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Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edistämisyhdistys Ry
Vapaa julkaistavaksi
Tuhannet ihmiset juhlivat keskiaikaa Jyväskylässä
Jyväskylässä viikolla 37 järjestetty vuotuinen Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuma keräsi
jälleen kokoon laajan latinan kielen ja antiikin kulttuurin harrastajien ja ammattilaisten
joukon. Edellisvuosien tapaan ohjelmassa oli erilaisia teemallisia luentosarjoja sekä muuta
yleissivistävää ja viihdyttävää ohjelmaa. Tämänvuotisen tapahtuman erikoisteemoina olivat
keskiaika, hansa-/kulttuurikaupungit ja Saksa. Valtaosin pääsymaksuttoman tapahtuman
arvioitu kävijämäärä kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Erityisesti Toivolan Vanhalle
Pihalle rakennettu Hansapiha houkutteli kaikenikäisiä kävijöitä tapahtumaviikolle.
Tapahtuman suojelija ministeri Elisabeth Rehn piti puheen avajaistilaisuudessa torstaina.
Puheessaan hän painotti kulttuurien kohtaamisen tärkeyttä ja toivoi, että kaikki uskaltaisivat
käyttää vieraitakin kieliä siitä huolimatta, että kielioppi ei olisi täysin hallinnassa.
Kommunikointi muiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia ja sen kautta oppii ja kokee
asioita, joihin ei muuten välttämättä kiinnittäisi huomiota, Rehn korosti. Avajaistilaisuudessa
olivat läsnä myös Saksan suurlähettiläs Dr. Thomas Götz ja Kiinan suurlähettiläs Huang
Xing. Tapahtumaviikolla esillä oli myös taiteilija Minja Revonkorven lintuaiheinen pieni
taidenäyttely Linnuntie.
Torstaiaamuna yleisöä viihdytti Tikkalan koulun oppilaista ja Rantaniemelän tallin ratsukoista
koostunut keskiaikainen kulkue, joka kulki aina alakaupungin Aren aukiolta Toivolan
Vanhalle Pihalle tapahtuman ajaksi rakennetulle Hansapihalle saakka. Kulkueen
vastaanottivat ministeri Rehn sekä suurlähettiläät Götz ja Xing. Keskiaikaharrastajia
hemmoteltiin myös mm. ruoka- ja pukeutumisaiheisin luennoin.
Tapahtuman Syksyn sylissä -konsertissa Jyväskylän yliopiston juhlasalissa esiintyivät Toni
Edelmann, Marja Mattlar säestäjänään Eveliina Kontio, Jyväskylän Studiokuoro sekä
kokkolalaisyhtye Amas, joka esitti muun muassa kansainvälisestikin tunnetun suomalaisen
pelimannin Konsta Jylhän tuotantoa latinaksi. Kulttuuriviikon yhteydessä julkaistiin
Edelmannin nuottikirja sekä albumi Armaan läheisyys - Nähe des Geliebten, jotka esittelevät
erityisesti saksankielistä tuotantoa. Lisäksi Marja Mattlarin musiikkielämäkerta "Marja
Mattlar - musiikkiura omin päin" näki päivänvalon torstaina.
Vuodesta 2010 saakka jaettu Wolmar Schildt -palkinto luovutettiin tänä vuonna Wanhan
Laukaan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kypölle. Valitsijalautakunnan mukaan
Kyppö on edistänyt toiminnallaan tiede-, taide- ja kulttuurityötä fennomaani ja piirilääkäri
Schildtin tapaan. Lisäksi hän on ansioitunut yleissivistyksen levittämisessä ja vaikuttanut
toiminnallaan ihmisiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Palkinnon luovutti jyväskyläläinen
Wolmar Schildtin pojanpojantytär Kristiina Lehtinen. Puheessaan Lehtinen korosti Kypön
toimeliaisuutta Schildtin muiston vaalimisessa. Hän muistutti Kypön osuudesta Schildtin
kotitalon merkityksen ylläpitämisessä sekä tuon useista, Schildtistä kertovista
lehtikirjoituksista. Wolmar Schildt -palkinnonjakotilaisuudessa esiintyi nuori pianisti Konsta
Koskinen Cygnaeus-lukiosta.
Jo ennen varsinaista tapahtumaviikkoa Athenis Finlandiae järjesti 21.-23. elokuuta
Täydenkuun Hansaristeilyn. Matka vei puolisen sataa kulttuurista kiinnostunutta ihmistä

tutustumaan keskiaikaisiin hansakaupunkeihin Turkuun, Tukholmaan ja Uppsalaan. Seuraava
kulttuurimatka on jo suunnitteilla vuodeksi 2014.
Järjestävä taho Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edistämisyhdistys ry kiittää kaikkia
osallistujia ja yhteistyökumppaneita ja toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi ensi vuoden
Athenis Finlandiae -tapahtumaan, kun teemana ovat mm. Ruotsi-Suomen yhteinen historia ja
sen merkitys pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa. Tapahtuma järjestetään vuonna
2014 perinteisesti viikolla 37.
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Kuva: Wolmar Schildt -palkinnon voittaja Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistyksen
puheenjohtaja Jorma Kyppö (oik). Palkinnon jakoi jyväskyläläinen Wolmar Schildtin
pojanpojantytär Kristiina Lehtinen.

