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Nyt kun on selvitty ensimmäisen 
vain sähköisessä muodossa jul-
kaistun Rostran aiheuttamasta jär-
kytyksestä, voitaneen todeta, että 
pää-äänenkannattajamme ei ole 
modernisaation myllerryksissä kär-
sinyt kohtuuttomasti. Toki paperia 
olisi aina mukava plärätä, mutta 
sähköinen versio on helpommin 
saatavilla ja tavoittaa laajemman 
yleisön. Ja plussana tulevat myös 
värit. Ei kovin huono diili.

Ei niin hyvältä diililtä puo-
lestaan näin opiskelijan näkökul-
masta vaikuttaa nykyinen hallitus, 
joka vaikuttaa jalostaneen eteen-
päin tuota suomalaisiin päättäjiin 
syvään iskostunutta ajatusta siitä, 
että mitä tiukemmat taludelliset 
olot opiskelijoilla on, sitä parem-
min ja nopeammin he opiskelevat. 
Ihanhan tässä mykistyy suuren vii-

sauden edessä. 
Kuin perskekoon lisätään 

vielä yliopiston tutkintorakenteisiin 
ja vähän muuhunkin uudistuksia 
vyöryttävä iso pyörä ja muut hienot 
suunnitelmat, alkaa eräs tunnettu 
sanonta liittyen pyöriviin esineisiin 
ja ruoansulatuksen sivutuotteisiin 
vaikuttaa kovin läheiseltä. 

Mutta jottei elämä - ja tämä 
lehti - menisi liian poliittiseksi ja 
synkäksi, pitänee lopettaa tähän. 
Sen verran vielä kerron, että ei 
meillä klassikoilla nyt niin kovin 
huonosti kuitenkaan mene. Sen voi 
jokainen itsekin todeta lukiessaan 
tästä lehdestä mm. tämän vuoden 
hakutilastoista ja tutkiskellessaan 
opiskelijoidemme mainiota kään-
nösrunoutta. Niistä jos mistä pais-
taa läpi into ja oppimisen halu.
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Hakijatilastoja 2015
Lauri Lönnström

Tilastoja siellä, tilastoja täällä, tilastoja, tilastoja, tilastoja joka puolella. Nyt 
kun kaikilla soi Piippolan vaari päässä, niin voidaan käydä itse asiaan.

Alkuun todettakoon humanistisen 
hakijamäärissä tapahtunut notkah-
dus, joka aiheutti 22 %:n laskun 
tiedekunnan hakijamäärässä. Vain 
kaksi hakukohdetta välttyi julkisel-
ta nöyryytykseltä ja häpeältä. Ja kas 
kummaa! Näistä toinen on meidän 
ihka oma antiikin kielet ja kult-
tuurit, jonka hakijamäärä kasvoi 
15 %:lla. Viime vuonna hakijoita 
oli 87 ja tänä vuonna lukema nousi 
kauniiseen tasalukemaan 100.

Yleinen hakijamäärien lasku 
on laitettu uuden Opintopolku-
järjestelmän käyttöönottoon, jonka 
myötä kukin hakija voi hakea vain 
kuuteen kohteeseen valtakunnal-
lisesti. Näin ollen ei ole enää mah-
dollista hakea jokaisen korkeakou-
lun hakukohteisiin erikseen, mikä 
rajoittaa mahdollisten hakemusten 
maksimimäärää.

Seuraavaksi tehdään tarkem-
pi katsaus näihin 100 hakijaan, 
jotka tavoittelevat klassillista siv-
istystä. Aiempien vuosien tapaan 
latinaa lukemaan pyrkivien määrä 
on suurempi: latinaan pyrkii 58 
kokelasta ja kreikkaan 42.

Antiikin kielet ja kulttuu-
rit on ensisijaiseksi hakukohteeksi 
asettanut 34 hakijaa, mikä on var-
sin ilahduttava osuus. Lisäksi 23 on 
asettanut sen toissijaiseksi haku-
kohteeksi, joten yli puolet hakijois-
ta on selkeästi kiinnostunut klas-
sillisesta filologiasta hakukohteena.

Hakijoiden ikäjakauma ei 
suuria yllätyksiä tarjoa, sillä 62 eli 
lähes 2/3 on syntynyt 1990-lu-
vulla. Näistä 17 on tämän kevään 
abiturientteja, joista peräti kymm-
enen on asettanut antiikin kielet 
ja kulttuurit ensi- tai toissijaiseksi 
hakukohteeksi.

