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VESA VAHTIKARI

KIRJOITAN NYT TOISTA kertaa elämässäni Heli-
konin pääkirjoitusta niin, että edessäni on pian 
paluu Ateenasta Suomeen. Viimeksi tällainen 
tilanne oli vuodenvaihteessa 2010–2011, kun 
neljän vuoden pestini Suomen Ateenan-insti-
tuutin assistenttina päättyi. Nykyinen työsopi-
mukseni instituutin kanssa päättyy kesäkuun 
lopussa ja palaan sitten Suomeen vietettyäni 
kolmen ja puolen vuoden jakson instituutin tut-
kijaopettajana. Seuraajani instituutissa on Antti 
Lampinen. Hänet esitellään Helikonin lukijoille 
heti seuraavalla aukeamalla.

Kreikka on muuttunut paljon vuodesta 2010 
vuoteen 2018. Vuoden 2010 lopulla oli Kreikas-
sa varsin ankeat tunnelmat. Nyt tilanne maassa 
näyttää ehkä jo hiukan paremmalta, mutta en 
valitettavasti edelleenkään uskalla ennustaa ko-
vin ruusuista tulevaisuutta Kreikan taloudelle.

Myös instituutti on muuttunut paljon viime 
vuosina. Arkeologiset kenttätyöprojektit ovat 
lisääntyneet, olemme saaneet oman pikkubus-
sin, instituutin kurssitarjonta on lisääntynyt, ja 
instituutin julkaisusarjassa on ilmestynyt pal-
jon uusia julkaisuja. Instituutin www-sivut on 
äskettäin uudistettu ja myös sosiaaliseen medi-
aan on panostettu. Instituutti on varsin virkeä 
33-vuotias. Syksyllä 2016 vietettiin Suomen 
Ateenan-instituutin ystävät ry:n 30-vuotisjuhlia 

ja nyt sen jäsenlehti Helikonkin on jo ehtinyt 30 
vuoden ikään. Ensimmäinen Helikon ilmestyi 
keväällä 1988.

Menneitä tapahtumia on ehkä helppo luetel-
la ja muistella, mutta tulevaisuuden ennustami-
nen on vaikeaa. Aina voi kuitenkin toivoa ja toi-
vottaa ystävilleen, työtovereilleen ja seuraajilleen 
onnea tulevaan.

Kaunis kiitos kuluneista kolmesta ja puo-
lesta vuodesta instituutissa teille Jari, Björn, 
Maria, Memi, Joakim, Leena, Kamila, Manna 
ja Tiina sekä onnea ja menestystä sinulle uu-
dessa tehtävässäsi Antti! Parhainta mahdollista 
jatkoa tulevaan myös sinulle Suomen Ateenan-
instituutti! H

Pääkirjoitus

MENNYTTÄ 
JA TULEVAA
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SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
UUSI TUTKIJAOPETTAJA
ESITTELYSSÄ VESA VAHTIKARI

INSTITUUTIN TUTKIJAOPETTAJA vaihtuu kesällä, 
kun allekirjoittanut lopettaa ja Antti Lampinen 
aloittaa pestinsä instituutin palveluksessa. He-
likon esitti muutaman kysymyksen instituutin 
tulevalle tutkijaopettajalle.

Kuka olet?

Olen kotoisin Mikkelistä ja opiskelin Turussa, 
mutta tähänastisen akateemisen urani varrella 
olen tullut asuneeksi viitisen vuotta myös ul-
komailla. Turun yliopistossa antiikintutkimusta 
opiskellessani pyrin pitämään tasapainon latinan 
ja kreikan välillä sekä hankkimaan myös riittävät 
tiedot klassillisesta arkeologiasta. Omaksi alak-
seni muodostui lopulta antiikin kirjallisuuden, 
historian ja aatehistorian yhtymäkohdat, eten-
kin mitä tulee vieraiden kansojen ja uskontojen 
kuvailemiseen kirjallisissa lähteissämme. 

Opintojeni aikana sain suureksi onnekseni 
sekä osallistua arkeologisiin kaivauksiin että 
tutustua Suomen Rooman-instituutin kursseil-
la Italian ja Kreikan antikviteetteihin ja nyky-
päivään. Pääsin myös mukaan professori Mika 
Kajavan tieteelliseen tutkimusryhmään, joka 
vuosina 2006–2008 tutki ennustustoimintaa 
ja oraakkeleita Rooman valtakunnassa; teimme 
hänen johdollaan todella inspiroivan opinto-
matkan Turkkiin, Jooniaan ja Kaariaan. Suu-
ren vaikutuksen teki myös professori Jaakko 

Frösénin johdolla vuonna 2008 Syyriaan tehty 
opiskelijamatka ’Hellenismi Lähi-Idässä’. Se 
on toisaalta tehnyt myös tämänhetkisen Syy-
rian tilanteen seuraamisesta entistäkin sydäntä 
raastavampaa.

Akateeminen väitöskirjatutkijavierailuni 
Oxfordissa Oskar Huttusen säätiön rahoituk-
sella muodostui erittäin formatiiviseksi ajaksi 
(2009–2012); kaksi noista kolmesta vuodes-
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ta taisi kulua ihan vain Bodleian Libraryn ja 
Sackler Libraryn uskomattomia kokoelmia 
läpikäydessä, joiden jälkeen väitöskirjan tuot-
taminen olikin lähinnä aineiston runsauden 
kanssa kamppailua. Väittelin Turusta joulu-
kuussa 2013, ja vastaväittäjäni, professori Greg 
Woolfin kannustuksen innostamana päädyin 
Newton International Fellow’ksi St Andrewsin 
yliopistoon Skotlantiin vuosiksi 2015–2017 
British Academy rahoituksella. Skotlannin 
jälkeen palasin Helsinkiin Suomen Akatemian 
tutkijatohtoriksi (2017–2018), josta siirryn 
syyskuussa 2018 Ateenan-instituuttiin.

Vapaa-ajalla nautin ruuanlaitosta, antikvari-
aattien koluamisesta, dokumenttielokuvista sekä 
kirjallisuuskriittisen, yhteiskunnallisen ja poliit-
tisen kommentaarin seuraamisesta.

Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan antii-
kin tutkimuksesta?

Vanhempieni kertoman mukaan päätin jo alle 
kymmenen vuoden iässä, että haluan yliopis-
touralle, mutta itse ala tarkentui vasta myö-
hemmin. Olin aivan lapsesta asti ollut hyvin 
kiinnostunut linnuista ja biologiasta, joten la-
tinankielisten nimien opettelu oli tullut tutuksi 
jo varhain. Biologiasta innostukseni siirtyi pa-
leontologiaan, sitten varhaisteininä (luullakseni 
Waltarin Sinuhen vaikutuksesta) egyptologiaan 
ja arkeologiaan, ja sitten muihin vanhoihin kult-
tuureihin. Tärkeänä taustavaikuttajana oli se, 
kun sain luettavakseni Claes Lindskogin Kreik-
kalaisia jumalaistaruja ja satuja (WSOY, 1968), 
joka teki itseeni lähtemättömän vaikutuksen. 
Keräsin innokkaasti myös Asterix-sarjakuvia. 
Lukioaikoinani Mikkelin Lyseon Lukiossa (joka 
on tainnut yhdistymisten takia kadota jo vuosia 
sitten) sain sitten mahdollisuuden opiskella la-
tinaa ryhmässä joka käsittääkseni jäi viimeiseksi 
kyseisessä opinahjossa koskaan kootuksi latinan-
opetuksen ryhmäksi. Kun yliopistoon haun aika 
tuli, oli antiikintutkimus aivan ilmiselvä valinta 
– enkä ole katunut sitä päivääkään.

Mitkä ovat omat tutkimuskohteesi ja 
-projektisi?

Väitöskirjatutkimukseni aiheena olivat kreikka-
laisen ja roomalaisen kirjallisuuden rakentama 
kuva ”pohjoisten kansojen”, etenkin kelttien, 
germaanien ja brittien, uskonnoista ja kulteista. 
Tähän tutkimukseen pohjautuva kirja on par-
haillaan valmistelun alla, ja toivottavasti ehtii 
kustantajalle jo ennen Ateenaan-muuttoani. 
Suomen Rooman-instituutin työryhmässä teke-
mäni tutkimus puolestaan kohdistui keisariajalla 
huippukauttaan eläneiden Didyman ja Klarok-
sen oraakkelikeskusten ennustajahenkilöstöön 
ja toimintaan. Olen jatkanut myös antiikin 
oraakkelitoiminnan ja ennustamiseen liitty-
neen hermeneutiikan tutkimusta. Tällä hetkellä 
tutkimuksessani ovat etualalla antiikin maan-
tieteellisen kirjoittamisen historia, etnografisen 
ajattelun ja teoriarakenteiden tekstuaaliset ra-
japinnat antiikissa, kreikkalaiset ja roomalaiset 
näkemykset vieraiden kansojen uskonnoista, 
sekä barbaareista saatujen voittojen käyttäminen 
propagandan välineenä.

Ateenan-instituutissa aion ottaa työn alle 
tutkimusprojektin, jonka kautta pystyn vihdoin 
luomaan punaisen langan usean mielessäni jo 
muutaman vuoden ajan hautuneen, antiikin 
etnografiseen kirjoittamiseen ja ajatteluun 
liittyvän kysymyksen välille. Tällä hetkellä pro-
jektini työnimenä on ’Profit or Amusement’: The 
Uses of Barbarians and Ethnography in the Greek 
Literature from Hellenism to Early Byzantium. 
Se tulee rakentumaan viiden tai kuuden tutki-
musartikkelin ympärille, ja sen tavoitteena on 
tuoda uutta tieteellistä tietoa kreikankielisen 
kirjallisuuden tavoista hyödyntää etnografista 
rekisteriä niin sen kuriositeettiarvon vuoksi kuin 
myös poliittisen propagandan ja oman aikansa 
”tieteellisen” ajattelun viitekehyksessä. 
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Mitä odotat tulevalta työltäsi Suomen 
Ateenan-instituutissa?

Työ instituutissa tulee varmasti olemaan ajoit-
tain paljon nopeatempoisempaa kuin mihin 
olen tähän asti tottunut, mikä on erittäin kiin-
nostavaa. Olen myös erittäin ilahtunut siitä, että 
Ateenan muiden kansainvälisten instituuttien 
kautta itselläni on mahdollisuus pysyä mukana 
kansainvälisissä verkostoissa ja kuulla aina välillä 
kiinnostavia puhujia näistäkin instituutioista. 
Odotan mielenkiinnolla myös workshopien ja 
seminaarien järjestelyä ja niistä mahdollises-
ti kumpuavien julkaisujen editoimista. Mitä 
omaan tutkimustyöskentelyyni tulee, tiedän jo 
edeltä nauttivani suuresti ihan vain sellaisista 
arkisista rutiineista kuten instituuttiin kävelystä 
aamusella, kirjastojen koluamisesta ja artikkeli-
en viimeistelystä. 

Mitä tutkijaopettajan työn opetukselliseen 
osaan tulee, haluaisin aivan erityisesti tuoda 
kursseilla esille Kreikan kulttuuri-, aate- ja 
kirjallisuushistoriaa Rooman keisariajalla, 
joka oman kokemukseni mukaan on toistai-
seksi ollut suhteellisen vähällä edustuksella 
antiikintutkimuksen perusopetuksessa. Omat  
tutkimuk selliset kiinnostukseni kohteet kyllä 
ulottuvat aina hellenistiseltä kaudelta keski-
seen Bysanttiin asti, mutta viime vuosina olen 
jossain määrin keskittynyt myöhäisantiikkiin 
(n. 250–750 jaa.) ja koen että etenkin niin 
sanotun ”toisen sofistiikan” aikana tuotettu 
kirjallisuus on koko myöhemmän kreikkalaisen 
kulttuurihistorian kannalta erittäin tärkeässä 
– ja jossain määrin aliarvostetussa – roolissa. 
Haluaisinkin nostaa esille juuri kreikkalaisen 
”postklassismin” ja myöhäisantiikin yhteiskun-
tien tutkimusta.

Olet antiikintutkija, mutta mikä on suhteesi 
tämän päivän Kreikkaan?

Olen itse asiassa ehtinyt tutkimusretkeillä pitkin 
Kreikkaa varsin vähän, ja toivonkin että loma-
aikoina ehdin hieman syventämään tuntemusta-
ni monista Kreikan osista. Nykykreikka kielenä 
alkaa luonnistua jo ihan kohtuullisesti, mutta 
lisäharjoitus siihenkin tulee olemaan erittäin ter-
vetullutta. Ruuanlaiton ystävänä olen tietenkin 
suuri kreikkalaisen keittiön – kuten myös mui-
den itäisen Välimeren alueen ruokaperinteiden 
– fani, ja siinä mielessä tuleekin olemaan suuri 
ilo päästä asumaan ja elämään erinomaisten vi-
hannesten ja muiden raaka-aineiden äärellä. 

Talous- ja sosiaalipoliittisessa mielessä olen 
myös erittäin kiinnostunut niistä debateista, 
joita käydään sekä Kreikan sisällä, että Kreikan 
tiimoilta Euroopan Unionin ja kansainvälisen 
yhteisön keskuudessa. Talouskriisin ja pako-
laiskriisin yhtäaikainen taakka on tehnyt Krei-
kasta tavattoman merkittävän alueen mitä tulee 
ihmisoikeuksiin, ja pyrin pysymään näistä kehi-
tyskuluista käytävistä analyyseistä ja keskuste-
luista pinnalla parhaani mukaan. Myös Kreikan 
nykytaiteen ja taidetta hyödyntävän kansalaisak-
tivismin dynaamisuus on itseäni hyvin vahvasti 
kiinnostava aihe, ja siinäkin mielessä olen hyvin 
ilahtunut mahdollisuudesta asua paikan päällä.

