
Rostra
4/2016



2 Rostra 4/2016

Symposion ry.
Antiikin kielet ja kulttuurit
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

SisällysYhteystiedot

ISSN 2242-9433 (verkkojulkaisu)

Pääkirjoitus  3
Anna-Maria Wilskman

Rostran haastattelussa Reijo 
Pitkäranta  4
Irina Penne

Otteita antiikin Kreikan 
johdantokurssilta  10
Arttu Alaranta

Nemean kisat - ennen ja nyt  24
Anna-Maria Wilskman

Ἐπὶ ἐργασιῶν πόντον   29
Lauri Lönnström

Kansi: Hermes ja Dionysos-lapsi. 
Praksiteleen veistos, 300-l. eaa. Olympian 
museo.
Kuva: Anna-Maria Wilskman

Rostra 4/2016
47. vuosikerta, joulukuu 2016
symposionry.wordpress.com

päätoimittaja:

toimittajat:

taitto:

Anna-Maria Wilskman
anna-maria.wilskman@
helsinki.fi

Sanni Kiesiläinen 
Lauri Lönnström
Irina Penne

Anna-Maria Wilskman



3Rostra 4/2016

Pääkirjoitus
Anna-Maria Wilskman

Vuosi 2016 lähenee loppuaan, ja moni varmaan huoahtaa helpotuksesta 
tämän tapahtumarikkaan vuoden jäädessä taakse. Kuluneena vuonna 
on muun muassa ilmaistu huolta humanistisen sivistyksen puolesta, 
ja rakkautta humanismiin on huudettu: Tuomas Heikkilän ja Ilkka 
Niiniluodon pamfletti Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi murrettavaa 
myyttiä ja neljä uutta avainta on ”hyökkäys humanistisen tutkimuksen 
puolesta” ja se on vapaasti ladattavissa Suomen Rooman-instituutin 
sivuilta (irfrome.org). Suosittelen lukemaan pamfletin ajatuksen kanssa. 
Kirjoittajat patistavat humanisteja ulos poteroistaan, ja myös meidän 
opiskelijoiden olisi syytä olla mahdollisimman aktiivisia tulevaisuudessa 
ja varautua tuleviin haasteisiin jo etukäteen.

Iso pyörä -koulutusuudistus nimittäin pyörähtää kunnolla käyntiin 
vuoden 2017 syksyllä. Latina ja kreikka ovat tulevaisuudessa kielten 
kandiohjelmassa, kun taas klassillinen arkeologia löytyy kulttuurikandista 
nimellä ”antiikin kulttuuri”. Tulevaisuudessa onkin tärkeää huolehtia siitä, 
että uudet (ja vanhat) opiskelijat löytävät kurssit, jotta lähdemateriaalin 
tuntemus ei rajoittuisi pelkästään kirjalliseen tai materiaaliseen 
kulttuuriin. Uuden koulutusohjelman tavoitteena on saada opiskelijoita 
valmistumaan mahdollisimman nopeasti ja työllistymään heti kandin 
jälkeen. Maisteriohjelmiin haetaan erikseen. Koulutusohjelmassa on 
toki paljon hyvää, mutta akateeminen vapaus on vaarassa heiketä ja 
tutkintovaatimukset ovat murto-osa siitä kuin mitä ne olivat aikoinaan. 
Toivottavasti opiskelijoiden keskuudessa aktivoiduttaisiin pitämään 
erilaisia opintopiirejä esimerkiksi kääntämisen saralla. Ainejärjestö 
onkin jo aloittanut projektin Homeros-musiikkivideon suhteen. 
Projektiin pääsee edelleen mukaan, joten kannattaa seurata Symposionin 
sähköpostilistaa ja Facebookia sen tiimoilta. 

Hyvää alkavaa vuotta koko Rostran lukijakunnalle!
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Rostran Haastattelussa
Reijo Pitkäranta

Haastattelijana Irina Penne 12.11.2016

Reijo Pitkäranta on henkilö, joka 
ei juurikaan esittelyjä kaipaa. 
Monet opiskelijat muistavat hänen 
muoto- ja lauseopin kurssinsa sekä 
varmaan jokainen latinaa lukenut 
on jossain vaiheessa hyödyntänyt 
hänen tekemäänsä suomi–latina–
suomi-sanakirjaa. Merkittävän uran 
latinan parissa tehnyt Pitkäranta 
jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten. 
Mitä hän tekee nykyisin eläkkeellä ja 
mistä vuosikymmeniä kestänyt ura sai 
alkunsa? 
Mikä sai sinut alun perin 
kiinnostumaan latinasta?
Lukiessani latinaa kolme vuotta 
Seinäjoen lyseossa minulla oli 
innostava latinan kielen opettaja 
Eeva Lietoila, jonka oppitunneilla 
kiinnostus tätä kieltä ja antiikin 
asioita kohtaan yleisemminkin sai 
alkunsa.

Mitä kieliä luit koulussa ja 
miten aloitit latinan opiskelun 
Helsingin yliopistossa?
Ruotsin lisäksi luin silloisessa 
oppikoulussa ns. pitkän saksan. 
Valittuani lukiossa ns. kielilinjan 
mukaan tuli kolmen vuoden 
ajaksi ranska (yhdistelmässä 
ranska 3 viikkotuntia + piirustus 

(!) 2 viikkotuntia) ja latina 
(5 viikkotuntia). Tultuani 
ylioppilaaksi osallistuin paikallisen 
kesäyliopiston latinan pro exercitio-
kurssille, minkä jälkeen opettajani 
Paavo Castrén kehotti minua 
aloittamaan latinan yliopisto-
opinnot Helsingin yliopistossa ja 
ilmoittautumaan siellä assistentti 
Tuomo Pekkaselle. Latinan kieli 
ja Rooman kirjallisuus oli minulla 
ensin sivuaineena, mutta vaihdoin 
sen myöhemmin pääaineeksi 
(germaaninen filologia oli alun 
perin pääaineeni). Erityisen 
innostuneena kuuntelin opintojen 
alkuvaiheessa Horatiuksen oodeja 
ja Tacituksen Germania-teosta 
käsitteleviä luentoja. 
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Mikä sinusta piti tulla isona?
Suunnittelin aluksi vähän 
psykologian opintojen aloittamista, 
mutta Paavo Castrén – kuten 
edellä mainitsin – vaikutti omalta 
osaltaan siihen, että hylkäsin tuon 
oudon ajatuksen.

Mikä opettamisessa on parasta?
Ehkä se, että voi välittää 
opiskelijoille tietoa niistä asioista, 
joista itse pitää. Opetuksen 
yhteydessä voi löytää itselleen 
myös puolison, kuten minulle 
kävi pitäessäni antiikin retoriikan 
kurssia: tapasin tuolloin arkkitehti 
Marttiina Fräntin, joka väitteli 
sittemmin filosofian tohtoriksi 
Vitruviuksen teoksen pohjalta.

Entä ikävintä?
Oppituntien vähyydestä johtuva 
alituinen kiire ja ajan puute, mistä 
on seurauksena, että tärkeiden 
asioiden käsittely jää kevyeksi 
ja pintapuoliseksi, koska uudet 
opetettavat asiat painavat päälle 
koko ajan.

Kerro joku anekdootti ajaltasi 
laitoksella.
Porthanian käytävällä minua 
vastaan tuli kerran eräs nuori 
nainen, joka huudahti jo kaukaa: 
”Salve vulpes!” (”Terve, kettu!”), 
Minä tuohon: ”Miten niin?”. 

”Koska se on ainoa asia, minkä 
muistan latinan alkeiskurssiltasi”, 
hän vastasi (kyseessähän on 
luolassaan makaavan sairaan 
leijonan tervehdys tarinassa 
’Vestigia terrent’). Tapaus oli 
huvittava mutta samalla masentava, 
sanalla sanoen tragikoominen.

Opetit pitkään latinan muoto- 
ja lauseoppia. Miten kurssi sinä 
aikana muuttui?
Koetin kehittää harjoitusesimerk-
kejä mielekkäämpään suuntaan 
ja siirryin yhä enemmän opiskeli-
joille jaettaviin monisteisiin, jotka 
toivoakseni sisälsivät selventäviä ja 
täydentäviä yhteenvetoja erilaisista 
kielioppiasioista.

Mikä on yleisin virhe, jota 
opiskelijat tekevät latinassa?
Muoto-opin puolella neutrien ja 
kolmannen deklinaation adjektii-
vien käsittely, syntaksissa consecutio 
temporum -sääntöjä koskevat vir-
heet sekä partisiippityypin ’tullut’, 
’mennyt’ hallitseminen.

Kirjoitit väitöskirjasi Victor 
Vitensiksen latinasta. Miten 
päädyit juuri tähän aiheeseen? 
Sain aiheen seminaarivaiheessa 
professori Kajannolta, mikä oli hyvä 
asia, koska analysoidessani Victor 
Vitensiksen (400-luv.) vandaalien 
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historiaa käsittelevää teosta 
opin tuntemaan myöhäislatinan 
kehityskulkuja ja vulgaarilatinaan 
liittyviä kielipiirteitä yleensäkin.

