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Kevät on jo vaihtunut Suomessakin kesäksi ja niinpä on aika julkaista jälleen 
uusi Rostra sekä siten toivottaa kaikille sympootteille – uusille ja vanhoille – 
mukavia kesälaitumia.

Muutosten tuulet puhaltavat alma materissamme: ison pyörän 
pyörähtäessä käyntiin vuonna 2017 antiikin kielet ja kulttuurit -oppiaineryhmä 
hajautetaan siten, että latina ja kreikka siirtyvät kielten kandiohjelmaan ja 
klassillinen arkeologia löytyy kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmasta.  
Vielä ei ole tietoa näiden ohjelmien tarkasta sisällöstä, mutta armaan 
ainejärjestömme rooli tulee varmasti kasvamaan antiikintutkimuksen 
opiskelijoita yhteenkokoavana organisaationa. Muutosten vuoksi jouduimme 
valitettavasti sanomaan työn puitteissa hyvästit rakkaalle amanuenssillemme 
Eva Nyman-Kaarakalle, joka ansaitusti kruunattiin Floraliassa kunnia-
Floraneidoksi.

  Ajat muuttuvat, mutta luottakaamme tulevaisuuteen. 
Peräänkuuluttaisinkin meidän opiskelijoiden aktiivisuutta antiikintutkimuksen 
ja -opiskelun hienouden ja hyödyn julistamisen suhteen. Tätä tekee myös todella 
mainio Khelidon – kuulumisia antiikista -blogi (http://khelidon.fi/), jossa 
suomalaiset antiikintutkijat kirjoittavat antiikista nykypäivän otteella niin 
syväluotaavia kuin lyhyitäkin juttuja. Antiikkia voi tehdä tunnetuksi myös 
enemmän pilke silmäkulmassa, vaikkapa tekemällä #epigralphie -someilmiö.

Muistakaamme Symposionin motto: Gaudia interdum curis. Ajatus 
löytyy myös tämän Rostran sivuilta saadessamme lukea niin ensimmäisen 
opiskeluvuoden kuin Ateenan opintomatkan muisteloita. Lisäksi jatko-
opiskelija Laura Aho on koonnut tähän numeroon selviä vinkkejä 
opinnäytetyön metodikappaleen kirjoittamiseen. Katse siintää tulevaisuuteen 
lehden lopusta löytyvästä kahdesta kirjoituksesta, joista ensimmäisessä Jamie 
Vesterinen valaa meihin klassikoihin toivoa ja tarjoaa ideoita tulevaisuuden 
työllistymisemme kannalta seilatessamme innoavaatioita vaativassa 
vaahdokossa. Samalla teemalla jatkaa tuore maisteri Lauri Lönnström 
uudessa, elämää tutkinnon jälkeen  käsittelevässä kolumnisarjassaan. Lisäksi 
lehden lopusta löytyy näytelmä, joka varmastikin esitetään tulevaisuudessa 
Symposionin juhlissa.

Hyvää kesää!
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Jo orientaatioviikolla me fuksit 
saimme paitsi käytännön vinkkejä 
yliopistoviidakossa navigoimiseen, 
myös ensikosketuksen niihin 
ihmisiin, joiden kanssa tulisimme 
viettämään opiskeluaikamme 
täällä: tuutoreihin, ainejärjestöön, 
henkilökuntaan ja tietenkin 
muihin ensimmäisen vuoden 
opiskelijoihin. Oli helpottavaa 
huomata, miten moni oli yhtä 
hukassa uudessa kaupungissa 
ja uudessa oppilaitoksessa kuin 
itsekin olin. Mikään ei luo 
ryhmähenkeä samalla tavalla kuin 
yhdessä kampuksella eksyminen.

Aidon klassiseen tyyliin 
saimme heti alussa opetuksen myös 
hybriksen vaaroista, kun pahaa-
aavistamattomina ja itseluottamusta 
uhkuen saavuimme kreikan 
alkeiskurssille. Löytyi kielipäätä 
tai ei, kreikka ei päästä meistä 
ketään helpolla. Tästä huolimatta 
onnistuimme lopulta rämpimään 
kunnialla läpi kurssiemme, vaikka 
se välillä vaatikin melkoista 

omistautumista partisiippien 
ihmeelliselle maailmalle.  

Myös fyysisen kestävyyskyvyn 
rajoja koeteltiin muutamaan 
otteeseen ainejärjestömme 
illanviettojen merkeissä, joskus 
vähän kantapäänkin kautta. Oli 
kuitenkin ilahduttavaa saada tietää, 
että antiikin älymystön esimerkkiä 
noudatetaan Helsingissä näinkin 
perusteellisesti. Sirtakin raikaessa ja 
viinin virratessa humanistiklusteria 
voisi melkein erehtyä luulemaan 
Agathonin pitosaliksi.

Ensimmäiseen vuoteeni on 
mahtunut monenlaista, mutta 
yksi asia on varmaa: yksitoikkoista 
ei opiskelijaelämä ainakaan 
koskaan ole. Vaikka hyvin ansaitut 
kesälomakuukaudet siintävätkin 
jo horisontissa, on ilmassa myös 
odotusta tulevasta lukuvuodesta, 
jolloin pääsen itse opastamaan uusia 
opiskelijoita tämän ainutkertaisen 
kokemuksen pariin.