PS.  Pääsykokeeseen osallistui 39 hakijaa eli 
sama määrä kuin viime vuonna.
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Irene Papas ja antiikin klassikot, osa II
Jamie Vesterinen

Syväluotaava matka antiikin klassikoiden moderneihin filmatisointeihin ja 
suuriin näyttelijänsuorituksiin jatkuu.

Tehtäessä uustuotantoja antiikin 
tragedioista on ratkaistava monia 
niiden toteutukseen liittyviä ky-
symyksiä, jotka nousevat antiikin 
draaman erityispiirteistä ja suuresta 
aika- ja kulttuurierosta tämän päi-
vän ja alkuperäistuotantojen synty-
hetken välillä. Kuinka esimerkiksi 
huomioida puhe- ja lyyristen osi-
en vaihtelu; kuinka toteuttaa (tai 
jättää toteuttamatta) kuoro; entä 
muu äänimaailma, lavastus, naa-
miot ja puvustus? Pitäytyäkö käy-
tännössä, että näyttämöllä on yhtä 
aikaa korkeintaan kolme puheroo-
lin saavaa näyttelijää? Entä miten 
antiikin draamaa tulisi näytellä? 
Halutaanko pitää kiinni sellaisis-
ta konventioista, kuin stikhomyt-
hia, sanansaattajaraportit, deus 
ex machina, ja murhien tapah-
tuminen vain skenen kätköissä? 
Kokonaisvaltaisempia kysymyksiä 
ovat, millainen on näytelmän koh-
deyleisö, kuinka alkuperäisteks-
tiä tulkitaan, ja missä määrin sille 
pyritään olemaan uskollisia. Onko 
päämääränä rekonstruoida “antii-
kin” draamanäytös, vaiko välittää 

tragediarunoilijan sanoma nyky-
yleisölle, vai kenties käyttää antii-
kin näytelmää (vain) inspiraatio-
na aivan uudelle näytelmälle? On 
myös tehtävä tai valittava käännös 
tai sovitus alkuperäistekstistä, sekä 
huomioitava esiintymispaikka.

Sovitettaessa antiikin draa-
maa elokuvaksi syntyy lisää ky-
symyksiä, ja jossain mielessä 
välimatka Dionysia-juhlien näytel-
mäkilpailuun tuntuu kasvavan va-
lovuosien mittaiseksi [kuvainnolli-
sesti]. Siinä missä elokuvatekniikka 
väistämättä rajoittaa esimerkiksi 
kokemusta teatteriympäristöstä “li-
tistäessään” orkhestran ja näyttä-
mön tapahtumat ruudulle tai val-
kokankaalle, se myös tarjoaa uusia 
keinoja draaman toteutukseen. 
Aikaa ja tilaa voidaan manipuloida 
leikkaustekniikan avulla, elokuva 
ei ole sidottu yhteen tai tiettyyn 
kuvauspaikkaan, kuvakulman va-
linnalla ja lähikuvilla voidaan kiin-
nittää katsojan huomio johonkin 
asiaan (tai näkökulmaan), ja sään 
ja vuorokaudenaikojen vaihteluita, 
luonnonilmiöitä ja vaikkapa juma-

lan laskeutuminen taivaista voidaan 
kuvata enemmän tai vähemmän 
realistisella tavalla. Haluttaessa 
voidaan kuvata hyvin läheltä draa-
man henkilöiden kasvoja ja ilmeitä, 
ja näin kenties tuoda jotain uutta 
hahmojen persoonan kehittelyyn 
ja katsojan samaistumiskokemuk-
seen.

Kenneth Mackinnon käyt-
tää kirjassaan Greek Tragedy into 
Film (1986) Jack J. Jorgensin yleis-
tävää luokittelua tavoista, joilla 
näytelmä voidaan sovittaa eloku-
vaksi. Tapoja on jaottelussa kolme: 
teatraalinen (theatrical mode), jos-
sa kameran tehtävänä on tallentaa 
näytelmäesitys, esiintymispaikka 
vaikuttaa staattiselta, ja huomio on 
ennen kaikkea dialogissa ja näytte-
lijöiden eleissä; realistinen (realistic 
mode), jossa tulkinta on elokuvan 
ensisijainen tehtävä ja painopiste 
on näyttelijöiden lisäksi ympäris-
tössä tai miljöössä, johon näytelmä 
sijoittuu; sekä filmaattinen (filmic 
mode), jossa elokuvantekijä mukai-
lee alkuperäisnäytelmää, käyttäen 
luovasti hyväkseen elokuvatek-
niikan mahdollistamia taiteellisia 
keinoja realistisen kuvauksen si-
jaan. Tavoissa on kyse sovittamisen 
asteista (degrees of adaptation), ja 
ne voivat mennä osin päällekkäin 
toistensa kanssa. Mackinnonin 
mukaan realistinen tapa on kaik-
kein yleisin.

