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Professori Nikolaos Koroneos, Ateenan-
instituuttimme hyväntekijä on kuollut.

Viime vuosiin saakka hän kävi uskollisesti 
instituutin esitelmätilaisuuksissa, ei juuri 
pitänyt meteliä itsestään, mutta jutteli mie-
lellään ainakin henkilökunnan kanssa teke-
mistään monista matkoista. Suomessa hän 
tuli käyneeksi neljä kertaa ilmeisesti kuiten-
kin niin, ettei koskaan nähnyt toivomiaan 
revontulia.

Kielitaitoinen Nikolaos Koroneos väitte-
li tekniikan tohtoriksi Ateenan teknillisessä 
korkeakoulussa ja opiskeli myös Pariisissa ja 
Münchenissä erikoistuen tien- ja sillanra-
kentamiseen sekä lentokenttiin. Hän toimi 

1935–2018

teknillisen korkeakoulun professorina Thes-
salonikissa 1962–1967, Ateenan teknisessä 
korkeakoulussa ylimääräisenä professorina 
1966–1974 ja varsinaisena professorina 
1974–1983. Hän opetti myös sotakorkea-
koulun lentäjänosastolla 1969–1970 ja 
puolustusvoimien maantieteellisessä viras-
tossa 1976–1977. Vapaa-ajallaan hän oli 
innokas harrastelijamaalari ja postimerkkien 
keräilijä, joka suunnitteli ja rakennutti omis-
tamilleen tonteille myös joitakin kerrostalo-
ja Ateenassa. Niistä Ioannou Soutsou-kadun 
kuusikerroksinen rakennus Gizin kaupun-
ginosassa on tullut suomalaisille erityisen 
tutuksi. Koroneos lahjoitti sen syyskuussa 
1996 ja helmikuussa 1999 se otettiin täydel-
lisesti uusittuna käyttöön instituutin asun-
tolana, jolloin sen aulaan kiinnitettiin laatta 
seuraavin tekstein: "Vuonna 1996 professori 
Nikolaos-Joannis G. Koroneos lahjoitti 
kiinteistön Suomen kansalle isänsä profes-
sori Georgios N. Koroneoksen muistoksi 
ja kunnioittaakseen Suomen kansan syvää 
isänmaallisuutta osoittavia uhrauksia". 

Professori Koroneos ilmaisi myös, ettei 
olisi tehnyt lahjoitustaan ilman Suomen 
Ateenan-instituutin olemassaoloa. Hän 
edusti loistavalla tavalla niitä naisia ja mie-
hiä, jotka haluavat omalla varallisuudellaan 
tukea tiedettä ja taidetta. Tällaiset henkilöt 
ovat muuttuneet harvinaisiksi muualla, 
mutta ovat Kreikassa länsimaisen tieteen ja 
taiteen syntysijoilla vielä hyvin edustettuina. 
Suomen Ateenan-instituutti tulee olemaan 
ikuisesti kiitollinen Suomea ja sen kansaa 
ihailleen prof. Koroneoksen suurteosta. 

Leena Pietilä-Castrén & Olli Salomies
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VESA VAHTIKARI

KATSELIN TÄMÄN LEHDEN sisällysluetteloa ennen 
pääkirjoituksen kirjoittamista ja huomasin, että 
tämähän on melkein pelkkää muistelua koko 
lehti. Ilkka Kuivalainen muistelee Kreetalla käy-
määnsä kurssia ja Timo Sironen muistelee ystä-
väyhdistyksemme viimeisintä matkaa Etelä-Itali-
aan. Itse kirjoitin tähän lehteen pitkän muistelon 
omasta tutkijaopettajakaudestani instituutissa ja 
muistamme tässä lehdessä myös edesmennyttä 
instituutin hyväntekijää, professori Nikolaos 
Koroneosta. Onneksi sentään Maarit Niemisen 
ja Sebastian Boulterin artikkelit eivät ole pelkkää 
muistelua (kuten ei Oresteia-artikkelikaan).

Ensin ajattelin, että olen ehkä päätoimitta-
nut lehteä liian kauan ja että yhdistyksemme 
jäsenet ja lehtemme toimituskunta ja kaikki me 
Helikonin lukijat alamme kenties olemaan jo lii-
an vanhoja, jos kerran lehtemme sisältö on pelk-
kää muistelua. Sitten muistin, että muisti (tai 
muisto) on alun perin ollut kreikaksi mnemosyne 
(tai mneme). Titaani Mnemosyne, Uranoksen 
(taivaan) ja Gaian (maan) tytär, taas oli Kreikan 
mytologiassa runotarten eli muusien äiti. Zeus 
rakasteli Mnemosyneen kanssa yhdeksän yötä 
ja myöhemmin Mnemosyne synnytti yhdeksän 
tytärtä: Kleion (historiankirjoituksen muusa), 
Euterpeen (huilumusiikin muusa), Thaleian 
(komedian muusa), Melpomeneen (tragedian 
muusa), Terpsikhoreen (kuorolyriikan ja tans-
sin muusa), Eraton (lyyrisen lemmen- ja hym-
nirunouden muusa), Polyhymnian (tanssin, 
pantomiimin ja geometrian muusa), Uranian 
(astronomian muusa) ja Kalliopeen (epiikan ja 

kielisoitinmusiikin muusa). Muisti on siis kreik-
kalaisten mytologian mukaan muusien äiti.

Muistamisen vastakohta on unohdus, ja 
unohdus on asia, jota ei kukaan halua osakseen 
(vaikka se onkin lopulta vääjäämätöntä). Eten-
kin vainajille uskottiin jo antiikin aikaan olevan 
tärkeää, että heidät muistetaan. Näin pikku-
joulujen aikaan on myös hyvä osata juhlia niin, 
että muistaa juhlien tapahtumat vielä seuraava-
nakin päivänä. Muisti ja muistelu ovat ainakin 
aika ajoin hyviä asioita – ja jotkin tieteen- ja 
taiteenlajit suorastaan edellyttävät muistelua. 
Kreikkalaisen historiankirjoituksen isänä pidetty 
Herodotoskin mainitsee kirjoittaneensa Histo-
riateoksensa: ”jotteivat ihmisten toimet aikojen 
kuluessa hälvenisi, eivätkä ne suuret ja ihmeel-
liset teot, joita osaksi helleenit, osaksi barbaarit, 
ovat suorittaneet, jäisi maineettomiksi”.

Helikon on osa Suomen Ateenan-instituutin 
ystävät ry:n muistia, se tallentaa yhdistyksemme 
ja sen jäsenten teot jälkipolville. Pitäkää siis leh-
tenne hyvässä tallessa. H

Pääkirjoitus

MUISTI ON
MUUSIEN ÄITI
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KREIKASSA TOIMIVA Britannian tiedeinstituutti 
British School at Athens hallinnoi Kreetalla tut-
kimuskeskusta, joka toimii Knossoksen pronssi-
kautisen palatsin kaivauksia johtaneen sir Art-
hur Evansin hankkimalla alueella. Varsinaisena 
keskuksena on alun perin riehakkaasta kaivaus-
elämästä erilliseksi ja hillitymmäksi tilaksi nais-
tutkijoille remontoitu vanha turkkilaisaikainen 
taverna. Sen sivurakennuksissa on tutkimuskes-
kuksen kuraattorin asunto, työtilat sekä hyvä 
Kreetaan ja erityisesti minolaiseen kulttuuriin 
keskittyvä kirjasto, jossa myös kurssin luennot 
pidettiin. Jo muutamana vuonna järjestetty Post-
graduate Course in Prehistoric, Greek and Roman 
Pottery sattui Kreikassa vietetyn pääsiäisen ajan-
kohtaan huhtikuun alkupuolelle.

Evansin ajan päärakennus Villa Ariadne ra-
kennettiin vuonna 1906 paikalle, josta hän oli 
katsellut minolaisen palatsin suuntaan jo käy-
dessään paikalla turkkilaisvallan viime hetkinä. 
Talon suunnitteli kaivauksiin osallistunut ark-
kitehti Christian Doll, ja sen ympärille istutet-
tiin myös hieno puutarha, jonka kasvit tuotiin 
Manner-Kreikasta. Evans lahjoitti 1920-luvulla 
Knossoksen tilukset ja rahaa kuraattorinvirkaa 
varten Brittikoululle, joka puolestaan 1950-lu-
vulla lahjoitti maat ja rakennukset edelleen 
Kreikan valtiolle. Brittien omassa hallinnassa ja 
huollettavina on edelleen taverna sivurakennuk-
sineen, ja he voivat myös kaivaa Evansin entisillä 
mailla. Villa Ariadnen päärakennusta voidaan 
kuitenkin yhä käyttää majoittumiseen, mutta ra-
kennuksen ylläpitovastuu kuuluu kreikkalaisille.  

KERAMIIKANTUTKIMUKSEN 
KURSSILLA KNOSSOKSESSA ILKKA KUIVALAINEN

Stratigrafisen museon sisäänkäyntiä koristavat myös 
kaksoiskirveet.

Villa Ariadnen alueen portti, jonka vierellä sijaitsee 
kuraattorin asunto ja kirjasto.

Rakennuksessa on edelleen jäljellä Evansin yksi-
tyinen kylpyhuone omine boilereineen, talvella 
villa on ilmeisesti tyhjillään. Sinne majoitettiin 
miespuoliset kurssilaiset sekä yksi naiskurssilai-
nen, joka ei mahtunut tavernan hostelliin. Yöt 
olivat ensimmäisellä viikolla järkyttävän kylmiä, 

Kuvat: Ilkka kuivalainen
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eikä mikään vaatekerta tuntunut pelastavan yö-
unia vilunväreiltä. Onneksi kevät saapui kurssin 
toisella viikolla.

Villa Ariadne oli myös Kreikan kuninkaan 
Yrjö II:n asuntona pakomatkalla saksalaisten 
tieltä huhtikuussa 1941, minkä jälkeen se miehi-
tyksen aikaan toimi Kreetan saksalaisen komen-
tajan asuntona. Tuolloin joitain antikviteetteja 
vietiin myös Saksaan, josta niitä on sittemmin 
palautettu. Taverna toimi puolestaan ensin 
brittien, sitten saksalaisten sotasairaalana, jonka 
vuoteita on hostellissa yhä käytössä. Saksalaisten 
antauduttua toukokuussa 1945 Villa Ariadnesta 
tuli brittikomentajan asunto.

Knossoksen tutkimuskeskuksen toisena 
kuraattorina 1930–1934 toimineen ja sen 
kirjaston perustaneen John Pendleburyn ten-
niskentän paikalle rakennettiin 1960-luvulla 
pronssikautisen palatsin alueelle aikaisemmin 

varastoituja löytöjä varten Stratigrafinen museo. 
Se on pääosin täynnä keramiikkaa sekä palatsis-
ta että muista Knossoksen alueen kaivauksista. 
Kaikkein arvokkaimmat esineet oli jo aiemmin 
viety Iraklionin arkeologiseen museoon, mutta 
merkittäviä löytöjä on edelleen monen varasto-
huoneen verran. Stratigrafinen museo ei olekaan 
näyttelytila, vaan pikemminkin varasto. Se on 
kärsinyt vakausongelmista, koska esimerkiksi 
sen takaseinästä alkaa heti kaivausalue, eikä ra-
kennuksessa ole lämmitystä, joten britit suunnit-
televat sen korvaamista uudella. Jo 1970-luvulla 
kaavailtu laajennus kariutui alta paljastuneisiin 
raunioihin.

Stratigrafisen museon salissa ja sisäpihalla 
suoritettiin kurssin käytännölliset osiot. Lu-
kuisille pöydille levitettiin aina vain uusien ke-
ramiikkalaatikoiden sisältöjä – eri aikakausilta 
ja erilaisia keramiikkatyypejä. Kurssin ohjelma 

Villa Aridnen julkisivua. Makuuhuoneet ovat pohjakerroksessa.
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olikin antoisa mutta tiukka. Osallistujia oli 
eri puolilta Eurooppaa ja Amerikasta, kaksi 
Suomestakin. Tärkeimmät luennoitsijat olivat 
professori Todd Whitelaw, Aigeian alueen arke-
ologian professori, ja keramiikan petrografian 
tutkija Patrick Quinn, molemmat University 
College of Londonista, sekä Colin Macdonald, 
Knossoksen pitkäaikainen kuraattori ja Kreetaan 
erikoistunut Brittikoulun tutkija. Retkillä toimi 
oppaana Knossoksen nykyinen kuraattori Kostis 
Christakis. Kaikkiaan opettajia oli kahdeksan, 
mutta osa oli paikalla vain omien erikoisalojen-
sa ajan. Osa luennoista oli teoriaa ja osa liittyi 
enemmän käytäntöön. Aiheet vaihtelivat kera-
miikan tuotannosta etnoarkeologiaan, keramii-
kan levinneisyydestä ja kaupasta luokitteluun 
ja tilastolliseen analyysiin. Pääosan kurssista 

Keramiikanpolttouuni on juuri avattu.

Ylhäällä: Villa Ariadnen vesiränniä koristavat minolai-
selle kulttuurille tyypilliset kaksoiskirveet.