Olet julkaissut useita latinan 
sanakirjoja. Mikä on innostanut 
erityisesti sanakirjojen tekemiseen?
Olen ollut aina kiinnostunut 
sanastosta ja terminologisista 
kysymyksistä. Latinan kie-
len kohdalla tämä on sitä 
mielenkiintoisempaa, koska sen 
sanavarasto on eri aikakausina 
osittain uusiutunut ja rikastunut. 
Sanakirjojen laatiminen heijastaa 
tätä innostusta, mutta toisaalta olen 
tehnyt vain työtä käskettyä: WSOY 
painosti kauan suomi–latina–
suomi -sanakirjan tekoon, kunnes 
otin tehtävän vastaan (nyttemmin 
sama yhtiö on kieltäytynyt 
ottamasta siitä enää lisäpainoksia). 
Myös lääketieteen sanakirja 
latina–suomi–latina, jonka kokosin 
lääkäriksi valmistuneen oppilaani 
Laura Mikkosen kanssa, sai alkunsa 
WSOY:n kehotuksesta, mutta 
liittyi myös lääketieteellisessä 
tiedekunnassa pitämiini lääke-
tieteen terminologian kursseihin. 
Tuomo Pekkasen kanssa laatimani 
Nykylatinan sanakirja syntyi 
paljolti YLEn Nuntii Latini 
-ohjelman pohjalta.

Minkä katsot olevan merkittävin 
julkaisusi?
Yleishyödyllisyytensä takia tärkein 
on ehkä edellä mainittu WSOY:n 
suomi-lat ina-suomisanak ir ja , 
koska sitä käytetään laaja-
alaisesti kouluissa ja yliopistoissa 
samoin kuin asianharrastajien 
parissa yleisemminkin. Uus-
latinan tutkimuksen kannalta 
merkittävimpänä teoksenani 
pidän julkaisua ”Neulateinische 
Wörter und Neologismen in den 
Dissertanionen Finnlands des 17. 
Jahrhunderts”. Kooltaan suurin 
ja sisällöltään monipuolisin on 
teos ”Suomen kirkkojen latina”. 
Kirja tunnetaan korkeammissakin 
piireissä, sillä Rooman paavi 
Johannes Paavali II on saanut 
sen lahjoituksena Suomen 
kirkolta (nimelläni varustetuista 
yhteisjulkaisuista kolme on 
toimitettu kahdelle paaville: yhden 
sai jo Paavali VI ja kaksi muuta 
Johannes Paavali II).

Olet tehnyt myös merkittävästi 
töitä latinan kielen uudissanojen 
keksimisessä ja mm. Nuntii 
Latini –ohjelman parissa. Kerro 
näistä.
Klassisen latinan sanavarasto 
on niin suppea, ettei se 
riitä nykyaikaisten asioiden 
ilmaisemiseen, vaan monesti 



7Rostra 4/2016

on turvauduttava myöhemmän 
ajan latiniteetin suomiin 
mahdollisuuksiin. Latinaksi 
on kirjoitettu eri asioista yli 
kahden vuosituhannen ajan, joten 
vastaus mitä moninaisimpiin 
terminologisiin ongelmiin yleensä 
löytyy, jos huomioon otetaan myös 
myöhemmällä ajalla kirjoitettu 
latinankielinen kirjallisuus. Tämä 
laaja uudissanasto on rekisteröity 
moniin käytettävissä oleviin 
latinan sanakirjoihin. Myö-
häislatinan kaudelta on peräisin 
esim. voratrina, joka sopii nykyisen 
’pikaruokalan’ vastineeksi. 
Keskiajalta tunnetaan esim. 
parlamentum, edustukselliseen 
demokratiaan kuuluva keskeinen 
käsite. Uudella ajalla ovat syntyneet 
monet kreikkalais-latinalaiset tie-
teiden nimitykset, esim. zoologia. 
Lääketieteen ja luonnontieteiden 
piiriin kuuluvat nimitykset 
ovat sikäli ongelmattomia, 
että monet niistä ovat nyt jo 
tieteellisessä käytössä. Kun 
Suomeen ilmestyi vuonna 2009 
uusi lintulaji nimeltä ylänkötylli, 
tämän asian uutisoinnissa ei ollut 
suurta ongelmaa, koska kyseisen 
siivekkään latinankielinen nimi 
Charadrius mongolus oli jo olemassa 
ja löytyi helposti. 

Latinankielisiä uudistermejä 
voidaan muodostaa esim. vanhojen 

kreikan- tai latinankielisten loppu-
liitteiden avulla. Kun puhelimesta 
on käytetty kreikkalais-latinalaista 
sanaa telephonum, kännykkä-sanan 
vastineeksi sopii sen deminutiivi 
telephonulum. Vaikka tietokone 
kuuluu englanniksi computer, lati-
nankieliseksi vastineeksi ei kelpaa 
computator, koska pääte -tor viit-
tasi latinassa henkilöön (compu-
tator = tilinpitäjä); oikea muoto 
on computatrum, koska suffiksilla 
-trum ilmaistaan latinassa instru-
menttia. Sana interrete, joka on 
käännöslaina englannin internet-
termistä, ilmestyi latinankielisiin 
uutisiin elokuussa 1998. Tämä ei 
ole kuitenkaan Suomessa keksitty 
ilmaus, vaan sitä on käytetty jo 
aiemmin.

Seuraavassa on pari esimerk-
kiä omista neologismeistamme, 
joilla olemme viimeksi kulunei-
den vuosien aikana kartuttaneet 
latinan sanavarastoa. Olemme ot-
taneet käyttöön verbin scridare 
’hiihtää’ ja tekijänimen scridator 
’hiihtäjä’, koska latinankielisissä 
lähteissä on puhuttu 500-luvulta 
lähtien skridifinneistä eli hiihtäjä-
suomalaisista. Kreikan kielen ai-
neksista on kombinoitu yhdyssanat 
selenobatia ’kuukävely’ ja agroscopia 
’peltojen tarkkailu’. Jälkimmäisellä 
sanalla tarkoitetaan EU:n suo-
rittamaa peltopinta-alojen satel-
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liittivalvontaa. Latinan kielen 
elementeistä koostuu taas moni-
kärkiohjuksen yhteydessä käytetty 
multicuspidarius ja joukkomurhaa 
merkitsevä populicidium. Sanassa 
sumoista ’sumopainija’ japaninkieli-
seen sanaan on liitetty vanha kreik-
kalais-latinalainen -ista, pääte, joka 
on myöhäislatinasta alkaen hyvin 
produktiivinen. Toinen japanilais-
latinalainen uudissana on tsunamum, 
joka tuli tunnetuksi Aasian eteläo-
sia koetelleen hyökyaalto-onnet-
tomuuden jälkeen.

Useimmiten uusia käsitteitä 
muodostetaan kuitenkin yhdistä-
mällä kaksi vanhaa latinan sanaa 
toisiinsa, niin että tuloksena on 
uudenlainen sanaliitto: esim. 
sikainfluessan nimeksi tuli febris 
suina, jonka molemmat osat ovat 
erikseen käytettyinä latinassa 
vanhastaan tuttuja: febris ’kuume’ 
esiintyy jo Cicerolla, suinus 
’sikaa koskeva’ kieliopintekijä 
Priscianuksella. Pari muuta 
esimerkkiä: lotto = alea publica; 
sähköposti: cursus electronicus; 
hakukone: machina quaesitioria. 

Sinulle on varmasti vuosien 
varrella tullut useita kään-
nöspyyntöjä mm. erilaisiin ta-
tuointeihin tai vastaaviin. Mikä 
on ollut omituisin käännöspyyntö, 
jonka olet saanut?

Käännöspyyntöjä on vuosien 
mittaan tullut eri tahoilta niin 
paljon, että niistä saisi aikaan 
laajemmankin esityksen. Yhteyk-
siä tässä asiassa on otettu 
mm. Tasavallan presidentin 
kansliasta, eduskunnasta, minis-
teriöistä, puolustusvoimista 
samoin kuin suuremmista ja 
pienemmistä liikeyrityksistä aina 
polkupyöräkorjaamoita myö-
ten. Myös Turun joulurauhan 
julistuksen olen kääntänyt 
turkulaisten pyynnöstä latinaksi.

Yksityishenkilöitä koskevissa 
käännöspyynnöissä on toivotettu 
mm. ”mukavaa matkaa mustan 
makkaran maahan” (= Tampereelle) 
ja syntymäpäiväonnitteluissa 
”mehevää elämää, jatkuvaa ystä-
vyyttä ja lisää harmaita hiuksia 
50-vuotispäivänä”. En osaa 
sanoa mikä käännöspyyntö on 
ollut omituisin, mutta mainitsen 
pari esimerkkiä: kun Wärtsilän 
Ranskan-osasto esitteli Hampurin 
kansainvälisillä automessuilla 
uutta Diesel-moottoria, se halusi 
sinne mm. mainoslauseen ”alhaiset 
päästöt ja pieni kulutus”; käänsin 
tämän ilmaisulla nec multum 
consumit, nec multum evomit. 
Radion musiikkitoimitus pyysi 
kerran ’Lastu lainehilla’ -runon 
(Ilmari Kianto / Jean Sibelius) 
latinankielistä käännöstä. Sen 



9Rostra 4/2016

ensimmäinen säkeistö kuuluu: Mistä lastu lainehilla / pilske pieni aallon 
päällä / yksiksensä illan suussa / virran vettä vaeltamassa?