Minkä kysymyksen olisit itse esittänyt itselle-
si ja mikä on vastauksesi siihen

Kysymys: Onko jotain mitä erityisesti jännität 
Ateenassa asumisen ja työskentelyn suhteen? 
Vastaus: Ateenan liikenteessä navigoimista insti-
tuutin pikkubussilla! Mutta onneksi kaikessa (ja 
kaikesta) voi oppia. H
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PIDIN YHDISTYKSEN vuosikokouksessa esitel-
män, joka käsitteli Kreikan mykeneläisajan 
(n. 1600–1100 eaa.) huonekaluja aikakauden 
kirjallisissa lähteissä. Huonekalujen rakentees-
ta, materiaaleista, koristelusta ja käytöstä on 
tarjolla lähdemateriaalia, mutta sen ongelmana 
on lähteiden hajanaisuus ja epävarmuustekijät 
tekstien tulkinnassa. Huonekaluja koskevien 
lineaari B -tekstilähteiden tulkinnassa on vielä 
aukkoja, joten fragmentaarista lähdemateriaa-
lia katsoessa varovaisuus on avainsana. Tästä 
johtunee myös se, että huonekaluja on tutkittu 
kohtalaisen vähän. Tekstilähteiden lisäksi käy-
tettävissä on ikonografista materiaalia, kuten 
seinämaalauksia ja sinettejä. Arkeologisessa 
löytömateriaalissa mykeneläiskauden palatsi-
keskuksista on melko runsas joukko norsun-
luisia fragmentteja, joiden muoto, konteksti 
ja koristelu viittaavat alkuperään huonekalun 
osana. Kun aineistoa kokoaa ja yhdistelee, kuva 
mykeneläiskauden huonekaluista voi vähitellen 
tarkentua. 

Voidaanko tästä materiaalista sitten tehdä 
laajempia päätelmiä huonekalujen käytöstä, 
liittyen mykeneläiskeskusten pitokulttuuriin? 
Mahdollisesti, mutta sitä ennen tulisi lähde-
aineistojen keskinäisestä suhteesta päästä ym-
märrykseen. Vertailevan tutkimuksen tuoma 
informaatio on toisinaan ristiriitaistakin, mutta 
samalla se voi potentiaalisesti paljastaa aiheetto-
mia olettamuksia, joita huonekaluihin ja niiden 
käyttöön on liitetty.

MYKENELÄISKAUDEN
HUONEKALUISTA
LINEAARI B -LÄHTEISSÄ MAIJA POHJANPALO

PYLOKSEN TA-SARJA

Vuonna 1952 Cincinnatin yliopiston tutkimus-
ryhmä oli Carl Blegenin johdolla suorittamassa 
kaivauksia Messenian Pyloksen mykeneläisaikai-
sen palatsikompleksin jäännöksillä. Iliaan hen-
gessä Blegen oli nimennyt rakennuskompleksin 
Nestorin palatsiksi. Kaivausryhmän edetessä pa-
latsin sisäänkäynnin viereisiin kahteen huonee-
seen (arkistohuoneet 7 ja 8), alkoi maakerros-
tumien alta paljastua kymmenittäin savitauluja, 
joiden pintaan oli raapustettu kirjoitusta. Kir-
joitusjärjestelmä oli tutkijoille jo entuudestaan 
tuttu, mutta sitä ei oltu vielä kyetty avaamaan. 
Kirjoituksen kuvaamasta kielestä vielä väiteltiin, 
ja vasta Michael Ventris -niminen arkkitehti ja 
harrastaja-kielitieteilijä onnistui lopullisesti var-
mistamaan kirjoituksen takana piilevän kreikan 
kielen. 

Carl Blegenin ryhmän Pyloksesta löytämien 
savitaulujen joukossa oli 13 savitaulun kokonai-
suus, joka osaltaan avitti Ventrisiä tunnistamaan 
mykeneläiskauden kreikan taivutuspäätteitä. 
Kirjoituksen auetessa kävi ilmi, että kyseessä oli 
huonekalujen, astioiden ja tulentekoon liittyvien 
välineiden luettelo, minkä perusteella savitaulu-
jen kokonaisuus nimettiin Ta-sarjaksi. Taulut 
olivat tulleet viimeisien joukossa arkistoon ja 
odottivat vielä käsittelyä Pyloksen kohdatessa 
viimeiset hetkensä hallintokeskuksena. 

Ta-sarja ei ole jäänyt unholaan löytymisensä 
ja Ventrisin uraauurtavan työn jälkeen. Korjauk-
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sia on tehty sanaston tulkintaan, sarjaan on lii-
tetty katkenneita fragmentteja, sen kirjoittaja on 
tunnistettu ja kokonaisuuteen on liitetty taulu 
Un718, joka on pitkä lista Poseidonille osoitet-
tuja maataloustuotteita. Tätä kautta taulut ovat 
saaneet laajemman kontekstin mykeneläisen 
palatsikeskuksen rituaalisten pitojen valmiste-
lujen osana. Silti Ta-sarjaan liittyy edelleen run-
saasti kysymysmerkkejä ja epävarmoja tekijöitä. 
Itse päädyin sen pariin tutkiessani pro gradu 
 -työssäni norsunluun käyttöä Kreikan pronssi-
kauden huonekaluissa. Ta-sarjassa on nimittäin 
kuvattu 33 huonekalua, joista hyvin monessa on 
käytetty materiaalina norsunluuta.

Lineaari B on siis kreikankielen varhaisin, 
tunnettu kirjoitusjärjestelmä, joka rakentuu ta-
vumerkeille ja logogrammeille, eli sanaa tai asiaa 
esittäville merkeille. Kirjoitusta tavataan Krei-
kan myöhäiseltä pronssikaudelta peräisin ole-
vissa kirjallisissa lähteissä. Lähestulkoon kaikki 
tunnetut lineaari B -taulut on löydetty paikoista, 
joissa on ollut pronssikautinen palatsikeskus. 
Mykeneläisajan palatsikeskuksia, joista kirjoi-
tusta tunnetaan Pyloksen ohella ovat Knossos, 
Mykene, Tiryns ja Teeba. 

Lineaari B -savitaulut edustavat pronssi-
kauden hallintojärjestelmille tyypillistä luet-
telomaista kirjanpitoa, jonka tarkoituksena 

on ollut kirjanpito mm. maataloustuotteista, 
työvoimasta, eläimistä, maksuista ja erilaisista 
esineistä, kuten huonekaluista. Määrällisesti 
huonekalut eivät ole suuri joukko, mutta aineis-
to tarjoaa silti hyvin yksityiskohtaistakin tietoa 
huonekaluista

Palataan siis Pyloksesta 13 savitauluun eli 
Ta-sarjaan. Yhtä lausetta lukuun ottamatta 
Ta-sarjan kirjoitus koostuu nominaalilauseis-
ta, joilla kirjuri on ilmaissut luettelonsa hyvin 
ytimekkäästi savitaulun rajalliselle kirjoituspin-
nalle. Sanojen kieliopillinen muoto ei monessa 
tapauksessa ole yksiselitteinen, sillä lineaari B 
-kirjoitusjärjestelmän tavuihin perustuva ilmaisu 
jättää paljon tulkinnanvaraa. Tavukirjoitukselle 
perustuvien kirjoitusjärjestelmien ongelma on, 
että niissä tulisi olla oma merkkinsä kielen jo-
kaiselle mahdolliselle tavulle. Jos mykeneläisajan 
kreikkaa kirjoittaisi kattavasti tavukirjoituksella, 
merkkimäärä nousisi mahdottomaksi käsitellä. 
Siksi samoilla tavumerkeillä voi olla monta eri 
äänneasua. Kirjoitusta lukemaan tottuneelle 
kirjurille, joka on puhunut sujuvaa mykeneläis-
kauden kreikkaa, systeemi ei luultavasti ole ai-
heuttanut suuria hankaluuksia. Hän on kyennyt 
täydentämään kirjoituksen mielessään, samoin 
kuin tuttua aakkoskirjotsa lkeva krjaa tkstin aut-
maattisesti mielssään. 

Lineaari b -savitaulu Pyloksesta (PY Ub 1318). Kuva: Wikimedia Commons.
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Johtuen todennäköisestä yhteydestään palat-
sikeskuksen pitoihin, Pyloksen Ta-sarja on ollut 
viimevuosina tapetilla mykeneläisajan palatsi-
keskusten pitokulttuurin tutkimuksessa. Tämä 
sivuaa myös huonekaluja, mutta huonekalujen 
tarkempi muoto, materiaalit ja mahdollinen 
rooli pidoissa on vaikeammin lähestyttävä asia, 
johtuen aukoista Ta-sarjan tekstien tulkinnassa. 
Joitain seikkoja voidaan kuitenkin päätellä huo-
nekalujen määristä, materiaaleista ja koristelusta.

Pyloksen Ta-sarjassa luetellaan 11 pöytää, 
viisi tuolia ja 16 jakkaraa. Kirjuri on kirjannut 
ylös myös syyn luettelon laatimiselle ja lause 
voidaan kääntää näin:

Täten Pu₂-ke-qi-ri tarkasti wanaksin nimittäes-
sä Augewaksen damokoroksen virkaan. 

Wanaks oli mykeneläisajan palatsihallinnon 
korkein asema tai virka, josta käytetään yleisesti 
termiä kuningas. Erisnimi Pu₂ -ke- qi-ri viittaa 
joko itse kirjuriin tai toiseen henkilöön, joka 
on toiminut kirjurina Pu₂-ke-qi-ri:n tehdessä 
inventaariota. Ta-sarjan löytökontekstin perus-
teella taulut ovat olleet viimeisimpien arkistoon 
tulleiden taulujen joukossa. Tämä viittaisi Auge-
waksen nimitykseen liittyvän seremonian olleen 
viimeisiä, joita Pyloksessa on ennätetty juhlistaa.

Virka, johon Augewas nimitettiin on da-mo-
ko-ro (dāmokoros). Näitä virkoja oli Pyloksessa 
todennäköisesti kaksi: Pyloksen kahden pro-
vinssin, Aigaleos-vuoriston ”tämänpuoleisen” ja 
”tuonpuoleisen” provinssin dāmokoros. Ta-sarjan 
kanssa samaan kontekstiin on liitetty taulu 
Un718, jossa luetellaan suuria määriä viiniä, 
uhrieläimiä ja muita pitoihin viittaavia hyödyk-
keitä. Jos Ta-sarjan taulun 711 aloituslause tul-
kitaan nimitykseksi, voisi Un 718 -taulun maa-
taloustuotteiden lista olla nimityksen yhteydessä 
pidettyihin pitoihin kerättyjä hyödykkeitä. Un 
718:n aloitusrivillä ei kuitenkaan mainita Auge-
wasta tai nimitystä, vaan tuotteet on osoitettu 
Poseidonille. Luettelon yhteys huonekalujen 
listaan ja nimitykseen voisi selittyä sillä, että Au-

gewaksen nimityksen yhteydessä järjestettyjen 
pitojen erottamaton osa on ollut Pyloksen pääju-
maluus Poseidon, jolle uhrausrituaalin muodos-
sa osa pitojen tarpeista kuuluu ja on oletettavasti 
uhrattu. Pyloksen valtaistuinsalin libaatiokanava 
ja keskeisellä paikalla ollut alttari-tulisija, jota 
kohden valtaistuimen paikka oli asetettu, kerto-
vat jumaluuksille suoritetuista rituaaleista, joita 
ilman Augewaksenkaan oletettua nimitystä olisi 
tuskin juhlittu. Mutta millaisia huonekaluja tä-
hän rituaalisten pitojen järjestelyjen luetteloon 
on sitten liittynyt?

PÖYDÄT, TUOLIT JA JAKKARAT

Ta-sarjassa kuvaillaan yhteensä viisi tuolia sanal-
la to-no. Sanan mykeneläisaikainen äänneasu 
on ollut todennäköisesti thornos, jolla on yhteys 
myöhemmän klassisen kreikan sanaan θρόνος 
(thronos). Pöytiä kuvataan sanalla to-pe-za (tor-
peza, vrt. τράπεζα, trapeza) ja jakkaroita sanalla 
ta-ra-nu (thrānus, vrt. θρῆνυς, thrēnys). Jakka-

Mykeneläinen miniatyyri-istuin, J. Paul Getty Museum 
96.AD.66, n. 1425–1100 eaa.
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roissa on huomattavaa se, että niistä yhtätoista 
kirjuri on kuvannut myös logogrammilla eli 
asiaa tai sanaa esittävällä erillisellä kirjoitusmer-
killä. Loput viisi jakkaraa on luetteloitu tuolien 
yhteyteen, mikä vaikuttaa viittaavan korkeiden 
tuolien kanssa käytettyyn jalkatukeen, joita 
tavataan mykeneläisessä kuvataiteessa. Näillä 
useimmiten sinettien ikonografiassa toistuvilla 
istuimilla kuvataan monesti naisjumaluuksia, 
jotka pitelevät kädessään kohotettua pikaria. 
Myös Pyloksen palatsikompleksin megaronissa 
eli valtaistuinsaliksi tulkitussa tilassa on seinä-
maalauksiin kuvattu pöytien ääressä tuoleilla 
istuvia pareja pikarit kädessään. Kuvaukselle on 
paralleeli Knossoksen palatsin seinämaalauksis-
sa, joissa pöytien ääressä maljoja kohottelevat 
samanlaiseen tapaan naisparit. Pyloksessa pika-
reita kohottelevat puolestaan miehet.  

Ta-sarjan huonekalujen rakenteesta ei voida 
tehdä vielä kovin varmoja päätelmiä johtuen 
tekstin tulkintaongelmista. Materiaaleja tar-
koittavia sanoja on tunnistettu ja näitä ovat 
eebenpuu, puksipuu, norsunluu, kyanos eli sini-
nen väriaine ja kulta. Norsunluu esiintyy lähes 
jokaisen huonekalun kohdalla. Sitä on käytetty 
koristeosissa upotuksina ja kaiverrettuina osina, 
mikä viittaa reliefikoristeluun. Tällaisia nor-
sunluureliefien kappaleita tunnetaan sadoittain 
mykeneläisten palatsikeskusten arkeologisessa 
löytömateriaalissa. Myös Pyloksesta tunnetaan 
runsaasti norsunluumateriaalia ja osassa voi 
vielä erottaa Ta-sarjan kuvauksien kuva-aiheita. 
Norsunluureliefeihin on kaiverrettu geometrista 
koristelua, kuten spiraaleja, uurteita ja sauvoja. 
Esittävät aiheet ovat Pyloksen löytömateriaalissa 
harvinaisempia, vaikka Ta-sarjan tekstien kuva-
usten perusteella niitä odottaisi löytyvän enem-
män. Ta-sarjan koristeaiheissa kirjuri nimittäin 
mainitsee lehmiä (tai nautoja), palmuja, hevosia, 
mustekaloja, simpukoita, kypäriä ja ihmisiä, 
jotka kaikki ovat mykeneläiselle kuvataiteelle 
tyypillisiä motiiveja. Kirjallisen ja arkeologisen 
materiaalin eroavuutta selittää mahdollisesti se, 
että Pyloksesta on ennätetty ottaa mukaan tai 

ryöstää sen arvokasta esineistöä. Jäljelle jäänyt 
materiaali on tulipalon hiiltyneeksi polttamia 
fragmentteja, joka on hautautunut vuosisatojen 
saatossa.