Fuksikertomus
Sanni Kiesiläinen

Ensimmäinen vuoteni Helsingin yliopistossa, tuossa sivistyksen 
kehdossa, alkaa olla lopuillaan. Nyt onkin hyvä aika muistella 
kulunutta vuotta ja niitä lukuisia arvokkaita opetuksia, joita 

sen aikana on kerääntynyt. 

ANTIIKINTUTKIMUKSEN 
METODOLOGIAA FOR DUMMIES – 
ELI ”MITÄ MÄ NYT KIRJOTAN SIIHEN 

METODOLOGIAKAPPALEESEEN?!”
Laura Aho

Metodologia näyttäytyy monelle valtavana möhkälemäisenä 
mörkönä, jota ei voi eikä tarvitse ymmärtää. Myös 
monille tutkijoille on toisinaan vaikeaa pukea sanoiksi 
tutkimusmetodejaan, koska ne tuntuvat niin itsestään 
selviltä. Tutkimusmetodien avaaminen kuuluu kuitenkin 
kaikkeen tutkimukseen ja sitä vaaditaan gradussa, 
jatko-opintohakemuksissa, tutkimussuunnitelmissa sekä 
apurahahakemuksissa. Voi olla, että metodologiaosuuden 
painoarvo on lisääntynyt humanistisessa tutkimuksessa 
viime vuosina ns. kovien tieteiden painostuksesta; sen 
avulla todistellaan, että on tämäkin ihan oikeaa tiedettä, 
apurahahakemusta lukevalle luonnontieteilijälle. On tullut 

aika puhua rohkeasti metodologiasta.
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Keskusteluissa graduntekijöiden 
kanssa, ja miksei muidenkin 
valveutuneiden perusopiskelijoiden, 
metodologia ja siitä kirjoittaminen 
nousevat usein esille, ja aihe tuntuu 
aiheuttavan lähes sadalle prosentille 
ahdistusta. Kun tuli puhetta 
tämän jutun kirjoittamisesta, 
emmin pitkään. Aihe on valtava 
ja mahdollisuus spektakulaariseen 
epäonnistumiseen hyvä. Joten 
en aio kirjoittaa yleisesitystä 
tieteen metodologiasta (tämän 
ovat monet paljon viisaammat jo 
tehneet), vaan antaa muutamia 
hyvin käytännönläheisiä, lähinnä 
sanastollisia, vinkkejä siihen, miten 
tutkimuksen metodologiaosuutta 
voi lähteä purkamaan. Lähes kaikki 
opiskelijat osaavat tehdä tutkimusta 
tai käyttää tutkimusmetodeja. 
Heillä ei vain usein ole tarvittavaa 
sanastoa, jolla kuvata tutkimustaan 
tai tutkimusprosessiaan, tai he eivät 
tiedä, mitä tutkimusmetodia ovat 
käyttäneet. 

Disclaimer: Tämä ei ole 
yleisesitys antiikintutkimuksen 
metodologiasta vaan suppea 
esimerkki metodologiaosuudessa 
käytettävästä sanastosta. Kirjoittaja 
ei ole metodologian asiantuntija. 
Konsultoi aina ensisijaisesti 
ohjaajiasi metodologisissa ja 
muissa opinnäytetyöhön liittyvissä 
ongelmissa.

Divide et impera

Perustutkimus vai soveltava 
tutkimus
Aivan ruohojuuritasolla 
tutkimukselta voi kysyä, onko se 
perustutkimusta vai soveltavaa 
tutkimusta. Perustutkimuksella 
tarkoitetaan tutkimusta, jonka 
tarkoitus on tuottaa uutta 
tietoa lähdemateriaalista, kun 
taas soveltavalla tutkimuksella 
tarkoitetaan tutkimusta, 
joka soveltaa jo olemassa 
olevaa tutkimusta pidemmälle 
tai käytännönsovelluksiin. 
Antiikintutkimuksessa käytännössä 
lähes kaikki tutkimus on 
perustutkimusta.

Aineistolähtöinen vai 
ongelmalähtöinen tutkimus 
On tärkeää kertoa, onko tutkimus 
aineisto- vai ongelmalähtöinen. 
Tämä kysymys määrittää paljolti 
sen, millaisia tutkimusmetodeja 
käytetään, ja minkä tyyppisiin 
kysymyksiin tutkimus vastaa. 
Aineistolähtöinen tutkimus, 
kuten nimikin kertoo, toimii 
tutkimusaineiston ehdoilla. Siinä 
analysoidaan tutkimusmateriaalia, 
katsotaan, mitä siitä saadaan 
irti, ja mitä se kertoo kyseisestä 
materiaalista ja sen syntykontekstista. 
Aineistolähtöinen tutkimus saattaa 

toisinaan ainoastaan kuvailla 
tutkittavaa materiaalia, jolloin 
tutkimus on deskriptiivistä. 
Se voi kuitenkin myös vastata 
tutkimuskysymyksiin, joita 
tutkittavasta materiaalista 
nousee esiin, tai siinä voidaan 
kysyä aineistolta kysymyksiä. 
Aineistolähtöisessä tutkimuksessa 
otetaan tutkimusmateriaali 
kokonaisuudessaan huomioon. 
Ongelmalähtöinen tutkimus 
pyrkii selvittämään vastausta 
tiettyyn tutkimusongelmaan tai 
todistamaan hypoteesin tai teorian 
oikeaksi tai vääräksi. Se jättää 
tutkimuksen ulkopuolella aineiston 
tai sen osan aineistosta, joka ei auta 
vastaamaan tutkimusongelmaan. 
Aineistolähtöinen tutkimus on 
ongelmalähtöistä yleisempää 
antiikintutkimuksessa.