Vastasin tähän (neuvoteltuani Tuomo Pekkasen kanssa) näin: 

Unde lignulum per undas / assula per fluctus lapsa / sola sibi die sero / amnis 
aquis agitatur? 

Mitä teet nykyisin?
Joka toinen viikko laadin YLEn Nuntii Latini -ohjelmaa varten 
latinankielisen viikkokatsauksen. Myös joitain muita hankkeita on 
meneillään, mutta koska ne ovat keskeneräisiä, niistä ei kannata puhua 
tässä vaiheessa sen enempää. Esitelmäpyyntöihin, joita tulee aika ajoin 
sekä kotimaasta että ulkomailta, pyrin mahdollisuuksien mukaan 
vastaamaan. Tilaisuuksia latinankielisten esitelmien pitämiseen tarjoaa 
mm. Rooman kansainvälinen latinan kielen akatemia (Academia 
Latinitati Fovendae), jonka jäsen olen. Järjestön vuosikokous pidetään 
joka kevät Roomassa vaihtelevine teemoineen, ja ensi kesänä akatemian 
maailmakongressi järjestetään Kentuckyssä Yhdysvalloissa. 

Interrogatrix Gregorio (Reijo) Pitkäranta gratias quam 
maximas agit.
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Ensimmäiset kurssipäivät 
Ateenassa 
Johdantokurssi alkoi erittäin 
osuvasti Kaj Sandbergin luennolla 
antiikintutkimuksesta itsestään 
ja sen laajenemisesta alkuperäisen 
rajauksensa ulkopuolelle hyvin 
monen metodisen tieteenalan 
sateenvarjotermiksi. Myös kirjal-
lisen ja arkeologisen sekä muiden 
suuntausten välisen yhteystyön 
painottaminen ei sinänsä ollut 
uutta, mutta sen esille tuominen 
ja etenkin esimerkit aiheesta 
lämmittivät mieltäni. En ollutkaan 
aiemmin kuullut Pompeijin 
ulostetutkimuksesta ja aihe oli 
todella kiinnostava. Lisäksi epäilen 
esimerkiksi geenitutkimuksen 
tulevan tärkeämmäksi tulevai-
suudessa menetelmien kehittyessä. 

Kohdevierailumme alkoivat 
yhdellä Kreikan ja kenties 
jopa länsimaisen kulttuurin 

kuuluisimmista monumenteista 
eli Akropoliista ja Parthenonista. 
Vierailu oli ensikertalaiselle aivan 
todella järisyttävä kokemus. Jo 
aiempien Ateenassa viettämäni 
päivän aikana Akropolis oli 
hallinnut kaupunkimaisemaa pit-
kien matkojen päähän ja odotin 
innolla pääseväni nousemaan sille. 
Pitää sanoa, että kurssin kohteiksi 
oli valittu hyvin todella erilaisia 
ja eri kunnossa olevia kohteita. 
Virallista panhelleenistä ja suurien 
kaupunkien virallisia kultteja 
edustivat muiden muassa kaikkien 
tuntemat Olympia, Delfoi, Eleusis 
ja Akropolis. Lisäksi vierailimme 
pienemmissä pyhäköissä ja 
esimerkiksi Panin ja nymfien luo-
la edusti myös epävirallisempaa 
uskontoelämää. Näiden lisäksi 
pääsimme tutustumaan myös 
julkisen elämän rakennuksiin, 
yksityistaloihin sekä paikkoihin, 

Otteita antiikin Kreikan johdantokurssilta
Arttu Alaranta

Suomen Ateenan-instituutti 5.9.–5.10.2016

Pääsin osallistumaan Suomen Ateenan-instituutin vuosittain 
järjestämälle antiikin Kreikan johdantokurssille seitsemän 
muun onnekkaan opiskelijan kanssa. Ryhmämme oli perinteiseen 
tapaan koottu useamman yliopiston ja oppiaineen opiskelijoista. 
Kuukauden kestävän kurssin aikana tutustuimme antiikin 
maailmaan arkeologisten kohteiden, museoiden, luentojen ja 

valmistelemiemme esitelmien muodossa. 
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jopa osittaisia rekonstruktioita 
ainakin osin positiivisena asiana 
muun muassa mittakaavan 
hahmottamisen vuoksi. Myö-
hemmin saimme Ruotsin 
Ateenan-instituutin johta-
jalta  Arto Penttiseltä kuulla, 
että jälleenrakennuksista vastaa 
oma, erityisen korruptoitunut 
eforiansa, mikä saattaa selittää 
osan pidemmälle viedyistä turisteja 
houkuttavista rekonstruktioista. 

Rakenteiden tai niiden 
osien (etenkin veistokoristelun) 
purkamista, varastointia ja kopioilla 
korvaamista on tehty suojelusyistä. 

joita ei ollut rakennushetkellä 
tarkoitettu tulevaisuudessa 
nähtä-viksi, kuten yhteen 
Verginan hautatumulukseen, 
josta sit-temmin oli tehty museo. 
Kohteiden ajallinen haarukka oli 
myös laaja ja niiden kunto vaihteli 
paljon. Uskon että jokainen löysi 
erityismielenkiintoaan vastaavan 
kohteen matkan aikana. 

Akropoliille noustessa huo-
miomme kiinnittyi Asklepioksen 
kulttialueen restaurointityöhön 
ja pohdimme pitkälle vietyjen 
jälleenrakennusten oikeutusta 
etenkin tilanteissa, joissa 
alkuperäistä vahingoittumatonta 
materiaalia ei ollut paljon jäljellä. 
Rakennuskonservointiin liittyvät 
kysymykset ja erot eri kohteiden 
välillä nousivat esille usein matkan 
aikana siksi, että sekä minulla 
että eräällä toisella kurssilaisella 
oli tietoa alan etiikasta sekä 
historiasta aikaisempien konser-
vointiopintojemme vuoksi. 
Saattaa olla, että eri kohteissa 
lähestytään restaurointia eri 
konservointikoulukuntien filo-
sofioiden mukaan. Varojen 
puute saattaa olla yksi syy 
uudelleenrakentamattomuuteen 
joissain tapauksissa, mutta tämä 
ei kenties ole huono asia. Itse, 
mahdollisesti mielikuvituksen 
puutteesta, pidän tavallaan 

Muinainen kivenhakkaaja ikuisti kuvansa Panin 
luolaan. Kuva: AMW.
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Aitoudessa on kuitenkin oma 
viehätyksensä ja päinvastoin 
etenkin jos katsoja on tietoinen siitä, 
että hänen edessään on kopio. Osin 
säilyttämisargumenttia on käytetty 
jopa fyysisen kulttuuriperinnön 
pitämiseksi toisessa maassa. 
Esimerkiksi suuret eurooppalaiset 
museot voivat sanoa säilyttäneensä 
haalimiaan kaivauslöytöjä kun 
on hyvinkin mahdollista, että 
poliittisten tai luonnosta johtuvien 
olosuhteiden vuoksi ne olisivat 
löytömaissaan tuhoutuneet. Tämän 
perustelun ajankohtaisuudesta ja 
oikeutuksesta voidaan esimerkiksi 
Elginin marmorien kohdalla 
keskustella. Valitettavasti Syyrian 
sisällissota on näyttänyt, että 
tilanne arkeologisten objektien ja 
rakenteiden turvallisuuden suhteen 
voi muuttua äkisti. 

Mielenkiintoinen kysymys on 
myös mihin vaiheeseen historiassa 
halutaan palata. 1800-luvulla 
Akropoliilta ja monesta muustakin 
paikasta, esimerkiksi Delfoista, 
poistettiin kaikki myöhemmät 
rakennelmat yritettäessä palata 
klassisen kauden kerroksiin. 
Turkkilaisen moskeijan ja kylän 
lisäksi Akropoliilta poistettiin 
muun muassa myös Propylaian 
frankkilainen torni. Nykyään 
tällainen myöhäisemmän historian 
täydellinen pois pyyhkiminen ei 

enää olisi mahdollista. Aikanaan 
asiaan varmasti liittyi nuoren 
valtion halu unohtaa pitkä 
turkkilaisvalta ja symbolisesti 
palata Ateenan keskustassa 
kreikkalaisuuden kuvitteelliseen 
kulta-aikaan. 

