	
  

Tiedote	
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Musiikin,	
  Kulttuurin	
  ja	
  Taiteen	
  Edistämisyhdistys	
  ry	
  
Heti	
  vapaa	
  julkaistavaksi	
  
	
  
Suomen	
  Ateenassa	
  valmistaudutaan	
  Suomen	
  100-‐vuotisjuhlaan	
  
	
  
Yhdeksättä	
  kertaa	
  järjestetty	
  Athenis	
  Finlandiae	
  -‐tapahtuma	
  keräsi	
  kuluneiden	
  päivien	
  aikana	
  tie-‐
teen,	
  taiteen,	
  kulttuurin	
  ja	
  matematiikan	
  alan	
  ihmisiä	
  Jyväskylään	
  ympäri	
  maailman.	
  Tapahtumas-‐
sa	
  nähtiin	
  yli	
  20	
  eri	
  kansalaisuutta.	
  Tapahtuma	
  tarjosi	
  kolmen	
  päivän	
  ajan	
  erilaisia	
  näkökulmia	
  niin	
  
antiikin	
  kuvataiteen,	
  matematiikan	
  opetuksen,	
  kulttuuriretken	
  kuin	
  nukketeatterinkin	
  merkeissä.	
  
Tapahtuman	
  virallisena	
  teemana	
  oli	
  Suomi,	
  jolla	
  pohjustetaan	
  vuoden	
  2017	
  Athenis	
  Finlandiae	
  10-‐
vuotisjuhlavuotta	
  sekä	
  Suomen	
  100-‐vuotisjuhlavuotta.	
  Tapahtumaa	
  järjestää	
  vuosittain	
  Musiikin,	
  
Kulttuurin	
  ja	
  Taiteen	
  edistämisyhdistys.	
  
	
  
Avajaistorstain	
  juonsi	
  kansanedustaja	
  Aila	
  Paloniemi	
  ja	
  ensimmäisenä	
  kuultiin	
  luento	
  Suomen	
  en-‐
tiseltä	
  pääministeriltä	
  Paavo	
  Lipposelta	
  aiheesta:	
  Eero	
  Saarinen,	
  amerikkalainen	
  ja	
  suomalainen	
  
arkkitehti.	
  Avajaisissa	
  kuultiin	
  lisäksi	
  mielenkiintoisia	
  avauksia	
  mm.	
  Jyväskylän	
  kaupunginjohtaja	
  
Timo	
  Koivistolta,	
  Jyväskylän	
  yliopiston	
  rehtori	
  Matti	
  Manniselta	
  sekä	
  Jyväskylän	
  ammattikorkea-‐
koulun	
  rehtori	
  Jussi	
  Halttuselta.	
  Juontaja	
  Paloniemi	
  lausui	
  lisäksi	
  Keski-‐Suomen	
  maakuntajohtaja	
  
Tapani	
  Mattilan	
  tervehdyksen.	
  Tapahtuman	
  virallisena	
  suojelijana	
  toimi	
  vuonna	
  2016	
  opetus-‐	
  ja	
  
kulttuuriministeri	
  Sanni	
  Grahn-‐Laasonen.	
  Perjantaina	
  jatkettiin	
  seminaareilla,	
  joissa	
  nähtiin	
  muka-‐
na	
  mm.	
  matematiikan	
  lehtori	
  Maarit	
  Rossi	
  sekä	
  Suomi100	
  aluekoordinaattori	
  Raija	
  Partanen.	
  Per-‐
jantai-‐ilta	
  huipentui	
  koko	
  perheen	
  ohjelmaan,	
  kun	
  Teatteri	
  Capelle	
  esitti	
  nukketeatterin:	
  Aisopok-‐
sen	
  eläinsatu	
  jänis	
  ja	
  kilpikonna.	
  Ohjelmassa	
  on	
  vuosittain	
  myös	
  kirjamyynti	
  ja	
  –näyttely,	
  jossa	
  oli	
  
tänä	
  vuonna	
  mukana	
  myös	
  Keski-‐Suomen	
  Kirjaiijat	
  ry.	
  Lauantaina	
  järjestetään	
  vielä	
  kulttuuriretki	
  
yhteistyössä	
  Bridges	
  Finland	
  2016	
  –tapahtuman	
  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	
  antaa	
  tunnustusta	
  näiden	
  alojen	
  
merkittäville	
  kulttuurivaikuttajille.	
  Palkinto	
  myönnettiin	
  tänä	
  vuonna	
  tieteen	
  ja	
  taiteen	
  yhdistäjälle,	
  
filosofian	
  ja	
  yhteiskuntatieteiden	
  tohtori	
  Osmo	
  Pekoselle,	
  Jyväskylän	
  yliopistosta.	
  
Athenis	
  Finlandiae	
  2016	
  tarjosi	
  mielenkiintoista	
  ohjelmaa	
  koko	
  perheelle.	
  Tapahtuman	
  luentopäi-‐
vät	
  olivat	
  maksuttomia	
  ja	
  niihin	
  oli	
  vapaa	
  pääsy.	
  Tapahtuma	
  järjestettiin	
  torstaina	
  ja	
  perjantaina	
  
Jyväskylän	
  ammattikorkeakoululla,	
  Lutakon	
  kampuksella.	
  	
  
	
  
Athenis	
  Finlandiaen	
  järjestäjät	
  haluavat	
  kiittää	
  kaikki	
  osallistujia,	
  yhteistyökumppaneita	
  sekä	
  esiin-‐
tyjiä!	
  Ensi	
  vuonna	
  jatketaan	
  juhlatunnelmissa	
  –	
  lämpimästi	
  tervetuloa!	
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