Alhaalla: Knossoksen palatsin jättiläispithoksia.
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muodostivat kuitenkin tutustuminen knossos-
laiseen keramiikkaan Stratigrafisessa museossa. 
Materiaali käytiin läpi kronologisessa järjestyk-
sessä alkaen neoliittisesta ja päätyen keisariajan 
ja myöhäisantiikin aineistoon. Pääsimme myös 
opettelemaan keramiikan piirtämistä ja lopuk-
si tehtiin omakohtainen keramiikka-analyysi, 
mikä oli todella antoisaa. Meillä kurssilaisilla oli 
mahdollisuus toivoa myös kiinteämmin omiin 
kiinnostuksiimme liittyviä aineistotyyppejä, 
ja sainkin kahteen eri kulttiyhteyteen liittyvää 
esineistöä, lamppuja, kantharoksia, attikalaista 
pienoiskeramiikkaa, loimipainoja ja figuriineja. 
Toinen oli peräisin Knossoksen palatsialueelle 
myöhemmin, hellenistisenä aikana kohonneesta 
pyhäköstä, toinen taas votiivikätköstä Monasti-
riako Kefali hautausmaalta läheltä Knossosta.

Kurssiin kuului tutustuminen Knossoksen 
palatsiin, jossa kävin myös vähäisellä vapaa-ajalla. 
Yhden kokopäiväretken kohteina olivat Thrap-
sanon keramiikkakylä, jossa vierailimme nykyai-
kaisessa keramiikkaosuuskunnassa, ja Galataksen 
1990-luvulla tutkittu minolainen palatsi. Toinen 
kokopäiväretki suuntautui Margariteksen kera-
miikkakylään. Siellä pääsimme avaamaan van-
hanaikaista polttouunia taivasalla ja siirtämään 

astiat jälkikäsittelyyn 
vedellä täytettäviksi 
niiden pinnan tiiviy-
den varmistamiseksi, 
näkemään saven 
esivalmisteluja sekä 
sitä, miten dreijalla 
tehdään minolaisajal-
le tyypillisiä vaaseja. 
Kolmas kokopäivä-

retken kohde oli Mesaran tasanko saaren ete-
läosassa, jossa kävimme Kreetan roomalaisajan 
pääkaupungissa Gortyksessa sekä Faistoksen 
minolaisessa palatsissa. Lisäksi teimme retken 
Iraklionin museoon.

Mieleen jäi erityisesti se, että juhlakeramii-
kan sijaan kannattaa aina katsoa yksinkertaisia 
käyttöesineitä kuten kuppeja, joissa erot eri 
aika kausien välillä saattavat olla hyvinkin pienet, 
mutta sitä informatiivisemmat. Olipa kyse maas-
toinventoinnista tai varsinaisesta arkeologisesta 
kaivauksesta, voi tutkimuskohteesta riippuen 
keramiikasta saada irti monenlaisia tuloksia esi-
merkiksi keramiikan määristä, kulkeutumisesta, 
yhteiskunnallisesta tilanteesta tai ruokailutottu-
muksista. Keramiikka on monipuolista, se on 
useimmiten lukuisin löytökohde – näin myös 
Knossoksessa – sekä kestävä ja informatiivinen 
pienenäkin palasena. H

Knossoksen alueen 
karttaa. Taverna on tien 
laidassa ja Stratigrafinen 
museo (paikalla vaalea 
numero 206) itse Villa 
Aridanen alapuolella.

http://www.greece-is.com/lesser-known-treasure-
knossos/

https://www.bsa.ac.uk/about-us/knossos-rese-
arch-centre/history-knossos/

LISÄTIETOJA VILLA ARIADNESTA 
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PETROS ON PAIMENTANUT vuohiaan Despotikon 
saarella pienestä pitäen, kaikkiaan viitisenkym-
mentä vuotta. Arkeologiset kenttätyöt aloitettiin 
saarella 1997, jolloin hänen temppelin päällä 
sijainnut talonsa ja vuohien karsina oli siirret-
tävä syrjemmälle. Nyt, kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin, samainen Petros tuo edelleen työ-
porukalle vuohenmaitoa. 

Despotiko on vajaan kahdeksan neliökilo-
metrin kokoinen pieni saari Kykladien saari-
ryhmässä eteläisellä Aigeianmerellä. Aivan sen 
itäpuolella ovat Antiparoksen ja Paroksen saaret, 
joista ensin mainitusta sen erottaa vain 700 met-
rin pituinen matala salmi, ja länsipuolella on 
vieläkin pienempi Strongylon saari. Despotiko 
on läpi pitkän historiansa ollut tärkeä ankkuri-
paikka, löytöainei perusteella antiikin aikaiset 
yhteydet olivat manner-Kreikkaan, itäiselle 

DESPOTIKO –
PAIMENEN ASUTTAMA SAARI SEBASTIAN BOULTER

Arkaaisen temppelin ja hestiatorion restaurointi.

Kuvat: Sebastian Boulter

Ylhäällä: Ilias Sipsas ja Christos Bligiannos.

Alhaalla: Panagiotis Zestanakis.
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Välimerelle ja Pohjois-Afrikkaan. Arkeologiset 
tutkimukset ovat keskittyneet saaren koillis-
osaan Mantraan. Despotikon historia ulottuu 
pronssikaudelle, ja löytöjä on erityisen paljon 
arkaaiselta ajalta aina frankkilaisaikaan.  

ARKAAINEN APOLLONIN
TEMPPELI JA SEN RESTAUROINTI

Jannos Kouragioksen johdolla tehdyissä 
kaivauk sissa on saatu selville, että arkaaisella 
ajalla n. 550 eKr. rakennetun doorilaistemppe-
lin kahdesta huonetilasta toinen oli pyhitetty 
Apollonille, toinen hänen kaksoissisarelleen 
Artemiille. Temppelin kylkeen rakennettiin 
melko pian hestiatorion eli ruokasali. Juuri näitä 
kolmea kohdetta on restauroitu vuodesta 2014. 
Pyhäkön kulttitoiminnan sydämen muodos-
ti temppelin edustalla sijaitseva alttari, jonka 
erikoisuutena on sen puolipyöreä muoto. Niin 
temppelirakennusten muodostama kokonaisuus 
kuin alttari ovat rakenteiltaan poikkeuksellisia ja 
niille on vaikeaa löytää suoria paralleeleja.Entisöityjä pylväitä.

Petros-paimenen aasi ja pari vuohea. 
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Temppeliin käytetty marmori on peräisin 
Paroksen kuululta marmorisaarelta, jonka kaivos 
on nykyään suljettu. Ilias Sipsas, eräs työmie-
histä kertoo, että he hakivat viereiseltä Stongili 
saarelta pylväiden osia, jotka tutkimushankkeen 
arkkitehdin Goulielmos Orestidesin mukaan 
ovat peräisin juuri Despotikon Apollonin temp-
pelistä. Marmoriosia oli käytetty Stongili saaren 
jo aikaa sitten raunioituneen kirkon rakennus-
materiaalina. Niitä oli vierinyt karulle ranta-
kivikolle, josta ne siirreltiin pitkospuita pitkin 
veneeseen ja lopulta takaisin Despotikoon. 

Rakennusten perustusten restaurointiin 
työporukan käyttöön oli Paroksen museosta an-
nettu ruosteinen antiikkivinssi, joka kuitenkin 
petti pylväsrivistön marmoriosien nostossa. Res-
taurointityöryhmän vetäjä Panagiotis Zestanakis 
on perehtynyt ikiaikaisiin nosto- ja siirtoteknii-
koihin, ja työmiehet saivatkin aluksi turvautua 
väkipyöriin, vipuvarsiin, kiiloihin, ramppeihin 
jne., kunnes saivat käyttöönsä nykyaikaiset mar-
morinsiirtovälineet ja rakennustelineet. 

RESTAUROINNISTA

Restaurointityössä alkuperäiset marmoriosat 
istutetaan uuteen Naksoksen saarelta tuotuun 
marmoriin, joka koverretaan nykytekniikalla ja 
tietokoneohjelmalla vanhan marmorifragmentin 
muotoon. Pylväät kootaan sylinterin muotoisista 
osista, kuten on ennenkin tehty, liitetään yh-
teen titaanitangoilla ja tanskalaisella Aalborgin 
sementillä. Titaanitankoja varten marmoriin 
porataan kaksi reikää, joiden paikat mitataan 
kolmella pisteellä harppia käyttäen. 

Vieraillessani saarella Ilias Sipsas ja Chris-
tos Bligiannos asettivat paikalleen temppelin 
uutta ovikynnystä, painoltaan 1500 kiloa. Ark-
kitehti Williams arvelee alkuperäisten kivien 
kulkeu tuneen Venetsiaan. Evangelos Hatzis 
ja Jannoulis Skaris muurasivat temppelin ja 
hestiatorionin väliseinää, johon sisällytetään 
tallella olevia alku peräisiä marmoriosia. Uudet 
osat käsitellään samanlaisilla taltoilla kuin ar-
kaaiseen aikaan. 

Evangelos Chatzis.
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KAIVAUSTEN ESINEISTÖSTÄ

Antiikin kirjoitetuissa lähteissä Despotiko 
tunnetaan nimellä Prepesinthos ja sen mainit-
see sekä Strabon Geografiassaan että Plinius 
nuorempi Luonnonhistoriassaan. Despotikon 
Apollonin temppelistä ei kuitenkaan ole histo-
riallisia tai kirjallisia lähteitä, mutta Apollonin 
ja Artemiin nimi esiintyy paikalta löytyneissä 
keramiikkafragmentteissa. Temppeliin ja sen 
kulttiin liittyvä yksityiskohtaisempi tieto tulee 
rakenteista ja löydetystä esineistöstä, jota on 
esillä Parikian arkeologisessa museossa Parok-
sella. Huomattava löydös on esimerkiksi pieni 
kore-veistos (nuori vaatetettu nainen), jonka 
alkuperäinen väritys on säilynyt tavallista pa-

remmin. Kolmen suurikokoisen kourosveis-
toksen (alaston nuori mies) osat ovat antaneet 
saarelle nykyisin käytössä olevan lempinimen 
"Kouroksen saari". Löytöaineisto on osoituk-
sena Despotikon yhteyksistä muille Kykladien 
saarille sekä Korinttiin, Itä-Jooniaan, Kyprok-
selle ja Egyptiin. Despotikon temppeli lienee 
ollut yksi Apollonin päätemppelin ja Deloksen 
pyhän saaren ympärillä sijainneista pienemmis-
tä satelliittipyhäköistä. H

Artikkelin kirjoittaja on taiteilija, joka asusti 
Koroneos-talon taiteilijahuoneistossa keväällä 
2018 ja oli instituutissa projektityöntekijänä 
syksyllä 2018. www.sebastianboulter.com

Entisöinnin kohde.
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OLIN ONNEKAS ja sain työskennellä Suomen 
Ateenan-instituutissa jo toistamiseen. Olin ins-
tituutin assistenttina 2007–2010 ja tällä kertaa 
työskentelin siellä tutkijaopettajana 1.1.2015–
30.6.2018. Kerron ohessa Helikonin lukijoille 
työstäni instituutissa. Instituutin tutkijaopetta-
jan työhön kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

1. Harjoittelijat
2. Kurssitoiminta
3.  Instituutin julkaisut ja kirjavaihto sekä kirjo-

jen tilaaminen
4.  Instituutin järjestämät tapahtumat
5.  Vieraat, tukidelegaatio, media
6. Instituutin www-sivut
7. Varmuuskopiot, virusturva ja instituutin 

tietokoneet
8. Tutkijaopettajan oma tutkimus

HARJOITTELIJAT

Instituutissa oli vuosittain kaksi Opetushallituk-
sen haun kautta tullutta harjoittelijaa, kumpikin 
viisi kuukautta kerrallaan, sekä satunnaisesti 
Erasmus+ -haun kautta tulleita harjoittelijoita 
3–6 kuukauden harjoittelujaksoissa. Tutkija-
opettajana vastasin yhteydenpidosta Opetushal-
litukseen ja yliopistojen urapalveluihin ja har-
joitteluneuvontaan sekä opastin harjoittelijoita 
heidän työtehtävissään instituutissa ja laadin 
heille työtodistukset sekä raportit harjoitteluista 
Opetushallitukseen ja harjoittelijoiden omiin 

LYHYT JOHDATUS SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
TUTKIJAOPETTAJAN TYÖHÖN VESA VAHTIKARI

yliopistoihin. Harjoittelijat osallistuvat insti-
tuutin töihin kykyjensä ja osaamisensa mukaan 
ja instituutti tarjosi harjoittelijoille majoituk-
sen instituutin asuntolassa harjoittelun ajaksi. 
Instituuttiharjoittelun hyöty on kaksipuolinen, 
tarkoitus on, että harjoittelija oppii harjoitte-
luaikanaan jotain uutta ja että myös instituutti 
hyötyy harjoittelijan työpanoksesta.

Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluivat 
niin yleiset toimistotyöt kuin erilaiset graafiset 
tehtävätkin, tapahtumakutsujen, käsiohjelmi-
en, esitteiden, julisteiden, kirjanmerkkien ja 
postikorttien suunnittelu ja taitto. Lisäksi har-
joittelijat päivittävät instituutin www-sivuja, 
Facebook-profiilia ja blogia sekä ottavat valo-
kuvia instituutin tapahtumissa ja avustavat ta-
pahtumien järjestämisessä. Osa harjoittelijoista 
on harjoitteluaikanaan osallistunut myös arke-
ologisiin kenttätöihin instituutin projekteissa. 
Osa harjoittelijoista osallistui myös instituutin 

Instituutin harjoittelijat Riikka Muhonen ja Anna-Maria 
Wilskman.

Kuva Vesa Vahtikari
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julkaisujen tekemiseen skannaamalla ja käsitte-
lemällä valokuvia, tarkastamalla bibliografioita 
ja oikolukemalla vedoksia. 

Instituutin tutkijaopettajan omasta työajasta 
meni jonkin verran aikaa uusien harjoittelijoi-
den opastamiseen talon tavoille ja esimerkiksi 
InDesignin ja Photoshopin käytön opettami-
seen, mutta harjoittelijoiden osaamisesta ja työ-
panoksesta oli myös todellista hyötyä instituu-
tille. Instituutissa oli välillä 1.1.2015–30.6.2018 
seuraavat 11 harjoittelijaa:

1.9.2014–31.1.2015 Tintti Tupola

16.2.2015–30.6.2015 Uula Neitola

1.9.2015–31.1.2016 Milla Jokinen

11.1.2016–30.6.2016 Riikka Muhonen

1.2.2016–30.6.2016 Anna-Maria Wilskman

5.9.2016–31.1.2017 Riikka Pulkkinen

5.9.2016–31.12.2016 Lasse Hytönen

10.10.2016–31.3.2017 Wilhelmiina Koivuniemi

1.2.2017–30.6.2017 Tuuli Kasso

4.9.2017–31.1.2018 Heidi Kovanen

1.3.2018–31.7.2018 Nikolai Paukkonen

Harjoittelijat olivat Tampereen, Oulun, Helsin-
gin ja Jyväskylän yliopistoista ja heidän pääainei-
naan olivat ainakin filosofia, Kreikan kieli ja 
kirjallisuus, historia, kirjallisuus, poliittinen his-
toria ja arkeologia. Jokaisen harjoittelijan kanssa 
oli erittäin mukavaa työskennellä − toivottavasti 
tunne oli molemminpuolinen.

Harjoittelijoiden ja vakiohenkilökunnan 
lisäksi instituutissa työskenteli henkilöitä myös 
muissa tehtävissä. Maija Lehikoinen oli instituu-
tin tapahtumatuottaja (tai tapaturmatuottaja, 
kuten Maija itse sanoi) instituutin 30-vuotis-
juhlavuoden ajan. Keväällä 2018 instituutin 
asuntolan taitelija-asuntolassa asunut Sebastian 
Boulter sai mahdollisuuden Tampereen TE-
keskuksen tukemaan työharjoitteluun. Siihen 
liittyvässä byrokratiassa oli hiukan selvittämistä, 
mutta lopulta saimme Sebastianin instituuttiin 
loppuvuodeksi 2018. Sekä Maijan että Sebastia-
nin kanssa oli ilo työskennellä.

KURSSITOIMINTA

Suomen Ateenan-instituutti järjesti vuosittain 
perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille 
tarkoitetun Antiikin Kreikan johdantokurs-
sin. Tämä monitieteinen kurssi oli tarkoitettu 
esimerkiksi arkeologian, historian, klassillisen 
filologian, arkkitehtuurin, filosofian ja taitei-
den tutkimuksen opiskelijoille. Kurssin aikana 
tutustuttiin laajasti antiikin aineelliseen kult-
tuuriin sekä antiikintutkimuksen lähteisiin ja 
metodeihin. Opetus tapahtui pääasiallisesti 
arkeologisilla alueilla ja museoissa eri puolilla 
Kreikkaa, minkä lisäksi kurssiohjelmaan kuului 
luentoja. Jokainen kurssille hyväksytty opiske-
lija kirjoitti kurssipäiväkirjan ja piti kurssilla 2 
kohde-esittelyä tai alustusta. Kurssin lopuksi 
järjestettiin myös kirjallinen koe.

Antiikin Kreikan johdantokurssi 2016 Filippissä.. ... ja 2017 Olympiassa.

Kuvat: Vesa Vahtikari
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Tutkijaopettaja vastasi kaikista kurssin käy-
tännön järjestelyistä. Hän suunnitteli kurssin 
tarkan aikataulun, varasi hotellit ja laivaliput ja 
sopi instituutin ulkopuolisten luennoitsijoiden 
kanssa luentojen aiheet ja ajankohdat sekä vie-
railut museoihin ja esimerkiksi Suomen suur-
lähetystöön. Kurssin aikana (syys-lokakuussa) 
tutkijaopettajan työpäivät venyivät aamusta 
iltaan. Tutkijaopettaja oli samanaikaisesti kuski, 
matkaopas ja opettaja. Hän heräsi aamuisin en-
simmäisenä ja haki pikkubussin ja iltaisin hän 
vei ensin opiskelijat hotellille tai asuntolaan ja 
lähti sitten vielä etsimään parkkipaikkaa pikku-
bussille. Tutkijaopettajalla oli koko ajan muka-
naan monia papereita ja karttoja, museoiden ja 
luennoitsijoiden yhteystiedot, kasa oppaita sekä 
särkylääkkeitä, laastareita ja aurinkorasvaa. Hän 
meni tarvittaessa myös poliisiasemalle tekemään 
rikosilmoituksen, jos joltain kurssilaiselta va-
rastettiin lompakko ja vakuutusyhtiötä varten 
tarvittiin paperi varkaudesta. 

Kurssien vetäminen oli erittäin mielenkiin-
toista ja opettavaista työtä. Jokaisella kurssilla oli 
omanlaisensa ryhmähenki ja huumori. Uskon, 
että kurssilaiset saivat kursseilta paljon koke-
muksia ja oppivat uusia asioita. Keskustelimme 
paljon myös kurssin ulkopuolisista asioista ja 
myös vitsailimme paljon. Tulen itse muista-
maan jokaisen vetämäni kurssin tapahtumat ja 
kurssilaiset ainakin rollaattorivaiheeseen saakka. 
Toivottavasti tapaan mahdollisimman monia 
kurssilaisia vielä tulevaisuudessa eri tilanteissa, 
Kreikassa ja Suomessa, luennoilla ja konferens-
seissa, yliopistolla ja olutlasin ääressä.

Vuonna 2015 instituutti aloitti yhteistyössä 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
(Hyol ry) sekä Opetus-, kasvatus- ja koulutus-
alojen säätiön (OKKA) kanssa opettajille suun-
nattujen kurssien järjestämisen. Näiden kurssien 

ohjelmaan kuului vierailuja arkeologisille alueil-
le ja tutustumisia museoihin sekä vierailut Poh-
joismaiseen kirjastoon, Suomen suurlähetystöön 
ja Kreikan parlamenttiin. Lisäksi opettajat tapa-
sivat instituutin tiloissa kreikkalaisia kollegojaan 
ja kuuntelivat luentoja sekä antiikin Kreikasta 
että Kreikan lähihistoriasta ja nykypäivästä. 
Näidenkin kurssien suunnittelusta ja käytännön 
toteuttamisesta vastasi tutkijaopettaja. 

Lisäksi myös eri yliopistojen ja pääaineiden 
opiskelijoita vieraili Ateenassa ja instituutissa 
omilla ja instituutin kanssa yhteistyössä järjes-
tetyillä kursseilla. Tutkijaopettajana osallistuin 
myös näiden kurssien toteutukseen ohjelman 
suunnittelun, luentojen ja opastusten muodos-
sa. Toisen toimikauteni aikana instituutissa jär-
jestettiin seuraavat kurssit:

3.–14.6.2015 Historian ja yhteiskuntaopin opettaji-
en liiton (Hyol ry) jatkokoulutuskurssi (10 opettajaa)

6.−13.6.2015 Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen 
säätiön (OKKA) opettajien kesäkoulu Ateenassa (11 
opettajaa)

2.9.−6.10.2015 Antiikin Kreikan johdantokurssi (8 
opiskelijaa)

Kuva: Vesa Vahtikari
Kuva: Anna-M

aria W
ilskm

an
Ylhäällä: Opetustuokio instituutin puutarhassa tou-
kokuussa 2016. 
Alhaalla: Okka-säätiön kesäkoululaiset Dionysos-
teatterissa kesällä 2017.
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11.1.−26.2.2016 Klassillisen arkeologian syventävien 
opintojen kurssi yliopistonlehtori, dos. Leena Pietilä-
Castrénin johdolla (4 opiskelijaa)

4.−7.5.2016 Monitieteinen Kreikan kulttuurin 
tutkimuksen kurssi yliopistonlehtori, dos, Renja 
Suominen-Kokkosen johdolla (9 opiskelijaa)

10.−14.5.2016 Kulttuurit kulkevat: antiikin ja 
Lähi-Idän kulttuurinen vuorovaikutus, professorien 
Jaakko-Hämeen-Anttila ja Mika Kajava johdolla (8 
opiskelijaa)

6.–17.6.2016 Historian ja yhteiskuntaopin opettaji-
en liiton (Hyol ry) jatkokoulutuskurssi (12 opettajaa)

5.9.−5.10.2016 Antiikin Kreikan johdantokurssi (8 
opiskelijaa)

10.–17.6. 2017: "Opettajien kesäkoulu Ateenassa" 
yhdessä OKKA-säätiön kanssa (11 opettajaa)

4.9.−4.10.2017 Antiikin Kreikan johdantokurssi (8 
opiskelijaa).

INSTITUUTIN JULKAISUT JA KIRJAVAIHTO

Tutkijaopettajan työhön kuului myös instituutin 
julkaisuiden editointi, taittaminen ja toimitta-
minen painoon. Vuosina 2015–2018 instituutti 
julkaisi seuraavat kirjat (joista keskimmäisen 
taittoi ja toimitti painoon Esko Tikkala). 

Petra Pakkanen and Susanne Bocher (eds.), Cult Ma-
terial. From Archaeological Deposits to Interpretation of 
Early Greek Religion, Papers and Monographs of the 
Finnish Institute at Athens 21, Helsinki 2015.

Björn Forsén, Nena Galanidou and Esko Tikkala 
(eds.), Thesprotia Expedition III. Landscapes of Noma-
dism and Sedentism, Papers and Monographs of the 
Finnish Institute at Athens 22, Helsinki 2016.

Arja Karivieri (ed.), The Early Christian Basilica of 
Arethousa in Macedonia I: Production, Consumption 
and Trade, Papers and Monographs of the Finnish 
Institute at Athens 23, Helsinki, 2017.

Instituutti lähetti aina uuden PMFIA-volyymin 
ilmestyttyä sen noin 100 paikkaan vaihtokappa-
leena ja sai puolestaan paljon kirjoja vaihdossa. 
Kaikki kirjat, jotka vain kelpasivat, annettiin 
pohjoismaiseen kirjastoon. Kirjat, joita insti-
tuutissa ei haluttu pitää ja jotka jo löytyivät 
pohjoismaisesta kirjastosta (yleensä ruotsalaisten 
lahjoittamina), lahjoitettiin Helsinkiin Kan-
salliskirjastoon. Instituutti myös osti kirjoja 
muutaman kerran vuodessa. Ennen tilausta piti 
ilmoittaa pohjoismaiseen kirjastoon, mitä kir-
joja olimme tilaamassa, ettei tullut vahingossa 
tilattua kirjoja, joita myös ruotsalaiset tai tans-
kalaiset tai norjalaiset olivat tilaamassa. Kaikista 
instituutin saamista ja tilaamista sekä pois an-
netuista kirjoista pidettiin listaa. Tutkijaopettaja 
vastasi instituutin kirjavaihdosta.

Instituutin oman kirjasarjan lisäksi insti-
tuutti julkaisi myös muita teoksia, esimerkiksi 
näyttelyjulkaisuja. Osallistuin tutkijaopettajana 
seuraavien julkaisujen tekemiseen: 

Tiede Suomen ulkomailla toimivissa instituuteissa. Tie-
teellisen toiminnan kartoitus vuosilta 2010–2014, Toi-
mittaneet Eeva-Maria Viitanen, Jari Pakkanen ja Vesa 
Vahtikari, Helsinki 2015. ISBN 978-952-7170-00-7

Φινλανδοί Αρχιτέκτονες με το βλέμμα στην 
Ελλάδα. Σκίτσα και φωτογραφίες – Finnish 
Architects Gazing upon Greece. Sketches and Photo-
graphs, Επιμέλεια/Editors Μαρία Μαρτζούκου, 
Jari Pakkanen, Timo Tuomi, Helsinki 2016. ISBN 
978-952-68500-1-6

Γιόραν Σιλντ, Ταξίδια στην Ανατολική 
Μεσόγειο, Επιμέλεια Μαρία Γουρδουμπά, 
Μαρία Μαρτζούκου, © Christine ja Göran Schild-
tin säätiö, Helsinki 2017. ISBN 978-952-68113-4-5

PMFIA-sarjan julkaisuja.

