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Suomen Ateena julisti maailmanrauhan WTC-iskujen muistopäivänä

Wolmar Schildt -palkinnon saaneen Pirkko Sintosen (vas.) mielestä antiikin kulttuurista löytyy iloa ja
mielenrauhaa. Oikealla Timo Sironen.

Seitsemättä kertaa järjestetyn Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuman avajaistilaisuudessa 11. syyskuuta
julistettiin maailmanrauhan sanomaa. Julistuksen luki pitkäaikainen antiikin kielen ja kulttuurin
erityisasiantuntija, professori Teivas Oksala. Tilaisuudessa professori Jukka Ammondt lauloi latinaksi Jean
Sibeliuksen Finlandia-hymnin uusin maailmanrauhaa ja rauhanaatetta julistavin sanoin.
Maailmanrauhan julistus liittyy keisari Augustuksen kuolemaan, josta on tänä vuonna kulunut 2000 vuotta.
Augustus muistetaan erityisesti roomalaisen rauhan, Pax Romanan, luojana Välimeren ja Mustanmeren
piirissä. Augustusta muistetaan myös 16 muussa maassa, jotka ovat Australia, Belgia, Bosnia ja
Herzegovina, Egypti, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kroatia, Portugali, Ranska, Saksa,
Tšekki ja Yhdysvallat.

Vuodesta 2010 jaettu Wolmar Schildt -palkinto luovutettiin samassa tilaisuudessa FM Pirkko Sintoselle.
Palkinnon luovuttaneen Oulun yliopiston lehtorin FT Timo Sirosen mukaan Sintosen melkein 20 vuoden
ajan ohjaama antiikkipiiri on edistänyt latinan ja kreikan kielten sekä antiikin kulttuurin tuntemusta
Jyväskylässä. Antiikkipiirin lisäksi Sintonen tunnetaan työstään Jyväskylän normaalikoulun latinan, saksan ja
venäjän kielten lehtorina.
Sintonen kertoi haluavansa jakaa palkinnon tärkeää kulttuurityötä tekevien Jyväskylän entisten ja nykyisten
opettajien kanssa. Lisäksi hän kertoi iloitsevansa palkinnosta kaikkien latinan ja kreikan kieliä opiskelevien
kanssa.
- Sieltä löytyy iloa ja mielenrauhaa sekä hyvän elämän aineksia, aina, eikä latinan harrastaminen ole iästä
kiinni, Sintonen kertoi.
Avajaistilaisuuden juonsi kansanedustaja Aila Paloniemi. Hän on eduskunnan Norja-ystävyysseuran jäsen.
Paloniemi toi juonnoissaan esille keskisuomalaisille varsin mielenkiintoisen ja positiivisen uutisen, jonka
Jykes oli vastikään julkaissut: keskisuomalaisille pk-yrityksille tarjoutuu jopa 60 miljoonan euron lisäys
liittyen Norjan ja Ruotsin vientiin. Tämä liittyy olennaisesti Athenis Finlandiaen tänä vuonna esiin
nostamaan erityisteemaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Pääsymaksuton Athenis Finlandiae 2014 jatkuu lauantai-iltaan saakka ja tarjoaa erilaisia näkökulmia antiikin
kulttuurin. Tämänvuotisena erityisteemana on pohjoismaat, muun muassa saamelaiskulttuuri.
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