Millainen on sitten ollut huonekalujen 
mahdollinen käyttökonteksti? Suoranaisesti 
Ta-sarja ei ilmaise, että huonekaluja olisi käy-
tetty juuri palatsin megaronissa. On kuitenkin 
vahvoja viitteitä siitä, että megaron on ollut 
rituaalisten pitojen näyttämö johtuen seinä-
maalauksista, tulisijasta, valtaistuimen paikasta 
ja sen libaatiokanavasta. Valtaistuimen pai-
kan molemmin puolin on seinämaalauksessa 
levittyneet kaksi griippiä istujaa suojelevina 
hahmoina. Tilan arkkitehtuurissa on vahva 
seremoniallinen vivahde, mutta Pyloksen ja 
laajemmin mykeneläisen palatsikulttuurin 
wanaksiin uskonnollisesta ja hallinnollisesta 
roolista ei ole voitu vielä rakentaa kovin kat-
tavaa kuvaa. Wanaksin hahmoa vaivaa tietyn-
lainen näkymättömyys, jos hahmoa tai virkaa 
verrataan samanaikaisiin Lähi-idän valtioihin, 
joissa hallitsijaa kuvataan laajalti kuvataiteessa 
ja jonka kirjallinen lähdeaineisto on pelkkää 
palatsikirjanpitoa monimuotoisempaa. Mil-
lainen seremonia tai pidot on Ta-sarjan laati-
miseen liittynyt, jää siis vielä hyvin utuiseksi 
kuvaksi, mutta väistämättä asiaa tarkastellessa 
ei voi olla miettimättä, kuinka tietoinen Pylok-
sen yhteisö tai savitaulut kirjoittanut kirjuri on 
ollut yhteiskuntarakennelmansa vaappumisesta 
vaa’an kielellä. Hyvin pian sen jälkeen, kun 
kirjuri huolellisella käsialallaan oli huonekalut 
kuvannut ja luetteloinut, pronssikauden lopun 
levottomuudet pyyhkäisivät myös Pyloksen yli 
ja toivat vähitellen päätökseen siellä vallinneen 
mykeneläisen palatsikulttuurin. Etäisiä kaikuja 
voidaan edelleen nähdä sen kuvataiteessa ja 
arkeologisissa jäänteissä. Kirjalllisena kaikuna 
on Iliaan ja Odysseian inhimillisten virheiden 
riivaamat sankarit, joiden kohtaloissa voi näh-
dä muistijälkiä ja pohdintoja Kreikan varhai-
semmasta yhteiskuntamuodosta ja sitä kohdan-
neesta murroksesta. H
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HELSINGISSÄ OLI 1900-luvun alkupuoliskolla 
monia antiikin maailmasta ammentaneita elo-
kuvateattereiden nimiä. Myös elokuvien aiheina 
olivat usein kreikkalaisen ja roomalaisen antiikin 
myytit ja seikkailut, ja koko aihemaailma näyt-
täisi olleen tuon ajan helsinkiläisille tuttu, sillä 
jopa elokuvateattereiden sisustus saattoi viitata 
antiikkiin.

Ensimmäinen myyttinimi Apollo annettiin 
elokuvateatterille 1907, jolloin Atelier Apollon 
omistanut suomalaisen elokuvan uranuurtaja 
insinööri Karl Emil Ståhlberg (1862–1919) 
avasi teatterin Siltasaarenkatu 12:ssa. Nimi oli 
sen käytössä tosin vain vuoteen 1910, jolloin 
Ståhlbergin vuoteen 1934 asti toiminut teatteri 
muutti uutena Apollona Etelä-Esplanadille kah-
teen saliin pitäen ohjelmistossaan sekä elokuvia 
että operettiesityksiä. Siitä pilalehti Fyren ryhtyi 
käyttämään sen ohjelmistoa koskevissa jutuis-
saan kuvaa Belvederen Apollona tunnetusta veis-
toksesta. Tämän jälkeen Apollo-niminen teatteri 
toimi vielä 1941–1965 Hämeentiellä. Apollon 
suosio lienee perustunut jumalhahmon toimin-
tapiiriin kulttuurin ja taiteiden suojelijana.

KREIKKALAISET NIMET

Kreikan paikannimet päätyivät useammankin 
teatterin nimeksi. Tunnetuin näistä lienee Zeuk-
sen kulttipaikka, kisoistaan tunnettu Olympia 
Peloponnesoksen niemimaalla. Nimen varhaisin 
käyttäjä oli Kluuvikadun numerossa 1 syksyllä 

HELSINGIN
ELOKUVATEATTEREIDEN 
ANTIIKKISET NIMET ILKKA KUIVALAINEN

1909 avautunut Olympia. Sittemmin pisim-
pään Maximina tunnetun, nykyäänkin samassa 
osoitteessa toimivan elokuvateatterin perusti 
norjalaissyntyinen valokuvaaja Ernst Ovesén 
(1878–1960). Vähän myöhemmin, vuosina 
1926–1930 Kämpin juhlasali Kluuvikatu 2:ssa 
tunnettiin Olympiana, ja Olympia-niminen 
teatteri toimi ilmeisesti Kruununhaassakin. 

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman Belvederen 
Apollo. Kuva: L. Pietilä-Castrén.
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Toisinaan Olympia hienoine kreikkalaiseen my-
tologiaan liittyvine sisutuksineen sotkettiin leh-
distössä tosin Keski-Kreikan Olympos-vuoreen. 
Sen lähin kilpailija hotelli Kämpin salissa oli 
1910–1913 nimeltään tutulta kuulostava Heli-
kon, muusien vuori. Näinä vuosina Rooman his-
toria oli useiden elokuvien aiheena: Englantilai-
sen Edward Bulwer-Lyttonin suosikkiromaanin 
The Last Days of Pompeii (1834) pohjalta tehty 
italialainen Eleuterio Rodolfin (1876–1933) oh-
jaama elokuva Pompeijin viimeiset päivät ja häviö 
oli saanut sen Helikonista Eldoradoksi muuttu-
neessa salissa 15.10.1913 nähneen Eliel Aspelin-
Haapkylän kommentoimaan, että ”Tuhkasade ja 
ihmisten pakokauhu hyvin todennäköisesti ku-
vattu, ilman että kuitenkaan kaamea vaikutelma 
syntyi”. Muita varhaisten elokuvien aiheita oli-
vat muun muassa Antonius ja Kleopatra, Nero 
ja Agrippina sekä Troijan tuho.

Peloponnesoksen keskellä sijaitseva paime-
nistaan tunnettu Arkadia päätyi Helsingissä 
useiden paikkojen nimeksi, joista tunnetummat 
olivat Etu-Töölössä Arkadiankadun tienoilla.  

Se oli kuitenkin nimenä myös Aleksanterinka-
dun ja Hakasalmenkadun, nykyisen Keskus-
kadun kulmassa toimineella elokuvateatterilla 
1909–1910 ja uudelleen Iso Roobertinkadulla 
1922–1936/1937 toimineella teatterilla. Atee-
nan kaupunki, taustalla ehkä myös ajatus 
Athene-jumalattaresta, antoi nimensä nykyisin 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin hallit-
semalle Orionille Eerikinkadulla. Avautuessaan 
1928 sen nimi oli Bio Athena, sitten pikaisesti 
Ritz, sitten 1931 alusta Ateena ja 1934 jälleen 
Athena. Kirjoitusasun vaihtelun jälkeen teatte-
ri sai mytologis-tähtitieteellisen nimen Orion 
1964. Varhaisempi Orion oli jo toiminut lähet-
tyvillä Kalevankadulla. Athenen lisänimeä Pallas 
oli myös hyödynnetty kahden teatterin nimenä, 
lyhyen aikaa Keskuskadulla ja pidempään Sil-
tasaarenkatu 14:ssa. Kapteeninkadulla toimi 
Platonin mainitseman ja mereen uponneen 
tarunomaisen Atlantiksen mukaan nimensä saa-
nut teatteri 1929–1930 vaihtaen nimensä pian 
suomalaiskansalliseksi Joukolaksi. Nykyisin pai-
kalla toimii KOM-teatteri. Lähinnä paikanni-

Elokuvateatteri Arkadia Iso Roobertinkatu 28–30 kuvattuna 12.10.1935. Kaupunginmuseo, inv. N38533. 
Kuva: W. W. Wilkman.
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miä edustaa myös monimerkityksinen Hesperia, 
joka viittaa Helsingissäkin läntiseen alueeseen, 
ja oli elokuvateatterin nimenä Läntisellä Vier-
totiellä eli nykyisellä Mannerheimintiellä varsin 
pitkään 1912–1965. Hesperia maana merkitsi 
kreikkalaisille Italiaa tai jopa Iberian niemimaan 

ja Marokon seutua. Toinen mahdollisuus oli sa-
mastaa Hesperia yhdeksi iltatähti Hesperoksen 
tyttäristä.

Mytologia oli suosittu aihe muissakin elo-
kuvateattereissa. Malmilla toimi Kino Helios 
(Aurinko) 1920-luvun puolivälistä vuoteen 
1946, Atlas (yksi titaaneista) Fredrikinkadulla 
1920-luvulta vuoteen 1951. Porthaninkadun ja 
Toisen linjan kulmassa toimi Fenix (tarulintu) 
1936–1963, kun taas Iso Roobertinkadulla Tha-
lia (komedian muusa). Mytologian inspiroimia 
olivat myös Bio Iris (sateenkaaren jumalatar), 
Bio Rea (titaani), Sirius (metsästäjä Orionin 
koira) sekä Grand Electra (tragedian sanka-
ritar). Kreikkaan viittasi myös Annankadulla 
1980-luvulla toiminut Kosmos (kreikkalaisten 
maailmankaikkeus). 

ROOMALAISET NIMET

Myös roomalaisesta mytologiasta innoituksensa 
saaneet nimet olivat yleisiä. Hallituskatu 12:ssa 

Bio Hesperia Mannerheimintie 38:ssa vuonna 1953.
Helsingin kaupunginmuseo, inv. N8003. Kuva: Börje 
Dilén.

Biografipalatsi Capitol lumisten puiden takana vuonna 1927. Helsingin kaupunginmuseo, inv. N102620. Tun-
tematon valokuvaaja.
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toiminut teatteri oli nimeltään Amor (rakkau-
den jumala), Merimiehenkatu 31:ssa Mars 
(sodanjumala), Siltasaarenkatu 6:ssa Victoria 
(voitto) ja Diana (kuun ja metsästyksen juma-
latar) ja myöhemmin toinenkin Diana, joka 
aloitti nimellä Lyyra (kielisoitin), Yrjönkadulla 
Kolmikulmassa. Venus (rakkauden jumalatar) 
toimi Hakasalmenkadulla 1908–1911. Lati-
nankielisiä sanojakin käytettiin teattereiden 
niminä, esimerkiksi Tunturikadulla ollut Astra 
on suomennettuna tähdet, Itäisellä Viertotiellä, 
myöhemmällä Hämeentiellä oli Patria (isänmaa) 
ja Pohjoisesplanadilla Scala (tikkaat, tosin myö-
hemmin italialaisittain La Scala). Osakuntata-
lon, sittemmin uuden ylioppilastalon juhlasalin 
elokuvateatteri oli 1919–1929 nimeltään Bio 
Civis (kansalainen, myöh. opiskelija) pyrkien 
tarjoamaan elokuvanautintoja naapurissa ko-
koontuville ylioppilaille. Hallitsijoihin liittyviä 
nimiä olivat Rex, Regina ja Regia, kuningas, 
kuningatar ja kuninkaanlinna, nykyään niistä 
on jäljellä enää remontissa oleva Bio Rex. Sen 
toiminta alkoi Lasipalatsissa vuonna 1936, 
jolloin hetken aikaa toimi samanniminen teat-
teri myös Eerikinkadulla. Sittemmin elokuvista 

luopunut mutta yhä näyttämökäytössä oleva 
tila on Pienen Roobertinkadun Gloria (maine). 
Erittäin hienon sisustuksen seinämaalauksi-
neen sai vuonna 1926 Heikinkadun, nykyisen 
Mannerheimintie 16:n sisäpihan rakennukseen 
avautunut elokuvateatteri Capitol. Vaikka sen 
nimimuoto poikkesi Rooman tärkeimmästä 
kukkulasta, Capitoliumista, verrattiin sitä Ki-
nolehden heinäkuun numerossa 1946 siihen: 
”Kuten samanniminen kukkula on merkinnyt 
Roomassa hallitsevaa asemaa, on Capitol edusta-
nut pitkät ajat samaa täkäläisten loistoteatterien 
joukossa, eikä sen suinkaan ole vieläkään tar-
vinnut mainittavasti hellittää tästä hallitsevasta 
asemastaan”. Teatterisalin katon neljä antiikin 
mytologiaan liittyvää maalausta teki taiteilija 
Toivo Vikstedt (1891–1930). Valmistuessaan 
Capitol oli 938-paikkaisena Helsingin tilavin 
elokuvateatteri, se myös Helsingin teattereista 
ensimmäisenä esitti äänielokuvia, suojellussa 
salissa toimii nykyisin tapahtumakeskus Apollo 
Live Club. 