Kuva: H
eidi Kovanen
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INSTITUUTIN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT

Instituutti järjesti vuosittain monia erilaisia 
tapahtumia (vuosijuhla, seminaareja, esitelmiä, 
konferensseja, elokuvanäytöksiä, taidenäyttelyjä, 
konsertteja). Tapahtumien järjestely ja niihin liit-
tyvien kutsujen, esitteiden ja ohjelmien suunnit-
telu, painatus ja julkaiseminen ja tapahtumista 
tiedottaminen (postitse, s-postilla, www-sivuilla 
ja Facebookissa) kuuluivat myös instituutin tut-
kijaopettajan työsarkaan. Instituutin johtajan 
lisäksi myös tutkijaopettaja sopi tilaisuuksien 
päivämääristä ja otsikoista luennoitsijoiden ja 
taiteilijoiden kanssa. 

Näiden lisäksi Instituutti järjesti myös näyt-
telysarjan suomalaisista arkkitehdeista Kreikas-
sa. Näyttely oli esillä Ateenassa, Korfulla, Thes-
salonikissa ja Haniassa. Instituutti oli mukana 
järjestämässä myös Ateenassa ja Thessalonikissa 
pidettyjä Sibeliuksen 150-juhlavuoden konsert-
teja. Lisäksi instituutti osallistui mm. Tieteen 
päiville ja Tieteiden yöhön ja Helsingin ja Turun 
kirjamessuille sekä järjesti luentoja, seminaareja, 
kollokvioita, keskustelu- ja kirjanjulkistustilai-
suuksia sekä yleisöopastuksia myös Suomessa. 

VIERAAT, TUKIDELEGAATIO, MEDIA

Instituutilla kävi kaikenlaisia vieraita ja aina 
välillä oli erilaisia lounaita, illallisia, illanvietto-
ja jne. joihin osallistuminen oli osa instituutin 
tutkijaopettajan ja johtajan työtä. Johtaja ja/tai 
tutkijaopettaja myös esittelivät instituuttia kai-
kille instituutilla vieraileville ryhmille.

Instituutissa kävi vuonna 2015 vieraskirjan 
mukaan yhteensä 726 henkilöä. Instituutissa 
vierailivat muun muassa seuraavat suomalaiset 
ryhmät: Forssan yhteislyseo ja Lumon lukio 
7.–8.5., Museoalan ammattiliiton hallitus 30.5., 
Turun normaalikoulu 13.10. ja Hämeen kesäyli-
opiston antiikin filosofian ja mytologian ryhmä 
30.11.

Instituutissa kävi 2016 vieraskirjan mukaan 
yhteensä 743 henkilöä. Instituutissa vierailivat 
muun muassa seuraavat suomalaiset ryhmät: 
19.1. vierailijoita Suomen suurlähetystöstä ja 
merimieskirkosta, 22.1. Ryhmä Helsingin yli-
opistosta, 31.3. Senaatti-kiinteistöjen edustajien 
vierailu, 15.4. Kaarinan lukion vierailu, 26.4. 
Porkkalan lukion ja Turun normaalikoulun ryh-
mät, 27.4. Oulun ja Jyväskylän normaalikoulu-

Milka Alasen valokuvanäyttelyn avajaiset.

Kuva: M
illa Jokinen
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jen lukiot, 3.5. Turun suomalaisen yhteiskoulun 
lukio ja Oulun normaalikoulun lukio, 4.5. Tam-
pereen normaalikoulun lukio, 10.5. Kannuksen 
lukio, 21.5. Tampereen yliopiston filosofian 
opiskelijoiden ryhmä Aatos, 26.5. Kiila ry:n 
edustajat, 4.9. Suomen tiedetoimittajain liitto 
ry:n hallitus, 26.11. Merimieskirkon Suomi-
koulun vierailu, 5.12. kirjailija Torsti Lehtisen 
kurssilaisia Hämeen kesäyliopiston "Sokrates ja 
Pegasos" -kurssilta.

Instituutissa kävi 2017 vieraskirjan mukaan 
noin 640 henkilöä vuonna 2017. Muun mu-
assa seuraavat suomalaiset ryhmät vierailivat 
instituutissa: Suomen Suurlähetystön edustajat 
(16.1.), Hatanpään lukio (2.5.), Kronos ry. 
(5.5.), Vaasan lyseon lukio (8.5.), Forssan yh-
teislyseon lukio (10.5.), Symposion ry. (15.5.), 
Lumon lukio (23.10).

Kenties mieleenpainuvimpia ja erikoisimpia 
kokemuksia jäivät mieleen instituutin tukide-
legaation vierailut. Delegaatioon kuuluu jo elä-
köityneitä henkilöitä Suomen yritysmaailman 
huipulta. He tulivat Ateenaan/Kreikkaan kerran 
vuodessa 3–4 päiväksi, ja instituutin johtaja ja 
tutkijaopettaja veivät heidät arkeologisille pai-
koille, museoihin ja tavernoihin sekä paikkoihin, 
joihin eivät tavalliset turistit pääse. Kävimme 
tukidelegaation kanssa myös Etelä-Italiassa ja 
Sisiliassa. Keväällä 2017 aloitettiin myös uuden, 

nuoremman tukidelegaation vierailut samalla 
ajatuksella kuin vuodesta 2007 toimineen van-
hemman tukidelegaationkin vierailut. Kum-
mankin tukidelegaation jäsenet tukevat insti-
tuutin toimintaa vuosittaisin rahalahjoituksilla.

Myös eri mediat ottivat välillä yhteyttä in-
stituuttiin, ja johtaja ja tutkijaopettaja antoivat 
tarpeen mukaan kommentteja, lausuntoja tai 
haastatteluja. Itse annoin haastattelun Iltasa-
nomissa 27.6.2015 ilmestyneeseen artikkeliin, 
jossa käsiteltiin Kreikan talousahdinkoa, sekä 

kommentoin 30.3.2016 Ylen 
sivuilla uutisjuttua, joka käsitteli 
kreikkalaisten teatterissa käyntiä. 
Lisäksi olin Yleisradion Tiedeyk-
kösen radiohaastattelussa yhdes-
sä Saara Kauppisen ja Kimmo 
Kovasen kanssa keskustelemassa 
omista väitöskirjoistamme ja laa-
jemminkin antiikin tutkimuk-
sesta. Keskustelu nauhoitettiin 
3.11.2015 ja esitettiin myöhem-
min radiossa kahdessa osassa.

Tutkijaopettaja on saanut miekan 
keuhkoonsa.

Göran Schildt -valokuvanäyttelyn katalogi. Layout 
Vesa Vahtikari.

Kuva: M
illa Jokinen
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INSTITUUTIN WWW-SIVUT JA FACEBOOK

Tutkijaopettaja ja/tai harjoittelijat päivittivät 
instituutin www-sivuja (www.finninstitute.gr). 
Kesällä 2017 instituutin www-sivut uudistettiin 
kokonaan ja samalla vaihdettiin operaattoria 
(www-sivujen osoite ja instituutin henkilökun-
nan s-postiosoitteet säilyivät samoina). Instituu-
tin Facebook-profiilia päivittävät yleensä lähinnä 
harjoittelijat, mutta tutkijaopettajan vastuulle 
kuului valvoa ja opastaa harjoittelijoita.

VARMUUSKOPIOT, VIRUSTURVA 
JA INSTITUUTIN TIETOKONEET

Tutkijaopettajana olin myös instituutin mik-
rotukihenkilö, joka vastasi instituutin koneille 
asennettavista ohjelmista ja virusturvasta, otti 
varmuuskopioita tärkeistä tiedostoista ulkoiselle 
kovalevylle ja johtajan suostumuksella (budjetin 
salliessa) osti instituutille uusia koneita, tulos-
timia, skannereita, kovalevyjä, muistitikkuja ja 
ohjelmia. Tutkijaopettaja oli myös yleensä se 
henkilö, joka kutsuttiin apuun, kun jokin tie-
dosto ei tulostunut tai auennut oikein tai jon-
kun työntekijän tietokone meni jumiin tai jokin 
ohjelma ei toiminut.

TUTKIJAOPETTAJAN OMA TUTKIMUS 

Valitettavasti edellä mainituilta töiltä jäi kovin 
vähän aikaa tutkijaopettajan omalle tutkimuk-
selle "Art of acting in classical Greek drama". Eh-
din tehdä omaa tutkimustani lähinnä kesäisin, 
kun arkeologit olivat menneet kuoppiinsa ja 
joulu-tammikuussa, kun instituutilla ei ollut 
erityisiä tapahtumia tai vierailijoita. Pidin kui-
tenkin eri tilaisuuksissa kolme esitelmää omasta 
tutkimusaiheestani.

TUTKIJAOPETTAJAN OMA
(TYÖN ULKOPUOLINEN) ELÄMÄ

Instituutin töiden lisäksi tutkijaopettajalla oli 
myös jonkin verran omaa elämää.  Tosin omas-
ta vapaa-ajastani haukkasivat oman siivunsa 
Helikonin toimittaminen, Bysantintutkimuk-
sen seuran jäsenlehden Skholionin taittaminen 
ja ennen kaikkea Sofokleen ja Euripideen 
draamojen suomentaminen. Vapaa-aikoina 
tuli matkusteltua ympäri Kreikkaa, monilla eri 
saarilla ja Peloponnesoksella, kävimmepä myös 
laskettelemassa Parnassos Ski Centerissä hiih-
tolomalla 2016. Olen listannut oheen muuta-
man paikan Kreikassa, jotka tarjoavat ikimuis-
toisia elämyksiä. Myös Ateenassa on paljon 
nähtävää ja koettavaa. Tutkijopettajakauteni 
aikana aukesivat vihdoin myös Kreikan nyky-
taiteen museo (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης – National Museum of Contemporary 
Art) ja Stavros Niarchos -säätiön kulttuurikes-
kus (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος – Stavros Niarchos Foundation Cul-
tural Center). Muita ehdottomasti kokemisen 
arvoisia asioita Ateenassa ovat kesäiset ulkoil-
maelokuvanäytännöt, monipuoliset ja edul-
liset vihannes- ja hedelmätorit (laiki agora) ja 
Ateenan eläintarha. Red Lion pubissa heitettiin 
tiistaisin Darts-tikkaa hyvässä seurassa. 

Tutkijaopettaja valmiina instituutin 30-vuotisvuosi-
juhlaan. 

Kuva: Uula N
eitola
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Meteora
Tämä kallionkielekkeille rakennetuista luostareis-
ta koostuva kohde on koettava itse. Mikään valo-
kuva ei tee sille oikeutta. 

Thessaloniki
Entisen ateenalaisen on pakko tunnustaa, että 
Thessalonikissa on kompaktimpi keskusta, siistim-
mät kadut ja trendikkäämmät kahvilat kuin Atee-
nassa. Thessalonikista käsin on myös hyvä tehdä 
päiväretkiä eri puolille Pohjois-Kreikkaan.

Ioannina
Luoteis-Kreikassa järven rannalla sijaitseva Ali 
Paššan entinen kotikaupunki, jossa on melkein 
ei-kreikkalainen tunnelma, on hieno lomailukohde 
vaikkapa pitkäksi viikonlopuksi.

Delfoi
Delfoin näkymiä ja tunnelmaa ei voi tarpeeksi 
ylistää. Jokaisen on ehdottomasti koettava paikka 
itse. 

TUTKIJAOPETTAJAN SUOSITTELEMAT
8+1 KOHDETTA KREIKASSA

Parnassos Ski Center
Myös Kreikassa voi lasketella, tosin vain talvella 
ja silloinkin korkeilla vuorilla. Delfoin yläpuolella 
sijaitseva Parnassos Ski Center tarjoaa sopivasti 
haastetta ainakin aloittelevalle laskettelijalle. 

Sunion
Näkymä Poseidonin temppelin pylväiden välistä 
merelle on maagisen rauhoittava. Paikalla vie-
raillessa voi samalla yrittää bongata itsensä Lordi 
Byronin temppeliin raapustamaa nimikirjoitusta. 

Tinos
Kaikilla Kreikan saarilla on postikorttimaisemia, 
antiikin raunioita ja hiekkarantoja, tavernoja ja 
rantakahviloita. Tinokselta jäi mieleen sen mahta-
van pitkä hiekkaranta sekä Panagia Evangelistrian 
kirkkoon eli Tinoksen Hyvien uutisten Neitsyt Ma-
rian kirkkoon saapuvat pyhiinvaeltajat, jotka kont-
tasivat pitkän matkan ylämäkeen pitkin punaista 
mattoa.

Athosvuori
Listan lopuksi mainitsen paikan, jossa olisin ha-
lunnut käydä, mutta joka jäi vielä (tälläkin kertaa) 
käymättä.

Vergina
Hienosti museoitu kuningashautakompleksi on 
Kreikan vastine Tutankhamonin haudalle. Olipa 
kompleksin suurin hauta Aleksanteri Suuren isän 
Filippoksen tai sitten jonkun muun viimeinen le-
posija, on se yhtä kaikki arkeologinen nähtävyys 
vailla vertaa.

