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Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edistämisyhdistys ry
Vapaa julkaistavaksi

Suomen Ateenassa juhlittiin Pohjoismaita
Seitsemättä kertaa järjestetty Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuma veti kuluneen viikon aikana
pohjoismaista, latinan kielestä ja saamelaisuudesta kiinnostuneita Jyväskylään. Tapahtuma tarjosi kuuden
päivän ajan erilaisia näkökulmia antiikin kulttuuriin ja perintöön niin taidenäyttelyiden, seminaarien,
kielisuihkujen kuin erilaisten työpajojen merkeissä. Tapahtumaviikkoa järjestää vuosittain Musiikin,
Kulttuurin ja Taiteen edistämisyhdistys MuKuTa ry.
Kulttuuriviikon päätöspäivänä lauantaina koko perhettä hemmoteltiin saamelaispihan merkeissä
aurinkoisella Toivolan Vanhalla Pihalla. Saamelaismusiikkia esittelivät Angelin tytöistä tuttu Tuuni Länsman,
Maritta Stoor-Lehtonen sekä Antero Vuolab, ja lisäksi paikalla oli näytteillä ja myynnissä muun muassa
saamelaiskäsitöitä. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan saamen kielen ja kulttuurin tutkija Samuli Aikio.
Tilaisuuden järjesti MuKuTan kanssa yhteistyössä Sisä-Suomen saamelaisyhdistys Bárbmu ry.
Päivä jatkui Musica-salissa yliopistolla saamelaisseminaarilla. FT, post doc -tutkija Sirpa Aalto (Oulun
yliopisto) esitteli tutkimuksiaan saamelaisten ja skandinaavien kulttuurisesta vuorovaikutuksesta
keskiajalla, ja lehtori Maritta Stoor-Lehtonen (Jyväskylän yliopisto) kertoi ajankohtaisesti saamenpuvun
käytöstä ja etnisen identiteetin manifestoimisesta. Tapahtuma huipentui lämminhenkiseen ja
sykähdyttävään pohjoismaiseen runoiltaan Kirjailijatalolla. Häikäiseviä kirjallisia teoksiaan täydelle talolle
esittelivät suomenruotsalainen Cia Rinne, islantilainen Kári Tulinius, sekä paikalliset Mohamed Ahmed ja
AP Kivinen. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pohjoismaisen tiedotustoimiston/Pohjola-Nordenin KeskiSuomen piirin ja Keski-Suomen Kirjailijoiden kanssa.
Aiemmin viikolla torstain virallisessa avajaistilaisuudessa 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. Taustalla kuultiin Voice-kuoroa.
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.

Avajaistilaisuuden juonsi kansanedustaja Aila Paloniemi. Hän on eduskunnan Norja-ystävyysseuran jäsen.
Ennen Norjan Suomen suurlähettilään Jørg Willy Bronebakkin puheenvuoroa 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. Avajaisten yhteydessä nähtiin tapahtuman suojelijan, opetus- ja viestintäministerin Krista
Kiurun tervehdys.
Torstaipäivän seminaarin luennoitsijoina toimivat FT Marthe Hommerstad ja professori Vibeke Roggen
Oslon yliopistosta. Seminaarin kantava teema oli tänä vuonna täyteen tuleva 200 vuotta Norjan
perustuslain allekirjoittamisesta.
Pääsymaksuton Athenis Finlandiae 2014 tarjosi perjantaina Ruotsin sekä latinan kulttuuriin ja kieliin
liittyvän seminaarin, jossa puhujina toimivat FT Timo Sironen (Oulun yliopisto), lääkäri Ylermi Luttinen
(Pori) ja FT Erkki Sironen (Helsingin yliopisto). Lisäksi perjantaina julkaistiin professori Jukka Ammondtin
kirja Yksinäisen miehen tango, joka herätti suurta mielenkiintoa yleisössä. Ammondt tunnetaan
kansainvälisesti tangojen ja Elvis Presleyn tunnetuksi tekemien kappaleiden latinankielisenä tulkitsijana.
Yksinäisen miehen tango on hioutunut hänen elämänkokemustensa myötä vaikuttavaksi kertomukseksi
tiestä, jossa kohtaamme monenlaisia kulkijoita. Oivaltava nauru, kyyneleet ja kulttuurin väkevä voima
vievät lukijan ainutlaatuiselle elämysmatkalle. Kirja tullaan kääntämään useille eri kielille.
Athenis Finlandiaen järjestäjät haluavat kiittää kaikki osallistujia, sekä yleisöä että esiintyjiä, ja toivottaa
kaikki tervetulleiksi ensi vuonna järjestettävälle kulttuuriviikolle Jyväskylään.
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