NYKYTILANNE

On itse asiassa huomattavaa, ettei antiikin maa-
ilma rajoittunut elokuvateattereiden nimissä 
vain 1900-luvun alkuun. Suurin ”antiikkibuu-
mi” sattui tosin selvästi alkuvuosikymmeniin, 
mutta harvakseltaan saman henkisiä nimiä 
annettiin myöhemminkin. Corona (kruunu tai 
seppele) avattiin 1956 Mannerheimintie 56:ssa. 
Sen jälkeen antiikkivivahteisia nimiä ei ehkä 
enää osata yhdistää Kreikkaan tai Roomaan, 
mutta Helsingissä ja monessa muussakin Suo-
men kaupungissa elokuvia katsellaan nykyisin 
Kinopalatsissa ja Finnkinossa. Nämä kovasti 
suomalaisilta vaikuttavat nimet periytyvät 
nekin lopulta antiikin maailmaan. Kreikan 
liikkumista merkitsevä kineo-verbi viittasi elo-
kuvien varhaishistoriassa liikkuviin eli eläviin 
kuviin, palatsi taas juontuu Rooman keisarei-
den Palatium-kukkulalle kohonneisiin residens-

Häränhahmoinen Zeus ryöstää Europe-neidon. Hel-
singin kaupunginmuseo, inv. N58541. Kuva Kari 
Hakli, kuvattu 01.1974.
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seihin, joihin alun perin paikannimenä käytetty 
ilmaisu siirtyi kuvaamaan rakennustyyppiä. 
Finn taas pohjautuu historioitsija Tacituksen 
aivan Germania-teoksensa lopussa mainittuihin 
fenneihin, jotka mielellään on tulkittu suoma-
laisiksi. Yksi varhainen elokuvateatteri oli ollut 
Fennia ja toinen roomalaisilla Skandinavian 
eteläosaa merkinnyt Scania (nykyisin Skåne). Jo 
mainitusta kineo-verbistä johtuva substantiivi 
kinematograafi merkitsi aluksi elokuvateatteria, 
ja päätyi myös latinalaistettuna muotona cine-
ma helsinkiläisteattereiden nimiin. Kreikan ver-
bi grafo merkitsee kirjoittamista tai piirtämistä, 
ja ruotsin kielen kautta teattereiden nimiin 
päätynyt bio (biograf sekä elokuva että elokuva-
teatteri) pohjautuu myös alkuosaltaan kreik-
kaan, sillä bios tarkoittaa elämää viitaten sekin 
juuri teattereissa esitettyihin eläviin kuviin. H
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Biograbben, “Olympia”, Fyren 40-41/1910. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.
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UNESCO MERKITSI joulukuussa 2017 rebetika-
musiikin aineettoman kulttuuriperinnön 
kansainväliselle listalle. UNESCO perusteli lis-
taamista sillä, että rebetika-musiikki sisältää “in-
valuable references to the customs, practices and 
traditions of a particular way of life, but above 
all the practice is a living musical tradition with a 
strong symbolic, ideological and artistic charac-
ter.” Lisäksi UNESCO totesi rebetika-musiikin 
dynaamisen luonteen ja totesi sen olevan ”a po-
werful reference point for the collective memory 
and identity of the Greeks.” Viimeistään nyt on 
aihetta perehtyä rebetika-musiikkiin syvemmin. 
Mistä siis on kysymys?

REBETIKA-MUSIIKKI JA REBETIKSET

Tutkijoita ja alan harrastajia on kiinnostanut 
rebetika-nimen alkuperä. Yhtä mieltä on oltu 
siitä, että sanan alkuperä ei ole kreikan kielessä, 
vaan ehkä vanhassa turkin kielen sanassa ”re-
bet”, joka tarkoittaa yhteiskunnan ulkopuolella 
elävää, työtävieroksuvaa, laiskaa ja tuhlaavaista. 
Joka tapauksessa rebetikset olivat henkilöitä, 
jotka elivät omalla erityisellä tavallaan erossa 
normaalista yhteiskunnasta. Rebetis-sanalle ei 
ole yksinkertaista suomennosta, mutta useilla 
eri sanoilla voidaan kuvata sitä elämänpiiriä 
ja kulttuuria, jossa rebetikset toimivat. Näitä 
rebetiksiä kuvaavia sanoja suomenkielessä ovat 
esim. jätkät, hampparit, hanut, lentojätkät, jou-
tomiehet, pummit, sakilaiset, kulkurit, kovikset. 

REBETIKA – 
ALAMAAILMAN MUSIIKKIA EERO HEIMOLINNA

Rebetikset eli mangkakset, jota nimitystä myös 
käytetään, olivat monesti alamaailman keikarei-
ta ja machoja, mutta myös tilapäistyöntekijöitä 
esim. satamissa, laivoissa ja toreilla, pikkurikol-
lisia, huumeidenkäyttäjiä, muusikoita ja riidan-
haastajia, jotka elivät päivä kerrallaan viettäen 
aikaansa istuskelemalla kapakoissa poltellen tai 
juhlien. 

Heidän seuranaan oli usein samanlaisen elä-
mänasenteen omaksuneita naisia, usein prostitu-
oituja, joille lauluissa annettiin paljon kutsuma-
nimiä (tsahpina, derbederissa, naziara, alaniara, 
meraklu, mangkissa, pehnidiara). Rebetisten 
elinalueita olivat satamat ja erityisesti Pireuksen 
ja Thessalonikin slummit, jotka muodostuivat 
Turkkia vastaan käydyn hävityn sodan jälkeen 
(1922). Tämän sosiaaliluokan musiikkia ja lau-
luja siis kutsutaan rebetikaksi. 

Vaikka karkean jaottelun mukaan ensimmäi-
nen rebetikan aikakausi alkoi noin 1922, ilmestyi 
sana rebetika ensimmäisen kerran useampaankin 
levyetikettiin jo 1900-luvun alussa. Ensimmäi-
nen merkintä oli levyssä ”To Hanumaki”, jonka 
Kompania P. Zorbani levytti 1906 Konstantino-
polissa englantilaiselle Zonofone-levymerkille. 
Vaikuttaa siltä, että sanan on keksinyt levy-yhtiö 
ehkä markkinointimielessä erotukseksi euroop-
palaisesta ja turkkilaisesta musiikista. 

Nämä laitapuolen kulkijat – rebetikset – 
harvemmin itse kutsuivat itseään tällä nimellä. 
Poikkeuksen tekee Markos Vamvakarisin tun-
nettu laulu ”Oli i rebetes sto dunia” (Kaikki 
maailman rebetikset), jossa tätä sanaa käytetään. 
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Jos laulujen sanoituksia käytetään lähtökohtana 
ja siis jonkinlaisina todisteina, niin käytössä oli 
laaja kirjo sanoja, joilla ns. rebetikset kutsui-
vat toisiaan. Yleisimmin käytössä olivat termit 
mangkas (usein rebetiksen synonyymi), kut-
savakis (1900-luvun alamaailman tyyli-ikoni), 
alaniaris (huoleton carpe diem-tyyppi), mortis 
(kuolemaa halveksiva), dervisi (kova jätkä), 
vlamis (uskollinen ystävä), dais (macho), alitis 
(pummi).

REBETIKAN KOLME KAUTTA

Ilias Petropulos, joka on tunnettu rebetika-mu-
siikin tutkija Kreikassa, on ottanut käyttöön 
kolme kautta kuvaamaan rebetika-musiikin 
kehitystä ja hiipumista. Hänelle rebetikaksi 
kutsuttavaa musiikkia esiintyi pääosin aikajak-
solla 1922–1952. Aika alkaa siis ns. Vähän-Aa-
sian katastrofista (hävitty sota ja väestösiirrot). 
Tätä ennen muusikot Kreikassa keskittyivät 
enemmän kansanmusiikkiin: dimotikaan ja 
nisiotikaan sekä klefti-lauluihin käyttäen kan-

sanmusiikin soittimia, mm. säkkipilliä, kla-
rinettia, viulua ja erilaisia rumpuja. Rebetikan 
aikakauden Petropulos mielsi päättymään noin 
vuoteen 1952, jonka jälkeen hänen mielestään 
alkoi ns. laika-musiikin aika (=musiikki siir-
tyi yökerhoihin, buzuki sai yhden lisäkielen, 
buzukin soittajat herkuttelivat teknisellä tai-
turuudellaan, nousi esiin ammattimaisia laulu-
solisteja, orkesterien koko kasvoi ja sovitukset 
rikastuivat, lauluista tuli melodisempia). Jako 
kolmeen periodiin ei ole tieteellisesti kestävä, 
mutta sen avulla voidaan kuitenkin hahmottaa 
rebetika-musiikin kehityskaarta. Ilias Petropu-
losin mukaan periodit ovat:

1) n.1922–1932. Periodi, jolloin pakolaisina 
tulleiden Vähän-Aasian muusikoiden vaikutus 
eli Smyrnan tyylin (Smyrneika-nimi on myös 
käytössä) vaikutus Pireuksen tyyliin oli mer-
kittävä. Parhaimmat säveltäjä-muusikot tulivat 
juuri Smyrnasta. Rebetikaa alettiin levyttää ul-
komaisten levy-yhtiöiden toimesta (ODEON, 
Columbia, Parlophone ym). Äänitykset tehtiin 
liikuteltavilla äänityslaitteilla usein hotellihuo-
neissa ja tallenteet vietiin loppuunsaatettaviksi 

Rebetikset Karaiskakissa, Pireuksessa 1933. Vasemmalla (buzukin kanssa) Markos Vamvakaris ja keskellä 
(kitaran kanssa) Jorgos Batis. Kuva: Wikimedia Commons.
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usein Lontooseen tai Berliiniin. Konstantinopo-
lissa ja New Yorkissa oli omat studionsa paikalli-
sille soittajille. Pakolaiset ja paikalliset muusikot 
kohtasivat ja ryhtyivät soittamaan toistensa sä-
vellyksiä. Ateenaan alkoi syntyä levytysstudioita 
jo 1926–1930

2) n.1932–1942. Klassinen periodi. Vasta, 
kun Markos Vamvakaris oli levyttänyt ensim-
mäisen buzuki-levyn 1932, rebetikaa ruvettiin 
levyttämään Kreikassa voimallisesti. Pelkästään 
Kreikan Columbia-yhtiön luettelossa on tuolta 
ajalta 1805 kpl ja Odeon-yhtiön luettelossa 1206 
kpl rebetika-levytyksiä. Syntyi myös ”Pireuksen 
kuuluisa kvartetti”, joka loi pohjan perinteisen 
rebetika-orkesterin rakenteelle (buzuki, bagla-
mas, kitara). Kvartetin näkyvin jäsen oli Markos 
Vamvakaris ja isähahmo 20 vuotta vanhempi 
Jorgos Batis. Muut jäsenet olivat Smyrnasta tul-
leet Anestes Delias ja Stratos Pajumzis. Todetta-
koon, että USA:ssa buzuki oli päässyt levylle jo 
vuodesta 1926 lähtien. 

Markoksen karhea laulutyyli matalalta ja sii-
hen yhdistettynä Pajumdzisin unisono oktaavia 
korkeammalta loivat esitystraditiota.

3) n.1942–1952. Tähän periodiin sisältyy 
saksalaismiehitys 1942–1944 (katohi) jolloin le-
vytystoiminta ja soittaminen yleensä oli vähäistä. 
Muusikot kärsivät jopa nälkää. Kuvaan astuvat 
tulevat laika-säveltäjät Jannis Papaioannu ja Va-
silis Tsitsanis, joiden toinen jalka oli vielä rebeti-
kassa. Papaioannun ensilevytys oli ”Faliriotissa” 
(Faliroksen tyttö) 1933 ja Tsitsaniksen ”S’enan 
teke skarosane” (Menivät tekes-kahvilaan) 1937. 
Orkesterien kokoonpanoon tuli lisää piano ja 
haitari.

REBETIKA-MUSIIKIN TUNNUSMERKKEJÄ

Mitkä tekijät auttavat meitä erottamaan re-
betikan laika-musiikista ja smyrneikasta? On 
todettava, että rajanveto on häilyvä ja toisaalta 
smyrneika-nimi on jälkeenpäin annettu. Rebeti-
ka-musiikkia on kuvattu mm. seuraavasti: 

Rebetiko's music and lyrics expressed the aspi-
rations and ethics of the marginalized working 
classes and refugees in Greece at the beginning of 
the 20th century. Over time, and with the help 
of talented songwriters and performers, it beca-
me a dominant expression of the country’s city 
dwellers. Musical accompaniment is provided 
by stringed instruments including the bouzouki, 
baglamas, guitar and santouri.

Epätieteellisesti mutta hyvin todellisuutta vasta-
ten voi nimetä esimerkiksi kuusi tunnusmerkkiä:

1) Rebetika on kaupunkien musiikkia, ”kau-
punkien kansanmusiikkia”, erotuksena maa-
seudun perinteisestä kansanmusiikista (di-
motika). Laulujen teemoina olivat vankilat, 
huumeet, rakkaus, petolliset naiset.

2) Rebetikaorkesterin soittimia ovat buzuki 
(kolme kaksoiskieltä, D-A-D), tsuras, bagla-
mas, kitara, haitari. Joskus viulu ja tumbele-
ki-rumpu täydentävät kokoonpanoa.

3) Musiikki on syntynyt pääosin 1922–1952. 
Sitä ei ole enää sävelletty sen jälkeen. Jotkut 
säveltäjät ovat matkineet rebetika-tyyliä, 
mutta se on eri asia. 1970-luvulla alkoi 
rebetika-musiikin renessanssi, kun nuoret 
muusikot perustivat orkestereita ja kaivoi-
vat unohdettuja lauluja vanhoilta levyiltä. 
Tunnetuimmat yhtyeet olivat Athinaiki 
kompania, Opisthodromiki kompania ja 
Rebetiki kompania. Kimmokeen tähän antoi 
itseoppinut musiikintutkija Kostas Hatzi-
dulis, joka julkaisi 1975–76 LP-levysarjan 
”Rebetiki istoria 1-6”.

4) Rebetikalle tyypillisiä dromoksia (”sävelas-
teikkoja”) ovat huzam, pireotikos, sabah, nia-
vent, uzak, hitzas ja hitzaskar. Esimerkkeinä 
olkoon pireotikos D D# F# G# A A# C# D 
ja niavent D E F G# A A# C# D.

5) Rebetikalle tyypilliset rytmit – poiketen kan-
sanmusiikista – ovat 2/4-jakoinen hasapiko 
ja 9/4-jakoinen zeimbekiko (aptalikos, kof-
tos, syrianos, kamilierikos). Vähästä-Aasiasta 
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tuli myös uusia rytmejä kuten 9/8-jakoinen 
karsilamas ja 4/4-jakoinen tsifteteli. Ne oli-
vat melko vähän tunnettuja Kreikasssa.

6) Rebetika-musiikin yleisö ja soittopaikat 
olivat muualla kuin konserttisaleissa ja yö-
kerhoissa. Ensimmäisen periodin aikana 
esityspaikkoja olivat ”tekes”-kahvilat (= huu-
meluolat) ja vankilat. Toisen ja kolmannen 
periodin aikana mukaan tulivat tavernat, 
koska tekes-paikat suljettiin.