Kuva: Veli-M
atti Pynttäri

Kuva: Vesa Vahtikari

Kuva: Vesa Vahtikari
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VUONNA 1972 SOLMITTIIN Unescon yleissopi-
mus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemiseksi eli Maailmanperintösopimus. 
Sen tavoite on pelastaa, suojella ja kunnostaa ai-
nutlaatuisia kulttuuri- ja luontokohteita, mutta 
myös lisätä tietoa niistä ja niiden arvostusta. Ny-
kyään maailmassa on yli tuhat maailmanperin-
tökohdetta. Kreikka ratifioi sopimuksen vuonna 
1981. Eri puolilla Kreikkaa on tällä hetkellä 18 
kulttuurikohdetta, joista kaksi on myös Unes-
con luontokohteita. Kohteet ovat osin esihisto-
riallisia (esim. Mykene), osittain antiikista (mm. 
Akropolis), osittain Bysantista. Tässä artikkelissa 
käsitellään tarkemmin kahta kohdetta, Bassain 
temppeliä ja Mistraa.

UNESCON MAAILMAN-
PERINTÖKOHTEISTA
KREIKASSA MAARIT NIEMINEN

Vuonna 2014 Kreikka ehdotti Unescolle 14 
uutta kulttuurikohdetta maailmanperintökoh-
teiksi. Maailmanperintökohteiden tulee olla 
maailmanlaajuisesti merkittäviä. Lisäksi niiden 
pitää täyttää Unescon asettamat tiukat kriteerit. 
Unesco voi myös poistaa kohteen maailmanpe-
rintölistaltaan, jos se päästetään tuhoutumaan. 
Kehittyvissä maissa organisaatio voi antaa ta-
loudellistakin tukea kohteille, mutta länsimaissa 
sen jakama tuki on lähinnä alan ammattilaisten 
antamaa tietoa.

Ensimmäiseksi Kreikan maailmanperintö-
kohteeksi valittiin Apollon Epikurioksen klassi-
sen ajan temppeli Bassaissa vuonna 1986. Se on 
pysynyt suurelle yleisölle tuntemattomana, sillä 

Apollon Epikurioksen temppeli Bassaissa.
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se sijaitsee syrjäisellä vuoristoseudulla Arkadian 
lounaislaidalla Kotilion-vuorella yli kilometrin 
korkeudessa ja kaukana rantalomakohteista. Tal-
vikaudella Bassai (nyk. Vasses) on joskus jopa lu-
men vuoksi saarroksissa. Kyseinen vuoristoseutu 
on kuitenkin mytologisesti merkittävää aluetta 
Kreikan historiasta. Läheinen Lykaion-vuori on 
yksi Zeuksen syntymä- ja palvontapaikoista ja 
metsänjumala Pan on kotoisin seudulta. Alueel-
la palvottiin myös erityisesti metsästyksen juma-
latarta Artemista ja hänen veljeään Apollonia, 
joka auttoi läheistä antiikin kaupunkia Figaleiaa 
Spartan vastaisessa taistelussa legendan mukaan 
vuonna 659 eaa. ja sittemmin klassisella ajalla 
pelasti seudun asukkaat rutolta. Apollonista tuli 
"auttava", Apollon Epikurios.

Figaleia rakensi vuoren rinteelle ensimmäi-
sen temppelin jo 600-luvun lopulla eaa. Sitä 
korjattiin pari kertaa 500-luvulla, ja siitä on 
säilynyt joitakin osia. On hiukan epäselvää, 
missä se sijaitsi, nykyisen temppelin alla vaiko 
sen eteläpuolella. Peloponnesolaissotien aikaan 
Apollonin pelastettua figaleialaiset rutolta temp-
peli kuitenkin rakennettiin uudestaan noin vuo-
sina 420-400 eaa. Temppeli on osin edistyksel-
listä arkkitehtuuria, ja sen onkin mahdollisesti 
suunnitellut sama Iktinos, joka suunnitteli myös 
Parthenonin Ateenan Akropoliille. Temppeli 
on rakennettu suoraan peruskalliolle tehdyn 
matalan terassin varaan. Se on poikkeuksellisesti 
etelä-pohjois-suunnassa, ja sen pääsisäänkäynti 

on pohjoispäädyssä eikä 
auringonnousua kohden. 
Syytä on arvuuteltu, poik-
keuksellisten ilmansuuntien 
on arveltu johtuvan jostain 
uskonnollisesta syystä. 

Temppeli on paikallista harmaata kalkkikiveä. 
Kuitenkin joitakin sen osia, kuten veistoskoris-
teet, tehtiin marmorista.

Apollon Epikurioksen temppeli on toisaalta 
perinteinen, arkaainen, pitkä ja kapea doori-
lainen temppeli, kuten Apollonin temppeli 
Delfoissa. Siinä on pitkillä sivuilla viisitoista 
pylvästä, lyhyillä sivuilla kuusi. Toisaalta se 
on ainutlaatuista arkkitehtuuria. Se on ainoa 
klassinen temppeli, joka yhdisti kolme tyyliä: 
doorilaisen, joonialaisen ja korinttilaisen. Se 
muistuttaa Iktinoksen Parthenonia, mutta sen 

Apollon Epikurioksen temppeli 
Bassaissa. Teoksesta Edward 
Dodwell, View in Greece, Lontoo 
1821.

Charles Cockerellin piirros Bassain temppelistä 1860.
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sisäosissa on uusia uskaliaita piirteitä ja uusi 
arkkitehtuuri-innovaatio: varhaisin tunnettu ko-
rinttilainen pylväs. Lisäksi sen itälaidalla on ovi, 
joka avautuu itään. Temppeli on suhteellisen 
hyvin säilynyt. Sen rikkaasta veistoskoristelusta 
on säilynyt huomattava osa. Sen sijaan Apollo-
nin kulttipatsasta ei ole säilynyt lainkaan. Mah-
dollisesti sellainen oli temppelin cellassa, josta 
se katseli nousevaa aurinkoa sivuoven kautta, 
mutta on myös esitetty teoria, että temppelissä 
olisikin palvottu korinttilaista pylvästä jumalan 
symbolina. Roomalaisaikainen matkaopaskir-
jailija Pausanias piti temppeliä eräänä Pelopon-
nesoksen hienoimmista.

Antiikin aikojen jälkeen temppeli unohtui 
vuorille. Sittemmin paikallinen väki irrotti 
sen metallikiinnikkeitä, mistä temppeli kärsi. 
Samoin maanjäristykset vaurioittivat sitä vuosi-
satojen mittaan. Kansainvälinen yhteisö "löysi" 
Bassain uudestaan, kun ranskalainen arkkitehti 
J. Bocher matkoillaan tunnisti temppelin vuon-
na 1765 Pausaniaan teoksen avulla. Turkin val-
lan ajan lopulla vuonna 1812 ryhmä ulkomaa-

laisia ns. keräilijöitä, johtajanaan Charles Robert 
Cockerell, tutki temppelin. He kaivoivat esiin 
temppelin cellan veistosfriisin ja myivät sen Bri-
tish Museumille, missä se on edelleenkin. Pääty-
kolmioveistoksia ei ole säilynyt. Cellan päätyjen 
doorilaisen friisin metoopit kuvasivat Apollonia 
ja Dioskuureja ryöstämässä Messenian kunin-
kaan Leukippoksen tyttäriä. Aiheissa näkyy 
selvä Olympian Zeuksen temppelin vaikutus. 
Cellan sisällä oli joonialainen friisi, joka kuvasi 
amatsonien taisteluja, kentaurien taisteluja ja 
Heraklesta. Friisi on mestarillisen kuvanveistä-
jän työtä. Mahdollisesti hän oli Paionios, joka 
veisti mm. suuren Nike-veistoksen Olympiaan 
(n. 421 eaa.).

Kreikan arkeologinen yhdistys järjesti pai-
kalla uudet kaivaukset 1900-luvun alussa. Nii-
den löydökset ovat Kreikan kansallismuseossa 
Ateenassa. Temppeliä alettiin myös restauroida. 
Vuonna 1987 se sai suojakseen väliaikaisen tel-
tan, joka on toistaiseksi osoittautunut valitetta-
van pysyväksi ja hankaloittaa raunioromantiikan 
tunnelmaan pääsyä. Uudempia votiiviesinelöy-

Mistran linna ja Lakonian tasanko.

Kuva: M
ikael Albrecht
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töjä alueelta on myös Olympian arkeologisessa 
museossa.

Matkailuteollisuuden valtareiteiltä syrjässä, 
mutta Bassaista vain muutaman tunnin ajo-
matkan päässä on "bysanttilainen Pompeiji" 
– Mistra, joka perustettiin vuonna 1259 Lako-
nian laakson laidalle, lähelle antiikin Spartaa, 
Taigetos-vuoren itälaidalle. Länsimaisen Ak-
haian prinssikunnan hallitsija Guillaume II de 
Villehardouin rakennutti Mistran linnakaupun-
gin jyrkälle mäelle. Hän joutui kuitenkin epä-
onnisen sotaretken vuoksi luovuttamaan linnan 
bysanttilaisille jo vuosikymmentä myöhemmin. 
Spartan seudun asukkaat muuttivat vähitellen 
linnavuoren suojiin. Mistrasta tuli merkittävä 
maakuntakaupunki, jonne Bysantin keisari lä-
hetti omia poikiaan despooteiksi hallitsemaan 
Peloponnesosta. Mistra sinnitteli itsenäisenä 
bysanttilaisena alueena vielä senkin jälkeen, 
kun osmanit valtasivat Konstantinopolin, aina 
30.5.1460 saakka. 

Kaupungin kukoistus ei kuitenkaan päätty-
nyt tähän. Sekä bysanttilaisella että turkkilaisella 
ajalla ja vuosien 1687–1715 venetsialaisajalla 
Mistra oli merkittävä hallinto-, kauppa- ja 
kulttuurikaupunki. Mistrassa oli kukoistavaa 
silkkiteollisuutta aina venetsialaisajan lopulle 
asti. Se oli monikulttuurinen kaupunki, jossa 
mm. Bysantin ajalla despoottien vaimoina oli 
länsimaisia prinsessoja. Kreikan itsenäistyttyä 
Sparta perustettiin alhaalla tasangolla uudelleen, 
ja Mistra autioitui vähitellen. 1800-luvulla By-
santin tutkijat kiinnostuivat siitä. Vuonna 1921 
rauniokaupunki julistettiin merkittäväksi by-
santtilaiseksi monumentiksi, 1953 valtio lunasti 
koko alueen, ja 1989 se julistettiin Unescon 
maailmanperintökohteeksi. Nykyään Mistran 
arkeologisella alueella asuu enää vain muutama 
Pantanassa-luostarin nunna.

Mistra on Kreikan parhaiten säilynyt bysant-
tilainen ja jälkibysanttilainen kaupunki. Alueella 
voi nähdä keskiaikaisen jyrkän linnakaupungin 

Kuva: M
ikael Albrecht

Kuvat: M
ikael Albrecht

Mistran Pantanassa-luostarin katolikon (v. 1428).

Mistra, Hagia Sofian kirkon kaakkoiskappelin maa-
laus Kristus valtaistuimella (n. 1350–1375).
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linnoineen (630 metrin korkeudessa) ja muu-
reineen. Despootin palatsin lisäksi on säilynyt 
yksityistalojen raunioita. Useita luostareita ja 
kirkkoja on säilynyt suurelta osin. Mistra ke-
hittyi myös oma kirkkotyyppinsä, ns. Mistran 
sekatyypin kirkko, jonka alaosa on kuin kol-
milaivainen basilika, mutta yläosa onkin kuin 
ristikupolikirkossa. Alueella on tehty jonkin 
verran arkeologisia kaivauksia, joissa on löytynyt 
tekstiilien ja nahkajalkineiden osia, koruja ja 
jopa ylhäisen naisen, ehkä prinsessan, letti. Li-
säksi alueen kirkoissa on nähtävissä huomattava 
määrä myöhäisbysanttilaisia ja jälkibysanttilaisia 
seinämaalauksia. Varsinkin P. Demetrioksen 
katedraalissa, joka rakennettiin vaiheittain vuo-
desta 1265 aina 1700-luvulle, on myöhäisby-
santtilaisia maalauksia, Bysantin viimeisen kei-
sarisuvun mukaan nimettyä ns. Palaiologosten 
renessanssia: sekä ns. ensimmäistä palaiologista 
tyyliä että toista palaiologista tyyliä. Kolmatta ja 
viimeistä palaiologista tyyliä näkee puolestaan 
vaikkapa Panagia Pantanassan luostarin kirkossa. 

Sen lisäksi, että Mistra on erinomainen 
paikka myöhäisbysanttilaiseen kulttuuriin tu-
tustumiseen, se on varsinkin keväisin kukkalois-
tossaan ja laaksonäköaloineen henkeäsalpaava. 
Laajalla alueella voi vaellella rauhassa suurilta 
matkailijavirroilta, vaikka Unesco-kohteessa on-
kin. Viime vuosina despoottien palatsia on kun-
nostettu museo- ja kulttuuritilaksi, ja se avautuu 
lähivuosina yleisölle.

