä tapahtuvaa tutkimusta.

YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenrekisterin päivittäminen saa-
tiin vuoden 2015 kuluessa loppuun. Yhteensä 
jäsenmaksun suoritti 137 jäsentä. Varsinainen 
jäsenmäärä (216 jäsentä) on aina jonkin ver-
ran korkeampi kuin maksusuoritusten määrä 
(ainaisjäsenet, perhejäsenyys = kaksi henkilöä 
samasta taloudesta). Jäsenmäärä on kuitenkin 
laskusuuntainen.

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 
2015 FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola (pj.), 
dos. Leena Pietilä-Castrén (vpj.), taiteilija Mari-
na Borgström, FT Cecilia af Forselles, FM Laura 
Aho, OTK Eero Heimolinna, FT Saara Kauppi-
nen, FM Kalle Knaapi, FM Kaarina Lyhykäinen, 
FT Marika Rauhala, FM Maarit Nieminen, FT 
Vesa Vahtikari, FM Katja Varakas (siht.). 

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2015 SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY

Johtokunta kokoontui:
27.1.2015 Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineen 
keittiö;,24.3.2015 Porthanian opettajien kahvila, 
21.4.2015 Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineen 
kahvila, 12.5.2015 Antiikin kielten ja kulttuurien 
oppiaineen kahvila, 22.9.2015 Antiikin kielten ja 
kulttuurien oppiaineen kahvila, 16.11.2015 Antiikin 
kielten ja kulttuurien oppiaineen kahvila.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistys on rahoittanut toimintansa jäsenmak-
suilla. Yhdistyksen taloutta on syytä luonnehtia 
vakaaksi, vaikka jäsenmaksutuotto on ollut las-
kusuuntainen. Yhdistyksen johtokunta päätti 
myöntää Helikonin taittajana toimivalle Maija 
Holapalle 500 € stipendin.

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin 24.3.2015 Helsingin yli-
opiston Porthanian opettajien kahviossa. Koko-
uksen jälkeen dos. Tua Korhonen kertoi antiikin 
draaman suomentamisesta ja uudesta käännös-
projektista. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Eero Heimolinna ja sihteeriksi Laura Aho. 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokoukselle 
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslas-
kelman vuodelta 2014 ja toiminnantarkastajan 
lausunnon, jotka hyväksyttiin. Yhdistyksen 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnet-
tiin tili- ja vastuuvapaus. Vahvistettiin vuoden 
2015 toimintasuunnitelma. Vuosi kokous päät-
ti stipenditoimikunnan esityksen mukaisesti 
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myöntää vuoden 2015 3500 € stipendin FM 
Mikko Suhalle väitöskirjatyöhön Kreikassa. 
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (25 €/
henkilöjäsenyys, 10 €/opiskelijajäsenyys ja 30 €/
perhejäsenyys). Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 
vuodelle 2015. Vuosikokous valitsi yhdistyksen 
puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle FT 
Hanna-Riitta Toivanen-Kolan. Uusiksi johto-
kunnan jäseniksi valittiin FM Maarit Nieminen 
ja FM Katja Varakas.

YHTEYDENPITO JÄSENIIN

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä jäsen-
lehtensä Helikonin, jäsenkirjeiden, jäsenmatko-
jen ja esitelmätilaisuuksien välityksellä. Yhdistys 
on tiedottanut tapahtumistaan, matkoista ja 
muista siihen liittyvistä asioista yhdistyksen 
Facebook-sivuilla (https://www.facebook.com/
ateenanystavat), verkkosivustolla (https://
ateenaninstituutinystavat.wordpress.com) sekä 
suoraan jäsenille lähetettävässä jäsenkirjeessä 
kahdesti vuoden 2015 aikana. Lisäksi luentoti-
laisuuksissa on tiedotettu antiikintutkimuksen 
valtakunnallisilla sähköpostilistoilla sekä Helsin-
gin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksen 
oppiaineen opiskelijoille.