SMYRNAN TYYLI JA PIREUKSEN TYYLI

Itäisen kreikkalaisen musiikkikulttuurin saapu-
minen vaikutti voimakkaasti manner-Kreikan 
muusikoihin. Ilman pakolaisten tuomaa lisää 
rebetika olisi paljon köyhempi nykyiseen ver-
rattuna. Pakolaismuusikot eivät lähtömaassaan 
kuuluneet alamaailmaan, vaan olivat arvostet-
tuja muusikoita. Kreikkaan saavuttuaan hekin 
joutuivat asumaan alkuvaiheessa yhteiskunnan 
reunalla, slummeissa. Smyrnan-tyyliin eli smyr-
neikaan kuuluivat soittimet viulu, santuri, ud, 
kanun, mandoliini ja Pireuksen-tyyliin soittimet 
buzuki, baglamas, kitara, haitari. Buzuki nousi 
vähitellen johtavaksi soittimeksi ehkä juuri 
Vamvakarisin ansiosta.

REBETIKA JA HASIS

Huumeiden käyttö oli hyvin yleistä rebetis-
ten maailmassa, oli sitten kyse muusikoista tai 
tavallisista tyypeistä. Pakolaismuusikot olivat 
tottuneet hasikseen jo ennen Kreikkaan saapu-
mistaan. Hasis oli tyypillisin huume, jota pol-
tettiin vesipiipuissa (nargile). Hasiksen käytöstä 
tehtiin lauluja kuten nykyisin viinan tai viinin 
juonnista. Sanan hasis sijasta käytettiin usein 
sanoja ”mavro” tai ”mavraki” (musta) johtuen 
poltettavan aineen väristä. Kun lauluissa laule-
taan ”nargile” tai ”argile” (vesipiippu) tarkoite-
taan silläkin pilvenpolttoa.  Huumeiden käyttö 
vei monet soittajat vankilaan. Siksi vankilatkin 
olivat aiheena monissa laulussa. Tunnetuin näis-
tä vankilalauluista on Vamvakarisin ”Andilalun 
i filakes” (Vankilat kaikuvat), jossa Vamvakaris 
luettelee kaikki tunnetuimmat 1930-luvun 
vankilat: Jendi Kule Thessalonikissa, Burtsi ja 
Anapli Nafpliossa, Singru ja Parapigmata (soti-
lasvankila) Ateenassa.

Kenraali Joannis Metaxas (1871–1941) tuli 
ensin pääministeriksi ja edelleen diktaattoriksi 
(1936–1941). Kehitys oli sama kuin muissakin 
Välimeren eurooppalaisissa rantavaltioissa. 
Metaxas kiinnitti huomiota rebetika-laulujen 
teksteihin ja määräsi kaikki laulutekstit ennak-
kosensuuriin, jottei niissä esiintyisi paheksutta-

vaa huumeiden käyttöä. Buzukin 
soittokin tuli kielletyksi, koska se 
oli kytköksissä tuohon huumehöy-
ryiseen kulttuuriin. Noin vuodesta 
1937 lähtien laulut siistiytyivät, 
mutta sillä ei ollut vaikutusta 
uusien laulujen syntyyn ja eikä 

Pireuksen kvartetti 1930-luvun puoli-
välissä (vasemmalta Stratos Pajumzis, 
Markos Vamvakaris, Jorgos Batis ja 
Anestes Delias). Kuva: Wikimedia Com-
mons.
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vanhojen esittämiseen uusilla sanoilla. Kreik-
kalaiset tuntien pienissä kapakoissa varmaan 
lauleskeltiin alkuperäisillä teksteillä. Tunnettu-
ja hasis-lauluja (Hasiklidika) olivat Evangelos 
Papazoglun ”Pende  hronia dikasmenos” (Viisi 
vuotta vankilassa), Jorgos  Batisin ”O Bufet-
zis” (Kahvilanpitäjä), Kostas Tsovenosin ”Dio 
mangkes sti filaki” (Kaksi mangkasta vankilas-
sa), Markos Vamvakarisin ”Efumername ena 
vradi” (Polttelimme pilveä eräänä iltana), Jor-
gos Mufluzelisin ”Pu ´sun mangka to himona” 
(Missä olit mangkas talvella), Jovan Tsausin 
”Pende mangkes ston Pirea” (Viisi mangkasta 
Pireuksessa) ja Anestis Deliasin ”Sura ke mas-
tura” (Kännissä ja pöllyssä).

KUULUISIA REBETIKA-SÄVELTÄJIÄ

Markos Vamvakaris (Siros 1905 – Ateena 1972). 
Markos saapui Sirokselta Ateenaan 12-vuotiaana 
ja teki raskaita töitä mm. satamassa. Hän kertoo 
ostaneensa ensimmäiset kenkänsä vasta 15- vuo-
tiaana. Pireuksessa hän rupesi opiskelemaan 
buzukia 20-vuotiaana. Spiros Peristerisin hou-
kuttelemana hän levytti 1932 ensimmäisen lau-
lunsa ”Polttelimme pilveä eräänä iltana” (Efou-
mername ena vradi) Columbia-levymerkille. 
Markos eli kuin rebetikset, huumeita käyttäen. 
Markos oli kaksi kertaa naimisissa ja hänellä on 
jälkimmäisestä avioliitosta kolme poikaa, yksi 
merikapteeni (Vasilis) ja kaksi muusikkoa (Do-
menikos ja Stelios), jotka nykyään ylläpitävät 
isänsä musiikillista perintöä. 

Sodan päättymisen jälkeen ei tällainen mu-
siikki ollut enää muodikasta. Oli alkanut ns. 
laika-musiikin aika. Markos eli melkein unoh-
dettuna koko 50-luvun, kunnes suosikkilaulajat 
Grigoris Bithikotsis ja Stratos Dionisiu keksivät 
hänen laulunsa ja tekivät niihin modernit laika-
sovitukset. Menestys oli jälleen taattu. Hänen 
lukuisista menestyksekkäistä lauluistaan mai-
nittakoon ”Frangkosiriani”(Roomalaiskatolinen 
tyttöni)1935, ”Oli i rebetes sto dunia”(Kaikki 

maailman rebetisit)1937, ”Ta matoklada su 
lambun”(Silmäripsesi loistavat)1960 ja ” Ta dio 
su heria (Molemmat kätesi)1940. 

Panajotis Tundas (Smyrna 1885 – Ateena 
22.5.1942, kuoli reumatismiin). Hän oli nuorin 
varakkaan leipurin Jannis Tundasin seitsemästä 
lapsesta. Vuonna 1903, 18-vuoden iässä, van-
hemmat lähettivät hänet Egyptiin opiskelemaan 
musiikkia kuuluisan opettajan Vasilakisin joh-
dolla. Egyptissä oli tuolloin suuri kreikkalainen 
vähemmistö. 1919 hän palasi Smyrnaan, jossa 
soitti mandoliinia Ta Politakia-orkesterissa. 
Orkesteria johti Spiros Peristeris isänsä Aristei-
disin kuoleman jälkeen. Viisi vuotta myöhem-
min Tundas matkasi Etiopiaan rikkaan setänsä 
luokse ja viipyi siellä vuoteen 1921. Hän saapui 
Vähän-Aasian katastrofin jälkeen Kreikkaan 
1923, asui ensin Tsitsifiesissä ja myöhemmin 
Nea Smirnissä. Kohta saapumisesnsa jälkeen 
hän kokosi oman mandoliiniyhtyeen, joka 

Smyrnan tyylin rebetika-trio: Dimitris ”Salonikios” 
Semsis, Agapios Tomboulis, Rosa Eskenazi (Ateena 
1932). Kuva: Wikimedia Commons.
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soitteli Pireuksessa, Tsitsifiesissä ja Palio Faliros-
sa. Tätä jatkui vuoteen 1927. Sen jälkeen hän 
omistautui levybisnekselle. Hän ei koskaan itse 
laulanut levylle eikä esiintynyt yökerhoissa tai 
vastaavissa. Hän oli monipuolisin ja vaikuttavin 
smyrneika- ja rebetikatyylin säveltäjä. Erityises-
ti hänen sävellyksissään erottelu kahden tyylin 
välillä on vaikeaa. Hän soitti useita soittimia, 
pääsoittimenaan mandoliini. Jo 1924 hän sai 
vastuulleen Odeon-levymerkin taiteellisen 
johtajan tehtävän (1924–1931), ja hänet nimi-
tettiin myöhemmin Columbia yhtiön (1931–
1941) taiteelliseksi johtajaksi Ateenassa ja hän 
ehti olla samassa tehtävässä hetken aikaa myös 
HMV-levy-yhtiössä. Hän oli ensimmäinen, joka 
sai nimensä levyetikettiin säveltäjänä. Yleensä 
ilmoitettiin vain esittäjä. Hänellä oli tärkeä rooli 
ohjata Smyrnasta tulleita muusikkotovereitaan 
uudelleen leivän syrjään. Ensimmäisen sävel-
lyksensä ”Zontohira” Victor-levymerkille hän 
oli saanut jo 1919. Se levytettiin New Yorkissa. 
Uransa alkuvaiheessa hän sävelsi myös tango-
ja, valsseja ja foxeja.  Hän sävelsi 390 laulua, 
joista 360 rebetika-smyrneika-tyyliä. Kaikki 
nykyiset suosikkilaulajat ovat levyttäneet hänen 
lukuisia ikivihreitään: ”Smirnia”(Smyrnan tyttö) 
1924, ”Dimitrula mu”(Dimitrulani) 1936, ”I 
Garzona”(Tarjoilijatar) 1937, ”Hariklaki” 1933, 
”Bike o himonas”(Tuli talvi) 1940, ”Aeroplano 
tha pao”(Lentokoneella menen) 1934, ”To Kuk-
laki” (Kultaseni) 1928.

Kostas Skarvelis (Konstantinopoli 1880 – 
Ateena 8.3.1942). Hänen instrumenttinsa oli 
kitara, jota hän soitti ilman plektraa. Hän tuli 
Ateenaan jo ennen pakolaisaaltoa ja auttoi sit-
temmin monia pakolaisina tulleita muusikoita 
uuden uran alkuun. Hän toimi taiteellisena 
johtajana useissa levy-yhtiöissä (mm. Colum-
bia). Ensimmäinen levy, jossa hän soitti kitaraa, 
oli Antonis Dalgasin säveltämä ”Melahrinop
ula”(Ruskeaverikköni)1927.  Sisar teki tekstit 
useimpiin Skarvelisin lauluihin. Hän sävelsi 
192 laulua, joista 183 oli rebetikaa. Hän kuoli 
nälkään saksalaismiehityksen aikana 1942, kun 

soittotyöt loppuivat. Ateenassa kuoli nälkään 
pelkästään talven 1941–1942 aikana yli 40 000 
ihmistä, kun liittoutuneet julistivat kauppasaar-
ron, eikä mitään elintarvikkeita saatu maahan.  
Skarvelisin kuolema ei siis ollut mitenkään 
poikkeuksellinen. Hänen suosikkilaulajansa 
oli Jorgos Kavuras, jolle hän sävelsi 40 laulua. 
Skarvelisin klassikkolauluja ovat: ”Mi mu les 
jati ksehnao”(Älä sano mitään, koska unoh-
dan)1937, ” Se jelasane” (Nauroivat sinulle) 
1940, ”Trava vre mangka ke alani” (Ala vetää, 
mangkaspummi) 1934.

Jorgos Batis (Methana 1885 – Pireus 1967). 
Hän soitti erityisesti pientä baglamasia (pienois-
buzuki). Hänen sävellyksensä olivat alkuvoi-
maista, yksinkertaista rebetikaa. Musiikin ohella 
hän oli monipuolinen toimija: antiikkikauppias, 
tanssikoulun- ja kahvilanpitäjä. Hän oli ”Pireuk-
sen kuuluisan kvartetin” perustaja ja oppi-isä jo 
ikänsäkin puolesta. Hän oli 20 vuotta vanhempi 
kuin muut orkesterin jäsenet. Hänen klassikoi-
taan, joita jatkuvasti soitetaan, ovat: ”Jiftopula 
sto hamam” (Mustalaistyttö kylpylässä)1936 ja 
”O Bufetsis” (Kahvilanpitäjä) 1936.

Spiros Peristeris (Smyrna 1896 – Ateena 
17.3.1966). Spiros soitti jo Smyrnassa kuului-
sassa yhtyeessä ”Ta Politakia”. Hän osasi puhua 
italiaa ja ranskaa, muttei osannut kirjoittaa kreik-
kaa. Hänen sanoittajansa oli Minos Matsas.  Hän 
soitti monia instrumentteja, erityisesti buzuki ja 
mandoliinia. Hänen ensimmäinen sävellyksensä 
”Teketzis” levytettiin 1920-luvulla. Ateenaan 
hän muutti 1923 ja toimi siellä vuodesta 1931 
orkesterinjohtaja useissa levy-yhtiöissä (Odeon, 
Parlophon). Hän houkutteli Markos Vamvaka-
risin levystudioon 1932 ja sai hänet laulamaan 
karhealla äänellään Parlophon-levymerkille. 
Hänkin vaikutti voimakkaasti rebetika-musiikin 
kehittymiseen. Hänen kynästään syntyi 273 
laulua, joista 242 rebetikaa. Hänen klassikoitaan 
ovat ”To minore tis avjis” (Ammunkoiton molli-
sävelmä)1935, ”Pino ke metho”(Juon ja juovun) 
1936 ja ”Buzuki mu diplohordo”(Tuplakielinen 
buzukini)1937.
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Apostolos Hatzihristos (Smyrna 1904 – Atee-
na 1959) oli buzukisti ja laulaja. Vuodesta 1937 
lähtien hän levytti omia sävellyksiään suurella 
menestyksellä. Hänen klassikoitaan, joita jatku-
vasti soitetaan, ovat ”Aliti mu ipes mia vradia” 
(Sanoit minua pummiksi eräänä iltana) 1938, ”I 
Amaksa mes sti vrohi” (Vossikka sateessa) 1946 
ja ”Kaiksis” 1943. 