Kreikan Unescon maailmanperintökohteis-
sa kuulee historian siipien havinaa. Ne ovat 
usein mitä kauneimmilla paikoilla, ja niissä 
pääsee näkemään myös Kreikan luonnon mo-
ninaisuutta. H

• Apollo Epikurioksen temppeli Bassaissa (1986)
• Delfoi (1987)
• Ateenan akropolis (1987)
• Rhodoksen keskiaikainen kaupunki (1988)
• Thessalonikin varhaiskristilliset ja bysanttilaiset 

muistomerkit (1988)
• Asklepioksen pyhäkkö Epidauroksessa (1988)
• Meteora (1988)
• Athos-vuori (1988)
• Mistra (1989)
• Olympia (1989)
• Delos (1990)
• Dafnin, Pyhän Luukaksen ja Nea Monin 

luostarit Khioksella (1990)
• Pythagoreion ja Heraion Samoksella (1992)
• Aigai (Vergina) (1996)
• Patmoksen khoran vanha keskusta ja Johan-

nes Teologin luostari (1999)
• Mykene ja Tiryns (1999)
• Korfun vanha kaupunki (2007)
• Filippi (2016)
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UNESCON MAAILMANPERINTÖKOHTEET KREIKASSA
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YHDISTYKSEN PITKÄÄN toivottu matka läntisil-
le kreikkalaisalueille suuntautui Kampanian ja 
läntisen Lukanian rannikolle teemalla "mytolo-
giaa, arkeologiaa ja historiaa". Seurueemme lensi 
Münchenin kautta Napoliin, jossa ensimmäiset 
kolme yötä majoituimme vanhan Kuninkaalli-
sen kasvitieteellisen puutarhan tienoille, lähelle 
Arkeologista kansallismuseota ja kreikkalais-
roomalaisen kaupungin nähtävyyksiä. Nyky-
rakennusten alle jäänyt Neapolis ei tosin enää 
juuri pursu antiikkisia raunioita nyky-Rooman 
tapaan. Silti Napoli on pääkaupunkia kulttuu-
rihistoriallisesti paljon monikerroksisempi mm. 
sisämaan etruskeineen. Thukydides mainitsee 
400-lukuakin eaa. varhaisemmat opikit ja 
300-luvulla eaa. kaupungin hallintoon ujuttau-
tuneet samnilaiset, jotka roomalaiset tosin pian 
karkottivat. Paljon myöhemmin Itä-Rooma 
valtasi Napolin 538 goottilaissodassa, norman-
nit tulivat valtaan 600 vuotta myöhemmin ja 
yliopisto perustettiin 1224. Hohenstaufien 
jälkeen hallitsijat olivat ranskalaisia, espanjalai-
sia, Habsburg-sukua ja sitten taas ranskalaista 
Bourbon-sukua 1860 asti.

Napolin vanhankaupungin asemakaavassa 
tuomiokirkon eli Duomon ja Piazza Bellinin 
välillä on yhä hahmotettavissa antiikinaikainen 
ruutukaava poikittais- ja pitkittäiskatuineen.  
Nykyisen Via dei Tribunali -kadun tienoilla si-
jaitsi aikoinaan Neapoliksen agora. Varhaiskes-
kiajalla perustetun S. Paolo Maggiore -kirkon 
paikalla taas oli dioskuurien eli kaksosveljesten 
Kastorin ja Polydeukeen temppeli, josta on 

JÄSENMATKA
SUUR-KREIKKAAN
1.–7.10.2018 TIMO SIRONEN

säilynyt mm. kaksi pylvästä. Neapolis oli kuu-
luisa dioskuurien lisäksi myös Apollonin ja 
Demeterin kulteista. Teatteri, halkaisijaltaan 
peräti 102 metriä, on suurimmaksi osaksi ny-
kyisten rakennusten alla, mutta sen muoto on 
yhä tunnistettavissa katuverkostossa. Melko 
lähellä muinaista akropolista Bellinin aukion 
etelälaidalla on nähtävillä tuffikivestä työstettyä 
kaupungin puolustusmuuria 300-luvulta eaa. 
lukuisine kivenhakkaajan merkkeineen. Nautit-
tuamme 1892 perustetun Lombardi-pizzerian 
taattuja lounasantimia siirryimme Capodimon-
ten kuninkaalliseen palatsiin ydinkeskustan 
pohjoispuoleiselle kukkulalle. Museon taideko-
koelmat erityisesti Napolista ovat 1200-luvulta 
1700-luvulle. 

Keskiviikkona tutustumiskohteena oli 
700-luvun puolivälissä eaa. Euboian saarel-
ta perustettu Kyme, manner-Italian vanhin 
kreikkalainen siirtokunta. Paikallisen linnavuo-
ren tuffikallioon hakattua käytävää pidettiin 
1920-luvulla runoilija Vergiliuksen Aeneis-kan-
salliseepoksessa kuvaamana ennustaja Sibyllan 
luolana: sen funktio oli antiikin aikana kuitenkin 
puolustuksellinen. Ylemmällä terassitasanteella 
on myöhäisklassiselle ja samnilaiskauden alkuun 
eli 400-luvun lopulle ajoittuvan Apollonin 
temppelin vähäiset rauniot. Linnavuoren laella 
on Zeuksen temppelin jäänteet ja erinomainen 
näköyhteys sen itäpuolella alhaalla sijaitsevalle 
Forumille asuinalueineen sekä lounaassa parin-
kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle Ischi-
an saarelle. Kymeen tärkeyttä osoittaa myös se, 
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että antiikin aikana nykyinen Napolin lahti oli 
nimeltään Kymen lahti.

Lukuisiin alkupaloihin painottuneen pitkän 
lounaan nautimme Pozzuolissa, jonka jälkeen 
siirryimme Napolin jättimäiseen Arkeologi-
seen museoon, jossa perehdyimme kreikkalai-
seen veistotaiteeseen roomalaisajalla tehtyjen 
kopioiden  välityksellä, esimerkiksi Roomasta 
keisari Caracallan kylpylästä peräisin olevaan 
suurikokoiseen Farnesen härkä-ryhmään. 
Useamman tovin analysoimme pompejilai-
sesta Faunin talosta 1831 löytynyttä harvinai-
sen suuri kokoista (3,40 m x 5,90 m) mutta 
pienen pienistä mosaiikki tesseroista koottua 
Aleksanteri- mosaiikkia. Se todennäköisesti 
kuvaa Persian suurkuninkaan Dareios III:n ja 
Aleksanteri Suuren Kilikian Issoksessa 333 eaa. 
käydyn taistelun ratkaisukohtaa. 

Torstaina vierailuvuorossa oli vulkaaninen 
Ischian saari, joka on kuuluisa 770-luvulla Eu-
boian kreikkalaisten perustumasta Pithekusain 
kauppa-asemasta, läntisen Välimeren vanhim-
masta. Paikannimi tulee tärkeimmästä myynti-
artikkelista, pithos, eli suurikokoisesta terra-
kottaisesta säiliöastiasta. Saaren museo sijaitsee 

Lacco Amenon kunnassa 1700-luvun lopulla 
valmistuneessa huvilassa, joka avattiin museona 
vuonna 2000: asiat esitetään esihistorialliselta 
ajalta roomalaisaikaan, vitriineissä on selityk-
set italian ohella myös englanniksi ja saksaksi. 
Saksalaissyntyinen arkeologi Giorgio Büchner 
(1914–2005) omisti elämänsä Pithekusain kai-
vauksille, esinetutkimukselle ja museon luomi-
selle. En enää ihmettele, miksi Ischia vaikutti 
jo 1980-luvulla kaksikieliseltä mm. liikenne-
kyltteineen. Saksalla on edelleenkin vahva ase-
ma ja saarella käy paljon mm. kylpyläturisteja. 

Retkeläiset Kymessä, Apollon temppelin raunioilla.

Kuvat: Katja Varakas

Ischia, museon aarre, Nestorin kuppi 720-luku eaa.
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– Museon kuuluisin esine lienee Homeroksen 
Ilias-eepoksessa (11. laulu, säkeet 632–637) ku-
vatun mykeneläisaikaisen Nestorin kupin myö-
hempi vastine, Rhodokselta tuotu kotyle, jalaton 
juomamalja; siihen on raapustettu kolmisäkei-
nen epigrammi, suomeksi: "Olen Nestorin käte-
vä juoma-astia; kuka tästä juokaan, hänet valtaa 
heti halu kaunisseppeleistä Afroditeta kohtaan." 
Yhtä kuuluisa on 700- luvun loppuun eli myö-
häisgeometriseen kauteen ajoittuva krateerin 
eli viinin ja veden sekoitusastian fragmentti, 
johon on kuvattu haaksirikon jälkeinen tilanne: 
laiva on uppoamassa, lukuisat merimiehet ovat 
kalojen seassa; yksi merimies on joutumassa 
isoimman kalan syömäksi – pää on jo kidassa. 
Pithekusai joutui 500-luvulla ensin Kymen alai-
seksi ja 420-luvulla Neapoliksen valtaan.

Lounastimme kauniin salmen rannalla Por-
to d’Ischiassa kalapainotteisesti, kyytipoikana 
oli paikallisesta Biancolella-rypäleestä tehty 
talon valkoviini. Aamulla olimme lähteneet 
liikkeelle Napolin satamasta, mutta mantereelle 
palasimme lyhyempää reittiä Pozzuoliin, josta 
jatkoimme suoraan moottoritielle ehtiäksemme 
Poseidonia-Paestumin rantahotelliimme ennen 
auringonlaskua, missä sitten onnistuimmekin. 
Ennen yöpuulle menoa ehdimme taksikuljetuk-
sin käydä illastamassa näköetäisyydellä valais-
tuista temppeleistä, jotka näkisimme huomen-
aamulla päivänvalossa. 

Perjantaina pääsimme koko matkamme 
koho kohtaan. Meren ja maanjäristyksen valtiaan 
Poseidonin mukaan nimensä saanut Poseidonia 
perustettiin n. 600 eaa. etelämpänä sijaitsevasta 
vauraasta Sybaris-nimisestä siirtokunnasta. Se oli 
Peloponnesokselta lähteneen kreikkalaisen siir-
tokunnan vuorostaan perustama eli sekundaa-
rikolonia, joka on kuuluista erityisesti kolmesta 
kreikkalaisaikaisesta temppelistään (n. 540–450) 
ja 4750 metriä pitkästä puolustusmuuristaan. 
Ne ovat ainutlaatuisia nähtävyyksiä Italiassa, 
vastaavaa on tarjolla vain Sisilian Selinuksessa. 

Kahden eteläisimmän temppelin kultti oli 
omistettu Heralle, vaikka niitä yhä kutsutaan 

1700-luvulla annetuilla nimillä. Eteläisimmän ja 
vanhimman temppelin pylväiden keskikohdalla 
näkyy entasis (jännite) eli sikarimainen paisutus, 
ja kapiteeli on huomattavan litteä. Täysklassise-
na aikana rakennettu toiseksi eteläisin temppeli 
on yksi kuuluisimmista ja parhaiten säilyneistä 
Suur-Kreikan doorilaistemppeleistä. Siinäkin 
kreikkalainen arkkitehti oli soveltanut pylväsri-
veihin optisia korjauksia, mikä on harvinaista 
Suur-Kreikassa. Temppeleiden itäpuolella on 
tavanomaisesti isoja alttareita, joissa varsinaiset 
kulttitoimitukset suoritettiin. Arkeologisen 
alueen pohjoisosassa on kolmas, Athenelle omis-
tettu temppeli, joka ajallisesti sijoittuu kahden 
edellisen väliin. Se muutettiin kaupungin viime 
vaiheissa varhaiskeskiajalla kirkoksi. 

Temppeleiden länsipuolella ovat asuinra-
kennusten jäänteet hellenistiseltä ajalta aina 
300-luvulle jaa. sekä pohjoispuolella roomalais-
ajan kaupungin julkinen alue, mm. Forum ja 
amfiteatteri, josta tosin lähes puolet on jäänyt 
1800-luvun tien alle. Niiden pohjoispuolella 
sijaitsi kreikkalaisajan agora, kansankokous-
paikka eli ekklesiasterion sekä luoteispuolella 
pieni maanalainen kulttirakennus, todennäköi-
sesti kaupungin legendaarisen perustajan tyhjä 
hauta.