Sofokles oli aikanaan menes-
tyksekkäin Ateenan kolmesta suu-
resta tragediarunoilijasta. Hänen 
uudistuksiaan olivat muun muassa 
skenografia eli maalatut lavasteet, 
sekä kolmas puherooli näyttämöl-
lä. Hänen Oidipus Tyrannoksensa 
on myöhempinäkin aikoina ollut 

Giorgos Tzavellasin ohjaama Antigone (1961) 
palkittiin ilmestymisvuonnaan Thessalonikin 
kansainvälisillä filmifestivaaleilla parhaasta 
naisnäyttelijästä (Irene Papas) sekä parhaasta 
musiikista, ja San Fransiscon elokuvafesti-
vaaleilla parhaasta miesnäyttelijästä (Manos 
Katrakis). Se oli myös ehdolla saman vuo-
den Berliinin filmifestivaaleilla. Kuvalähde: 
Wikimedia Commons.
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suosittu teatterikappale, ja siihen 
perustuvia elokuvia on tehty ai-
nakin neljä. Sofokleen näytelmiä 
pidetään harmonisina ja monivi-
vahteisina kokonaisuuksia, joiden 
keskiössä ovat ankaran kohtalon 
tuhoon ajamat yksinäiset sankarit, 
ristiriitatilanteet ja tietämättömyy-
den ja ymmärtämättömyyden traa-
giset seuraukset. Teemoissa ja juo-
nissa riittää pohdittavaa ja niissä on 
paljon myös nyky-yleisöä puhutte-
levaa. Aiskhyloksen näytelmät sen 
sijaan lienevät vaativampia sovi-
tettavia nyky-yleisölle, sillä monet 
niistä ovat (ainakin Sofokleeseen 
verrattuna) jokseenkin arkaaisen 
suoraviivaisia, ja jumalat ja uskon-
to ovat niissä vahvasti mukana. 
Sofokleen näytelmissä haasteita 
voinevat tuoda etenkin äärimmäi-
sen taidokkaat ja merkitykselliset 
kuorolaulut, jotka saattavat so-
vitustyylistä riippuen jäädä niin 
näyttämöllä kuin elokuvassa vaille 
ansaitsemaansa osaa. Euripideen 
näytelmissä puolestaan kuoron 
merkitys on usein valmiiksi vähäi-
nen, ja lisäksi niiden psykologinen 
painotus, realismi ja skandaalimai-
set aiheet voivat hyvinkin tehdä 
niistä helpoiten sovitettavia aina-
kin (suurempiin yleisöihin vetoa-
viksi) elokuviksi. Näistä asioista voi 
toki olla toistakin mieltä.

Palatkaamme Sofokleeseen 

(n. 496 - n. 405 eKr.). Hänen 
varhaisin ajoitettu näytelmän-
sä, Antigone (voitti 442 eKr.), 
on ensimmäinen hänen kolmes-
ta Oidipusta ja tämän jälkikas-
vua käsittelevästä tragediastaan, 
mutta sen tapahtumat ajoittuvat 
niistä viimeiseksi. Näytelmään 
perustuva kreikkalaisen elokuva-
ohjaaja Giorgos Tzavellasin mus-
tavalkoinen Antigone (1961) alkaa 
kertomalla tragedian tapahtumia 
edeltävistä vaiheista tekstityk-
sen ja vaasimaalauksia esittävi-
en piirrosten avulla, samalla kun 
musiikista vastanneen Argyris 
Kounadisin säveltämä elokuvan 
dramaattinen tunnusräminä vaih-
tuu rauhallisemmiksi harpun(?) 
soinnuiksi. Oidipus on kuollut 
kirottuaan poikansa Eteokleen ja 
Polyneikeen, ja nämä ovat valta-
kiistan päätteeksi surmanneet toi-
nen toisensa Polyneikeen johdettua 
seitsemän sankarin epäonnisen 
sotaretken Eteokleen hallussaan 
pitämää Teebaa vastaan. Kreon 
(Manos Katrakis), Oidipuksen eno 
ja lanko, on noussut valtaistuimelle, 
sillä Oidipuksen jälkeläisistä vain 
tyttäret Ismene (Mano Kontou) ja 
Antigone (Irene Papas) ovat elossa. 