Kvalitatiivinen vai 
kvantitatiivinen tutkimus
Yhtäläisen tärkeää on kertoa, 
onko tutkimus kvalitatiivista vai 
kvantitatiivista. Kvalitatiivinen 
eli laadullinen tutkimus keskittyy 
tiettyyn aineistoon tai ilmiöön ja 
pyrkii syvällisesti ymmärtämään ja 
analysoimaan sitä. Kvantitatiivisella 
eli määrällisellä tutkimuksella 
tarkoitetaan tutkimusta, jossa 
aineisto on täsmällisesti 
laskettavissa ja tilastoitavissa. 

Aineisto on kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa usein suuri ja 
sitä käsitellään laskennallisesti. 
Antiikintutkimus on lähes 
poikkeuksetta (kielitieteessä 
voidaan tehdä kvantitatiivista 
tutkimusta) kvalitatiivista.

Tutkimuksen viitekehys
Kun tutkimuksen perusta on 
luotu, on hyvä mainita, minkä 
tyyppisestä tutkimuksesta on 
kyse. Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä: metodologinen viitekehys, 
tutkimuksen lähestymistapa 
tai teoreettinen viitekehys. 
Käytännössä tällä tarkoitetaan, 
minkä alan metodeja tutkimus 
lähinnä käyttää ja mihin alaan 
tutkimus kuuluu. Antiikintutkimus 
voi olla tai käyttää esimerkiksi 
filologisen, historiallisen, 
arkeologisen, kielitieteellisen tai 
taidehistoriallisen tutkimuksen 
metodeja. Tutkimus voi sisältää 
useamman tutkimusalan metodeja. 

Tutkimuskysymykset ja 
tutkimuksen pyrkimys
Tämä kohta on aika itsestään selvä. 
Kerro, mihin tutkimuskysymyksiin 
tutkimus vastaa ja mihin se pyrkii. 
Huolehdi lopuksi, että tutkimus 
todella vastaa kaikkiin siltä 
kysyttyihin kysymyksiin. Samalla 
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voi kertoa, mikä tutkimuksen 
suhde on mahdollisesti jo tehtyihin 
tai tuleviin tutkimuksiin.

Tutkimusmetodit
Tutkimusmetodilla tarkoitetaan 
sitä tapaa, jolla tutkimus on 
tehty ja tutkimusaineisto on 
analysoitu. Tutkimusmetodeja on 
suuri määrä, joista osa soveltuu 
antiikintutkimukseen ja osa ei. 
Se, miten monta analyysitapaa 
haluaa name-droppailla, on itsestä 
kiinni. Monesti riittää, että 
kertoo käyttävänsä esimerkiksi 
filologisen ja/tai historiallisen 
tutkimuksen metodeja. Tarkempia 
antiikintutkimukseen soveltuvia 
metodeja ovat esimerkiksi 
systemaattinen analyysi, lähiluku, 
diskurssianalyysi, hermeneuttinen 
analyysi, semioottinen analyysi 
sekä erilaiset luokittelevat ja 
typologisoivat analyysitavat. 
Lisäksi antiikintutkimuksessa on, 
kuten muillakin tieteenaloilla, 
tieteenalakohtaisia tutkimus- 
ja analyysimetodeja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi epigrafiikan, 
papyrologian, klassillisen arkeologia 
ja käsikirjoitustutkimuksen 
tutkimus- ja analyysimetodit, joiden 
avulla lähestytään juuri tiettyä 
aineistoa. 

Teoriat 
Tutkimus voidaan tehdä tai 
tutkimusaineistoa analysoida jonkin 
tietyn teorian (esim. konfliktiteoria, 
marxilainen taloustiede, feministiset 
teoriat) tai tieteenfilosofisen 
suuntauksen (esim. positivismi, 
funktionalismi, konstruktionismi, 
relativismi, strukturalismi, 
hermeneutiikka) pohjalta. Tämä 
ei ole kuitenkaan yleistä eikä, 
uskaltaisin sanoa, suositeltavaa 
antiikintutkimuksessa. Teorioita 
kannattaa käyttää varoen ja niiden 
käyttö tulisi olla hyvin perusteltua.

Lopuksi
Miten tutkimus on tehty ja miten 
johtopäätöksiin on päädytty, 
on tärkeä tieto tutkimuksen 
tai opinnäytteen lukijalle. 
Yllämainittujen seikkojen lisäksi 
on kohteliasta kertoa esimerkiksi, 
miten tutkimusaineisto on koottu 
ja järjestelty, ja mitä apuvälineitä on 
käytetty. Sopiva tutkimusmetodi 
tai metodiyhdistelmä on yksilöllinen 
jokaiselle tutkimukselle. Useimmissa 
tutkimuksissa käytetään useampaa 
tutkimusmetodia, ja tutkimus 
saattaa sisältää piirteitä useamman 
tutkimusalan metodeista.