HELIKON

Jäsenlehti Helikon ilmestyi vuonna 2015 kaksi 
kertaa. Päätoimittajana toimi FT Vesa Vahtikari. 
Lehden toimituskuntaan kuuluivat Ralf Friberg, 
Kalle Knaapi ja Leena Pietilä-Castrén. Lehden 
toimittajia olivat Martti Leiwo ja Pekka Matilai-
nen. Toimitussihteerinä ja taittajana toimi Maija 
Holappa.

ESITELMÄ- JA MUUT TILAISUUDET

Yhdistys järjesti kertomusvuonna seuraavat 
jäsentilaisuudet:

24.2.2015 klo 18 dos. Björn Forsén: Artemis Lyko-
atiksen pyhäkön kaivaukset Arkadiassa.

14.4.2015 klo 17 Mare Nostrum - Suomen Välime-
ren alueen tiedeinstituuttien ystävien yhteinen jäse-
nilta. Illan teemana oli ihmiskauppa. Esitelmöimässä 
olivat mm. Pro-tukipisteen asiantuntija Essi Thess-
lund ja VM Evangelos Patouhas. Järjestämisvuorossa 
oli Villa Lanten ystävät ry.

5.10.2015 klo 18 FT Hanna-Riitta Toivanen- Kola: 
Armenian kirkot ja linnoitukset.

9.11.2015 FM Maarit Nieminen: Bysanttilainen 
Ateena.

MATKAT JA MUUT TILAISUUDET

11.–15.11.2015 Kaupunkiloma Ateenassa 
Bysanttilaisen kulttuurin ja Sibelius-konsertin 
merkeissä. Matka sisälsi tutustumisen Benaki-
museoon sekä Bysanttilaiseen-museoon, retken 
Kesarianin luostarialueelle sekä Sibelius-konser-
tin Theoharakis-säätiön kamarimusiikkisalissa.

STIPENDI

Yhdistys myönsi vuoden 2015 stipendin 3500 
euroa FM Mikko Suhalle väitöskirjatyöhön 
Kreikassa.

YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhteistyö Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän 
instituutin ystävät ry:n kanssa liittyi yhteisten 
tapahtumien suunnitteluun. 14.4.2015 Mare 
Nostrum -yhteistilaisuuden järjestämisvuorossa 
oli Villa Lanten ystävät ry.
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

Yhdistys pyrkii alkaneena toimintavuotena le-
vittämään kiinnostusta kreikkalaiseen antiikin ja 
Bysantin sekä nyky-Kreikan kulttuuriin ja his-
toriaan. Toimintansa yhdistys kohdistaa myös 
jäsenkuntansa ulkopuolelle. Yhdistys tukee ja 
tekee tunnetuksi Suomen Ateenan-instituuttia 
ja sen piirissä suoritettavaa tutkimustyötä.

HELIKON

Yhdistyksen jäsenlehti Helikon ilmestyy kah-
desti vuodessa. Päätoimittajana toimii FT Vesa 
Vahtikari apunaan toimituskunta (Ralf Friberg, 
Maija Holappa, Martti Leiwo, Pekka Matilainen 
ja Leena Pietilä-Castrén).

MATKAT

Yhdistys pyrkii järjestämään kesällä 2016 mat-
kan Kreikkaan Panhelleenisille kulttipaikoille ja 
Epidauroksen teatteriin.

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.

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2016 SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY

VARMISTUNEET TAPAHTUMAT

14.4.2016 Mare Nostrum-ilta.

20.4.2016 Joensuu. Suomen Ateenan-instituutin 
ystävät ry ja Suomen Ateenan-instituutti esittäytyvät.

9.5.2016 dos. Leena Pietilä-Castrén esitelmöi aihee-
na: Kreikkalaisten tärkeimmät kulttipaikat.