Elokuvan alussa Teeban 
pimeiltä kaduilta siivotaan soih-
tujen valossa piirityksen jälkiä. 
Antigone tapaa sisarensa ja ker-

too tälle Kreonin päätösestä suoda 
Eteokleelle kunniallinen hautaus, 
mutta jättää kaupunkia vastaan 
hyökänneen Polyneikeen ruumis 
haaskaeläinten saaliiksi. Antigone 
paljastaa aikeensa haudata 
Polyneikes, muttei saa suostuteltua 
teosta säädettyä kuolemanrangais-
tusta pelkäävää Ismeneä avuk-
seen. Aamun valjetessa teebalaiset 
juhlivat voittoaan, kunnes kunin-
kaalle tuodaan viesti, että joku on 
suorittanut maanpetturille hau-
tariitit. Syylliseksi paljastuu pian 
Antigone, jonka Kreon tuomitsee 
haudattavaksi elävänä luolaan.

Papas ja Katrakis ovat tai-
tavia näyttelijöitä, jotka sopivat 
voimakasluonteisten päähenkilöi-
den rooleihin hyvin. Sekä Kreon 
että Antigone ovat vakaumuksis-
saan ehdottoman järkkymättömiä: 
Antigone uskoo perheenjäseniä 

sitovan hautausvelvollisuuden ole-
van jumalten määräämä laki, joka 
on ihmisten lain yläpuolella; Kreon 
puolestaan pyrkii toimimaan riip-
pumattoman hallitsijan tavoin val-
takuntansa hyväksi ja asettamaan 
teebalaisten edun omien perhe-
asioidensa edelle. Lähtökohdat 
ovat jaloja, mutta järkkymättö-
myys ja Kreonin vainoharhainen 
epäluuloisuus ja pelko, että hänen 
valta-asemansa kyseenalaistetaan, 
johtavat lopulta (uuteen) perhetra-
gediaan kuningashuoneessa. Liian 
myöhään kumpikin osapuoli kui-
tenkin murtuu; Antigone tajuaa 
juuri ennen luolaan sulkemistaan, 
ettei sittenkään ole valmis kuole-
maan, ja Kreon luopuu elokuvan 
lopussa (toisin kuin näytelmässä) 
kuninkuudesta, josta on maksanut 
kalliisti.

Mackinnon luokittelee elo-
kuvan realistisen tyylin mukaan 
toteutetuksi, mutta jollain tapaa 
se on mielestäni kuin teatterinäy-
telmä, jossa kulisseina on koko 
Teeban kaupunki ja sen lähiympä-
ristö (elokuva on kuvattu Ateenassa 
ja Ateenan lähistöllä). Kamera siir-
tyy muurien ja palatsin sisäpuo-
lelle ja välillä karuihin maisemiin 
muurin ulkopuolelle, mutta hah-
mot näyttävät liikkuvan melkein 
muodostelmassa tai seuraavan 
staattisina dialogia ja tapahtumien 

Antigone (oikealla), Kreon, sekä Teeban 
vanhimpia kuninkaan palatsissa. Kuvalähde: 
The Greek Film Archive Foundation (http://
www.tainiothiki.gr/v2/lang_en/filmography/
view/1/36/).
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kulkua. Vanhojen miesten kuoron, 
jonka puvustus on varsin kummal-
linen (muovikiharat ja paimensau-
vat), jäsenet nyökyttelevät taustalla 
ja lausuvat välillä hienoja otteita 
kuorolauluista, joissa ylistetään ih-
misen aikaansaannoksia ironiseksi 
käyvällä tai ainakin monitulkintai-
sella tavalla.

Sikäli kuin tulkintani (joka 
tosin on yhtä kyseenalainen kuin 
edellisen kirjoitukseni mime-
sis-pohdiskelu) osuu oikeaan, 
Mackinnon liittää Antigoneen 
realistiseen toteutukseen sen, että 

näytelmässä verbaalisesti kuvail-
tuja asioita esitetään elokuvassa 
visuaalisesti. Esimerkiksi var-
tijan Kreonille antama selostus 
siitä, kuinka Antigone on saatu 
kiinni suorittamassa hautariittejä 
Polyneikeelle, samoin Teiresiaan 
saama enne, näytetään takautumi-
na sanallisen kertomuksen ohessa. 
Siten nämä näytelmässä subjektii-
visesti kuvatut tapahtumat muut-
tuvat elokuvassa objektiivisiksi 
tosiasioiksi (ainakin näennäisesti), 
mikä taas on elokuvantekijän tul-
kintaa.

Antigone on tehty alkuteks-
tiä kunnioittaen ja sitä melko lä-
heisesti noudattaen, mutta eloku-
van keinoja hyödyntäen. Se pitää 
otteessaan loppuunsa saakka. Sen 
suurin ongelma on ajan kulun nä-
kyminen. Mutta ajan kuluminen ei 
tee elokuvasta sen huonompaa. Ero 
vuotta nuorempaan Elektraan, joka 
on edelleen mestariteos ja on kes-
tänyt aikaa, on kuitenkin huomat-
tava. Elektra on ensimmäinen osa 
Mihalis Kakogiannisin Euripides-
trilogiasta, josta lisää tämän juttu-
sarjan seuraavassa osassa.