Lause ”tutkimus on aineistolähtöinen ja kvalitatiivinen, ja se käyttää 
pääasiallisesti filologisen tutkimuksen metodeja, kuten diskurssianalyysiä” 
kuulostaa tietysti bullshit-bingon voittoriviltä. Sitä kuitenkin 
vaaditaan yhä enenevässä määrin myös humanisteilta opinnäytetöissä, 
tutkimussuunnitelmissa ja erilaisissa hakemuksissa. Tieteen metodologiasta 
on kirjoitettu lukuisia yleisteoksia sekä tieteenalakohtaisia teoksia. Näitä 
kannattaa selailla kirjastossa, vaikkakin yleisteokset usein liikkuvat 
liiankin yleisellä tasolla ja niistä on vaikea löytää omaan tutkimukseen 
päteviä neuvoja. Jyväskylän yliopiston Koppa-oppimateriaalisivustolla 
on erinomainen yhteenveto tutkimusmenetelmistä ja tieteenfilosofisista 
suuntauksista osoitteessa: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku
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YHTEENVETO ERÄÄSTÄ 
ATEENAN OPINTOMATKASTA

Monitieteinen Kreikan kulttuurin 
tutkimuksen kurssi 4.5.–8.5.2016

Mira Harjunpää
Kurssin perustietoja: Järjestäjinä taidehistorian oppiaine ja 
Suomen Ateenan-instituutti. Talvella 8 luentoa Suomessa alan 
johtavien tutkijoiden pitäminä. Lisäksi kahden-kolmen hengen 
ryhmissä esittelyt ja handoutit valikoiduista arkeologisista 

kohteista Ateenassa sekä yksilöesseet. 

Toukokuun alussa taidehistorian 
oppiaine järjesti opintomatkan 
Ateenaan. Allekirjoittaneen 
osallistumisen motiivina saattoi 
vaikuttaa halu nähdä Rostran 
päätoimittaja, joka oli taasen 
karannut ulkomaille sympoottien 
hellästä huomasta. Yhytin hänet 
jo edeltävällä viikolla Roomassa, 
missä kävin tuulettamassa 
ylioppilaslakkiani Gianicolon 
laella Villa Lantessa.

Keskiviikkoiltana meitä 
kurssilaisia odotti Ateenassa 
instituutin esittely sekä merellinen 
illallinen ravintola Skoumbrissa. 
Parasta mustekalaa ikinä, 
muuten. Torstaiaamuna 
orientoiduimme kreikkalaisen 
teatterin tutkimukseen 
Dionysos-teatterin penkkiriveillä 
Akropoliin etelärinteellä. 
Akropolis-museossa ihastelimme 
karyatidien kampauksia ja 

Parthenonin metooppilaattoja, 
niiltä osin kuin niitä oli paikalla, 
aitona tai kopioina (@ British 
Museum). Illalla vuorossa oli 
luento Kreikan arkkitehtuurista. 

Perjantain teemana oli 
Bysantti ja vietimmekin aamupäivän 
bysanttilaisessa museossa. Sieltä 
löytyi muun muassa neonoransseja 
vaatteita alttaritauluista sekä uusi 
logo Itikselle. Bysanttilaisten 
kirkkojen kierroksella satuimme 
Syntagma-aukiolle juuri ennen 
mielenosoituksen alkua, mutta 
ehdimme sopivasti pelastautua 
Venäjän ortodoksisen kirkon suojiin. 
Pitkällisesti odotetun lounaan 
jälkeen pistäydyimme kansallisessa 
arkeologisessa museossa. Tiettyyn 
aihepiiriin keskittyminen tekee 
museokäyntien loputtomista 
veistos- ja vaasikokoelmista 
huomattavasti sisäistettävämpiä. 
Kuvituksesta lukija voinee päätellä, 

millaista antia etsimme museon 
kokoelmista. (Syytän univajetta ja 
sympoottiutta huumorin tasosta.) 
Tälle illalle ohjelmaan kuului 
myös esitelmä karjalaisten ja 

bysanttilaisten kirkkojen 
arkkitehtuurin yhteyksistä sekä 
cocktailtilaisuus, mistä pirteimmät 
(lue: ne, joiden esitelmät olivat 
valmiina) siirtyivät jatkoille.

Lauantaiaamuna troikan 
kolmannen tukipaketin 
myöntäminen näkyi sen verran 
Ateenassa, että lakko esti 
pääsymme Akropoliille. Myös 
julkinen liikenne oli katkolla 
koko viikonlopun, mutta onneksi 
taksiliikenne ja jalkamme 
toimivat yhä, uskomatonta kyllä. 
Onneksemme muut arkeologiset 

Juna. 

Kaksi hahmoa ja lyyra.

Bileet.
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kohteet (Filopappos, Areiopagos, 
Agora, Kerameikos) olivat avoinna 
ja saimme pidettyä kohde-
esittelymme kunnialla. Loppupäivä 
kului auringonoton ja illallisen 
parissa.

Sunnuntaina kurssin 
virallisen osion päätyttyä 
omatoimimatkailimme itsemme 
Poseidonin temppelille Sounionin 
niemenkärkeen. Arkeologisen 
kohteen pakollisen faunan 
roolista huolehtivat lukuisat 
kivikkopyytiput. Poikkesimme 
heittämässä talviturkit läheiseen 
lahdelmaan (lisäksemme paikalla 
oli myös pari nudistia, joiden 
puuhista ei sen enempää...). Lopulta 
koko reissu huipentui illalliseen 
mezedopoleio Ama Lacheissa 
*mouthgasm*.

Latinistina voinen vihdoin 
todeta Ateenankin olevan varsin 
mukiinmenevä paikka. Kolmas 
kerta toden sanoo.