STIPENDI

Vuonna 2016 myönnetään uusi opettajastipendi 
yhtenä apurahana opettajalle Kreikassa tehtävää 
tutkimustyötä varten. Stipendi jaetaan yhdis-
tyksen 30-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi. 
Stipendi on laatuaan ensimmäinen ja se pyri-
tään vastaisuudessa jakamaan joka neljäs vuosi. 
Stipendi on tarkoitettu kahden viikon työsken-
telyyn Ateenassa Kreikkaan liittyvän kurssin ja 
opetusmateriaalin valmistelemiseksi, vierailu-
kohteisiin tutustumiseksi sekä Pohjoismaisessa 
kirjastossa työskentelyyn. Stipendisumma 1000 
euroa myönnetään lento- ja paikallismatkoihin 
sekä pääsymaksuihin. Lisäksi Ateenan-instituut-
ti tarjoaa ilmaisen asumisen Koroneos-talossa. 
Matkan ajankohta on valittavissa vapaasti, ei 
kuitenkaan elo-syyskuussa, joululoman tai 
kreikkalaisen pääsiäisen aikana.
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YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. toimii 
yhteistyössä Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-
idän instituutin ystävät ry:n kanssa mahdolli-
suuksien mukaan. Yhteistyötä pyritään kehit-
tämään mahdollisuuksien mukaan. 14.4.2016 
Mare Nosrtum - tilaisuudessa on teemana 
siirtolaisuus. Järjestämisvuorossa on Lähi-idän 
instituutin ystävät ry.

JÄSENTIEDOTUS

Helikonissa julkaistaan muun aineiston ohella 
myös yhdistyksen toimintaa koskevia tiedo-
tuksia. Lehdessä julkaistaan yhteenvetoja yh-
distyksen järjestämistä esitelmistä ja jäsenten 
kirjoituksista. Jäsenlehden lisäksi jäsenille lähe-
tetään jäsenkirjeitä, jotka sisältävät ajankohtaista 
tietoa toiminnasta. Yhdistyksen järjestämistä 

esitelmätilaisuuksista tiedotetaan lisäksi mm. 
sähköpostilistojen ja lehtien tapahtumapalstojen 
kautta. Yhdistyksen kotisivut toimivat osoittees-
sa https://ateenaninstituutinystavat.wordpress.
com ja Facebook-sivut osoitteessa www.face-
book.com/ateenanystavat.

TALOUS

Yhdistys rahoittaa toimintansa edelleen pää-
osin jäsenmaksuilla. Alkaneen toimintavuoden 
tulot ja menot ilmenevät erillisestä tulo- ja 
menoarviosta.

Yhdistyksen puolesta

Puheenjohtaja Hanna-Riitta Toivanen-Kola
Sihteeri Katja Varakas

Hyvä SAIY:n jäsen. Jos yhdistyksemme jäsenmaksu on vuodelle 2015 jäänyt maksamatta, sen voi 

viestikenttään oma nimi. Jäsenmaksutyypit: henkilöjäsen 25euroa/vuosi, perusopiskelija 10 eu-
roa/vuosi, perhe (väh. 2 hlö) 30 euroa/vuosi, ainaisjäsen 300 euroa. Kiitokset jäsenistölle toimin-
nan tukemisesta.

Jäsenistöllä on myös mahdollisuus tukea ystäväyhdistyksen stipendirahastoa. Yhdistys tukee Krei-
kassa tehtävää väitöskirjatutkimusta stipendirahastolla, joka karttuu jäsenmaksuista sekä mat-
kojen yhteydessä perittävästä summasta. Mahdollisista lahjoituksista pyydetään joko ottamaan 
yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Katja Varakkaaseen (ateenanystavat@gmail.com), tai käyttämällä 

oma nimi.