Teatteri ja näytelmät 
olivat aihepiiri, johon en ollut 
aiemmin juuri paneutunut 
syvällisemmin ja josta sain paljon 
uutta irti. En ollut koskaan tullut 
ajatelleeksi että tietämyksemme 
teatteriesityksistä Ateenan ulko-
puolella on niin vajavaista, tai että 
teatterirakennukset tulivat osaksi 
jokaista itseään kunnioittavaa 
polista vasta 300- ja 200-luvuilla 
eKr. tai että näihin aikoihin 
kirjoitettiin vielä uusia suosittuja 
näytelmiä. Mielenkiintoinen 
tieto oli myös myöhempi tapa 
palkita parhaat näyttelijät ja 
myös parhaat uusintaesitykset. 
Uudelleenesitysten alkaminen 
suosituista näytelmistä on hyvinkin 
voinut vaikuttaa Aiskhyloksen 
ja kumppaneiden säilyneiden 
näytelmien kulkeutumisesta tähän 
päivän asti. Uusintaesitysten 
yleisyys jäi mietityttämään. 
Miten Euripides tosiaan voisi 
viitata Aiskhyloksen 20 vuotta 
varhaisempaan näytelmään ilman 
että sitä olisi jo esitetty uudelleen 
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suhteellisen pian ennen komediaa 
niin että yleisö ymmärtäisi 
viittauksen? 

Alan varmasti katsoa 
vaasimaalauksia uusin silmin 
sen jälkeen kun sain kuulla 
monen myyttisen aiheen itse 
asiassa olevankin mahdollisesti 
viittaus näytelmän kohtaukseen, 
mistä indikoivat muun muassa 
sanansaattajan hahmo, näyttämö-
rakenteiden kuvaus tai jopa kalos-
tekstit naishahmojen yhteydessä. 
Liioitellut mutta tosielämästä 
otetut eleet olivat varmasti tarpeen 
naamioiden kanssa näyteltäessä. Itse 
asiassa on vain loogista, että joissain 
muissakin teatterimuodoissa 
kuten no-teatterissa on päädytty 
samankaltaiseen elenäyttelemiseen. 
Osa eleistä ilmeisesti säilyi 
pitkäänkin, sillä bysanttilaisessa 
museossa meille kerrottiin kahden 
sormen noston olevan kristillisessä 
ikonografiassakin julistamisen 
ele. Käsieleet ovat mielestäni 
siitä mielenkiintoisia, että väitän 

vieläkin, ettei suomalaisessa 
keskustelukulttuurissa ole samalla 
tavalla yleisesti tunnustettuja 
kaikkien tajuamia käsieleitä 
kuin vaikkapa nykyään Italiassa. 
Muistan jossain vaiheessa 
italialaisten piirtäjien Aku Ankkoja 
lukiessani heidän piirtäneen 
tarinoihin mukaan myös hahmojen 
käsieleet, mikä oli minulle 
valtava oivallus. Mietin miten 
paljon antiikin teatteriesitystä 
katsovalta jäisi esitysten vivahteita 
huomaamatta, mikäli hän ei tuntisi 
elekieltä. Näkemäni Sofokleen 
Oidipus oli upea kokemus, mutta 
haluaisin todella joskus nähdä 
niin tarkan rekonstruktion 
klassisesta teatteriesityksestä kuin 
mahdollista. 

Agorasta ja Kerameikoksesta 
sanon vain sen, että näillä 
kummallakin kohtasimme jo 
koiria, kissoja ja kilpikonnia. 
Eläimillä tuli olemaan yllättävän 
suuri rooli kurssin kenttämatkoilla 
ja ryhmähengen luomisessa ja 

Kilpikonnat hallitsevat Agoran raunioilla. Kuva: AA.
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Suomessa en ollut tottunut antiikin 
raunioilla vapaana asustaviin, 
enimmäkseen ystävällisiin 
eläimiin. Kotikatumme Soutsoun 
vakiokatukissat alkoivat tuntua 
asuntolaan kiinteästi kuuluvilta 
ja ehdottomasti eksoottisin 
tuttavuus olivat kilpikonnat, 
joiden elämänvaiheet tulivat 
matkan aikana erittäin tutuiksi. 
Osa Kreikan faunasta osoittautui 
myös valitettavasti vaarallisiksi 
myöhemmin kurssin aikana. 

Kierros Peloponnesoksella 
Ensimmäinen pidemmistä matkois-
tamme alkoi Epidauroksesta. 
Asklepioksen kulttialueen teatteri 
oli todella vaikuttava ja akustisesti 
aivan uskomaton. Ottaen huo-
mioon, että kreikkalaisilla ei 
ilmeisesti ollut minkäänlaista 
akustiikan teoriaa, on heidän 
täytynyt pystyä luomaan jotain 
niin toimivaa perustuen käytännön 
kokemukseen. Varhaisemmissa 
puisissa ja mahdollisesti kul-
mikkaissa katsomoissa ei var-
maankaan ollut yhtä voimakasta 
ääntä muodostavaa efektiä ja 
Thorikoksenkin kivinen teatteri 
ei muodoltaan ollut säännöllinen. 
Toisaalta nämä varhaiset 
rakennelmat eivät luultavasti olleet 
niin suuria, että tällä olisi juuri 
ollut väliä. Kenties symmetrian 

rakastaminen ja suuren säännöllisen 
kaaren muotoisen katsomon 
rakentaminen oli päämäärä ja 
loistavan akustiikan huomattiin 
syntyneen tästä sivutuotteena. 

Kuten monissa muissakin 
paikoissa tuli ilmi, temppelialueilla 
oli itse temppelin lisäksi rakennuksia 
majoitusta ja monia muita 
toimintoja varten paikasta riippuen. 
Esimerkiksi Olympiassa oli paljon 
rakennuksia kisojen vierailijoille, 
mutta myös kilpailu-, harjoittelu- 
ja virkistäytymistiloja atleeteille. 
Epidauroksessa oli teatterin lisäksi 
useita virkistystiloja Asklepiokselta 
parannusta etsimään tulleille 
vieraille. Rakennuskompleksista 
löytyy muun muassa ruokailutiloja, 
odeion, kirjasto, stadion ja 
kylpylöitä. Parannustaidon ju-
malan kuuluisin temppelialue 
oli samalla hyvin käytännöllinen 
lääketieteen harjoittamisen keskus. 
Antiikin lääketieteessä terveellisillä 
elämäntavoilla, ruokavaliolla ja 
kulttuurilla oli tärkeä asema ja 
tämä näkyy alueen rakennuksissa. 

Asklepioksen temppelin 
lähettyvillä on myös Asklepioksen 
ja Apollonin alttarit, 
kaksikerroksinen stoa, jossa sairaat 
saivat näyn jumalalta unessa ja 
parantuivat, sekä pyöreä tholos, 
jonka alapuolisessa labyrintissa 
pidettiin jumalalle pyhiä 
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käärmeitä. Tämä soitti välittömästi 
kelloja, sillä Ateenan Akropoliin 
etelärinteen Asklepioksen temp-
pelialueeseen kuuluu myös 
temppelin ja alttarin lisäksi 
kaksikerroksinen stoa, jonka päässä 
sijaitsee kuoppa, jota on arveltu 
käärmeiden säilytyspaikaksi. Olisi 
erittäin mielenkiintoista päästä 
vertailemaan muita jumaluuden 
temppelialueita ja nähdä toistuvatko 
samat elementit alueesta toiseen. 
Olisiko mahdollista, että kulttia 
levitetty jonkinlaisella franchising-
periaatteella? Ainakin kultin 
tuominen Ateenaan sekä Roomaan 
Tiberin saarelle vastaavat siinä 
suhteessa toisiaan, että jumala 
tuotiin molemmissa tapauksissa 

paikalle fyysisesti käärmeenä 
Epidauroksesta. Mietityttää olisiko 
mistään muusta Asklepioksen 
temppelialueesta säilynyt saman-
laista mainintaa. 

Myöhemmin Korintin ar-
keologisessa museossa oli hauska 
nähdä ihmisten dedikoimia 
ruumiinosavotiivilahjoja. Käsit-
tääkseni tapa lahjoittaa kopio 
parantuneesta ruumiinosasta siirtyi 
ainakin katoliseksi tavaksi joillain 
alueilla ja myös ortodokseilla lienee 
vastaavanlaisia perinteitä. 

Tiryns ja Mykene olivat 
kummatkin todella upeita 
kohteita, vaikka en olekaan 
ennen ollut kiinnostunut aivan 
niin varhaisesta kreikkalaisesta 

Epidauroksen teatteri. Kuva: AMW.
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historiasta. Taisin saada 
jonkinlaisen schliemannilaisen 
herätyksen. On mielenkiintoista 
pohtia miten kiinteissä 
tekemisissä eri mykeneläiset 
palatsikeskukset olivat toistensa 
kanssa. Esimerkiksi Argoliksen 
tasankoa hallitsemaan mahtui 
polisten muodostuttua ainoastaan 
Argos, mutta mykeneläisaikana 
se oli palatsikeskusten täplittämä. 
Saattaa olla, että näiden varhaisten 
keskusten valta oli paljon 
paikallisempaa kuin polisten 
myöhemmin, mutta toisaalta 
esimerkiksi Tiryns on saattanut 
olla Mykenen vallassa ollut satama. 
Ainakin Tirynsin Mykenestä 

tuoduilla suurilla porttikivillä 
lienee jonkinlaista vallankäytöllistä 
symboliikkaa. 