Hyvät Rostran lukijat,

tiukan talouskurin ja työttömyyden 
aikana vaivaa antiikintutkimukselle 
vihkiytyvän opiskelijankin 
mielen helposti huoli omasta 
urakehityksestä ja siitä, kuinka 
opiskeluajan jälkeen voi itse omalla 
työpanoksellaan kantaa kortensa 
yhteiskunnan kekoon. (We're a 
team, you know.)

Haastan siis kaikki sympootit 
olemaan nyt innovatiivisia 
ja kehittelemään villejä ja 
trendikkäitä ideoita, kuinka 
antiikintutkimuksen hedelmiä ja 
antiikintutkijoiden osaamista saadaan 
entistä tehokkaammin brändättyä 
valtamediassa, sovellettua nyky-
yhteiskunnan hyöty- ja viihdekäyttöön 
(Vergiliusapplikaatio), myytyä 
kuluttajille, lypsettyä valtionkassaan, 
tehtyä kannattavaksi...

Tässä muutama esimerkki 
kannustimiksi. Huomasin muuten 
niitä väsätessäni, että liikaa 
loppuun miettimistä kannattaa 
välttää tulostehokkuuden 
maksimoimiseksi ja aivotyöstä 
syntyneen aika- ja energiahukan 
minimoimiseksi, ihan vinkkinä.

Tehokkain tapa 

antiikintutkijalle saattaa valtion asiat 
raiteilleen on tietysti hyökätä 
suoraan ytimeen eli pestautua 
valtionhallinnon hommiin. 
Kansanedustajana sopii reippaan 
klassikon panna alulle hankkeita 
esimerkiksi ostrakismos-äänestyksen 
käyttöönottamisesta – elämmehän 
me sentään demokratiassa, ja 
äänestysluvut saattaisivat sitä 
paitsi nousta –, ennusoraakkelin 
konsultoimisesta kaikkien isojen 
ja hankalien päätösten edellä, ja 
valtion kassan asettamisesta maan 
suojelusjumalan temppelirahastoon 
tämän vartioitavaksi ja 
siunattavaksi. Valtionjumalaksi 
sopisi jokin iätön ja kaikkia 
miellyttävä personifikaatio, kuten 
Fortuna/Tykhe, Abundantia, 
Ploutos, tai Kairos. Tai miksei 
Finlandia-neito (Parthenos/
Kore)? Oraakkeli- ja valtion(kassa)
pyhäkön henkilökunnaksi ja 
suunnittelijoiksi, brändääjiksi, 
matkapalvelujen järjestäjiksi, 
kunnallisten sivukonttoreiden 
työntekijöiksi, jne. voisi sitten 
työllistyä lisää antiikintutkijoita. 
(Täytyyhän joltakulta löytyä 

Toivoa talousahdinkoon

Jamie Vesterinen

Lupercalian seuraava piiska?

Sympoottien esikuvia.

Athenen kaunis pöllö.

Kaikki esinekuvat Ateenan Kansallisesta 
arkeologisesta museosta. Kuvat: Mira 
Harjunpää.
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ennuspapin tai -papittaren lahjoja.)
Niitä, joita ei ura 

politiikassa kiehdo, saattaa 
kiinnostaa yrittäjyys. Kunhan 
eduskunnassa istuva antiikintutkija 
on vienyt läpi lakialoitteen 
orjakaupan laillistamisesta, 
avautuu sillä alalla runsaasti 
lupaavia business-mahdollisuuksia 
vuokrafirmoista stratup -yrityksiin, 
nettihuutokaupoista erilaisissa 
tilaisuuksissa tapahtuvaan 
markkinointiin. Osa orjakauppiaista 
voi erikoistua esimerkiksi teollisuus- 
ja palvelualojen pakkotyövoimaan, 
tai myydä huippukoulutettuja 
opettajaorjia tai hyväluontoisia 
kotiorjia, jotka osaavat siivota, 
laittaa ruokaa, hoitaa lapsia, ... 
Tarvittaessa orjakaupasta voidaan 
tehdä valtion omistama suuryritys, 
ja se voidaan yhdistää kunnallisiin 
työttömyyspalveluihin. ("Mikäli 
työtön työnhakija ei ota vastaan 
tarjottua työtä, hänet voidaan 
myydä tai vuokrata orjaksi 
asianomaiselle työntarjoajalle 
valtion hyväksi.") Näin saataisiin 
paljon ilmaista työvoimaa, jolle 
ei tarvitsi edes taata mitään ilmaisia 
peruspalveluja (puhumattakaan 
mistään ns. "perusoikeuksista" [vanh.]).

Antiikintutkijan pätevyydellä 
voi edetä myös terveyspalvelualalle. 
Hippokrateelta, Galenokselta 
ja Dioskourideelta löytyy 

ihan kaikki tarvittava lääkintä- 
ja terveystieto. Klassinen 
terveyskeskus – hellenistisine ja 
roomalaisine mukavuuksineen, 
kuten teattereineen ja ylellisine 
kylpylöineen – tarjoaisi 
humoraalioppiin, kasvilääkintään, 
ja loitsuihin perustuvia 
parannushoitoja sairauksiin. Lisäksi 
saatavilla olisi terveyskylpyjä 
pyhissä lähteissä, ravintoneuvontaa 
ja terveellistä liikuntaa (alasti, 
tietenkin), mieltä ylentävää ja sielua 
hoitavaa hengenravintoa musiikki- 
ja draamaesitysten muodossa, 
kohtuuhintaisia uhrikakkusia ja 
anatomisia votiivilahjoja, joilla 
voi tavoitella terveyttä suojelevien 
jumaluuksien suopeutta. Suosituin 
ja tehokkain hoitomuoto olisi 
kuitenkin inkubaatio, temppeliuni, 
jonka aikana jumala parantaa 
potilaan tai antaa tälle taudinhoito-
ohjeet. Jumala, jonka nähtävyydeksi 
muodostuvan pyhäkön ympärille 
(suomalainen temppelidesign voi 
vielä nousta maailman tai ainakin 
pohjoismaiden huipulle) terveyskylä 
keskittyisi, voisi olla joko Asklepios 
tai joku paikallisheeros.

