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Athenis Finlandiae Jyväskylässä 23. – 28.8.2010
Antiikin kulttuuriperintö ja kielet elävät Jyväskylässä
Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäenkampuksella järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin
Athenis Finlandiae – tapahtuma 23.–28. elokuuta 2010. Athenis Finlandiae on ottanut
tavoitteekseen tehdä antiikin kielistä ja kulttuurista kansan huvia. Ohjelma on hyvä sekoitus
tiedettä, taidetta ja viihdettä. Osallistumiskynnys on matala, sillä osallistumismaksu kaikkiin
tapahtumiin pidetään hyvin alhaisena, eikä asiaan tarvitse olla aiemmin perehtynyt. Latinan kieltä
luonnollisesti viljellään, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ohjelma on
suomenkielinen. Tapahtuma järjestetään jo kolmatta kertaa, ja se on vakiinnuttanut asemansa
vuosittaisena elokuisena kesätapahtumana Jyväskylässä, Suomen Ateenassa. Vuoden 2010
tapahtuman suojelijaksi on lupautunut tasavallan presidentti Tarja Halonen.
"Athenis Finlandiae" merkitsee "Suomen Ateenassa". Jyväskylä sai lempinimensä Suomen Ateena
jo 1850-luvulla, kun kansalliskirjailijamme Elias Lönnrot kirjoitti Jyväskylään Wolmar Styrbjörn
Schildtille "Sinä Schildt, joka olet siellä Jyväskylässä, Suomen Ateenassa, tieteen ja taiteen
kehdossa." Schildt oli juuri keksinyt sanat "tiede" ja "taide" Jyväskylässä. Leikillinen tokaisu sai
myöhemmin katetta, kun Jyväskylään perustettiin ensimmäiset suomenkieliset koulut. Jyväskylä
profiloituukin tänään vahvasti koulukaupunkina, sivistyksen ja kulttuurin keskuksena.
Athenis Finlandiae – tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua käytännön latinaan ja antiikin
kreikkaan kielikursseilla ja luennoilla, joilla käsitellään antiikin maailman historiaa ja asemaa
tänään. Keskiaikana latina oli yleiskieli, jota puhuttiin alueella, joka on lähes sama kuin nykyisten
EU-maiden alue. Lähes kaikki EU-maiden kielet ovat saaneet siitä vaikutteita. Ohjelmasisältöä on
yleisön pyynnöstä laajennettu myös antiikin kreikan kielikurssilla. Luennoitsijat ovat alansa
huippuasiantuntijoita.
Vuoden 2010 tapahtuman yleisteemaksi on valittu filosofia. Iltapäivien yleisöluennoilla elävä
latina on vahvasti läsnä myös lääketieteen näkökulmasta. Yksi päivä omistetaan Jyväskylän
merkkihenkilölle Wolmar S. Schildtille, jonka 200-vuotisjuhlavuotta vietetään kaupungissa ensi
vuonna. Koko kansan kulttuuritapahtumassa tarjotaan myös musiikkinautintoja. Konditoria-alan
ammattilaiset ovat innostuneet tuottamaan tapahtuman nimikkoleivokset Athenae ja Luna lucens,
joita voi nauttia paikallisissa kahviloissa. Toukokuun lopulla ennen tapahtumaa järjestetään
Jyväskylästä ryhmämatka Kreikan saaristoon saamaan tuntumaa antiikin kulttuuriin sen
alkuperäisissä maisemissa.
Tapahtuman järjestäjänä toimii Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edistämisyhdistys ry.
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