Varmasti ainutlaatuisin kai-
vauskohde koko johdantokurssin 
aikana olivat Kyllenen merenalaiset 
satamarakenteet. Nopeiden 
kaivausten ja perusteellisen 
dokumentoinnin suorittamisen 
alueella on todella tärkeää, sillä 
ilmeisesti kaikki maahan tai 
mereen jätetty ei olekaan turvassa. 
Aaltojen aiheuttama eroosio näet 
syö rantaa useiden kymmenien 
senttien vuosivauhtia ja jo 
murtanut mereen osan kukkulan 
linnoitusrakennelmasta. Erityisen 
miellyttäväksi kohteen teki elämäni 
oikeastaan ensimmäinen tilaisuus 
snorklata. En ole oikeastaan 
koskaan sanottavammin rakastanut 
aurinkoa, kuumuutta tai etenkään 
meressä uimista, mutta tämä 
matka muutti kaiken. Lokakuiseen 
Suomeen paluussa oli melkoista 
kontrastia tämän herätyksen jälkeen. 

Suomen Ateenan-instituutin 
ja Kyllenen projektin johtaja Jari 
Pakkanen kertoi, että kaivauksilla 
on ollut yhteisön tuki jo varhaisesta 
vaiheesta lähtien ja tämä on varmasti 
helpottanut paljon toimintaa. Kun 
yhteisö on panostanut kaivauksiin, 
se on myös suhtautunut niihin 
suurella mielenkiinnolla, mistä on 
päässyt muodostumaan molempia 

Mykenen leijonaportti. Kuva: AA.
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hyödyttävä symbioottinen suhde. 
Arkeologeilla on Kreikassa melko 
paljon valtaa rakennuslupien 
myöntämisessä ja maiden 
pakkolunastukset sekä luvattomien 
rakennusten purkutuomiot ovat 
käsittääkseni melko tavallisia. 
Tästä syystä paikalliset saattavat 
suhtautua epäluulolla maalla 
tapahtuviin kaivauksiin, mutta 
vedenalaisissa kaivauksissa ongelma 
on pienempi. Meri saattaa kuitenkin 
tarjota muista odottamattomia 
haasteita. Erimerkiksi huumeiden 
salakuljettajat ja heidän veneensä 
aiheuttamansa tuho kaivausalueelle 
oli varmasti yllätys. 

Kaikista upeista kohteista 
retken ehdoton huippukohta 
oli Olympian Zeuksen 
temppeli. Raunioista huokui 
majesteettisuutta ilman turhia 
rekonstruktioitakin sen verran 
että minulta ainakin tirahti pieni 
kyynel. Ottaen huomioon, että alue 

tosiaan on enimmäkseen raunioina 
ja ei näytä kuvissa juuri miltään, 
minulle oli todella tärkeää päästä 
käymään siellä paikan päällä. 
Juuri tällaisten hetkien vuoksi 
johdantokurssi oli niin loistava. 
Ikävistä pikkukivistä huolimatta oli 
hauskaa päästä kävelemään myös 
aito ja alkuperäinen olympiamatka 
paljain jaloin samoin kuin 
Nemeassa. 

Yhtä suuren vaikutuksen kuin 
itse alue teki yksi esine Olympian 
museossa ja se oli Miltiadeen 
kypärä. On aivan uskomatonta, että 
historiankirjoituksesta tunnetun 
kuuluisan henkilön kenties jopa 
Marathonin taistelussa käyttämä 
esine on voinut säilyä tähän päivään asti. 

Koko kurssin luultavasti 
surullisin kohde oli Orkhomenos. 
Toisaalta tämäkään ei ollut 
mielestäni niin valtava pettymys 
ja ainakin näköalat olivat hienot. 

Pylvään kappale Olympiassa. Kuva: AMW.

Miltiadeen kypärä. Siis Miltiadeen, joka dedikoi 
kypäränsä Zeukselle Marathonin taistelun jäl-
keen 490 eaa. ja se on nyt tässä! Kuva: AA.
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On todella sääli, että taloustilanne 
koettelee niin pahasti maata, jolla 
on niin paljon niin arvokasta 
kulttuuriperintöä. Tämäkin 
alue oli laitettu kuntoon EU:n 
myöntämällä rahalla, mutta senkin 
aukioloajoista on supistettu tai 
sitten paikan ainoa työntekijä 
oli omin valtuuksin päättänyt 
lähteä juuri silloin viettämään 
vapaapäivää. Suunnaton määrä 
hoidettavia ja auki pidettäviä 
kulttuuriperintökohteita on 
varmasti myös suuri taakka 
Kreikalle. 

Jälleen Ateenassa ja 
Attikassa 
Taas Ateenaan päästyämme 
lähdimme saarimatkalle Afaian 
temppeliin Aiginalle, mutta 
matkalla pääsimme onneksi 
käymään myös Ateenan satamassa 
Pireuksessa. Vaikka antiikin Pireus 
on oikeastaan lähes kokonaan 
nykyisten rakennusten alla, oli silti 
hienoa nähdä Zean sotasatama 
ja jäänteitä sen laivasuojista, 
joista tosiaan sai perspektiiviä 
trieerien koosta. Lisäksi Pireuksen 
museossa sain ensikosketukseni 
upeisiin luonnollista kokoa oleviin 
pronssipatsaisiin. Niissä oli aivan 
eri tuntu kuin roomalaisissa 
marmorikopioissa. Useimpien 
säilymisestä saamme kiittää merta ja 

roomalaisia, joilta upposi muutama 
ryöstetyssä kreikkalaisessa taide-
lastissa ollut laiva. Metalli on ollut 
niin arvokasta, että vain hyvin 
harvoja suurempia pronssiveistoksia 
on säilynyt, elleivät ne olleet 
tavoittamattomissa meren pohjassa. 
Kiitos meri! Myös laivan puskuri ja 
silmä olivat upeat. En ole koskaan 
nähnyt moisia. 

Afaian temppeli oli säilynyt 
kauniisti. Olin myös yllättynyt, 
että niinkin paikallinen yhden 
temppelin jumaluus kuin Afaia, 
joka tosiaan ei ollut kreikkalaisen 
pantheonin terävintä kärkeä, oli 
saanut niin vaikuttavan pyhäkön. 
Yllättävää mielestäni on myös 
se, että tämä paikallisjumaluutta 
ei ollut täysin samastettu jonkun 
tunnetumman jumaluuden 
paikalliseksi versioksi, kuten 
ilmeisesti kävi monelle pienelle 
jumaluudelle. Afaian tosin 
nähtiin jossain määrin liittyvän 
ainakin Artemikseen, johon liittyi 
myös Diktynna-Britomartis eli 
”kreetalainen Artemis”. Tämä 
jumalatar ilmeisesti selitettiin 
samaksi kuin Afaia. Ei ihmekään 
että kaikki jumalattaret voitiin 
nähdä myöhemmin esimerkiksi 
Kybelen tai Isiksen ilmentyminä. 
Vapaus suhteellisen dogmittomaan 
teologiseen spekulaatioon sekä 
omien ja naapurikansojen juma-



19Rostra 4/2016

luuksien ja myyttien suuri 
määrä lienee hämmentänyt jopa 
kreikkalaisia ajoittain. 

Yksi kurssin hienoimpia 
hetkiä oli paluumme Akropoliille 
ja pääsy Parthenonin sisälle. 
Tämä mahdollisuus suodaan vain 
kuuluisuuksille ja niille, joilla on 
uskallusta kohdata kreikkalainen 
byrokratia. Niin henkeäsalpaavaa 
kuin sisäänpääsy olikin, mielestäni 
parasta oli portaita ylös pronaokseen 
kävellessämme kääntyä ympäri 
ja katsoa tiheää ryhmäämme 
tuijottavaa turistijoukkoa ja 
kuulla vartijoiden pillit, kun 
he käännyttivät peräämme 
köyden yli pyrkiviä ihmisiä. Oli 
mielenkiintoista jälleen kuulla 
konservoinnista ja perusteluja 
käynnissä oleville toimenpiteille. 
Esimerkiksi marmorina käytetään 

samaa Pentelikon-
vuoren marmoria kuin 
mistä temppeli alun 
perinkin rakennettiin 
sen samanlaisten omi-
naisuuksien vuoksi. 
Pohdin kuitenkin miksi 
uusien osien olisi oltava 
täsmälleen samannäköisiä 
kuin vanhojen. Uusien 
osien erotettavuus, jos-
kaan ei ilmiselvä, on 
kuitenkin joidenkin 
konservointikoulukuntien 

ohje-nuoria. Olisiko esimerkiksi 
uusia pylväsrumpuja tarpeen loveta 
niin kuin vanhoja? 