Näin on taas osoitettu 
talouslähtöisen suunnittelun 
ylivertaisuus. Eli älkäämme 
lannistuko, kyllä tästä vielä hyvä 
tulee. Eikun vaan innovoimaan. Dodona osoittaa ihmisten olevan edelleen valmiita 

maksamaan vierailustaan oraakkelin tykö. Kuva: 
Anna-Maria Wilskman
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Näin ensimmäisen raapustuksen 
kunniaksi voisin hieman kartoittaa 
lähtökohtia ja sen jälkeen pohtia 
mitä voisi olla luvassa ennen 
seuraavan Rostran ilmestymistä 
vuoden loppupuolella. Pahoittelut 
mahdollisesti ontuvista Odysseia-
viittauksista, jotka ovat suoraa 
seurausta viimeiseksi jääneestä 
Homeros-tentistä ja tietysti 
pistämättömästä huumorintajustani.
Ja jo nyt on pienen apologian aika: 
seuraa parin kappaleen verran 
avautumista, koska voin. Jatkossa 
pyrin kuitenkin pitämään yllä 
positiivista otetta, koska suhtaudun 
tulevaisuuteen avoimin mielin. 
Jatkakaa.

Vuosi sitten elettiin 
eduskuntavaalien jälkeistä aikaa 
ja ilmassa oli porvarillista työn 
iloa. Työskentelin tuolloin vielä 
humanistisen tiedekunnan kansliassa 

ja mielessä oli lähinnä kevään 
ja kesän opiskelijavalinnat ja 
pääsykokeet, joiden parissa vietin jo 
toista kesää. Kuin mastoon sidottu 
Odysseus kuuntelin SSSeireenien 
koulutuslupauksia ja ajattelin uran 
urkenevan yliopistohallinnossa, 
koska olinhan jo pariin otteeseen 
saanut jatkoa määräaikaisuuksille.

Mutta kas, kesän mittaan 
valkoiseen kauluspaitaan naamioitunut 
SSSkylla tempaisi yliopistolta 
rahoitusta ja toisella puolella 
vaani jo Kharybdiksen kaltainen 
hallintouudistus, joka talven 
mittaan jauhoi kappaleiksi silloisen 
kokonaisuuden ja ryöpsäytti uuden 
palveluorganisaation nielustaan 
vapun jälkeen. Kesällä tulleet 
uutiset leikkauksista johtivat 
välittömästi rekrytointikieltoon, 
mikä tiesi määräaikaisuuksien 
loppumista myös omalta osaltani.

Työskentel in tiedekunta-
hallinnossa vajaat pari vuotta, 
välillä täysipäiväisesti ja välillä 
osa-aikaisena. Sitä edeltävä 
työkokemukseni on tuskin 
oleellista tulevia mahdollisia 
työtehtäviä ajatellen. Se sisältää 
paljon sekalaisia hanttihommia, 
yhden talven raksalla ja pari kesää 
maalitehtaalla, joista kaikki osuvat 
yliopisto-opintoja edeltävään 
aikaan ja ns. edelliseen elämään.

Ja sitten siihen tulevaisuuteen. 
Ensimmäinen etappi lienee 
työkkäri, josta kuulemma saa 
hyviä työpaikkaehdotuksia ja 
rahanarvoisia kontakteja. Odotan 
innolla myös yhteiskunnallisen 
arvon nousua opiskelijasta 
työttömäksi. Kesän aikana tuskin 
mitään suuria muutoksia tilanteessa 
tapahtuu, koska kesätyöpaikat 
on jo täytetty ja paikkoja lienee 
enemmän haussa syksymmällä. 
Mutta raporttia seuraa syksyllä, se 
on varma.

Juuri sopivasti kilahti oodiin 
viimeisetkin opintopisteet, joten 
ei muuta kuin publiikin kautta 
seilaamaan työelämän laineille!

Ἐπὶ Ἐργασιῶν πόντόν
Lauri Lönnström

Yritin kovasti miettiä jotain kirjoitettavaa Rostraan, 
mutta mitään en keksinyt. Joten päätin sitten kokeilla 
ylempien tahojen neuvoja ja lisätä työelämärelevanssia. Jaa, 
että miten? No, kirjoittamalla kolumnia omista otteistani 
tutkinnon jälkeisessä elämässä. Kohtalon kudelma on tietysti 
allekirjoittaneelle tuntematon, mutta uskon tämän kolumnin 
ja oman elämäni kasvattavan työelämärelevanssiaan muutaman 
Rostran sisään.