Anestis Delias (Smyrna1912 – Ateena 
1944). Hän saapui pakolaisena perheensä kans-
sa Pireukseen 1923. Hänen isänsä, suutari ja 
sandurin soittaja, oli juuri kuollut sodassa. Hän 
joutui huumeiden käytöstä vankilaan ja kuoli 
29-vuotiaana heroiinin liikakäyttöön. Lyhyen 
elämänsä aikana hän sävelsi monta unohtuma-
tonta laulua, mm. ”Sura ke mastura” (1936), 
”To Kutsavaki” (1936) ja ”Mes stis Polis sto 
Hamam”(Konstantinopolin kylpylässä) 1936. 
Hän oli myös ”Pireuksen kuuluisan kvartetin” 
jäsen.

Stellakis Perpiniadis (Tinos/Konstaninopo-
li 1899 – Ateena 1977). Hän eli nuoruutensa 
Konstantinopolissa, tuli Kreikkaan 1923. Hänen 
pääsoittimensa oli kitara. Hänen tunnetuimpia 
sävellyksiään ovat ”I gata” (Kissa)1937 ja ”Enas 
mangas sto Botaniko” (Mangkas Botanikon 
kortteleissa)1934.

Evangelos Papazoglou (Smyrna 1893 - Atee-
na 1943, kuoli tuberkuloosiin). Hän tuli Kreik-
kaan 1923, soitti viulua, mandoliinia, sanduria 
ja kitaraa. Hän tunsi Smyrnassa jo ennen Kreik-
kaan tuloaan Tundasin ja Peristerisin. Hänen 
ikivihreitään ovat ”Pende hronia dikasmenos” 
(Viisi vuotta vankilassa)1934, ”Varethika ton ar-
gile” (Kyllästyin huumeisiin) 1935 ja ”I Lahana-
des” eli ”Kato sta Lemonadika” (Taskuvarkaat eli 
Lemonadikan korttelissa).

Muita mainitsemisen arvoisia nimiä ovat 
myös Dimitris Gogos eli Bajanderas (Pireus 
1902 – Ateena 1963), Stellios Hrisinis (Pire-
us 1916–1970) ja Stellios Keromitis (Pireus 
1903–1979).

Rebetika elää ja voi hyvin. Nuorisokin on 
ottanut musiikin omakseen ja sitä soitetaan jo 
kaikkialla Kreikassa. UNESCOn päätöksen 
myötä rebetika saa kasvavaa tunnettuisuutta 
kuten Portugalin fado, Espanjan flamenco ja 
irlantilainen kansanmusiikki. H
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PYEONGCHANGIN TALVIKISOJEN jälkeen on 
sopivaa muistella ensimmäisten suomalaisten 
olympiaurheilijoiden otteita Ateenan kesä-
kisoissa 1906. Seuraava kirjoitus perustuu 
Heli Nirosen kirjaan Isä-Järvisen elämänkerta, 
WSOY 1939.

Verner ”Isä-Järvinen” syntyi Rajalan torpassa 
Juupajoen ja Ruoveden rajamailla 4. maaliskuu-
ta 1870. Hän työskenteli koko aikuisikänsä Val-
tion rautateiden palveluksessa, ensin Vilppulan 
asemalla harjoittelijana, sitten Vaasassa, siirtyi 
sieltä jarrumiehen virkaan Jyväskylään 1898 ja 
junailijan virkaan Tampereelle vuonna 1907. 
Vuonna 1919 hänet nimitettiin ylijunailijaksi 
ja hän jäi eläkkeelle vuonna 1932. Hän vietti 
vanhuutensa Tampereella. Hän tapasi ”Äiti 
Järvisen”, mänttäläisen työnjohtaja Leanderin 
lempeäkatseisen tyttären Thyra Marian vuonna 
1896. Häitä vietettiin Vaasassa jouluna 1897. 
Lempinimen ”Isä-Järvinen” hän sai paitsi siitä, 
että hän oli suomalaisen kilpaurheilun uranuur-
taja ja tunnettu kansainvälisten kilpakenttien 
voittaja, myös siitä, että hän kasvatti jokaisesta 
neljästä pojastaan (Akilles, Kalle, Matti ja Yrjö) 
menestyneitä yleisurheilijoita ”äksiisillä, voimis-
telulla ja saunalla”.

Oman kilpaurheilu-uransa hän aloitti vasta 
noin 30-vuotiaana, mutta ehti sen aikana osal-
listua satoihin kilpailuihin, ensin painissa ja sit-
temmin yleisurheilussa, varsinkin heittolajeissa. 

Järvisellä oli kotipihallaan runsaan sadan kilon paino. 
Eräs naapuri ihmetteli kerran, jaksaisikohan kukaan 

ISÄ-JÄRVISEN
MATKA ATEENAN
VÄLIKISOIHIN

mokomaa rautamäärää nostaa. Verner Järvinen sylkäisi 
kouriinsa, tarttui tankoon, nosti painon ryntäilleen, 
kohotti sen täsmälleen kymmenen kertaa päänsä yläpuo-
lelle ja laski sitten taas maahan selittäen, että painon 
nosto on urheiluksi kovasti epäterveellistä sisuskaluille ja 
lihaksille; ei sellaista pitäisi kenenkään hullutella. 

Tällaisia voimamiestemppuja Järvisen ensimmäiset 
urheilijanotteet olivat. Häntä pyydettiin milloin min-
nekin esiintymään ja näyttämään voimiaan; usein 
sirkuksiin ammattipainijoita kurittamaan.
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Vaasassa puhuttiin, että Järvinen nostaa rai-
teilta menneitä vetureita pelkin omin käsin 
takaisin raiteille ja hänen saatuaan mainetta 
voimamiehenä hänet kutsuttiin mukaan myös 
moniin painikisoihin ja -näytöksiin. Järvinen 
otti epäröimättä osaa ensimmäisiin Suomessa 
järjestettyihin kansainvälisiin painikisoihin 
Helsingissä vuonna 1901, jossa hän voitti suo-
malaisen mestaripainija C. Allenin mutta hävi-
si niukasti virolaiselle M. Liefille. Muutaman 
seuraavan vuoden aikana Järvinen voitti tai tuli 
toiseksi monissa eri painikilpailuissa, mutta 
sitten yleisurheilu vei voiton painista Järvisen 
urheilu-uralla. Hän menestyi erityisen hyvin 
varsinkin keihäänheitossa, kuulantyönnössä ja 
kiekonheitossa. 

Verner Järvinen heitti vuonna 1901 Helsin-
gin Reippaan Hesperian puistossa järjestämissä 

”kansanhuveissa” kiekkoa 43,08 metriä. Tu-
loksen arveltiin luultavasti olleen sen aikainen 
”maailman rekordi”. Vuonna 1902 Järvinen 
heitti kiekkoa 41,20 metriä, joka merkittiin vi-
rallisesti Suomen ennätykseksi ja vuonna 1904 
hän vielä paransi ennätystään heittämällä 41,75 
metriä. (Samana vuonna pidettyjen St. Lousin 
olympiakisojen paras tulos oli amerikkalaisen 
M. Sheridanin heittämä 39,28 metriä.) Kuulan-
työnnössäkin Järvinen saavutti Suomen ennä-
tyksen 13,93 metrin heitollaan vuonna 1903.

Niinpä ei ollut ihme, että Järvinen sai vuo-
den 1906 alkupäivinä kirjeen urheiluseuransa 
Unitaksen puheenjohtajalta Erik Hemmingiltä 
tämän liikematkalta Saksasta. Kirjeessä Hem-
ming kertoi Ateenan tulevista kisoista ja kehot-
ti ”poikaa panemaan itsensä kuntoon”. Sitten 
Järvinen kutsuttiin kevättalvella Helsinkiin, 
kun matkan rahoitus oli ensin saatu kuntoon. 
Neljä miestä oli valittu Suomen joukkueeseen; 
Verner Järvinen heittolajeihin, Verner Weck-
man painikilpailuihin ja viisiotteluun Heikki 
Åhlman sekä Uuno Häggman. Matkanjohta-
jana toimi kauppias Axel Liljefors Helsingin 
Atleettiklubista.

Suomen joukkue matkusti ensin junalla 
Hankoon, sieltä laivalla Kööpenhaminaan ja 
sieltä junalla reittiä Berliini-Wien-Budapest- 
Belgrad Thessalonikiin, josta jatkettiin taas lai-
valla Pireukseen. Järvinen olisi halunnut päästä 
perille Ateenaan vähintään kymmentä päivää 
ennen kisoja, jotta olisi vielä ehtinyt harjoitella, 
mutta matkalaiset olivat lopulta perillä Ateenas-
sa vain kaksi päivää ennen kisoja.

Kauan ei ollut aikaa kummastelemiseen pohjolan 
miehillä. Kohtahan olivat juhlalliset avajaiset edessä. 
Niiden ja kisojen muusta ohjelmasta kuultiin nyt vasta 
perillä tarkkoja tietoja, ja miehille tuli heti huoleksi 
Suomen lipun hankkiminen. Eihän sopinut esiintyä 
kuin tuntemattomat, nimettömät kulkumiehet tässä 
kansojen juhlassa. Kiireesti kerättiin kolehti, kolme 
drakmaa mieheen, ja jostakin Weckman ja Åhlman 
hankkivat Suomen lipun.
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Järvinen epäili alun perin koko lippupuuhaa, ja kävi-
kin sitten juuri niin kuin hän oli ennustanut. Venäjän 
Ateenassa oleva konsuli kielsi lipun käyttämisen. Hän ei 
laisinkaan tuntenut sellaista lippua. Venäjällä ja Suo-
mellahan on tietysti yhteinen lippu!

Kuulantyöntö oli ensimmäinen laji, johon Järvi-
nen otti osaa. Kuulantyöntörengas oli erilainen, 
kuin mihin Järvinen oli tottunut, eikä edes 
sen reunalle saanut astua, mutta se ei Järvistä 
lannistanut.

Miehemme ei innostuksissaan tuntenut minkäänlaista 
hermostumista; hän johti koko ajan ottelua ja voitti 
13m:n tuloksella koko jutun. suomalaisten kummastuk-
seksi tulos kuitenkin hylättiin. Ruotsalainen uljasvarta-
loinen ja ihailtu keihäänheittäjämestari Erik Lemming, 
joka myös oli ollut mukana kilpailussa ja päässyt nel-
jänneksi, teki protestin selittäen Järvisen työntötavan 
virheelliseksi. Järvinen oli muka heittänyt eikä työntä-
nyt. Niin alkeellista oli silloin kilpailujen järjestely ja 
niin hämäriä urheilukäsitykset, että Lemmingin pro-
testi hyväksyttiin ja Järvisen kultamitalitulos hylättiin. 
Sanottiin, ettei Järvisen työntäessä kuula muka ollut 
kiinni hänen olkapäässään, mutta samalla tavalla hän 

oli heittänyt myös aina ennen 
Ateenan kilpailuja, ja sama 
tapa kelpasi sitten jälkeenpäin 
mm. Ruotsissa. Siten Lem-
ming pääsi kuulantyönnössä 
palkinnolle, kolmanneksi.

Seuraava laji oli kiekon-
heitto ”vapaalla tavalla”, 
jossa Järvinen saavutti 
pronssia hänelle vaati-
mattomalla tuloksella 
36,82 m. Voittaja oli 
amerikkalainen M. She-
ridan tuloksella 41.46. 
Keihäänheitossa Järvinen 
jäi neljänneksi johtuen 
pitkälti heittotavasta. Hän 
käytti heittotapaa, jossa 

ote oli keihään keskeltä, mutta monet muut, 
mm. ruotsalainen Lemming heittivät keihään 
päästä kiinni pitäen ja saivat siten kymmen kunta 
metriä parempia tuloksia kuin Järvinen. Myös 
Häggman ja Åhman epäonnistuivat lajeissaan, 
mutta viimein koitti Suomen miehillekin voiton 
päivä. Verner Weckman voitti Suomelle ensim-
mäisen olympiakisojen kultamitalin painissa alle 
85-kiloisten miesten sarjassa. 

Voiton johdosta nousi sitten salkoon Venäjän lippu. Se 
anastus oli taas katkera pala suomalaisille. Venäjän 
lähettiläs uhkasi Kreikkaa oikein diplomaattisin voima-
keinoin, ellei tämän voiton johdosta nostettaisi Venäjän 
lippua.

Pettyneet suomalaiset halusivat lähteä kotimat-
kalle jo ennen kisojen päättäjäisiä, mutta Järvinen 
jäi vielä kisakaupunkiin. Hän oli näet kaikessa 
hiljaisuudessa huomannut, että kisojen viimei-
senä päivänä, Vapun päivänä, olisi maratonin 
lisäksi ohjelmassa myös ”antiikin kiekonheitto”. 
Hän ehti onnekseen hiukan harjoitella tätä lajia 
välipäivinä ja niinpä hän otti siihen osaa, koska 
hänet oli kerran ilmoitettu heittolajeihin.
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Tuli toinen heittovuoro. Järvinen keskittyi nyt kauan 
ja huolellisesti. Hän kumartui, oikea käsi kohosi taakse 
vartalon kiertyessä voimakkaasti – ja sitten tapahtui 
salamannopea ja voimakas ojennus, käsi välähti eteen, 
kiekko lähti, se lensi kauniissa kaaressa; ja se heitto kan-
toi ohi kaikkien merkkien.

Myös tätä heittoa vastaa nostettiin protesti. Sii-
hen saakka kisaa johtanut kreikkalainen Geor-
kantas väitti, että Järvisen käsi ei muka ollut 
sääntöjen mukaisesti käynyt polvella. Onneksi 
protesti ei mennyt läpi mm. ruotsalaisen Lem-
mingin asettuessa Järvisen puolelle. Järvinen 
paransi vielä kolmannella heitollaan tulostaan 
lukemiin 35,17 metriä ja voitti siten olympia-
kultaa. Toiseksi tuli Georkantas tuloksella 32,80 
m. ja kolmanneksi paras oli unkarilainen Mudin 
31,90 metrin heitolla.

Kisojen päättäjäisissä toukokuun toisena 
päivänä palkittu Tuore olympiavoittaja pääsi 
lähtemään kotimatkalle vasta toukokuun vii-
dentenä päivänä. Hänelle tuli siis muutaman 
päivän ylimääräinen odotus Ateenassa, mutta 
hän sai sattumalta suomalaista seuraa, sillä 
viipurilainen Eemil Kilpinen, varakas vanha 
poika, joka matkaili maailmalla keräilemässä 
kotimuseoonsa tavaraa, oli kisojen aikana sat-
tunut juhla kaupunkiin. Järvinen kierteli uuden 

ystävänsä kanssa ahkerasti Akropolista ja Atee-
nan mu seoita. Luultavasti Järvisen voitosta ei 
olisi saatu tietää Suomessa ennen Järvisen kotiin 
paluuta, ellei Kilpinen olisi sähköttänyt asiasta 
Weckmanil le Roomaan.