Kreonilla (kruunupää keskellä) menee sukset 
ristiin Antigonen (toinen oikealla) kanssa, 
joka on kihlattu hallitsijan pojalle Haimonille 
(Nikos Kazis, ei kuvassa). Kuvalähde: The 
Greek Film Archive Foundation (http://
www.tainiothiki.gr/v2/lang_en/filmography/
view/1/36/).

Käännösrunoutta
Käännöskomitea

Symposion juhlisti Agricolan päivää järjestämällä käännösiltaman. 
Osallistujien toiveiden mukaisesti suomennettavat teokset olivat Catulluksen 

ja Martialiksen uskaliaimpia runoja.

Käännösprosessi oli seuraava: Käsittelyyn otettiin yksi runo kerrallaan 
ja sen säkeet jaettiin osallistujille. Kukin suomensi saamansa tekstikoh-
dan niin kuin parhaaksi näki tavoitteenaan mahdollisimman tarkka 
käännös. Tässä vaiheessa ei vielä niin väälitetty säkeiden yhteensopi-
vuudesta. Kaikki istuivat saman pöydän ääressä ja pystyivät turvautu-
maan toisiinsa ongelmia kohdatessaan. Lopuksi suomennettu runo lu-
ettiin niin, että vuoronperään kukin lausui oman osansa käännöksen. 
Puhtaaksikirjoitusvaiheessa eri osat soviteltiin toisiinsa pyrkien mahdol-
lisimman vähäisiin muutoksiin.

Catullus 16
Raiskaan teidät ja pakotan ottamaan suihin,
Aurelius munanlutkuttaja ja löysäreikäinen Furius,
jotka rupeatte olettamaan minun pikku säkeitteni pohjalta,
koska onhan niissä herkkyyttä mukana, minua jotenkin epäilyttäväksi.
Hurskaalle runoilijalle on sopivaa olla itse siveä, 
mutta säkeille se ei ole tarpeen.
Säkeissä sitten on kitkeryyttä ja viehkeyttä.
Entä sitten jos ne ovatkin veltostuneita eivätkä tarpeeksi siveitä,
tai jos ne voivat herättää himon,
en tarkoita pojissa, vaan näissä karvaisissa ukoissa,
jotka ovat kykenemättömiä liikuttamaan kovia elimiään.
Te, jotka luitte tuhansista suukoista,
pidättekö minua munattomana?
Raiskaan teidät ja pakotan ottamaan suihin!
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Catullus 21
Aurelius, sinä puutteessa olevien isä.
Et vain näiden, vaan myös aiemmin olleiden,
nyt olevien ja niiden, jotka tulevat vuosien kuluessa olemaan.
Tahdot kuksia poikarakastani,
etkä salaa: pidät peliäsi pojan kanssa,
roikut kyljessä ja käyt läpi kaikki metkut.
Turhaan, sillä sinut juonittelijan
minä otan kiinni ennen kuin tungen kaluni suuhusi
ja jos tulet siitä kylläiseksi, pysyn vaiti.
Nyt itse suren sitä (voi minua!), että sinulta
poika oppii olemaan puutteessa.
Kunhan vain lakkaisit, kun sen yhä voit tehdä siivosti.
Teet sen loppuun, mutta kyrpä suussa.

Catullus 37
Te vuodekumppanit ja kiimainen kievari,
joka on yhdeksän pylvään päässä Castorin ja Polluksin temppelistä,
luuletteko, että vain teillä on kyrvät?
Sekö vain on nättiä kun te keskenänne
nussitte kaikkia tyttöjä? Ovatko muut pukkeja?
Ette kai sen takia, kun teitä pönöttää vierekkäin
sata tai kaksisataa, luule minun uskaltavan
laittaa kolmeasataa katsojaa lutkuttamaan mulkkuani?
Mutta uskokaa kuitenkin (sillä näet teille
koristelen kievarinne kuistin kullin kuvilla),
että tyttöä, joka pakeni togani poimuista, 
ja jonka puolesta taistelin monia kamppailuja,
rakastetaan enemmän kuin ketään ja
hän istuskelee muiden kanssa tuolla. Häntä te kaikki jalosukuiset
miehet arvottomasti rakastatte ja todellakin
te kaikkien pikkuhuorien sijaan
himoitsette ylitse muiden yhtä karvaista
celtiberi-paskahousujen poikaa, 
Egnatiusta, jota koristaa tumma parta
ja espanjalaisella kusella valkaistut hampaat.