H
U

O
M

I
O

I



HELIKON 1|2016 29

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN 
TAPAHTUMIA

Vuodenvaihteessa 2015−2016 ilmestyi instituutin julkaisu-
sarjan Papers and Monographs of the Finnish Institute at 
Athens 21. osa Cult Material. From Archaeological Deposits 
to Interpretation of Early Greek Religion.

11.1. instituutin Erasmus-harjoittelija, historian maisteri 
Riikka Muhonen Jyväskylän yliopistosta, aloitti kuuden 
kuukauden mittaisen harjoittelunsa.

1.2. instituutin Cimo-harjoittelija, Latinan kielen ja Roo-
man kirjallisuuden opiskelija, HuK Anna-Maria Wilskman 
Helsingin yliopistosta aloitti viiden kuukauden mittaisen 
harjoittelunsa.

4.2. dos. Leena Pietilä-Castrén (Helsingin yliopisto) piti 
instituutissa esitelmän In Pursuit of Ancient Statues in 
Finland.

26.2. Ioanninan arkeologisen eforian johtaja Dr. 
 piti instituutissa esitelmän 

Δ
.

24.3. instituutin tutkijaopettaja Vesa Vahtikari piti insti-
tuutissa esitelmän Theatrical Gestures and Poses of Characters 
in the Fourth-Century-BC Vase-Paintings.

Tulevia tapahtumia

21.4. järjestetään instituutin 31. vuosijuhla. Juhlapuhujana 
on prof. Alexander Mazarakis Ainian (University of Thes-
saly). Hänen esitelmänsä aihe on A View from the Heights: 
Public and Religious Buildings of Ancient Kythnos.

17.5. dos. Tua Korhonen (Helsingin yliopisto) pitää ins-
tituutissa esitelmän Humanising Animals and Animalising 
Humans: Pig Stele of Edessa.

24.5. FM, väitöskirjatutkija Jan Forsman (Tampereen yli-
opisto) esitelmöi instituutissa aiheenaan Life of Skepticism 
– Ancient Skeptics and Descartes.

SUOMEN 
ATEENAN-INSTITUUTIN 
YSTÄVÄT RY:N 
TAPAHTUMIA

27.1. instituutin johtaja Jari Pakkasen esitelmöi aiheenaan 
Kreikan antiikkia ja keskiaikaa snorklaten: Kyllenen satama-
projekti. Paikkana oli Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, 00170 
Helsinki).

16.3. pidettiin yhdistyksen vuosikokous Tieteiden talolla 
Helsingissä. Yhdistyksen puheenjohtaja esitti kokouksel-
le yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman 
vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajien lausunnon, jotka 
hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivel-
vollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Riitta Toivanen-Kola 
esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2016 
sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2016, jotka hyväksyttiin. 
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli perusjäsenyys 25 
€, perhejäsenyys 30 € ja opiskelijajäsenyys 10 € per vuosi 
sekä korottaa ainaisjäsenyys 300 euroon. 

Vuosikokous päätti stipenditoimikunnan esityksestä 
myöntää opettajastipendin Saija Puikkoselle, Vaasan lyseon 
lukion historian, yhteiskuntaopin ja filosofian opettajalle. 
Stipendi jaetaan yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan juh-
listamiseksi. Stipendi on laatuaan ensimmäinen ja pyritään 
vastaisuudessa jakamaan joka neljäs vuosi. Stipendi on tar-
koitettu kahden viikon työskentelyyn Ateenassa Kreikkaan 
liittyvän kurssin ja opetusmateriaalin valmistelemiseksi, 
vierailukohteisiin tutustumiseksi sekä Pohjoismaisessa kir-
jastossa työskentelyyn. Stipendisumma 1000 euroa myön-
netään lento- ja paikallismatkoihin sekä pääsymaksuihin. 
Lisäksi Ateenan-instituutti tarjoaa ilmaisen asumisen 
Koroneos-talossa.