Poseidonia joutui, kuten moni muukin 
Italian kreikkalaiskaupunki, 400-luvun lopul-
la eaa. sabellilaisten heimojen hyökkäysten 
kohteiksi, Kampanian Kymessä samnilaisten 
ja etelämpänä lukaanien toimesta. Kaupungin 
nimi muuttui oskilaistuneeseen muotoon Pais-
stom/Paistos, myöhemmin latinaksi Paestum. 
Yleensä miehet surmattiin tai myytiin orjiksi, 
naiset otettiin vaimoiksi, mutta Poseidoniassa 
vallanvaihto ei ollut niin aggressiivinen, vaan 
se tapahtui yhteiselon merkeissä – itse asiassa 
lukaanit saivat hyvin voimakkaita kulttuurivai-
kutteita kreikkalaisilta, mm. rahat olivat lähes 
kaikki kreikaksi. Etelä-Italian suurkreikkalaiset 
kaupungit, usein Tarentumin johdolla, kutsui-
vat apuun kreikkalaisia sotapäälliköitä sabelli-
laisuhkien varalta. Vuonna 332 eaa. Epeiroksen 
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kuningas Aleksanteri I Molossoslainen voitti 
Paestumin luona samnilaiset ja lukaanit, ja kau-
punki oli taas kreikkalainen, tosin vain vuoden. 
Kerran vuodessa sen asukkailla oli lupa puhua 
kreikkaa ja muistella kreikkalaisia perinteitään, 
ja sen päivän haikeana iltana sitten itkeskeltiin 
vuolaasti. Samnilaissotien ja Pyrrhoksen sodan 
jälkeen lukaanit jäivät alakynteen ja 273 eaa. 
heidän oli hyväksyttävä roomalaisten perustama 
siirtokunta (lat. colonia) Paestumiin. Ainakin 
osa lukaaniaristokraateista roomalaistui no-
peasti päästen pian osaksi roomalaishallintoa. 
Paestumia laajennettiin itäänpäin, samoin sen 
puolustusmuureja: kaupunki kasvoi 70 hehtaa-
rista 120 hehtaariin ja uudisasukkaita on arveltu 
tulleen peräti 8000–10000. Perehdyin näihin 
asioihin lisensiaatintyössäni Sosiolingvistinen 
tutkimus oskilaisesta Keski- ja Etelä-Italiasta n. 
400 –70 eKr. (HY 1992).

Lukaanien Paestumista, tarkemmin sanoen 
sen koillis- ja kaakkoispuolelta, on löytynyt lähes 

tuhat hautaa, joista 80 oli koristettu seinämaa-
lauksin, 380-luvulta 200-luvun eaa. alkuun. 
Upeimmat ovat esillä Paestumin museossa. 
Niistä voidaan päätellä paljon ajan lukaaniaristo-
kratian elämästä ja kuolemasta. Usein on kuvattu 
ratsumies, joka palaa taistelusta sotasaaliineen, 
mutta myös surevia naisia, hautajaiskulkueita ja 
hautajaiskisoihin liittyviä kilpa-ajoja. On kuvat-
tu myös, kuinka vainaja astuu Manalassa Styks-
virran yli vievään lauttaan: vastaanottava hahmo, 
jonka pitäisi olla kreikkalaisen mytologian laut-
turi Kharon, onkin lempeän naisen näköinen 
ja siivekäs, kuten usein etruskien Kharun. Hah-
mon pää muistuttaa kreikkalaisen mytologian 
Medusaa, mutta hiuksissa ei näyttäisi olevan käär-
meitä. Omaperäinen onkin tuo lukaanivainajien 
lempeä lautturi, osaksi etruskien Kharun, mutta 
kasvot kenties lukaanien kreikkalaisvaikutteisesta 
maailmasta. Myös etruskien kulttuurivaikutteet 
olivat merkittäviä, sillä lähimmät etruskit olivat 
heti Sele-joen pohjoispuolella.

Matkalaiset Paestumissa Timon johdolla.
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Hautamaalauksia oli kreikkalaisajallakin.  
Toistaiseksi on löydetty yksi, mutta sitäkin hie-
nompi, Sukeltajan hauta (ital. Tomba del Tuffa-
tore), joka ajoitetaan 470-luvulle eaa. Sen löysi 
50 vuotta sitten, 3.6.1968, kuuluisa arkeologi 
Mario Napoli, ja museossa oli tapahtuman kun-
niaksi juuri siellä käydessämme kolmipäiväinen 
kansainvälinen "Riitti, taide ja runous Paestu-
missa ja Välimeren alueella n. 500 eaa."-niminen 
konferenssi hautaan liittyvistä teemoista, sympo-
sionista, tuonpuoleisesta ja dionyysisestä maail-
masta. Konferenssin kunniaksi museoon oli 
koottu erikoisnäyttely symposion-kulttuurista 
ja dionyysisesta maailmasta, todisteena jo 1903 

Kymestä löytynyt ja 400-lu-
vun puoliväliin ajoitettu 
piirtokirjoitus haudan kan-
nen sisäpuolelta: "Tänne on 
kielletty hautaamasta ketään, 
joka ei ole  bebakkheuménos" 
eli Bakkhoksen/Dionysok-
sen kulttiin vihitty. Itse kul-
lekin mielenkiintoinen uusi 

tiedonsirpale Dionysoksen melko varhaisesta 
mysteerikultista Kampaniassa. 

Näiden nähtävyyksien jälkeen nautimme 
läheisellä vesipuhvelitilalla kevyeksi lounaak-
si mozzarella-juustoa, ricotta-tuorejuustoa ja 
jäätelöä; puhvelinmaidosta tehtyä jugurttiakin 
olen maistanut hotelliaamiaisella jo 15 vuotta 
sitten. Lounaan jälkeen käväisimme Getsemani-
nimisellä 1960 rakennetulla pyhäköllä, minkä 
jälkeen palasimme vielä Paestumin museoon. 
Takaisin hotellissa joku taisi käydä uimassakin 
– rantaan on alle 50 metriä. Lauantaita vasten 
yöllä oli parikin rajua ukonilmaa, mutta onneksi 
ei aamulla eikä päivällä satanut.

Sukeltajan haudan sukeltaja. 
Kuva: Wikimedia.

Paestum, hautamaalaus, hautajaiskulkue 350-luku eaa.
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Lauantain pääkohteena oli 
Elea-Velia, jonka Vähän Aasian 
fokaialaiset perustivat n. 540. 
Kreikkalainen Elea on kuuluisa 
elealaisesta filosofikoulukun-
nastaan: runoilija ja filosofi 
Ksenofanes Kolofonista ja tämän 
seuraaja Parmenides Elealainen, 
jonka oppeja kehitteli edelleen 
Zenon Elealainen. Elealaisen filosofian sanotaan 
vaikuttaneen myös astronomian ja lääketieteen 
edistykseen Eleassa, minkä tradition on arveltu 
jatkuneen (myöhäis)keskiajalla perustetussa 
läheisessä Salernon yliopistossa. Vuonna 389 
eaa. Elea liittyi Italian kreikkalaiskaupunkien 
liittoon ja toisen puunilaissodan aikaan 200-lu-
vun lopulla roomalaistuva Velia oli jo Rooman 
liittolainen antaen laivastonsa sen käyttöön 
Hannibalia vastaan. Roomalaisajalla Velia alu-
eineen mainittiin usein lempeästä ilmastostaan 
mukavana lomapaikkana. Piirtokirjoituksista 
käy ilmi, että kreikkaa puhuttiin ja kirjoitettiin 
Veliassa pitkään, mutta merenantimiin ja kaup-
paan perustunut talouselämä sai kolauksen, kun 
satama liettyi myöhäisellä keisariajalla. Velia 
sai jopa piispanistuimen ja keskiajalla asuk-
kaat muuttivat akropolilla sijaitsevan linnan 
lähistölle. Saraseenit eli arabit tekivät hyökkä-
yksiä Velian seudulle jo 700- ja 800-luvuilla ja 
vielä 1400-luvulla asukkaita oli paljon, mutta 
1600-luvulla asutus hylättiin.

Elean alakaupunki sai terassoidun puolus-
tusmuurin jo 480-luvulla, vanhimmat säilyneet 
asuintalot ovat 300-luvun lopulta, nekin te-
rassitasanteille rakennettuja. Akropolilla olivat 
tavanomaisesti uskonnolliset ja julkiset ra-
kennukset, mutta niitä emme nähneet, koska 
rinteessä oli ollut massiivinen maanvyörymä. 
Hellenistiseltä ajalta peräisin oleva teatteri on 

säilynyt melko hyvin ja siitä parisataa metriä 
itään sijaitsee strategisesti merkittävä Porta Rosa, 
Ruusuportti 300-luvun puolivälistä. Aiemmin 
luultiin, että kaariportin keksivät etruskit, mutta 
vaikka Elean kaariportista ei ole Suur-Kreikassa 
paralleeleja, on niitä kuitenkin Vähän Aasian 
ja manner-Kreikan kreikkalaiskaupungeista jo 
edelliseltä vuosisadalta.

Koska aikaa hieman jäi, pyysimme kuljetta-
jaamme viemään meidät kaunista rantatietä luo-
teeseen Acciaroliin asti, mutta Punta Licosaan, 
Leukosia-seireenin niemelle olisi ollut aivan 
liian pitkä matka. Läheisessä Marina di Asce-
assa nautimme taatussa Le Macine -ravintolassa 
maukkaan lounaan, jonka jälkeen jatkoimme 
maisemamatkaa Palinuroon, matkamme ete-
läisimpään pisteeseen saakka. Palinuros (lat. 
Palinurus) oli Vergiliuksen Aeneis-eepoksen 
perämies, joka nukahti yöllä peräsimen äärellä, 
putosi mereen ja hukkui, antaen paikalle nimen 
(5. kirja, säkeet 827–871).

Illalla nautimme hotellissa läksiäisillallisen 
ja yöllisen ukonilman jälkeen oli lähtö kohti 
Napolin lentoasemaa aamukahdeksalta. Matka 
oli antoisa, matkanjohtajakin oppi lisää mo-
nipuolisesti oppineen matkaseurueen kanssa 
käydyistä hedelmällisistä keskusteluista ja hy-
vistä kysymyksistä – kiitos niistä kaikille, eikä 
vähiten antiikin kulttuurin ammattilaiselle 
Katjalle. H

Näkymä Villa Arbuston terassilta 
Sorrenton niemimaalle.
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AISKHYLOKSEN ORESTEIA
KANSALLISTEATTERISSA VESA VAHTIKARI

SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN ystävät kävivät 
joukolla katsomassa Aiskhyloksen Oresteian esi-
tyksen Kansallisteatterissa 29.9. Ennen esitystä 
pidin Helsingin yliopistolla ystäville esitelmän, 
jossa kerroin antiikin kreikkalaisesta teatterista 
ja Aiskhyloksen trilogiasta. Ohessa on Helikonin 
lukijoille tarjolla ensin lyhyt yhteenveto Aiskhy-
loksesta ja Oresteian tapahtumista ja sen perään 
muutama huomio Kansallisteatterin esityksestä.

Aiskhylos syntyi n. vuonna 525/4 eaa. ja 
kuoli vuonna 456. Hänen näytelmiään esitettiin 
ensimmäistä kertaa Ateenan Dionysia-juhlilla 
vuonna 499 eaa. Aiskhylos saavutti ensimmäi-
sen voittonsa näytelmäkilpailuissa vuonna 484 
ja sai urallaan kaikkiaan 13 voittoa noin 20 
yrittämällä noin 40 vuodessa. Hän taisteli Atee-
nalaisten joukoissa sekä Marathonissa 490 eaa. 
että Salamiissa 480 eaa. 

Antiikin lähteiden arviot Aiskhyloksen näy-
telmien lukumääristä vaihtelevat 70 ja 90 välillä. 
Aiskhyloksen tuotannosta on jälkipolville säi-
lynyt seitsemän näytelmää: Persialaiset, Armo-
nanojat, Seitsemän Teebaa vastaan, Agamemnon, 
Hautauhrintuojat, Raivottaret ja Kahlehdittu 
Prometheus (joka ei välttämättä ole Aiskhylok-
sen kirjoittama näytelmä). Aiskhyloksen pojat 
jatkoivat isänsä ammattia, Euforionista tuli tra-
gediakirjailija ja Euaionista tuli tragedianäytte-
lijä. Myös Aiskhyloksen sisarenpoika Filokles ja 
tämän pojanpoika Astydamas ja hänen poikansa 
Astydamas nuorempi olivat omana aikanaan 
kuuluisia tragediakirjailijoita. Yhtään heidän 
kirjoittamaansa näytelmää ei ole säilynyt.

Aiskhyloksen uran loppupuolella, Sofokleen 
uran alkupuolella, näyttelijöitä oli kolme, vaikka 
näytelmissä olikin useampia rooleja. Eri roolit oli 
jaettu päänäyttelijän (protagonisti), kakkosnäyt-
telijän (deuteragonisti) ja kolmannen näyttelijän 
(tritagonisti) kesken siten, että montaa eri roolia 
esittäneet näyttelijät kävivät välillä vaihtamassa 
naamiota näyttämön taustarakennuksen (skene) 
sisällä puheosien välissä. Joidenkin säilyneiden 
näytelmien esittäminen on mahdollista kahdel-
lakin näyttelijällä, esimerkkeinä mainittakoon 
vaikkapa Aiskhyloksen Persialaiset ja Armonano-
jat sekä Euripideen Alkestis. Puheroolien lisäksi 
saattoi näytelmissä olla myös mykkiä avustajia, 
esimerkiksi palvelijoita tai lapsia.

Kaikissa säilyneissä 400-luvun eaa. kreikka-
laisissa tragedioissa ja komedioissa on kuoro. 