Kuvan seireeni ei liity mitenkään Suomen 
tämänhetkiseen hallitukseen. Hautaveistos 
Kerameikoksesta, noin 370 eKr.
Kansallinen arkeologinen museo, Ateena. 
Kuva: Anna-Maria Wilskman.
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TUOTTAVUUSIHME JA MEDIASEKSIKÄS 
KOSTO 

Poliittinen tragikomedia kolmessa näytöksessä. Kirjoittajina 
toimi epämääräinen joukko Attikan öissä symposionia 
viettäneitä, turhien humanististen alojen, opiskelijoita. 
Tällaista jälkeä saattaa syntyä, kun on mahtava kurssi, 
liian pitkään aivan liian hauskaa ja sitten viimeisenä päivänä 
iskee vähän väsy. Näytelmän työryhmä suosittelee kokemusta 

kaikille. 

1 näytös
ESILUKIJA: Jumalat viettävät aivan tavallista arkipäivää Olympos-
vuorella, kun portilla yllättäen kolkutellaan. Oven takana seisoo 
delegaatio kaukaisesta pohjoisesta, entisestä sivistysmaasta, jossa ankeat 
ajat piiskaavat kansaa: rahat on loppu, slut, töitä ei ole eikä vienti vedä. 
Demareiden kannatus pohjalukemissa ja kaikki muukin on ihan sekaisin. 
Delegaation arvovaltaiset herrat ovat tehneet kaikkensa ja nyhtäneet 
kansalta viimeisetkin drakmat, mutta kun mikään ei riitä, niin on tullut 
aika kääntyä korkeimpien voimien puoleen. 

ZEUS: Mitäs maan matosia nämä kaksi ovat? 

VIERAS 1: (henkselit paukkuen) Me olemme vähän niin kuin sinäkin, 
tärkeitä ja korkeita herroja. Minä olen ankean pohjoisen maan poliittinen 
johtaja.

VIERAS 2: Minäkin olen tärkeä, olen kyseisen ankean maan 
korkeakoulun isopomo ja kovasti koitan miellyttää edellistä herraa. 

ZEUS: Jassoo, mitäs asiaa teillä tänne on, tulitteko osoittamaan 
ylemmillenne kunnioitusta?

VIERAS 1: (hölmistyneenä) Öö, emme. Tulimme esittämään teille 
vaatimuksen. Olemme leikanneet jo kaikesta, höylänneet ja kiristäneet, 
jotta voisimme tehdä tuottavuusloikan. Asia on nyt vaan sillä tavalla, että 
kaikkien on osallistuttava näihin säästötalkoisiin yhteisen edun nimessä 

ja tehtävä osuutensa kipeistä päätöksistä. Maallinen taloustilanne vaatii 
sitä ehdottomasti vaatii, myös teiltä! 

VIERAS 2: Juu, just näin! Vaikka huvittaisikin, niin ihan kaikkia ei 
kuitenkaan voida potkia töistään maallisessakaan maailmassa, joten 
tulimme ilmoittamaan, että tästä lähtien me vaadimme teiltä jumalilta 
vähemmän palvontaa ja enemmän ihmeitä!

ZEUS: (kiinnostuneena) Niin, no itse asiassa, onhan täällä jo nektaria 
ehtinyt virrata siitä, kun viimeksi poisvalittiin ja yhdisteltiin jumaluuksia. 
Mahtaako niitä vanhoja hommia enää kaikille riittää? 

HERA: (innostuneena) Ai, tämähän on fantastinen mahdollisuus! No, 
jos vähän ainakin vähennettäisiin niitä sinun syrjähyppyjä sun muita 
villityksiä? Ei ne kaiken maailman ganymedeet ihan halvaksi tule ja 
minä kun niistä niin mielenikin pahoitin.

ZEUS: Onhan näitä jumaluuksia tietysti pilvin pimein… Mitähän se 
Dionysoskin nykyisin oikein puuhaa? Ajan henki kun on nyt tällainen 
iloton, niin ei kai hänkään voi vaatia, että hommina on pelkkää 
viininjuontia ja hauskanpitoa. Voisko sen hommat lopettaa ihan turhina? 

Taustalla Athene ja Apollon pyörittelevät silmiään ja näyttävät käsimerkein, 
että pikkasenko on ankean maan delegaatio ja Zeus sekaisin ja vetäytyvät 
sivummalle kuiskuttelemaan. 

VIERAS 1: (Nyökyttelee ymmärtäväisinä) Hienoa, että meidän asiamme 
otetaan täälläkin näin vakavasti ja ymmärtäväisesti vastaan. Me 
lähdemmekin tästä sitten takaisin, mutta Zeus, heitetään vielä pienet fist 
bumpit näin kavereiden kesken! 

2. näytös 

ATHENE: (kiukusta kihisten) Apollon, kautta päähineeni, ilmiselvä 
hybrishän tämä on, siis mistä lähtien kuolevaiset ovat tulleet esittämään 
korkeimmilleen vaatimuksia ja uhkauksia!? Ja mitä Zeus ja Hera horisee. 
Ei tämä ei ole todellista!
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APOLLON: (järkyttyneenä) Totta puhut, Athene, eihän poikarakkaudelle 
voi laittaa hintaa! Nyt tuli Themikselle ja Nemesikselle keikka, he saavat 
lähteä heti etsimään jäätävät kiroukset, sillä tämä hybris vaatii synkän 
koston. 