En ole koskaan nähnyt sinua, Bassa,
jätkien kimpussa, eivätkä edes juorut ole antaneet sinulle panomiestä,
vaan velvollisuutesi suorittaa tuo sinua aina piirittävä
naisposse urosten poissaollessa.
Näytät olevan meidän Lucretiamme,
mutta Bassa, oletkin rikollisen ahkera hinkkaaja.
Sinun tekee mieli painaa yhteen kahta pillua,
ihmeellinen klitoriksesi teeskentelee kundia.
On sfinksin arvoinen arvoitus
miten olla huora ilman antavaa miestä?

Martialis 1,90

Martialis 9,67
Minulla oli koko yön himokas hupakko,
jonka kieroutuneisuutta kukaan ei voi ylittää.
Tehtyämme sen tuhat kertaa ehdotin kyllästyneenä peppupanoa.
Ennen kuin sain lauseeni loppuun, hän antoi suostumuksen.
Nauraen ja punastuen pyysin jotain vielä pervompaa:
Tyttö lupautui yhtä hekumallista hetkeä hukkaamatta.
Minulle hän oli yhä puhtoinen, mutta ei ole enää oleva sinulle, Aeschy-
lus, jos tahdot hänet,
tähän palveluun on suostuttava huonoin ehdoin.

Aiheeseen sopiva hieman sydäntä muistuttava ko-
ristekuvio Ateenan Agoralta. Kuva: Antti Lindgren.
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Opetus lukuvuonna 2015-2016

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

Kielitaidon saavuttaminen

Alkeiskurssit:

Ryhmä 1 (Dla101-102, 6 op)
ma, ke 14–16 U40 sali 13, Sarasti-Wilenius, alkaa 2.9. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 4.9. mennessä.

Ryhmä 2 (Dla101-102, 6 op)
ti 12–14 U40 sali 13, to 14–16 U40 sali 7,  Sarasti-Wilenius, alkaa 1.9. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 4.9. mennessä.

Ryhmä 3 (Dla101-102, 6 op)
ti 14-16, to 12-14  U40 sali 8, Sarasti-Wilenius, alkaa 19.1. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 18.1. mennessä.

Jatkokurssit:

Latinan jatkokurssi (Dla103, 6 op)
ti 12-14 U40 sali 13, to 14–16 U40 sali 8,Sarasti-Wilenius,  alkaa 19.1.  
Ilmoittautuminen WebOodissa  18.1. mennessä.

Latinan täydennyskurssi (Dla105, 3 op)
pe 10-12 oppiaineen sh, Sarasti-Wilenius, 4.9 - 16.10. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 4.9. mennessä.

Muoto- ja lauseoppi (Dla201, 7-8 op)
ma 10- 12 oppiaineen sh, ke 14 -16 U40 sali 24 , Luhtala, alkaa 31.8. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 1.9. mennessä.

Latinalainen metriikka (Dla203, pakollinen, 3 op)
ke 16–18 oppiaineen sh, Sarasti-Wilenius, 2.9.–14.10. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 2.9. mennessä.

Latinan kielen tuottaminen (Dla202, 5 op)
ma 10-12 oppiaineen sh, Luhtala, alkaa 18.1. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 18.1. mennessä.

Proseminaari (Dla 221, 4 op)
II periodilla: pe 10–12 PR sali 9, III periodilla: pe 12-14 aud I, Luhtala, 
alkaa 30.10. Ilmoittautuminen WebOodissa  2.10. mennessä.

Graduseminaari (Dla390, 8 op)
ke 14-16 oppiaineen sh, Salomies, alkaa 2.9. ja 20.1. Ilmoittautuminen 
sähköpostitse seminaarin pitäjälle.

Seminaarit

Luennot syyslukukaudella

Antiikin kirjallisuushistoria (Day120, 4 op)
ke, to 14-16 sali 12 , Riikonen, 2.9.-15.10. Ilmoittautuminen WebOodissa 
3.9. mennessä.

Antiikintutkimuksen perusteet (Day130, pakollinen pääaineopiskelijoil-
le, 3 op)
to 16-18 U40 sali 12, Leiwo (sekä eri luennoitsijoita), 3.9.-12.11.  
Ilmoittautuminen WebOodissa 3.9. mennessä.