Pian Järvinen kuitenkin lähti kotimatkalle, 
ensin laivalla Roomaan (jossa hän kävi Kilpisen 
kanssa katsomassa katakombeja, Colosseumia 
ja Pietarin kirkkoa Vatikaanissa), sitten junalla 
reittiä Milano-Berliini-Kööpenhamina ja sieltä 
taas laivalla Helsinkiin.

Ateenan kisojen jälkeen Järvinen saavutti 
vielä samana vuonna Pietarissa pidetyissä kisois-
sa kiekonheiton maailmanennätyksen 44,30 
m. ja sai nimiinsä myös Suomen ennätyksen 
painonnostossa 110 kilon työntönostolla. Hän 
osallistui myös Lontoon olympialaisiin 1908 
ja saavutti siellä pronssia ”antiikin kiekonhei-
tossa”. Tukholman kisojen aikaan Järvinen oli 
jo 42 vuoden ikäinen ja hän jäi kiekonheitossa 
sijalle viisitoista. Hän kuitenkin jatkoi kilpai-
lemista aina 54- vuotiaaksi veteraaniksi saakka. 
Hänen pojistaan Matti Järvinen voitti keihään-
heiton olympiakultaa Los Angelesin kisoissa 
1932 ja Akilles Järvinen saavutti 10-ottelun 
hopeaa sekä Amsterdamissa 1928 että Los 
 Angelesissa 1932. H  

ATEENAN VÄLIKISAT 1906

Kisat järjestettiin Ateenassa 22.4.–2.5.1906 alun perin viralli-
sina nykyaikaisina olympialaisina. Niitä kutsutaan kuitenkin 
välikisoiksi, koska Kansainvälinen olympiakomitea riisui ne 
myöhemmin asemastaan. Ateenan välikisat oli aluksi tarkoitus 
järjestää joka neljäs vuosi, mutta vuoden 1906 välikisat jäivät lo-
pulta ainoiksi. St. Louisin kisat 1904 ovat virallisesti kolmannet 
ja Lontoon kisat 1908 neljännet olympiakisat.
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YHDISTYKSEN KEVÄÄN kulttuuritarjontaan 
lukeutui barokkioopperoiden suosikki, Henry 
Purcellin (1659–1695) teos  Dido ja Aeneas. 
Teoksesta kuultiin Helsingin Ritarihuoneella 
Suomalaisen barokkiorkesterin (FIBO) esittämä 
konserttiversio johtajanaan Justin Doyle. 

DIDO JA AENEAS-MYYTTI

Kreikan arkaaiselle ajalle periytyvä Homeerinen 
hymni Afroditelle kertoo Aeneaan jumalallisesta 
syntyperästä. Epäonniset elämänkohtalot saat-
tavat yhteen Didon, foinikialaisen Tyroksen 
kuninkaan tyttären ja Aeneaan, Ankhiseen ja 
Afroditen troijalaisen sankaripojan. Dido on 
pakomatkallaan päätynyt Afrikan pohjoisran-
nalle ja erinäisten vaiheiden jälkeen perustanut 
kaupungin. Aeneas paettuaan palavasta Troi-
jasta on puolestaan päätynyt merimiestensä 
kanssa Didon perustamaan kaupunkiin, Kart-
hagoon. Kuningatar Dido ihastuu muuka-
laiseen tämän kertoessa Troijan tuhosta, seik-
kailuistaan ja harharetkistään sekä saamastaan 
tehtävästä. Rakkauden jumalatar Venus päättää 
sytyttää parin välille rakkauden. Lemmenparin 
onnea varjostaa tosin Ammonin ja libyalaisen 
nymfin poika, kuningas Iarbas, joka hänkin on 
rakastunut kuningattareen. Syntyy klassinen 
kolmiodraama, joka sinetöi Aeneaan ja Didon 
kohtalon.

DIDO JA AENEAS –
TARUSTA RAKASTETUKSI 
BAROKKIOOPPERAKSI KATJA VARAKAS

Dido ja Aeneas, pompejilainen seinämaalaus, 10 
eKr.–45 jKr. Kuvat: Wikimedia Commons.

Ylijumala Juppiter puuttuu asiaan lähettäen 
sanansaattajansa Mercuriuksen muistuttamaan 
Aeneasta tämän velvollisuudesta perustaa län-
teen uusi Troija, käytännössä Rooman kaupun-
ki. Tarun loppu on onneton Aeneaan uhratessa 
rakkautensa jumalien viitoittaman kutsumus-
tehtävän vuoksi. Dido yrittää pidätellä Aeneasta 
sisarensa Annan avustuksella, mutta epäonnis-
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tuu rakkaudentunnustuksistaan huolimatta. 
Aeneaan laivaston purjehtiessa Karthagon ran-
nikolta Dido surmaa itsensä, kiroten samalla 
sankarin sekä Karthagon ja Rooman väliset suh-
teet, ennustaen näin kaupunkien tulevia kiistoja 
Välimeren herruudesta puunilaissotien muodos-
sa. Lopulta Dido lävistää itsensä rakastettunsa 
miekalla ja heittäytyy polttoroviolle.

Augustuksen hallintokaudella (27 eKr.–14 
jKr.) roomalainen runoilija Vergilius sepitti 
Aeneis-runoelman, johon hän tallensi Aeneas-
sankarin seikkailut, rakkaustarinan sekä uuden 
Troijan perustamisen Tiberin rannalle. Vergili-
uksen taruversio keskittyy Aeneaan tarinaan ja 
seuraa sankarin seikkailuja Homeroksen Odys-
seiaa ja Iliasta myötäillen. Antiikin kirjallisuu-
dessa on kuitenkin myös parin rakkaustarinaa 
ja Didon kohtaloa korostavia tulkintoja: Ensim-
mäisten puunilaissotien aikaan eläneen Gnaeus 
Naeviuksen (n. 265–201 eKr.) runoelma tallensi 
ensimmäisenä sankarin ja sankarittaren suhteen. 
Rooman kirjallisuuden kultakaudella kirjoitta-
neen Ovidiuksen varhaistuotantoon kuuluvan 
Heroides-runoelman seitsemännessä runossa, 
Didon kirjeessä Aeneaalle, esitetään Didon nä-
kökulma Rooman kansalliseepoksen neljännen 
kirjan tapahtumille. Ovidiuksen teos käsittää 
yhteensä 21 kirjemuotoista 
elegisellä distikhon-mitalla 
kirjoitettua runoa; niistä 14 
ensimmäistä on antiikin my-
tologian sankaritarten kirjeitä 
rakastetuilleen, jotka syystä 
tai toisesta ovat hylänneet 
nämä. Tutkijat ovatkin näh-
neet Ovidiuksen Dido-hah-
mossa psykologista kehitystä 
Vergiliuksen suoraviivaisem-
paan tarinaan verrattuna. 

Yksityiskohta roomalaisen villan 
Dido ja Aeneas-lattiamosaiikista 
(Museum of Somerset).

TARINA KUVATAITEESSA

Myyttiset aiheet kuvataiteessa tuntuvat muuntu-
van katsojan tarpeen ja tulkinnan mukaan tarus-
ta historialliseksi säilyttäen kuitenkin aina jotain 
alkuperäisestä aiheesta. Kreikkalaiset arvostivat 
myyttisissä naisissaan aloitteellisuutta sekä älyä 
ja kuvasivat heitä usein ihannoiden. Tosin tämä 
lemmentarina ei näytä lukeutuneen kreikkalais-
ten suosikkeihin. Roomalaiset sen sijaan ihas-
tuivat pääparin myyttiin, ja sykähdyttävimpiä 
kohtauksia kuvattiin antiikin aikaisessa maalaus- 
ja veistotaiteessa sekä mosaiikeissa. Varsinkin 
seinämaalauksissa intensiivinen ensikohtaami-
nen sekä Aeneaan loittoneva laiva ovat suosit-
tuja aiheita, mutta parin koko tarina kuvattiin 
340-luvulta peräisin olevan myöhäisantiikkisen 
roomalaisvillan lattiamosaiikkiin Low Hamin 
kylässä, Somersetin kreivikunnassa. Myöhem-
min renessanssin ja barokin maalaustaide toisti 
roomalaisia kuva-aiheita suosikkinaan ensita-
paaminen Didon palatsissa, 1700–1800-lukujen 
maalaustaiteessa korostuvat puolestaan vahvat 
tunteet; sotisopaan pukeutunut Aeneas esitetään 
päämäärätietoisena miehenä ja vähäpukeinen 
Dido taas surumielisenä hahmona itämaisen 
ylellisessä palatsissaan.
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HENRY PURCELLIN OOPPERA

Dido ja Aeneas on ensimmäisiä englantilaisia 
oopperoita, ja sen libretto on kirjoitettu 
irlantilaisen Nahum Taten näytelmän 
Brutus of Alba (1678) pohjalta. Nykytut-
kimuksen valossa oopperan ensiesityksen 
ajankohta on kiistanalainen, luultavasti 
se oli viimeistään 1689 Chelseassa, etelä-
Lontoossa sijanneessa tyttökoulussa. Sen 
jälkeen oopperaa kuultiin harvoin ja 
pääsääntöisesti konserttiversioina usein 
amatöörilaulajien voimin, ja oopperatalo-
jen vakio-ohjelmistoon se nousi vasta 1895. 
Aikamme tähtisopraanojen ohjelmistossa on 
kuitenkin aina ollut Didon kuuluisa resitatiivi 
ja aaria When I am laid in earth. Purcellin oop-
peran keskushenkilö onkin ehdottomasti Dido, 
hänen elämänjanonsa ja tunnekuohunsa.

Neljässä pääroolissa ovat Karthagon kunin-
gatar Dido, hänen sisarensa Belinda, Troijan 
prinssi Aeneas ja Noita. Antiikin maailman 
vaikutus näkyy (itse aiheen ohella) oopperan 
keskeisissä aarioissa, joihin on usein valittu 
maalaustaiteestakin tunnettu vetävin kohtaus. 
Ensimmäisen näytöksen lopussa Dido tunnus-
taa rakkautensa Aeneaalle, jota painaa raskas 
vastuu uuden Troijan perustamisesta. Toisessa 
näytöksessä pääparin metsästysretki päättyy 
noitien nostattamaan myrskyyn ja jumalten 
sanansaattajan Mercuriuksen tuomaan vies-
tiin. Kolmannessa näytöksessä Aeneas lähtee 
merimiestensä kanssa Karthagosta ja Dido käy 
kuolemaan. Purcell noudatti uutta italialaista 
oopperamuotia kirjoittaessaan teokseensa useita 
aarioita, hän sisällytti siihen myös ranskalaiselle 
oopperalle tunnusomaisia tansseja.

Didon ja Aenean sävellysajankohtana Eng-
lanti eli kukoistavan kulttuurin aikaa ankaran 
puritanismin jälkeen. Purcellin ainoaksi jääneen 
oopperan suosio näyttääkin piilevän juuri hänen 
luomissaan hahmoissa, jotka ovat epätäydellisiä 
ihmisiä, eivät myyttisiä sankareita. Tragediaa 
rytmitetään noitakuorolla, hävyttömillä meri-
miehillä ja lumotulla myrskyllä eli kevyemmillä 
jaksoilla, jotka jättävät hymyn kuulijan huulille.  
Monien kohtausten mieleenpainuvat melodiat 
soljuvat kuin Vergiliuksen alkuperäisrunoelman 
säkeet. Yleinen kiinnostus barokkioopperaa 
kohtaan 2000-luvulla on siivittänyt 350-vuo-
tisjuhlia jokin aika sitten viettäneen säveltäjän 
teoksen matkaa. H

Henry Purcell, luultavasti John Clostermanin maalaus 
1695.
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SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN ystävät ry:n 
johtokunnan kokouksessa 2.11.1987 keskus-
teltiin yhdistyksen tulevasta jäsenlehdestä. 
Pöytäkirjaan kirjoitettiin: ”Jäsenlehden tarkoi-
tuksena on jäsenten entistä parempi informaatio 
toisaalta jäsentiedotuksen, toisaalta artikkelien 
yms. muodossa. Lehteä toimittavat Christoffer 
Ericsson (päätoimittaja), Khristina Graae (toi-
mitussihteeri) ja Teuvo Laitila ja heitä avustaa 
kanslistina Märta Norrback.”

HELIKON
30 VUOTTA VESA VAHTIKARI

Toimituskunnan uurastuksen tuloksena en-
simmäinen Helikon näki päivänvalon keväällä 
1988 ja lehti on sittemmin ilmestynyt yhtäjak-
soisesti jo 30 vuoden ajan. Kirjoitin yhteenvedon 
lehden ensimmäisistä 20 vuodesta Helikoniin 
1/2008, 4–8. Leena Pietilä-Castrénin katsaus 
yhdistyksemme 30-vuotisjuhlalehdessä, Helikon 
2/2016, 20–41, vetää yhteen myös Helikonin 
historiaa; lehden päätoimittajat, toimituskun-
nat ja kirjoitusten aiheet teemoittain löytyvät 
kaikki kootusti tästä äskettäin ilmestyneestä ar-
tikkelista (juhlalehti löytyy myös pdf-muodossa 
yhdistyksen www-sivuilta: https://ateenaninsti-
tuutinystavat.wordpress.com/helikon/). Siksi en 
kirjoitakaan tähän lehteen mitään laajaa yhteen-
vetoa Helikonin historiasta, vaan tyydyn lyhyesti 
listaamaan muutaman lehteä koskevan tiedon.

