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Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen edistämisyhdistys ry
Vapaa julkaistavaksi
Rauhanjulistus Suomen Ateenasta
Athenis Finlandiae -kulttuuriviikko levittäytyy Jyväskylään ensi viikolla 8.-13.syyskuuta. Tapahtuma on
vuosittain vietettävä kulttuuriviikko, jota järjestää Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen edistämisyhdistys ry. Nimi
tarkoittaa Suomen Ateenassa, eli Jyväskylässä. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2008 ja se on
pääsymaksuton.
Tapahtumaviikko on omistettu Ruotsille, Norjalle ja yhteiselle pohjoismaiselle historialle: teemana on 200
vuotta pohjoismaista rauhan tahtoa. Tapahtuman aikana pohjoismaiset asiantuntijat jakavat arvokasta tietoa
maiden kulttuureista sekä historiallisista yhteyksistä. Athenis Finlandiae -tapahtumassa tarkastellaan
monipuolisesti Ruotsin ja Norjan merkitystä pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa. Lisäksi
tapahtuma nostaa esille saamelaisuuden muun muassa saamen kielisuihkun kautta. Ohjelma koostuu muun
muassa seminaareista, taidenäyttelyistä ja kielikursseista. Tapahtumaviikkoa vietetään keskeisellä paikalla
Jyväskylän yläkaupungilla: Kirjailijatalolla, Toivolan Vanhalla Pihalla, kaupunginkirjastolla sekä yliopistolla
Musica-salissa.
Tapahtumaviikko avataan torstaina 11.9. klo 12 virallisella avajaistilaisuudella Musicalla ja sen juontaa
jyväskyläläinen kansanedustaja Aila Paloniemi, joka on eduskunnan Norja-ystävyysryhmän jäsen.
Avajaistilaisuuden ohjelmassa on mukana myös tapahtuman suojelijan, opetus- ja viestintäministeri Krista
Kiurun tervehdys, Norjan suurlähettilään Jørg Willy Bronebakkin puheenvuoro sekä vuosittaisen Wolmar
Schildt -palkinnon jako.
Suomi liittyy avajaistilaisuudessa 17 rauhaa julistavan maan joukkoon. Keisari Augustuksen kuolemasta on
tänä vuonna kulunut 2000 vuotta. Augustus muistetaan erityisesti roomalaisen rauhan (Pax Romana)
luojana Välimeren ja Mustanmeren piirissä. Augustuksen hengessä professori Teivas Oksala julistaa nyt
maailmanrauhan sanomaa Suomen Ateenasta.
Musicalla toimii torstaista lauantaihin kirjamyynti ja -näyttely. Professori Jukka Ammondtin Yksinäisen
miehen tango -kirjan virallinen julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 12.9. klo 14, tilaisuuden
yhteydessä on tarjoilua. Torstaista lauantaihin tapahtuma tarjoaa kiinnostavia seminaareja, joiden
ajankohtaisina teemoina ovat Norja (torstai); Ruotsi, latinen kieli ja kulttuuri (perjantai); sekä saamelaisuus
(lauantai). Myös lapset ja perheet on huomioitu: maanantaina 8.9. klo 17:30 Kirjailijatalolla järjestetään
pohjoismainen eväsretki, jonka aikana tutustutaan pohjoismaihin, sekä lauantaina 13.9. klo 10 alkaen koko
perheen saamelaispiha Toivolan Vanhalla Pihalla. Lauantaina tapahtumaviikon päättää Pohjoismainen
runoilta klo 18 alkaen Kirjailijatalolla, jonka yhteydessä on pientä tarjoilua. Koko viikon ajan Jyväskylän
kaupunginkirjaston 2. kerroksessa on nähtävissä Andy Hornerin valokuvataidenäyttely Sweden Panorama.
Lisäksi Musicalla on esillä Norjan suurlähetystön levynäyttely ”1814 – Uskomaton vuosi - aiheena Norjan
perustuslaki"
Lisätietoa löytyy tapahtuman kotisivuilta: www.athenisfinlandiae.com