Mytologia ja uskonto (Day220, 5 op)
ma, ke 12-14 aud XVI, Pietilä-Castrén, 26.10.-9.12. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Ohjattu tekstinluku, Cicero (Dla211, pakollinen, 3 op)
ti 14- 16, pe 12–14  aud I, Luhtala, 27.10.-11.12. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 29.10. mennessä.
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Plautus (Dla311, 4 op)
ti 16-18, to 14-16 oppiaineen sh, Salomies, 1.9.-15.10. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Vergilius, Aeneis II (Dla214,313, 4 op)
ti 16-18, to 14-16 oppiaineen sh, Salomies, 27.10.-10.12. Ei ennakkoil-
moittautumista.

Food in Latin Literature (Dla322.5 tai sop. muk., 5 op)
ma U40 sali 7, ke 10-12 U40 sali 13, Grigorieva, 26.10.-9.12. Ei ennak-
koilmoittautumista.

Luennot kevätlukukaudella

Työelämäkurssi (Dla223T, 4 op, pakollinen pääaineopiskelijoille)
pe 10-12, 16.1.- 27.2.  Ilmoittautuminen WebOodissa .

Catullus (Dla216, 4 op)
ma 14-16 oppiaineen sh, ke 14-16 U40 sali 8, Sarasti-Wilenius, 18.1.-2.3. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 18.1. mennessä.

Cicero, Pro Milone (Dla312, 4 op)
ti 16-18, to 14-16 oppiaineen sh, Salomies, 19.1.-3.3. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Keskiajan latinaa (Dla352, 4 op)
ti 14-16 oppiaineen sh, Luhtala, alkaa 19.1. Ilmoittautuminen WebOodissa 
18.1. mennessä

Historiallinen äänne- ja muoto-oppi (Dla321.2, 4 op)
to 12-14 oppiaineen sh, Leiwo, alkaa 21.1. Ilmoittautuminen WebOodissa 
18.1. mennessä.

Antiikintutkimuksen praktikum (Day210, 5 op)
pe 12-14 U40 sali 5, Luhtala, 18.3.-6.5. Ilmoittautuminen WebOodissa 
11.3. mennessä.

Latinalaista paleografiaa ja kirjahistoriaa antiikista keskiajalle (Day210, 
2 op, Dla355, 3 op)
ma 16-18 PR sali 8, Luhtala ja Niskanen, alkaa 18.1. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 18.1. mennessä.

Tacitus (Dla213, 4 op)
ma 14-16, ke 16-18 oppiaineen sh, Leiwo, 14.3.-4.5. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 14.3. mennessä.

Roomalainen identiteetti tasavallasta keisarikauteen (Dla322.5 tai sop.
muk. 4-5 op)
ma, ti, ke, to, pe 10-13 U40 sali13, Pyy, 4.-15.1. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 4.1. mennessä.

Kreikan kieli ja kirjallisuus

Kielitaidon saavuttaminen

Kreikan alkeiskurssi I-II (Dkr101-102, 6 op)
ti, to 10–12 U40 sali 8, Vierros, alkaa 1.9. Ilmoittautuminen WebOodissa 
2.9. mennessä.

Kreikan jatkokurssi I-II (Dkr103-104, 6 op)
ti, to 10-12 U40 sali 8, Vierros, alkaa 19.1. Ilmoittautuminen WebOodissa 
19.1. mennessä.

Kreikan kielioppi ja metriikka I-II (Dkr201-202, 8 op)
ti, to 10-12 U40 sali 27, Leiwo, alkaa 1.9. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 1.9. mennessä.

Syntaksi (Dkr203, 4 op)
ke 14-16 U40 sali 29, pe 10-12 oppiaineen sh, Leiwo, alkaa 20.1. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 20.1. mennessä.
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Seminaarit

Proseminaari (Dkr221, 4 op)
ke 12–14 U40 A111, Leiwo, 28.10.-2.3. Ilmoittautuminen WebOodissa 
15.9. mennessä.

Graduseminaari (Dkr390, 8 op)
to 14–16, Kajava, alkaa 3.9. ja 21.1. Ilmoittautuminen sähköpostitse se-
minaarin pitäjälle.

Luennot syyslukukaudella

Antiikin kirjallisuushistoria (Day120, 4 op)
ke, to 14-16 PR sali 12, Riikonen, 2.9.-15.10. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 3.9. mennessä.

 Antiikintutkimuksen perusteet (Day130, pakollinen pääaineopiskeli-
joille, 3 op)
to 16-18 U40 sali 12, Leiwo (sekä eri luennoitsijoita), 3.9.-12.11.  
Ilmoittautuminen WebOodissa 3.9. mennessä.

Mytologia ja uskonto (Day220, 5 op)
ma, ke 12-14 aud XVI, Pietilä-Castrén, 26.10.-9.12. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.
Helppoa proosaa: Ksenofon (Dkr211, 3 op)
ti, to 12-14 oppiaineen sh, Sironen, 27.10.-10.12. Ei ennakkoilmoittau-
tumista.

