	
  

	
  

Tiedote	
  11.8.2016	
  
Heti	
  vapaa	
  julkaistavaksi	
  
	
  
Tieteen	
  ja	
  taiteen	
  yhdistäjä	
  Osmo	
  Pekonen	
  palkittiin	
  Wolmar	
  Schildt	
  -‐palkinnolla	
  
	
  
Athenis	
  Finlandiae	
  –kulttuuritapahtuman	
  virallisia	
  avajaisia	
  juhlittiin	
  Jyväskylän	
  ammattikorkea-‐
koululla,	
  Lutakon	
  kampuksella	
  torstaina	
  11.8.2016.	
  Tänä	
  vuonna	
  kulttuuritapahtuman	
  pääteema-‐
na	
  on	
  Suomi,	
  jolla	
  pohjustetaan	
  myös	
  ensi	
  vuoden	
  Athenis	
  Finlandiaen	
  10-‐vuotisjuhlavuotta	
  sekä	
  
Suomen	
  100-‐vuotisjuhlavuotta.	
  Tapahtumaviikkoa	
  järjestää	
  vuosittain	
  Musiikin,	
  Kulttuurin	
  ja	
  Tai-‐
teen	
  edistämisyhdistys	
  ry.	
  
	
  
Athenis	
  Finlandiae	
  järjestettiin	
  ensimmäisen	
  kerran	
  vuonna	
  2008.	
  Tapahtuman	
  teemat	
  ovat	
  vaih-‐
delleet	
  vuosittain	
  esimerkiksi	
  tähtitieteestä	
  ja	
  horoskoopeista	
  keskiaikaan.	
  Lähtökohtana	
  tapah-‐
tuman	
  taustalla	
  on	
  vuosittain	
  kuitenkin	
  ollut	
  latina	
  ja	
  antiikki.	
  Tapahtuman	
  suojelijoina	
  ovat	
  toimi-‐
neet	
  vuosien	
  aikana	
  mm.	
  Tasavallan	
  Presidentti	
  Tarja	
  Halonen,	
  ministeri	
  Elisabeth	
  Rehn	
  ja	
  kirjailija	
  
Sofi	
  Oksanen.	
  Suojelijoiden	
  lisäksi	
  tapahtumassa	
  on	
  vieraillut	
  mm.	
  Saksan	
  Suomen	
  suurlähettiläs	
  
Dr.	
  Thomas	
  Götzin	
  ja	
  Kiinan	
  Suomen	
  suurlähettiläs	
  Huang	
  Xingin.	
  Athenis	
  Finlandiaen	
  virallisena	
  
suojelijana	
  toimii	
  vuonna	
  2016	
  opetus-‐	
  ja	
  kulttuuriministeri	
  Sanni	
  Grahn-‐Laasonen.	
  Ohjelma	
  koos-‐
tuu	
  seminaareista	
  ja	
  osallistavista	
  keskusteluista.	
  Lisäksi	
  ohjelmassa	
  on	
  vuosittain	
  musiikkia	
  sekä	
  
kirjamyynti	
  ja	
  -‐näyttely,	
  jossa	
  tänä	
  vuonna	
  mukana	
  myös	
  Keski-‐Suomen	
  kirjailijat	
  ry.	
  	
  
	
  

Avajaisten	
  juontajana	
  toimi	
  kansanedustaja	
  Aila	
  Paloniemi	
  ja	
  ensimmäisenä	
  luennoitsijana	
  toimi	
  
Suomen	
  entinen	
  pääministeri	
  Paavo	
  Lipponen.	
  Tervehdyssanat	
  latinaksi	
  toivotti	
  Joonas	
  Ilmavirta	
  
Jyväskylän	
  yliopistolta,	
  jonka	
  jälkeen	
  Paloniemi	
  välitti	
  tapahtuman	
  suojelijan	
  tervehdyksen.	
  Illan	
  
aikana	
  puheenvuoroja	
  pitivät	
  mm.	
  kaupunginjohtaja	
  Timo	
  Koivisto,	
  Suomi	
  100	
  aluekoordinaattori	
  
Raija	
  Partanen	
  ja	
  matematiikan	
  lehtori	
  Maarit	
  Rossi.	
  Yhteistyötä	
  tehdään	
  vuosittain	
  myös	
  Jyväsky-‐
län	
  yliopiston	
  rehtorin	
  Matti	
  Mannisen	
  sekä	
  Jyväskylän	
  ammattikorkeakoulun	
  rehtorin	
  Jussi	
  Halt-‐
tusen	
  kanssa.	
  
	
  
Athenis	
  Finlandiae	
  –tapahtuman	
  avajaisissa	
  luovutetaan	
  vuosittainen	
  Wolmar	
  Schildt	
  -‐palkinto.	
  
Tunnustuksen	
  taustalla	
  on	
  ajatus	
  piirilääkäri	
  Wolmar	
  Schildtistä,	
  joka	
  loi	
  suomen	
  kielen	
  sanat	
  'tie-‐
de'	
  ja	
  'taide'.	
  Hänen	
  nimeään	
  kantavalla	
  palkinnolla	
  halutaan	
  Athenis	
  Finlandiae	
  kulttuuritapahtu-‐
massa	
  antaa	
  tunnustusta	
  näiden	
  alojen	
  merkittäville	
  kulttuurivaikuttajille.	
  Palkinto	
  myönnettiin	
  
tänä	
  vuonna	
  tieteen	
  ja	
  taiteen	
  yhdistäjälle	
  Osmo	
  Pekoselle.	
  Pekonen	
  on	
  myös	
  filosofian	
  ja	
  yhteis-‐
kuntatieteiden	
  tohtori	
  Jyväskylän	
  yliopistosta.	
  
Tapahtuma	
  jatkuu	
  perjantaina	
  12.8.	
  mielenkiintoisin	
  luennoin	
  ja	
  koko	
  perheen	
  ohjelman	
  myötä.	
  
Seminaareissa	
  päästään	
  kuulemaan	
  mm.	
  matematiikan	
  lehtori	
  Maarit	
  Rossia,	
  Keski-‐Suomen	
  Suo-‐
mi100	
  alekoordinaattori	
  Raija	
  Partasta.	
  Päivän	
  päätteeksi	
  perheen	
  pienimmätkin	
  pääsivät	
  nautti-‐
maan	
  tapahtumasta,	
  kun	
  Teatteri	
  Capelle	
  esittää	
  nukketeatterin:	
  Aisopoksen	
  eläinsatu	
  Jänis	
  ja	
  
kilpikonna.	
  Lisäksi	
  tapahtuman	
  yhteydessä	
  järjestetään	
  kulttuurimatka	
  lauantaina	
  13.8.	
  yhteistyös-‐
sä	
  Bridges	
  Finland	
  2016	
  –tapahtuman	
  kanssa.	
  
	
  
Athenis	
  Finlandiaen	
  järjestäjät	
  toivottavat	
  kaikki	
  tervetulleiksi	
  huomiseen	
  seminaaripäivään	
  Jyväs-‐
kylän	
  ammattikorkeakoululle	
  sekä	
  kulttuurimatkalle	
  lauantaina!	
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