En ollut ymmärtänyt 
aiemmin Parthenonin olevan 
erityisen leveä ja doorilaiselle 
temppelille poikkeuksellisesti 
päädystään kahdeksanpylväinen. 
Tämä loi tilaa sisätilojen 
pylväiköille ja Feidiaan kuuluisalle 
valtavalle kulta-norsunluupatsaalle. 
Vaikka doorilaisen temppelin 
elementit eivät juuri muuttuneet 
historian aikana, oli jokaisessa 
rakennusprojektissa varaa tehdä 
yksilöllisiä säätöjä sitä mukaa 
kun rakennustyöt edistyivät. 
Arkkitehdit ovat kuulemma 
antiikin aikana olleet loistavia 
amatöörejä, jotka tosin alkoivat 
kirjoittaa jo hyvin varhain 
kokemuksistaan neuvoja muille 

2500 vuotta ja vielä kesken. Kuva:AA:
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arkkitehdeille. Parthenonissa 
säätöjä on tehty paljonkin ja 
poikkeuksellisesta leveydestä 
johtuen kenties varhaisemmassa 
vaiheessa tehdyn veistokoristelun 
vaatimaa tilaa ei osattu hahmottaa 
täsmälleen, minkä vuoksi joitain 
metooppilaattoja jouduttiin 
kaventamaan. Kyse ei ehkä ollut 
Jari Pakkanen mukaan niinkään 
visuaalisista korjauksista niin 
että rakennus olisi näyttänyt 
optisin keinoin suuremmalta vaan 
virityksistä, jotka loivat jännitettä 
silmän näkemän ja luuleman välille. 

Eleusis oli erittäin jännittävä 
kohde, ja Jenny Wallenstein, 
Ruotsin instituutin apulaisjohtaja, 
osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi 
oppaaksi. Propyloninen läpi 
kulkiessamme ja edetessämme 
Jennyn selostaessa mysteerien 
vieton mahdollisia vaiheita kohti 
Telesterionia, oli aivan kuin mekin 
olisimme tavallaan olleet mukana 
mysteereissä. On harmillista ja 
lähes uskomatonta, ettei yksikään 
antiikin kirjailija tarjoa kunnon 
selostusta mysteerien vietosta 
huolimatta niiden suuresta 
suosiosta. Eleusiin mysteereiden 
täytyi olla antiikin maailman 
tarkimmin vartioitu julkinen 
salaisuus. 

Attika-kierroksemme ai-
kana pääsimme taas näkemään 

kourallisen kiehtovia vaihtelevia 
kohteita kerralla. Vaikka 
Oropoksessa ei ollut aivan 
kauheasti nähtävää oli hienoa 
päästä kuulemaan toisesta 
oraakkelikeskuksesta hieman 
ennen esitelmääni Delfoista. 
Roomalaisten pragmaattisuus 
Amfiaraioksen virallisesti 
jumalaksi julistamisen suhteen 
pääasiassa verotuksellisista syistä 
oli tiedonhippu joka yhä lämmittää 
sydäntäni. Retken ehdottomasti 
hienoimpia kohteita oli mielestäni 
kaiken rinteillä samoilemisen 
jälkeen Varin luola. Tiesin, 
että Attikassakin oli upeampi 
Panille omistettu luola, mutten 
koskaan ollut tutustunut tällaisiin 
kansanomaisempiin uskonnon 
harjoittamisen muotoihin. Tie-
dollisesti sanoisin, että upea 
Sunionin Poseidonin temppeli 
antoi kaikkein vähiten, mutta se 
auringonlasku oli ehdottomasti 
näkemisen arvoinen. 

Matka Makedoniaan 
Odotukseni toisen pitemmän 
matkamme aloittaneesta Delfoista 
olivat korkealla mutta samalla 
ristiriitaiset. Tiesin alueen 
rakennusten olevan suurelta osin 
raunioina, mutten voinut olla 
innostumatta ajatuksesta päästä 
kreikkalaisten tärkeimpään oraak-
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kelikeskukseen, jossa pitäisin 
esitelmäni. Onneksi en joutunut 
pettymään, sillä pelkästään 
näkymä ja vuorenrinteet tekivät 
syvän vaikutuksen. En paneudu 
tässä liikaa omaan aiheeseeni, 
sillä käsittelin sitä liiankin pitkään 
paikan päällä. En voi kutenkaan olla 
ihmettelemättä sitä, ettei Pythian 
konsultoinnistakaan ole säilynyt 
seikkaperäistä selostusta. Kyseessä 
ei edes ollut varjeltu salaisuus tai 
tabu kuten Eleusiin mysteerien 
kohdalla, vaan toimenpide oli vain 
niin yleisessä tiedossa, ettei yksikään 
kirjailija ilmeisesti vaivautunut 
selostamaan sitä. 

Lähes Olympoksen varjossa 
oleva Dion oli ehdottomasti oiva 
paikka perustaa pyhä kaupunki. 
En ole juuri tähän asti ollut 
kiinnostunut makedonialaisista, 
joten heihin liittyvin osin 
pohjoiseen suuntautuva matka oli 
todella avartava. Etenkin yhden 
Aigain kuninkaallisen tumuluksen 
sisään rakennetun museon anti 
oli aivan sanoinkuvaamattoman 
upea. En ollut ikinä pohtinut 
perintökuninkuuden ja kuole-
manjälkeisyyden painottaminen 
olisi vielä klassisella ja hellenistisellä 
kaudella johtanut samankaltaisiin 
suuriin hautamonumentteihin kuin 
mykeneläisaikana. 

Thessalonikissa käynti oli 
mielestäni yksi matkan kohokohtia. 
Oli mukava päästä Ateenan 
ohella toiseenkin isompaan 
kaupunkikeskukseen. Ylipäätään 
inhimillisemmän kokoinen ja 
rakennuskannaltaan vaihtelevampi 
Thessaloniki tuntui mielestäni 
Ateenaa miellyttävämmältä aina-
kin lyhyeen oleskeluun. Ainakin 
rannanläheinen ravintola- ja 
baarialue tuli havaittua hyväksi. 
Lisäksi minua miellytti ajatus, 
että pääsin käymään tärkeässä 
bysanttilaisajan keskuksessa. 

Poros ja bysanttilainen 
Ateena 
Poroksessa alkoi tuntua jo aika 
haikealta, kun ymmärsimme 
kyseessä olevan viimeinen 
kenttämatkamme kunnolla 
Ateenan ulkopuolelle. Nautin 
kuitenkin suunnattomasti Arto 
Penttisen selonteosta ruotsalaisten 
kaivausalueen suhteen. Ilman 
opastusta olisimme tuskin saaneet 
alueesta paljonkaan irti. Kuitenkin 
ruotsalaisilla on täällä kokonainen 
kaupunki korvamerkittynä re-
viiriksi! Ihailen todella mitä kaikkea 
Ruotsin pankin avokätisellä 
useamman vuoden rahoituksella 
alueesta on saatu irti. Esimerkiksi 
maanäytteiden analysoinnilla on 
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saatu selville millaista antiikin 
aikainen kasvillisuus on alueella 
ollut. Istutuksin maisemointi ja 
hyvät näkymät olivat ilmeisesti 
tärkeitä kreikkalaisille temppeleille, 
mihin se, että samat paikat olivat 
käytännössä uhritoiminnan vuoksi 
myös lähespä teurastamoja, on 
varmasti luonut mielenkiintoisen 
kontrastin. 

Erityisen kiinnostavina 
pidin vesisäiliön toisesta suusta 
löytyneitä epätavallisempien eläin-
ten (esimerkiksi käärmeiden ja 
aasien) mahdollisesti kriisiriitin, 
jäänteitä sekä kolmikulmaisen 
suljetun pyhäkköalueen pohjasta 
löytyneitä pitojen jälkiä. Myös 
kansantarinoiden keruu paikkaan 
liittyen vaikutti harvinaisemmalta 
projektilta. Demostheneen 
kuolinpaikan näkeminen herätti 
kunnioitusta ja olisi aivan upeaa, jos 
ruotsalaiset sattuisivat löytämään 
hänen hautansa. Oli ilo kuulla, että 
täälläkin melko vaatimattoman 
näköinen temppelialue on tullut 
kaivausten myötä tärkeäksi 
paikalliselle yhteisölle. 

Bysanttilainen museo, 
kirkot ja myöhemmin Kaisarianin 
luostari olivat hauskoja kohteita, 
mutta mikäli kurssilla todella 
haluttaisiin päästä tutustumaan 
bysanttilaiseen kulttuuriin, 
useamman päivän matka Istan-

buliin olisi tarpeen. Kurssin 
loppupuolella oli kuitenkin hyvä 
liukua vähitellen kohti nykyaikaa. 
Bysanttilaisessa museossa saimme 
jälleen iloksemme hyvän oppaan. 

Lopuksi 
Odotukseni kurssin suhteen olivat 
todella korkealla, mutta suhtauduin 
tulevaan myös jännityksellä. En 
ollut koskaan käynyt Kreikassa, 
mutta kohteet olivat jopa paljon 
upeampia kuin olin odottanut ja 
ylipäätään matkasta jäi muutenkin 
todella hyvä maku. Ryhmässämme, 
josta tunsin entuudestaan jo kaksi 
jäsentä, oli monia erilaisia persoonia 
useammalta eri alalta, mutta meitä 
kaikkia yhdisti rakkaus antiikkia 
kohtaan ja halusimme kaikki olla 
läsnä ja oppia. Tämä yhdistettynä  
hyvään huonoon huumoriin, 
vaihtelevaan paikallisfaunaan 
sekä The Final Countdowniin 
mainitakseni muutaman asian 
loivat hyvää ryhmähenkeä. Yhteiset 
luennot ja darts-illat auttoivat myös 
luomaan suhteita ruotsalaisiin päin 
ja toivottavasti yhteistyötä jatketaan 
myös tulevien kurssien eduksi. 