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Hanna-Riitta Toiva-
nen-Kolan. Lisäksi johtokuntaan valittiin: Laura Aho, Eero 
Heimolinna, Saara Kauppinen, Ilkka Kuivalainen, Kaarina 
Lyhykäinen, Maarit Nieminen, Leena Pietilä-Castrén, 
Maija Pohjanpalo, Katja Varakas ja Vesa Vahtikari. Cecilia 
af Forselles, Marina Borgstrom, Kalle Knaapi ja Marika 
Rauhala olivat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä 
johtokuntaan.

Kokouksen jälkeen yhdistyksen stipendiaatti, FM Tommi 
Turmo piti esitelmän tutkimusaiheestaan.

14.4. järjestettiin Tieteiden talolla Mare Nostrum-ilta ot-
sikolla Aasilla ja kumiveneellä - Välimeren muuttoliikkeet 
ennen ja nyt. Tilaisuudessa esitelmöivät: Prof.  emeritus 
Paavo Castrén: Kreikkalaista siirtolaisuutta idässä ja lännes-
sä, Dos. Juha Pakkala: Pakolaisuus ja muukalaisuus Vanhassa 
testamentissa ja erikoistutkija, dos. Pasi Saukkonen: Vuoden 
2015 pakolaiskriisi mobiilissa maailmassa.

Tulevia tapahtumia

20.4. Antiikin lumo -tapahtuma Joensuun taidemuseossa, 
jossa Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry ja Suomen 
Ateenan-instituutti esittäytyvät. Puhujina FT Manna Sata-
ma, FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola ja dos. Leena Pietilä-
Castrén (klo 18-20, Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu).

9.5. Dos. Leena Pietilä-Castrén esitelmöi aiheenaan Kreik-
kalaisten tärkeimmät kulttipaikat. Tieteiden talo, sali 505 
klo 18−20 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

28.10. järjestetään yhdistyksen 30-vuostisjuhla.



ATEENAN-INSTITUUTIN YSTÄVIEN KESÄMATKA

PANHELLEENISILLE KULTTIPAIKOILLE 25.7.–1.8.2016

Ystäväyhdistyksen kesämatka suuntautuu Korintinlahden ympäristöön klassisen Krei-
kan kuuluille kultti- ja kisapaikoille Delfoihin, Olympiaan, Nemeaan ja Isthmiaan. Matkalla 
heräävät  henkiin jännittävät myytit, temppelialueilla perehdytään stadioneihin ja moniin 
erityyppisiin rakennuksiin, ja museoissa nähdään kulttipaikoille ominaista esineistöä. 
Matka huipentuu antiikkiseen draamaesitykseen taivasalla Epidauroksen komeassa 
teatterissa . Asiantuntijaoppaana toimii instituutin tutkijaopettaja FT Vesa Vahtikari. 

Matkan hinta: 
1370 €/henkilö jaetussa 2-hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisä: +150 €.

Kyselyt ja varaukset: EL-VE Tours, info@elvetours.gr, puh. +30 210 3232449. 

Varaus, maksu- ja peruutusehdot: Ennakko 250 € viikon sisällä varauksesta. Loppu-
maksu tulee suorittaa 30 päivää ennen lähtöpäivää (lähetämme erillisen laskun).

Jos matka peruutetaan:
palautetaan. Toimistokulut 50 € pidätetään ennakosta. Tämän jälkeen ennakkoa ei 
voida palauttaa. Viimeistään 30–15 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % matkan 
hinnasta. Viimeistään 14–0 vrk ennen matkan alkua peritään 100 % matkan hinnasta.

Majoitus: Puolihoidolla (aamiainen ja lounas/illallinen): 2 yötä hotelli Acropolessa  
Delfoissa (www.delphi.com.gr). 5 yötä hotelli Resort Alkyon Hotel & Spassa Vrahatissa 
(www.alkyonhotel.gr).

Lisätietoa: https://ateenaninstituutinystavat.wordpress.com/ajankohtaista/