Aiskhylos, yksi draama (Dkr222, 312, 5 op)
ti, to 10-12 oppiaineen sh, Kajava, alkaa 1.9.  
Ei ennakkoilmoittautumista.

Pseudo-Longinos, Peri hypsus (Dkr311, 4 op)
ma 10-12 U40 istuntosali, ke 10-12 oppiaineen sh, 26.10.-9.12., Sironen. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Valikoima papyruksia (Dkr364, 4 op)
ma 14-16 U38 D112, ke 14-16 U40 sali 10, Salmenkivi, 26.10.- 9.12. 
Ilmoittautuminen WebOodissa 15.10. mennessä.

Luennot kevätlukukaudella

Työelämäkurssi (Dkr223T, 4 op, pakollinen pääaineopiskelijoille)
pe 10- 12, 22.1.- 4.3.  Ilmoittautuminen WebOodissa.

Homeros-kollegio (Dkr221, 4 op)
ma 12-14 oppiaineen sh, to 12-14 U40 sali 26, Sironen, alkaa 18.1. Ei 
ennakkoilmoittautumista.

Monodista lyriikkaa (Dkr313, 5 op)
ti, to 10- 12 oppiaineen sh, Kajava, 19.1.- 3.3. Ei ennakkoilmoittautu-
mista.

 Kallimakhos, Jumalhymnejä (Dkr312, 4 op)
ti 12-14 oppiaineen sh, Sironen, alkaa 19.1. Ei ennakkoilmoittautumista.

Kreikan murteita piirtokirjoitusten valossa (Dkr332, 364, 5 op)
ma 10-12 U40 istuntosali, ke 10-12 oppiaineen sh, Sironen, alkaa 18.1. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Antiikintutkimuksen praktikum (Day210, 5 op)
pe 12-14 U40 sali 5, Luhtala, 18.3.-6.5. Ilmoittautuminen WebOodissa 
11.3. mennessä.
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Klassillinen arkeologia

Antiikin kirjallisuushistoria (Day120, 4 op)
ke, to 14-16 PR sali 12, Riikonen, 2.9.-15.10. Ilmoittautuminen 
WebOodissa 3.9. mennessä.

Antiikintutkimuksen perusteet (Day130, pakollinen pääaineopiskelijoil-
le, 3 op)
to 16-18 U40 sali 12,  Leiwo (sekä eri luennoitsijoita), 3.9-12.11.  
Ilmoittautuminen WebOodissa 3.9. mennessä.

Antiikin kuvanveisto (Dar150, Dar221, 5 op)
ma, ke 12–14 aud XVI, Pietilä-Castrén, 2.9.–14.10. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Mytologia ja uskonto (Day220, 5 op)
ma, ke 12-14 aud XVI, Pietilä-Castrén, 26.10.-9.12. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Proseminaari (Dar261, 4 op)
pe 8-10 laitoksen sh, Pietilä-Castrén, 30.10. -22.4. Ilmoittautuminen 
proseminaarinpitäjälle sähköpostitse 4.9. mennessä.

Syyslukukausi

Kevätlukukausi

Työelämäkurssi (Dkr223T, 4 op, pakollinen pääaineopiskelijoille)
pe 10-12, 22.1.- 4.3.  Ilmoittautuminen WebOodissa.
 
Syventävien opintojen seminaari Kreikassa (Dar300, 16 op)
Kurssi järjestetään Suomen Ateenan-instituutissa, 11.1.-25.2,  Pietilä-
Castrén.

Ateenan topografia (Dar240, 5 op)
ma, ke 12-14 aud XVI, Pietilä-Castrén, 14.3.-4.5. Ei ennakkoilmoittau-
tumista.

Nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Syyslukukausi

Alkeiskurssi (Dnk111 osa)
ti 9-12, to 12-14 aud VI, Hyvönen, alkaa 1.9. Ei ennakkoilmoittautu-
mista.

Kevätlukukausi

Jatkokurssi (Dnk111 osa)
ti 9-12, to 12-14 aud VI, Hyvönen, 19.1. Ei ennakkoilmoittautumista.

Archaeology of Late Antiquity (Dar286, 4 op)
ma-pe 14-17 U40 istuntosali (tarkista loput salit luennoitsijalta), Fiema, 
22.2.-1.3.

Antiikintutkimuksen praktikum (Day210, 5 op)
pe 12-14 U40 sali 5, Luhtala, 18.3.-6.5. Ilmoittautuminen WebOodissa 
11.3. mennessä.


