Genius Loci – Gustavia Tavastorum – Paikan henki – Hartola

Itä-Hämeen opistossa Hartolassa on jo 10 vuoden ajan toiminut aktiivinen latinan kieltä ja antiikin historiaa
ja kulttuuria käsitellyt opintoryhmä. Kymmenvuotisen opintorupeamansa kunniaksi järjestämme
seminaarin ja antiikkitapahtuman ensi kesänä 2-3.7. Hartolassa. Ohjelma liittyy kurssimme teemoihin:
etruskitutkija, dos. Jorma Kaimio kertoo Toscanan kukkulakaupunkien muinaisista asukkaista etruskeista ja
heidän kulttuuristaan ja lääkäri-latinisti Ylermi Luttinen esittelee latinan kieltä nykypäivässä, mm. yritysten
nimissä ja tuotemerkeissä. Hartolan kunnan 230-vuotisjuhlan kunniaksi olemme valmistelleet pari esitystä,
jotka liittyvät sekä latinaan että Hartolan historiaan. Tulemme myös kertomaan antiikin ruokakulttuurista
– ensimmäisestä Välimeren keittiöstä. Seminaarin yhteydessä on näyttely latinan kieleen ja antiikkiin
liittyvästä kirjallisuudesta, jota olemme käyttäneet opiskelussa ja sen ohessa.
Seminaarin jälkeen järjestetään opistolla toimivassa Linnahotellissa ”roomalaiset pidot”, joissa saamme
maistella aitojen reseptien pohjalta valmistettuja herkkuja ”ab ovo usque ad malum, munasta omenaan”,
garum -kalakastiketta tietenkään unohtamatta. Sekä avajaisissa että roomalaisissa pidoissa hartolalainen
muusikko Marja Mattlar esittää latinaksi laulujaan.
Kirjailija Mika Waltari vietti kesiä Hartolan Näsissä, missä hän kirjoitti mm. Sinuhe Egyptiläisen. 3.7.
teemme retken Sinuhen syntysijoille Waltarin kirjailijahuvilalle ja samalla keskustelemme Waltarin
etruskeista ja antiikin Roomasta kertovista romaaneista.
Seminaaria tukevat Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto sekä Hartola Lions Club.
Genius loci -tapahtuma on tarkoitettu kaikille historiasta, kulttuurista ja vaikkapa Välimeren
ruokakulttuurista kiinnostuneille. Latinankielen taitoa ei suinkaan tarvita.
Entä tapahtuman nimi Genius loci – Paikan henki? Perinteikäs Itä-Hämeen opisto toimii tunnelmallisessa
kartanomiljöössä Ekon kartanossa, joka puistoineen ja läheisine koskineen ympäristönä innoittaa opintoihin
ja humanismiin. Seminaarissa kerromme lisää!

Tervetuloa! - Bene adveneritis!

Alustava ohjelma:
Keskiviikko 2.7.2014
Seminaari Itä-Hämeen opistolla
12.00

Rekisteröityminen, kirjanäyttely

13.00

Seminaarin avaus
Lauluja latinaksi

Marja Mattlar

Vanha kartano – Praedium vetustum

Itä-Hämeen opiston latinan-ryhmä

13.30

Etruskien vuosisadat

Jorma Kaimio

14.30

Kahvitauko

14.45

Hartola paavi Bonifacius IX:n kirjeessä 30.11.1398

Itä-Hämeen opiston latinanryhmä

15.30

Latinaa liikemaailmassa ja muuallakin nykyaikana

Ylermi Luttinen

16.30

Roomalaista ruokakulttuuria

17.30

Seminaarin päätös

19.00

Roomalaiset pidot Linnahotellissa

Juhani Varis ja Itä-Hämeen opiston latinan-ryhmä

Torstai 3.7.
9.30

Vierailu Mika Waltarin kirjailijahuvilalla Hartolan Näsissä

Käytännön asioita:

Varsinainen seminaari on kaikille avoin ja ilmainen, illalliskortti Roomalaisiin pitoihin maksaa 30 euroa ja
Näsin retki 3.7. (bussikuljetus) maksaa 7 euroa.
Hartola sijaitsee 4-tien varressa, noin 90 km Jyväskylästä etelään ja noin 185 km pohjoiseen Helsingistä.
Seminaarin alku on ajoitettu niin, että esim. Helsingistä tai Jyväskylästä pääsee samana aamuna suorin
pikavuoroyhteyksin Hartolaan. Järjestämme tarvittaessa kuljetuksen bussipysäkiltä seminaaripaikalle.

Seminaaripaikka on Itä-Hämeen opisto, osoite: Kaikulantie 90, 19600 Hartola . http://www.ihopisto.net/
Linnahotelli (http://www.linnahotelli.fi/) sijaitsee opiston yhteydessä ja tarjoaa seminaaripaketin, johon
kuuluu majoitus, roomalaiset pidot 2.7. klo 19.00 sekä aamupala 3.7. Seminaaripaketti varataan suoraan
Linnahotellista. Pakettien hinnat:
2 hengen huone kahdelle - á 75 euroa
2 hengen huone yhdelle - á 110 euroa
1 hengen huone yhdelle – 95 euroa (rajoitetusti saataville)
Majoituspaketti Mäkituvassa 2 hengen huone kahdelle á 70 euroa.
Näsin retki maksetaan rekisteröinnin yhteydessä seminaaripaikalla.
Majoittua voi myös pitemmäksi ajaksi. Noin 3 km:n päässä opistosta mukavaa majoitusta tarjoaa Gasthaus
- Camping Koskenniemi (http://www.koskenniemi.com/). Opiston ja Linnahotellin välittömässä
läheisyydessä on Hartolan kirkonkylän keskustan sekä Koskipään kartanossa toimivan Itä-Hämeen museon
lisäksi on golf-kenttä: http://www.hartolagolf.com/ sekä Tainionvirran Ekonkoskea kiertävä
helppokulkuinen luontopolku http://www.ihop.fi/fi/ekonpolku.html.
Roomalaiset pidot 2.7. klo 19.00, hinta ilman majoituspakettia 30 euroa. Roomalaisiin pitoihin sisältyy
alkudrinkkinä maljallinen mulsum -juomaa, alkupalat, pääruoka sekä jälkiruoka ja ohjelma.
Seminaariin ei edellytetä etukäteisilmoittautumista, mutta roomalaisiin pitoihin kannattaa ilmoittautua
etukäteen paikan varmistamiseksi; hotellin ravintolassa on tilaa vain rajoitetusti. Pitoihin voi osallistua
myös osallistumatta seminaariin. Myös Näsin retkeen 3.7. toivomme etukäteisilmoittautumisia kuljetuksen
varmistamiseksi.
Tiedoksenne: seminaarin jälkeen alkaa Hartolan naapurissa Sysmän suvisoitto, jonka voi hyvin yhdistää
seminaarimatkaan. Suvisoiton ohjelma: http://www.suvisoitto.fi/.
Lisätietoja: Eva Varis (eva.varis@phnet.fi) http://www.ihop.fi/fi/nw/8911/genius+loci+antiikkiseminaari++2.-3.7.+2014.html
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