ESILUKIJA: Sivistyksen taantumistesta johtuen hybriksen vakavuutta 
vastaavia kirouksia ei löytynyt mistään Olympolaisilta huudeilta. Eikä 
niitä varsinkaan löytynyt pimeää taloususkon aikaa elävästä ankeasta, 
pohjoisesta maasta. Niinpä Themis ja Nemesis joutuvat lähtemään kohti 
itää, jossa asustelee eräs vähän korkeasti arvostettu arabioppinut. Niinpä 
he rientävät oppinneen luo ja kolkuttavat tämän ovella. 

ARABIOPPINUT: Sisään! No, jopas on synkkiä vieraita, mikäs teitä 
kalvaa?

THEMIS: Olen Themis, jumalainen oikeus, ja olen kolleegani kanssa 
tulleet tapaamaan sinua kysyäksemme neuvoa, on nimittäin tapahtunut 
suunnaton vääryys, joka on oikaistava.

NEMESIS: Minä olen Nemesis, koston jumalatar. Ihmiset ovat 
hylänneet sivistyksen ja vielä käyneet hyppimään jumalien varpaille. 
Löytyisikö sinulta jokin vähän rankempi kirous tai loitsu, jota voisi 
käyttää rankaisukeinona?

OPPINUT: Tjaah, että, kreikkalaisia jumaluuksia! Kyllä täältä löytyy 
vaikka minkälaisia tekstejä tähän tarkoitukseen. Miten olisi tällainen 
eroottinen loitsu?

THEMIS: Ei, ei käy – se olisi aivan liian lempeä tähän tarkoitukseen.

OPPINUT: Entäs tällainen vähän rajumpi pilkkaruno?

NEMESIS: Juu, ei. Nyt on hybriksen kostaminen kyseessä, siitä on 
mahdotonta yksistään pilkalla selvitä. Löytyykö jotain hevimpää?

OPPINUT: No, onhan näitä sitten tällaisia kirouksiakin, ihan 
rankemmasta päästä. Käykö sellainen?

THEMIS: Juuri sellaista nyt haetaan nyt, oikeuden nimissä!

NEMESIS: Mielelläni ottaisin niitä heti kaksi. Saako näitä tarvittaessa 
lisää?

OPPINUT: Juu, saa kyllä. Olen mielelläni mukana näin tärkeässä 
asiassa. Ilmoitatte sitten vaan, kun tarvetta ilmenee. Seuraavalla kerralla 
suuntaatte matkanne sitten tuonne paljon lännemmäs, lähden nimittäin 
jatkamaan hommia sateisille ylämaille. 

3. Näytös 
ESILUKIJA: Themis ja Nemesis ottavat loitsukääröt kainaloonsa ja 
palaavat kiireen vilkkaa takaisin Olympokselle. Arabioppineen kiroukset 
on toimitetaan oikeaoppisesti ja niiden voima oli ennennäkemätön. 
Mediassa kohistiin siitä, minkälainen mylleryksen kiroukset saivat 
aikaan: Zeus ja Hera alennettiin khtoonisiksi jumaluuksiksi ja he joutuivat 
palveluväeksi entisille olympolaisille kollegoilleen. Jopa sanomalehtien 
myynti lähti nousuun. Uutisten mukaan delegaation jäsenet puolestaan 
joutuivat alistumaan, noh, vaikka mihin... 

ATHENE: (tyytyväisenä, Zeuksen ja Heran tarjoillessa viiniä) Aah, 
kylläpä asiat on nyt taas mallillaan, kun jumalainen järjestys palautettu. 
Apollon – kerrotko taas sen tarinan siitä, mitä ensimmäinen kirous 
saikaan aikaan? Sitä ei koskaan kyllästy kuuntelemaan. 

APOLLON: No, se sai kaikki, niin maailliset kuin jumalaisetkin olennot 
ymmärtämään ja rakastamaan jälleen kulttuuria, taidetta ja sivistystä ja 
niiden tekijöitä. Rahasta tuli pelkkä renki heille. Entäs, miten se toinen 
kirous vaikutus? 

ATHENE: Ne delegaation jäsenet eivät enää koskaan päässeet 
yhteenkään korkeaan virkaan, jossa olisivat voineet päättää mistään 
säästämisestä enää yhtään mitään. Näin heille jäi aikaa opiskella ja lopulta 
he oppivat ymmärtämään jopa kulmasupistuksen merkityksen antiikin 
arkkitehtuurille! 

DIONYSOS: Niin, ja eivätkö he joutuneet opiskelijoiden hlbtiq-



22 Rostra 2/2016

rakastajiksi? Mutta ovat kuulemma kuitenkin täysin tyytyväisiä osaansa 
ja ymmärsivät lopulta, että se kaikki oli heidän omankin etunsa mukaista. 

ESILUKIJA: Ja niin jumalat skoolasivat tyytyväisinä uusien palvelijoiden 
tarjoillessa kuohuvaa ja pudotellessa viinirypäleitä heidän suihinsa. He 
kilistivät laseja täydellisen onnistuneelle kostolle, eikä ankea pohjoinenkaa 
maa, ollut enää ollenkaan niin ankea, vaan siellä alkoi todelliset onnen 
päivät innovaatiopöhinän merkeissä. Sitä se hauskanpito ja viininjuonti 
saa aikaan.
 

THE END. THE HAPPY END. 

Themis ja Nemesis arabitietäjän luona. Näytelmän kantaesitys Suomen Ateenan-instituutin 
puutarhassa perjantaina 13.5.2016.

Lara mendica.