Orestes ja Elektra tapaavat Agamemnonin haudalla. 
Lukanialainen amfora, 400–375 eaa., Napolin arkeo-
loginen museo.
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Kuoron osuuden poistaminen jättäisi näytelmät 
vajaiksi. Tragedian kuorossa oli 15 jäsentä ja 
komedian kuorossa 24 jäsentä. Kuoro saattoi 
näytelmässä esittää vaikkapa troijalaisia naisia 
tai Dionysoksen naispuolisia palvelijoita, mutta 
kaikki kuoron jäsenet olivat aina miehiä. Myös 
kaikki näyttelijät olivat miehiä.

Sekä näyttelijät että kuoro saattoivat esittää 
vuorosanansa puhumalla, resitoimalla tai lau-
lamalla. Puheosien mitta oli yleensä jambinen 
trimetri. Kuoron ja näyttelijöiden lauluosuudet 
sisälsivät monimutkaisempia lyyrisiä mittoja.

Näyttelijän asustus koostui naamarista, vaat-
teista ja kengistä. Kaikki näyttelijät ja kaikki 
kuoron jäsenet käyttivät koko pään peittäviä 
orgaanisista materiaaleista tehtyjä luonnollisen 
näköisiä naamareita.

Tragediakirjailijat esityttivät Ateenassa vuo-
sittain järjestetyillä Dionysia-juhlilla kolme 
tragediaa ja yhden satyyrinäytelmän, kukin kir-
jailija omana päivänään. Aiskhyloksen Oresteia 
on ainoa jälkipolville säilynyt kokonainen tri-
logia ja Euripideen Kyklooppi on ainoa säilynyt 
satyyrinäytelmä.

Agamemnonin tapahtumapaikka on Argos. 
Kuningas Agamemnon palaa Troijan sodasta 
voittajana, mutta hänen vaimonsa Klytaim-
nestra surmaa hänet ja hänen jalkavaimonsa 
Kassandran. Klytaimnestran rakastaja Aigist-
hos on avustajana murhan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Hautauhrintuojat alkaa vuosia Aga-
memnonin murhan jälkeen. Orestes 
palaa kotiin maanpaosta Fokiksesta 
ja pääsee yhdessä ystävänsä Pyladeen 
kanssa juonen avulla palatsiin. Palatsis-
sa Orestes surmaa ensin Aigisthoksen 
ja astuu sitten ulos pihalle, jossa hän 
kohtaa äitinsä. Klytaimnestra paljastaa 
rintansa ja anoo armoa, mutta Orestes 
ja Pylades vievät hänet sisään palatsiin, 
missä Orestes surmaa hänet. Orestes 
joutuu kuitenkin vielä pakenemaan 
äitinsä kostonhenkiä, raivottaria.

Eumenideissa Orestes on paennut Delfoihin 
anomaan suojaa Apollonilta raivottaria vastaan. 
Apollon puolustaa Orestesta, mutta kehottaa 
tätä hakemaan lopullista päätöstä Athenen kau-
pungista. Orestes saapuu Ateenaan raivottarien 
edelleen ajaessa häntä takaa. Athene kutsuu 
tuomioneuvoston, areiopagin, koolle antamaan 
tuomion äidinmurhasta ja ilmoittaa, että jos ää-
net menevät tasan, asia ratkeaa Oresteen eduksi. 
Näin tapahtuukin, ja näytelmän lopuksi raivot-
taret laantuvat raivostaan, muuttuvat hyväntah-
toisiksi ja lupaavat siunausta Ateenalle.

Roihan versiossa Aiskhyloksen trilogian ta-
pahtumat oli tiivistetty yhteen hieman yli tunnin 
kestävään näytelmään. Näyttämöllä oli tavallaan 
koko ajan kuoro, josta aina joku pomppasi 
erilleen esittämään jotain näytelmän henkilö-
hahmoa. Roolijako oli mielenkiintoinen – Aga-
memnonia esitti joukon ainoa tummaihoinen 
näyttelijä, välillä Klytaimnestraa ja Kassandraa 
esitti mies ja välillä Orestesta esitti nainen. 

Kaikki näyttelijät oli puettu mustiin asuihin. 
Heidän omat kasvonsa näkyivät hyvin, mitään 
naamareita tai voimakkaita meikkauksia ei 
käytetty. Lavastus oli minimalistinen. Musiikki 
tuki hyvin esitystä. Pidin ennen kaikkea Aigist-
hosta esittäneen Sampsa Timoskaisen elegantista 
näyttelijäntyöstä. 

Sinänsä kokonaisen trilogian tapahtumien 
supistaminen yhdeksi näytelmäksi ilman väliai-
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kaa toimi ihan hyvin, mutta kenties esityksestä 
puuttui jotain. En osaa sanoa, mitä olisin itse 
kaivannut lisää, ehkä jokin vielä paremmin ylei-
sön mielenkiinnon vetävä elementti olisi ollut 
paikallaan. Vaikka esitys oli monessakin mielessä 
onnistunut, jäi se silti jotenkin hiukan etäiseksi. 
Toivon silti aina vain lisää antiikin draamojen 
sovituksia suomalaisiin teattereihin. Niitä ei ole 
viime vuosina ollut ainakaan mitenkään liikaa.

Teksti: Aiskhylos
Suomennos: Kirsti Simonsuuri
Sovitus ja ohjaus: Mikko Roiha
Ohjausassistentti: Laura Mattila
Pukusuunnittelu: Taina Sivonen

Äänisuunnittelu: KITCH-ensemble
Lavastussuunnittelu: Mikko Roiha
Graafinen suunnittelu, valokuvat: Moe Mustafa
Näyttämöllä: Eric Barco, Emma Castrén, Geof-
frey Erista, Katariina Lantto, Myy Lohi, Anni 
Pesonen, Roosa Söderholm, Sampsa Timoskai-
nen ja Juho Uusitalo
Ensi-ilta: Brotfabrik 18.4.2018 (Berliini)
Tuotanto: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu/ 
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma & Vapaa 
teatteri

Esitys oli osa vuonna 2015 alkanutta lavat auki! 
-hanketta ja esityksiä oli Kansallisteatterin li-
säksi myös Berliinissä, Kouvolassa, Oulussa ja 
Hämeenlinnassa. H

Utile dulci. Antiikin kulttuurin opetuksesta 
ja harrastuksesta (Taidehistoriallisista tutki-
muksia 50, 232 sivua) valottaa antiikin ai-
neellisen kulttuurin aihepiiriä kymmenessä 
artikkelissa. Niissä kerrotaan klassillisen 
arkeologian yliopisto-opetuksen vaiheista, 
kreikkalaisten ja roomalaisten esineiden 
keräilyn historiasta, antiikin taiteen muo-
tokielestä rakennuksissa sekä henkilöistä, 
jotka ovat toiminnallaan vaalineet antiikin 
perintöä. 

Kirjoittajia yhdistää elävä kiinnostus 
klassilliseen arkeologiaan, toimiminen 
elämän eri aloilla antiikin kulttuurin hy-
väksi ja ennen kaikkea halu lisätä tietoa 
yhteisestä kulttuuritraditiosta.

Kirjaa saa Tiedekirjasta, Snellmanin-
katu 13, 00170 Helsinki. Hinta yhdis-
tyksen jäsenille 21€. 

TUORE TEOS ANTIIKIN KULTTUURISTA SUOMESSA
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Antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori FT 
Timo Sironen luennoi jäsenmatkan teemaan liittyen 
aiheenaan Kampanian ja läntisen Lukanian kreikka-
laisalueet Etelä-Italiassa torstaina 20.9. klo 18.15. 
Paikkana oli Tieteiden talon (Kirkkokatu 6) sali 505.

Yhdistys järjesti jäsenilleen retken Kansallisteatte-
rin Oresteia-esitykseen lauantaina 29.9. Teatteri-
iltaa edelsi FT Vesa Vahtikarin alustus Oresteian 
aihepiiriin. 

Yhdistyksen jäsenmatka suuntautui tällä kertaa Etelä-
Italian maisemiin. Matka järjestettiin 1.–7.10.2018 
teemalla Mytologiaa ja arkeologiaa Etelä-Italian kreik-
kalaisalueilla. Asiantuntijaoppaana ja matkanjohtaja-
na toimi dosentti Timo Sironen, joka toimii antiikin 
kielten ja kulttuurin yliopistonlehtorina Oulun 
yliopistossa.

FM, auktorisoitu opas Kreikassa Maarit Nieminen 
luennoi Kreikan Unesco -kohteista keskiviikkona 
21.11.2018 klo 18.  Paikkana oli Tieteiden talon 
(Kirkkokatu 6) sali 309.

Tulevia tapahtumia:

Vuosikokous on keskiviikkona 27. maaliskuuta klo 
17.00 Tieteiden talossa. Kokouksen aluksi esitelmöi 
yhdistyksen johtokunnan jäsen FL Ilkka Kuivalainen. 

Maaliskuulle kaavaillaan käyntiä Kansallisoopperas-
sa, ohjelmana on Léo Delibesin baletti Sylvia, Dianan 
nymfi. Tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenpostissa.

Kevätretkellä tutustutaan Helsingin yliopiston mer-
kittävään veistokuvakokoelmaan. Ajankohta tarken-
tuu alkuvuodesta.

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN 
TAPAHTUMIA

1.9. Instituutin uusi tutkijaopettaja Antti Lampinen 
aloitti työnsä, samoin harjoittelija Maria Jokela Tu-
run yliopistosta. 

19.9. Kirjailija Mika Waltarin syntymästä tuli ku-
luneeksi 110 vuotta, ja instituutti järjesti yhdessä 
Waltarin kreikkalaisen kustantajan kanssa keskuste-
lutilaisuuden tämän tuotannosta. Keskustelemassa 
oli mm. kääntäjä (ja instituutin toimistonhoitaja) 
Maria Martzoukou.  

22.9. Juhlittiin Euroopan kielten päivää, ja instituutti 
osallistui Ateenassa järjestettävään messutapahtu-
maan yhteisellä pisteellä Ateenan Suomi-koulun 
kanssa. Pisteellä esiteltiin mm. suomen kieltä ja suo-
malaista kreikaksi käännettyä kirjallisuutta. 

24.9. Jokavuotinen instituutin järjestämä Antiikin 
Kreikan johdantokurssi alkoi. Tutkijaopettaja Antti 
ja seitsemän kurssilaista kiertelivät Kreikkaa ympäri 
neljä viikkoa, ja kurssi loppui 21.10.

9.10. Järjestettiin pohjoismainen lehdistötilaisuus 
instituutilla. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
suurlähettiläät kävivät puhumassa lehdistölle pohjois-
maalaisuudesta ja pohjoismaisesta kirjallisuudesta.

23.10. Professori Olli Salomies Helsingin yliopistosta 
piti instituutissa luennon aiheesta Greek Non-Metric 
Late Antique Honorific Inscriptions. 

25.10. Instituutissa vietettiin taiteilija Ulla Remeksen 
näyttelyn Teltantekijä – Tent Maker avajaisia. Maala-
uksia sisältävä taitenäyttely oli nähtävillä instituutin 
tiloissa seuraavat neljä päivää. 

30.10. Osana Ateenan titteliä World Book Capital 
2018 järjestettiin mm. pohjoismaisten instituuttien 
tuella tilaisuus Nordic Crime: Portrait of the Nordic 
Society, jossa pohjoismaiden edustajat keskustelivat 
pohjoismaiseesta rikoskirjallisuudesta. Suomea edusti 
kirjailija ja kirjallisuuskriitikko Jukka Petäjä. 

20.11. Taidegalleria CHEAPARTissa vietettiin Suo-
men Vuoden Nuori Taiteilija 2013 -palkitun Jarno 
Vesalan videoinstallaation My Turn avajaisia. Suoma-
laista nykytaidetta saattoi ihailla tämän jälkeen aina 
8.12. asti. Näyttely toteutettiin Ateenan-instituutin 
tuella. 

4.12. Järjestettiin Johannes Sundwall -sarjan yhdes-
toista luento, puhujana Mary E. Voyatzis (University of 
Arizona) aiheenaan A Tale of Two Arcadian Sanctuaries:  
Comparing Zeus on Mt. Lykaion with Athena Alea at 
Tegea.

5.12. Instituutissa juhlittiin Ilkka Taipaleen kreikaksi 
käännetyn kirjan 100 Φινλανδικές Καινοτομίες 
julkaisua. Kirja kertoo sadasta suomalaisesta innovaa-
tiosta ja sen on kääntänyt Maria Martzoukou.



Yhdistyksemme jäsenten tilattavissa 
on nyt Suomen Ateenan-instituutin ym-
päristöystävällinen kangaskassi, jossa 
on instituutin logo ja toisella puolella lu-
kee kreikaksi ”en halua muovikassia”.

Hinta 10 € /kpl (Kassit voi hakea 
Helsingin keskustasta erikseen sovit-
tavasta paikasta ja ajankohtana. Pos-
titse lähetettäviin kasseihin lisätään 
postitus kulut.)

Kassien tuotto menee yhdistyksen
stipendirahastoon. 

Tilaukset: sihteeri Maija Pohjanpalo
ateenanystavat@gmail.com.

KANGASKASSI
PUKINKONTTIIN