Kaikenlaisen uuden tiedon 
omaksumisen onnen lisäksi 
opin ehkä ensimmäisen kerran 
elämässäni nauttimaan kuumista 
lämpötiloista, meressä uimisesta, 
persikoista ja ylipäätään Kreikasta 
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sellaisena kuin se nykyään kyynelkaasuineenkin on. Toivottavasti pääsen 
palaamaan takaisin vielä uudelleen. Kiitos! 

Kuvat: AA=Arttu Alaranta
AMW=Anna-Maria Wilskman

Ei ihan Nemean leijona, mutta koira on ihan 
hyvä. Kuva: AA.

Sunionin auringonlasku. Kuva: AMW.
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Jokainen nykyihminen tuntee 
olympialaiset, mutta Nemean kisat 
ovat harvempien tiedossa, eivätkä 
ne kerää nykyään suunnatonta 
yleisöjoukkoa stadionin laitaan 
– kotisohvista puhumattakaan. 
Nemean kisat olivat kuitenkin 
yhdet antiikin suurimmista 
panhelleenisistä urheilukisoista 
Isthimian, Pythian ja Olympian 
kisojen ohella. Ensimmäiset 
Nemean kisat järjestettiin 
vuonna 573 eaa., ja siten ne olivat 
nuorimmat kisojen joukossa 
(Olympian kisat perustettiin 776 
eaa., Delfoin kisat vuonna 582 
eaa. samon kuin mahdollisesti 
Isthmian kisat). Legendan mukaan 
Nemean kisat perustettiin Ofeltes-
lapsen kunniaksi, jonka käärme 
oli tappanut hänen hoitajansa 
Hypsipyleen lähdettyä hetkeksi 
opastamaan juomalähteelle 
seitsemää  Theebaa vastaan 
lähtenyttä sankaria. Moni liittää 

Nemean kisat – ennen ja nyt
Anna-Maria Wilskman

Mustaan pallaan pukeutunut tuomari pysäyttää meidät 
tunnellin suulla ja valvoo, että vannomme valamme. Sitten 
astumme pimeään tunneliin. Seinillä on nähtävissä entisten 
kisaajien raapustuksia, heitäkin on mahtanut jännittää. 
Hetkisen odotettuamme kuulemme tuomarin huutavan 
nimemme, yhden kerrallaan, ja astumme auringonpaisteeseen 
stadionille yleisön hurratessa. 

Nemeaan myös automaattisesti 
Herakleen, mikä on toki täysin 
perusteltua: toisen version mukaan 
kisojen perustaja oli nimittäin tämä 
kuuluisa heeros, jonka urotöihin 
kuului Nemeaa vainonneen 
leijonan surmaaminen.

Nemean kisoja vietettiin 
joka toinen vuosi ja kisoissa 
kilpailtiin muun muassa juoksussa, 
viisiottelussa, painissa, nyrkkeilyssä 
ja pankrationissa. Myös hevos- ja 
musiikkikilpailuja järjestettiin. 
Kisoja ei kuitenkaan vietetty 
katkeamattomasti Nemeassa läpi 
antiikin, sillä ne siirrettiin noin 
vuonna 415 eaa. Argokseen, josta 
ne palautettiin Nemean uudelle 
stadionille vuonna 330 eaa. 
Ensimmäisellä vuosisadalla jaa. 
kisat siirrettiin jälleen Argokseen, 
jossa niitä käytiin ainakin 
200-luvun lopulle jaa. saakka. 

Vuosisatojen ajan kisat elivät 
ainoastaan vaasimaalauksissa 
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Säännöllisen lauttaliikenteen ja 
hyvien teiden ansiosta matkamme 
taittui nopeammin kuin se olisi 
tapahtunut pari vuosituhatta 
aiemmin. Saavuttuamme Nemeaan 
tienvarret olivat täynnä autoja 
ja ilma väreili osittain helteen, 
osittain innostuneen tunnelman 
vuoksi. Meillä oli hieman aikaa 
ennen kuin minun piti mennä 
ilmoittautumaan, ja käytimme 
ajan hoitaaksemme erään 
mieltäpainaneen asian pois alta – 
Nemeasta tosiaan saa erinomaista 
viiniä. Viinitilan hoitaja myös 
antoi minulle siunauksensa 
maistella muutamaa viiniä ennen 
urheilusuoritusta, sillä kuulemma 
Herakles teki myös niin. Mitäpä 
siinä sitten vastaan väittämään.

Kisoihin tuli ilmoittautua 
ennakkoon nykyihmiselle sopi-
valla tavalla eli sähköisesti. 
Siihen kaikki moderni oikeastaan 
loppuikin. Nimittäin saapuessani 
kisapaikalle helteisenä kesäkuun 
päivänä anno domini MMXVI, 
minun tuli ensiksi odottaa, että orja 
huusi nimeni. Tämän jälkeen sain 
nimilappuni ja kaksi mastigophoroi 
johdatti minut ja kilpakumppanini 
keryxin luokse, joka pyysi nimemme 
uudestaan ja kirjasi meidän omaan 
listaansa. Hän nimittäin huutaisi 
meidät stadionille. Juoksin (noin) 
25-vuotiaiden naisten sarjassa 

ja Pindaroksen runoissa, ja 
Nemean maine nykymaailmassa 
perustuu tänäkin päivänä ennen 
kaikkea alueen erinomaisiin 
viineihin. Kuitenkin joka toinen 
vuosi alueella on jälleen suuren 
urheilujuhlan tuntua, kun eri-
ikäiset juoksijat ympäri maailmaa 
kerääntyvät kokeilemaan, miltä 
tuntuu juosta yhdellä antiikin 
kuuluisimmista stadioneista. 
Nemean kisat nimitääin herätettiin 
henkiin vuonna 1994 kun Society 
for the Revival of the Nemean 
Games perustettiin. Vuonna 2016 
vietettiin kuudetta ”nemeiadia” 
kesäkuun 10–12. päivänä.

Olin kisojen aikaan 
arkeologisissa kenttätöissä Salamiin 
saarella. Viikonlopun ollessa vapaa 
lähdimme muutaman kollegan 
kanssa pikkubussilla kohti Nemeaa. 
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ja kilpakumppaneinani oli 
neitoja Kreikasta, Skotlannista, 
Yhdysvalloista, Venäjältä, Kana-
dasta ja Japanista. Yhteensä meitä oli 
12 juoksijaa  kun taas koko kisojen 
yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 
reilusti yli tuhat.

Ilmoittautumisen jälkeen 
kisaajat vietiin apodyterioniin, 
eli ”pukuhuoneeseen”. Se on 
täsmälleen samassa paikassa kuin 
antiikin apodyterion: jäänteiden 
päälle on pystytetty teltta ja sisätila 
on jaettu kankailla ja penkeillä. 
Olen käynyt Nemeassa sekä ennen 
kisoja että niiden jälkeen ja täytyy 
kyllä sanoa, että apodyterionista 
tuli vallan erilainen mielikuva 
kun siellä ihan oikeasti vaihtoi 
vaatteensa. Tila vaikutti myös 
hyvin paljon isommalta kuin mitä 
avonaisilla raunioilla kulkiessa tulee 
käsittäneeksi. Apodyterionissa 
meille annettiin valkoiset khitonit. 
Tämä on selvä muutos antiikin 
kisoihin (sen lisäksi, että myös 
naisten annettiin juosta ”virallisissa” 
kisoissa), sillä muinoin urheilu 
suoritettiin alasti. Ilmeisesti alasti 
juokseminen olisi ollut teoriassa 
mahdollista myös nyt, mutta siihen 
ei varsinaisesti rohkaistu. Khitonin 
lisäksi meille annettiin zoni eli 
vyö, jolla vaatteen sai kiristettyä 
vyötäisille ja säädeltyä helman 
pituutta. Omalla kohdallani tämä 

meni hieman pieleen, sillä minulle 
annettiin jo alkuaan lyhyt khiton – 
aivan liian lyhyt, kuten juostessani 
huomasin. Antiikin urheiluun 
kuului myös itsensä öljyäminen, 
ja tähän meillekin tarjottiin 
mahdollisuus. Ehdin kaataa 
käsiini hieman oliiviöljyä teltassa 
roikkuneista aryballoksista ennen 
kiirehtimistämme kohti läheistä 
stadionia.  