Christoffer H. Ericssonin jälkeen lehden pää-
toimittajana ovat vuorollaan toimineet Martti 
Leiwo, Mika Hakkarainen, Pekka Matilainen ja 
vuodesta 2006 alkaen allekirjoittanut. Vuosina 
1992–2001 Helikon oli sekä Suomen Ateenan-
instituutin ystävät ry:n että Villa Lanten ystävät 
ry:n yhteinen jäsenlehti. Lehdessä on vuosien 
varrella kerrottu niin yhdistyksemme tapahtu-
mista, stipendeistä, matkoista ja luennoista kuin 
instituutin ja suomalaisten antiikintutkijoiden 
tutkimusaiheistakin. Nykypäivän Kreikkaan 
liittyviä juttuja on kirjoitettu monesta eri näkö-
kulmasta (vaikkapa matkailuun, ruokaan ja vii-
niin sekä talouskriisiin liittyvistä aiheista). Myös 
kirja-, elokuva-, näytelmä- ja ooppera-arvoste-
luja on ilmestynyt runsaasti. Mainoksiakin on 
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nissa vaiheissa: siellä olen päässyt opiskelijakurs-
silla kiertämään raunioita ja rebetikabaareja, jär-
jestämään tieteellisiä kokouksia sekä nauttimaan 
Ateenan kirjastoista ja museoista.

Lassi Jakola, FM

Osallistumisellani Suomen Ateenan-instituutin 
Antiikin Kreikan johdantokurssille syksyllä 
2010 oli käänteentekevä merkitys elämässäni: 
(kreikkalaista) filologiaa harrastaneesta filosofian 
opiskelijasta tulikin filosofiaa harrastava filologi 
– ja nyt myös Helikonin toimituskunnan jäsen! 
Laadin parhaillaan 400-luvun eaa. sofistiikkaa ja 
sen reseptiota filosofisessa perinteessä käsittele-
vää väitöskirjaa Helsingin yliopistoon Kreikan 
kielen ja kirjallisuuden oppiaineiseen. Antiikin 
filosofian ja intellektuaalisen historian ohella 
olen kiinnostunut kreikkalaisesta kirjallisuudes-
ta – ja yleisemmin koko antiikin kulttuurista 
sanan laajassa merkityksessä. H

joskus saatu lehteen tukemaan yhdistyksemme 
taloutta. Lehden ulkoasu ja toimituskunta ovat 
vaihdelleet vuosien varrella ja nyt on toimitus-
kuntaan jälleen saatu tuoreita voimia. Uudet 
toimituskunnan jäsenet esittäytyvät lyhyesti alla. 
Tervetuloa mukaan Lassi, Ilkka, Katja ja Marja!

Marja Vierros, FT
 
Palaan Helikonin toimituskuntaan pitkän 
tauon jälkeen; olin mukana opiskeluaikoinani 
1998–2003. Olin myös Ateenan-instituutin 
ystävät ry:n sihteeri vuosina 2000–2004. Nyt 
olen klassillisen filologian apulaisprofessori 
Helsingin yliopistossa ja juuri aloittanut uuden 
tutkimusprojektin johdossa. Tutkimme kreikan 
kielen kehitystä soveltaen ja kehittäen digitaali-
sia menetelmiä papyruksilla ja ruukunsirpaleilla 
säilyneiden tekstien tutkimukseen. Suomen 
Ateenan-instituutti on ollut tärkeä paikka mo-
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INSTITUUTIN TOIMISTONHOITAJA Maria Mart-
zoukou aloittaa nyt Helikonissa kirjoitussarjan, 
jossa muistellaan tapahtumia ja sattumuksia 
instituutin alkuajoilta.

1984, kevät, Helsinki: Tunnen viimein 
kuuden vuoden jälkeen, että eräs aikakausi 
on päättynyt. Suunnitelmissani on palata 
takaisin Kreikkaan. Poikkean sattumal-
ta klassillisen filologian laitokselle. Siellä 
on Paavo Castrén, joka on juuri valittu 
äskettäin perustetun Suomen Ateenan-ins-
tituutin johtajan tehtävään. Juttelemme 
niitä näitä ja keskustelun päätteeksi Paavo 
paljastaa minulle ajatuksensa: ”Haluaisitko 
työskennellä instituutissa”, hän kysyy, ”ensi 
vuoden alusta alkaen? Se ei kuitenkaan riipu 
kokonaan minusta. Säätiön hallituksen täy-
tyy ensin tehdä päätös.” Että haluanko! Olin 
juuri päättänyt, että teen vallankumouk-
sellisen muutoksen elämässäni, ja nyt tämä 
ehdotus tulee minulle kuin manna taivaasta. 
Taloudellinen riippumattomuus! Palaan siis 
Kreikkaan, suoritan kokeita, menen toviksi 
Thessalonikiin opiskelemaan nykykreikkaa, 
jonne myös olin halunnut mennä, ja joulun 
jälkeen soitan Paavo Castrénille, joka sanoo: 

TUOKIOKUVIA
SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
HISTORIASTA MARIA MARTZOUKOU

”Säätiön hallitus on yksimielinen.” Minä ky-
syn: ”Milloin aloitan?” Paavo vastaa: ”Voit 
aloittaa vaikka huomenna, jos pystyt.” So-
vimme kuitenkin, että aloitan uuden työni 
helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Niinpä minä tulin. Ja jäin – kokonais-
ta 33 vuotta kului – vaikka tähtäimessäni 
olikin ollut suorittaa tutkinto ja saada ni-
mitys opettajaksi. Se oli ollut ajatukseni, 
jota olin pitänyt itsestään selvänä. Mutta 
näyttää siltä, että kaikki sujui lopulta hyvin. 
He taivuttelivat minut jäämään – Paavo ja 
silloinen säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Nils Oker-Blom ja koko säätiön hallitus – 
eivätkä vain sanoin, vaan myös teoin. Eikä 
instituutista tullut vain työpaikkani vaan 
myös kotini ja perheeni. Se on sitä vieläkin. 
Olen siitä erittäin kiitollinen.

Näette jatkossa näillä Helikonin vieraan-
varaisilla sivuilla yksittäisiä tuokiokuvia 
noista 33 vuodesta, sellaisina kuin ne palaa-
vat mieleeni – eivät välttämättä kronologise-
na sarjana vaan sellaisina, kuin ne muistan 
katsoessani vanhoja valokuvia ja lukiessani 
vanhoja sanomalehtileikkeitä. Hauskoja 
lukuhetkiä! (Suomennos Vesa Vahtikari.) H
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Aamulehti 25. huhti kuuta 1985.
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SUOMEN 
ATEENAN-INSTITUUTIN 
YSTÄVÄT RY:N 
TAPAHTUMIA

Yhdistyksen vuosi aloitettiin 23.1. Helsingin yliopis-
ton klassillisen filologian dosentin Marke Ahosen 
esittelyllä tutkimushankkeestaan Terveys, sairaus ja 
haurauden kohtaaminen antiikin ajattelussa.

Maaliskuun 22. päivänä klo 17 pidettiin yhdistyksen 
vuosikokous Tieteiden talon salissa 505. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Katja Varakas esitteli kokoukselle 
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tuloslaskelman 
vuodelta 2017 ja toiminnantarkastajan lausunnon, 
joka hyväksyttiin. Yhdistyksen johtokunnalle ja muil-
le tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Katja Varakas esitteli 
yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018 
sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2018, jotka hyväk-
syttiin. Jäsenmaksua päätettiin keskustelun jälkeen 
korottaa, joten yksilöjäsenyys on 30 €, perhejäsenyys 
40 €, opiskelijajäsenyys 10 € ja ainaisjäsenyys 350 € 
vuonna 2018.

Vuosikokous päätti johtokunnan esityksestä myöntää 
4000 € stipendin väitöskirjatutkimukseen Ateenassa 
Jasmin Lukkarille. Apurahaan sisältyy instituutin 
myöntämä majoitus Koroneos-talossa. Apurahan 
myöntäminen edellyttää yhtäjaksoista oleskelua 
Ateenassa ja apurahan käyttämistä vuoden 2018 – 
talvikauden 2019 aikana. Stipendihakemuksia tuli 
hakuajan päättymiseen mennessä kolme.

Johtokunnan jäsen Saara Kauppinen oli ilmoittanut, 
ettei ole enää vuonna 2018 käytettävissä johtokun-
taan. Johtokuntaan valittiin Laura Aho, Ilkka Kuiva-
lainen, Kaarina Lyhykäinen, Eija Paul, Leena Pietilä-
Castrén, Maija Pohjanpalo, Vesa Vahtikari ja Katja 
Varakas. Johtokunnan katsottiin olevan riittävän ko-
koinen, joten uusia jäseniä ei valittu. Vuosikokous 
valitsi puheenjohtajaksi Katja Varakkaan ja sihteeriksi 
Maija Pohjanpalon. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Anna Leena Rintala ja varatoiminnantarkastajaksi 
Eero Heimolinna.

Kokousta ennen yhdistyksen sihteeri, FM Maija 
Pohjanpalo piti esitelmän Kreikan mykeneläisajan 
huonekalut lineaari B -lähteissä.

Huhtikuun 12. päivänä pidettiin Mare Nostrum -ilta, 
jonka järjestämisvuorossa oli Villa Lanten ystävät ry. 
Tilaisuudessa esitelmöivät yhdistyksen johtokun-

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN 
TAPAHTUMIA

18.1. instituutti oli mukana Rooman- ja Lähi-idän 
instituuttien kanssa Tieteiden talolla järjestettävässä 
Tieteiden yön ohjelmassa. Illan aikana oli mahdollis-
ta tutustua antiikin peleihin muinaisessa peliluolassa. 
Tiedeinstituuttien ohjelmassa oli myös mm. tietois-
kuja ja haastatteluja antiikin maailman myyteistä ja 
taruperinteestä.

1.3. instituutin uusi harjoittelija, Nikolai Paukkonen 
Helsingin yliopistosta, aloitti viiden kuukauden mit-
taisen harjoittelunsa.

12.3. järjestettiin kirjan Arja Karivieri (ed.), The Early 
Christian Basilica of Arethousa in Macedonia I: Pro-
duction, Consumption and Trade (Papers and Mono-
graphs of the Finnish Institute at Athens 23) Helsinki 
2017, julkistamistilaisuus instituutissa. 

16.4. järjestettiin kirjan Vassilis Letsios ja Maria 
Martzoukou, Ένα καράβι αχνοφαίνεται στον 
ορίζοντα. Ο Φινλανδός περιηγητής Όσκαρ 
Έμιλ Τουντέερ στην Ελλάδα και το Χισαρλίκ 
(1881–1882), Ateena 2017, julkistamistilaisuus 
Korfulla.

nan jäsen, FT Saara Kauppinen SAIY:n edustajana, 
vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopistosta 
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n edustajana 
ja dosentti Jussi Hanska Tampereen yliopistosta Villa 
Lanten ystävät ry:n edustajana.

27.4. järjestettiin oopperaretki Ritarihuoneelle 
Fibo:n Dido ja Aeneas -kamarioopperaan.

Jäsenmaksu vuodelle 2018: 10 euroa perusopis-
kelija, 30 euroa yksilöjäsen, 40 euroa perhejäsen 
(väh. 2 hlö), ja 350 euroa ainaisjäsen.

Yhdistyksen jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen 
tilille: Nordea FI5620011800166343 viitenu-
merolla 19868. Maksun viestikenttään oma 
nimi. Jos maksat jäsenmaksun toisen henkilön 
puolesta, kirjoitathan kyseisen henkilön nimen 
viestikenttään. Kiitos yhdistyksen toiminnan 
tukemisesta!

HUOMIOI
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20.4. järjestettiin instituutissa tilaisuus Development 
and Change in Early Hellenistic Epirus, jossa puhu-
jina olivat Georgia Pliakou, Ephorate of Antiquities 
of Thesprotia: The Rural Site at Rachi-Platania in the 
Ioannina Basin, Molossia ja Tommi Turmo Helsingin 
yliopisto: Production of Ceramics and Olive Oil at the 
Rural Site of Gouriza, Thesprotia.

17.5. järjestetään instituutin 33. vuosijuhla. Tilai-
suuden esitelmöitsijänä on instituutin johtaja Björn 

Forsén. Hän esittelee kenttätyöprojektiaan otsikolla 
From Arkas to Hadrian: Cult and Politics at the Sanc-
tuary of Artemis Lykoatis, Arcadia.

30.7.–10.8. järjestetään fotogrammetrian ja kartoi-
tuksen kurssi Luoteis-Kreikan Thesprotiassa yhteis-
työssä Helsingin yliopiston arkeologian opintosuun-
nan kanssa.

MYTOLOGIAA JA ARKEOLOGIAA

ETELÄ-ITALIAN KREIKKALAISALUEILLA 1.–7.10.2018

Asiantuntijaoppaana ja matkanjohtajana on dosentti Timo Sironen, joka toimii antiikin kielten ja kulttuurin 
yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Matkaohjelmassa: Kolme yötä Napolissa (1.–3.10.) ja tutustuminen mm. kreikkalaiseen Napoliin, näköala-
paikka Capodimonteen sekä Napolin arkeologiseen museoon. Lisäksi tehdään retki Kymeen ja tutustuminen 
Italian vanhimpaan kreikkalaiseen siirtokuntaan.

Kolme yötä Paestumissa (4.–7.10). Matkalla Pa-
estumiin käydään Ischian saarella ja tutustutaan 
Pithekussaihin kreikkalaisten varhaisimpaan 
kauppa-asemaan läntisellä Välimerellä. Vierail-
laan Paestumin museossa ja arkeologisella alu-
eella. Lisäksi tehdään retki fokaialaisten perus-
tamaan kuuluisaan Eleaan. Paluumatka tehdään 
luonnonkauniin Punta Licosan eli Seireenien 
niemen kautta.

Tarkempi matkakuvaus https://ateenanystavat.
wordpress.com

Matkan hinta: 2 hh: 2189 € ja 1 hh:sta 170 € 
lisämaksu. Summaan sisältyy maksuyhdistyksen 
stipendirahastoon. Matkan hinnat edellyttävät 
vähintään 15 matkustajaa. 

Matkan maksaminen: Ennakkomaksu 600 €/hlö 
matkan vahvistuksen yhteydessä (21.5.2018). 
Loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkaa 
(20.8.2018). Halutessasi voit maksaa matkan 
luottokortilla (Visa ja Mastercard, luottokorttilisä-
maksu 1 %).

Käytännön tiedusteluihin vastaa henna.tauriai-
nen@oulunmatkatoimisto.fi ja ohjelman sisältöä 
koskeviin tiedusteluihin timo.sironen@oulu.fi.

NapoliKyme
Avernus-järvi

Ischia

Elea

Palinuro

Paestum

CAMPANIA APULIA

CALABRI A

BASILIC ATA