Vaihdettuamme vaatteet 
meidät johdatettiin teltan 
ulkopuolelle, jossa meitä odotti 
hellanodikes eli tuomari. Hänellä oli 
yllään musta himation ja käsissään 
siveydenpuun oksa, jolla hän sai 
huitoa kaikkia kilpailijoita, jotka 
eivät totelleet hänen ohjeitaan. 
Ennen stadionille johtavaa tunnelia 
(krypte esodos) tuomari vannotti 
meidät noudattamaan Nemean 
kisojen sääntöjä ja toimimaan 
niin, ettemme tuottaisi häpeää 
itsellemme, perheellemme emmekä 
muinaisille kisoille. Vannoimme 
käyttäytyvämme hyvin sanomalla  
”orkizomai”, johon tuomari vastasi 
antiikin perinteiden mukaisesti: 
”Ja nyt menkää stadionille, ja olkaa 
voiton arvoisia.” Tämän jälkeen 
meidät johdatettiin tunneliin, 
jonka seinille menneiden aikojen 
kilpailijat olivat raapustaneet 
nimensä ja aikeensa voittaa.
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Pienen odottamisen jälkeen 
trumpetinsoittaja salpinktes hiljensi 
yleisön (tai ainakin yritti),  keryx 
huusi nimemme yksitellen ja 
juoksimme stadionille sokaistuen 
hetkeksi auringonvalosta. Ylei-
sö hurrasi, osittain meille ja 
osittain samalla hetkellä kisaaville 
juoksijoille. Juoksimme stadionin 
toiseen päähän, joissa oli 
lähtöalusta. Meidän piti nostaa 
pronssisesta kypärästä kleros eli 
marmorinen laatta, johon oli 
kirjattu kreikkalainen kirjain: 
nämä kirjaimet määräsivät 
juoksuratamme. Löydettyämme 
oman ratamme, tuli meidän 
seuraavaksi ottaa lähtöasento 
samalla tavoin kuin antiikin 
kisoissa: jalat tuli asettaa kiviselle 
lähtöviivalle (balbis), jossa oli 
kaksi uraa varpaille. Toisen 
jalan varpaiden tuli olla asetettu 
etummaisen uran päälle ja toisen 
jalan takimmaisen uran päälle. 
Mikäli molemmat jalat eivät olleet 
urilla, sai maistaa tuomarin vitsaa 
(oli pakko kokeilla – eivät he 

kovaa lyöneet). Meidän tuli asettaa 
kätemme suorana eteemme, kuten 
sukeltajat ikään. Edessämme oli 
naru- ja kehysviritelmä, joiden päät 
oli kiinnitetty stadionin reunoissa 
olevaan koneeseen (hysplex). Tämä 
vekotin toimi siten, että avustajien 
vetämällä jostain kammesta 
narukehikko kaatui juoksijoiden 
edessä, jollon piti lähteä pinkomaan. 
Startteri (aphetes) valmisti hysplexin 
ja ollessaan siihen tyytyväinen, 
kehotti salpinktesia puhaltamaan 
torveensa ja hiljentämään yleisön. 
Tämän jälkeen aphetes huusi 
lähtömerkin: 

Poda para poda – ettime – 
apite!

Ensimmäinen ja viimeinen 
huudahduksista olivat käytössä 
myös antiikissa. Viimeisen huudon 
aikana edessämme oleva kehikko 
kaatui. Oma lähtöni hieman 
viivästyi pohtiessani mekaniikan 
toimintaperiaatetta.  
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Juoksumatka ei ole lainkaan pitkä – ainoastaan noin 87 metriä 
300-luvun eaa. 178 metrin sijasta – mutta silti sen aikana ehti kokea 
kaikenlaista. Korvissa raikui katsojien huudot, paljaiden jalkojen alla 
tuntui pehmeä hiekka ja hieman inhottavat pikkukivet, aurinko lämmitti 
ihoa ja tuuli lennätti khitonin helmaa hieman liian korkealle. Tämän 
lisäksi omaa suoritustani häiritsi se, että jalkani palovamman suojana ollut 
side lähti juoksun aikana irti. Maaliviivalla meitä odotti toinen tuomari, 
joka sitoi nauhan voittajan päähän ja antoi tälle palmunlehvän. Vaikka 
treenaamiseni oli suurista suunnitelmistani huolimatta jäänyt lähinnä 
bussien jahtaamisen varaan, olin tyytyväinen sijoittuessani keskivaiheille 
kilpailussa. Seurataessani muita sarjoja huomasin, että voittajat olivat 
poikkeusetta tosissaan kisanneita, vähintään puoliammattilaisia 
juoksijoita. Onneksi mukana oli meitä muitakin, jotka halusimme olla 
osaltamme elävöittämässä antiikin perintöä hieman enemmän pilke 
silmäkulmassa.

Vaikka palmunlehvä ja voitonnauha jäivät tällä kertaa saavuttamatta, 
mutta jokainen kilpailija palkittiin silti Nemean kisat -paidalla ja 
kangaskassilla. Lisäksi saimme ikuistaa nimemme graffitolla tunnelin 
seinää kuvanneeseen valokuvaan. Tällä erää emme pystyneet kenttätöiden 
vuoksi osallistumaan kisojen aloitus- ja lopetusseremoinoihin, joissa 
olisi esitetty tanssia ja hymnejä. Ensi kerralla sitten. Seuraavat kisat 
järjestettäneen vuonna 2018 ja toivon näkeväni siellä paljon sympotteeja!
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Ἐπὶ ἐργασιῶν πόντον
Lauri Lönnström

Sankarinne astui viime kerralla yliopiston ovista ulos ja jäi 
odottamaan TE-toimiston rahasadetta. Joko työllisyyttä 
edistävät voimat ovat pelastaneet työmarkkinavoimien 
armoilla purjehtivan humanistin? Lautta on suunnattu 
määräaikaisuuksien Ogygialta kohti Ithakaa, mutta edessä 
on vielä monta karikkoa ja kilpakosijaa ennen kuin vakituinen 
työpaikka on turvattu.
Haettuja työpaikkoja noin tusinan 
verran ja työhaastatteluja tasan nolla. 
Siinä kesän saldo. Myönnettäköön, 
että aivan jokaisen hakemuksen 
kirjoittaminen ei aiheuttanut verta, 
hikeä ja kyyneliä. Enkä toisaalta 
omaa kaupallista kokemusta 
kolmesta viiteen vuotta, joten 
jotkin haut olivat lähtökohtaisesti 
haasteellisia.

Monessa työpaikkailmoituk-
sessa toki kutsuttiin hakemuksia 
myös niiltä, joilla ei ole vaadit-
tavaa kokemusta, mutta asenne on 
kunnossa. Jostain kumman syystä 
asenne ei tunnu riittävän, kun yhtä 
paikkaa hakee sata henkeä.

Kuulin eräälle toiselle 
henkilölle sanottavan, että nyt sitä 
kokemusta pitää vain hankkia, 
niin saa mieleisiä oman alan töitä. 
Tarvitseeko tätä edes kommentoida? 
Tähän naamapalmu.

Tästä päästäänkin ensim-
mäiseen opetukseen, lapset. 

Istukaa vaan rauhassa alas, niin 
saatte edes vähän liikuntaa, kun 
setä kertoo. Olen elämäni aikana 
hakenut useampaakin työpaikkaa, 
usein jopa kuvitellut sellaisen saa-
vani, kun työhaastattelukutsu on 
tullut. Kuitenkin suurimman osan 
töistä olen saanut jonkintasoisella 
suhmuroinnilla; oikeastaan kaikki 
mielekkäät työt.

Opetus on oikeastaan 
kaksiosainen: Ensinnäkin monet 
työpaikat jaetaan ilman julkista 
hakua pätevimmälle tutulle. 
Toisekseen saatuaan töitä ne 
kannattaa tehdä kunnolla. 
Pitämällä välit kunnossa ja 
osoittamalla kykynsä tehdä töitä 
saa helpommin lisää töitä kuin 
suoraan hakemalla. Varsinkin 
työuran alussa, kun tarjolla on 
usein lyhyitä määräaikaisuuksia ja 
työnantajat haluavat välttää raskaita 
rekrytointiprosesseja, joka voivat 
kestää pidempään kuin itse työjakso.
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Palataan taas itse asiaan eli 
missä sankarinne seilaa? Kesän 
lopulla Skylla ja Kharybdis 
olivat enää muisto vain, kun 
sain yliopistolta työtarjouksen. 
Jälleen tutun välityksellä nimeni 
oli päätynyt rekrytoijan tietoon. 
Alkuun tarjolla oli vain pari päivää 
viikossa ja käteen jäävä raha oli 
lähes sama kuin Kelan ja TE-
palveluiden viisaudessaan jakama 
työttömyysturva.

Ei mennyt kuitenkaan 
kauaa ennen kuin töitä tarjottiin 
toisaalta lisää ja kirjoitushetkellä 
olen ehtinyt tehdä ensimmäisen 
täyden työviikon. Pikkulinnut 
ovat kertoneet joistakin 
jatkomahdollisuuksista ja 
vetämässä on yksi lupaava 
työnhaku, joten tulevaisuus on 
toivoa täynnä.  Nykyinen sopimus 
päättyy kuitenkin jo vuoden 
vaihteeseen, joten jätän uskolliset 
lukijani pureskelemaan kynsiään 
alkuvuoden ensimmäisen Rostran 
ilmestymiseen asti.

Sankari työssään.


