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Pääkirjoitus
Anna-Maria Wilskman

Tämä on yhden aikakauden loppu. Edessänne on tällä erää viimeinen 
taitettu, yhtenäinen Rostra. Parisen vuotta sitten Symposionin hallitus 
teki päätöksen, että säästösyiden vuoksi siirretään Rostra väliaikaisesti 
sähköiseen muotoon. Väliaikaisesta tuli vakinainen. Nyt otamme vielä 
yhden askelen kohti digitalisaatiota: Rostra blogistuu. Tämä ajatus oli 
kypsynyt päätoimittajien mielissä jo hyvän aikaa, ehkä samanaikaisesti 
kuin päätoimittajat kukin omalla vuorollaan kypsyivät lehden taittamiseen 
ja taittokoneista taistelemiseen yliopistolla. Uuden päätöksen myötä 
Symposion voi Rostra-bloginsa kautta reagoida nopeammin päivän 
polttaviin aiheisiin, puhumattakaan siitä, kuinka lukijat voivat osallistua 
keskusteluun.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut kauhun hetkiä ja iloisia 
uutisia. Yleisradio onnistui aiheuttamaan maailmanlaajuisen kohun 
ilmoittamalla, että Nuntii Latini lakkautetaan. Klassikot ympäri 
maailman vastustivat tätä päätöstä yhtenäisesti ja yksittäin (kiitos kaikille 
mielipidekirjoittajille), ja YLE lopulta perääntyi päätöksestään. Ohjelma 
jatkuu vuoden 2019 kevääseen – toivottavasti pidempäänkin.

Iso Pyörä pyörähti käyntiin syksyllä, ja vaikka klassikot 
joutuivat nielemään pettymyksensä joillakin rintamilla, on uudesta 
koulutusohjelmasta syntynyt aihetta riemullekin. Esimerkkinä voidaan 
pitää muun muassa sitä, että kevään Antiikin perintö Euroopan kielissä 
ja kulttuureissa -luentosarjan tilaa jouduttiin muuttamaan. Miksikö? 
Kaikuisiko vuosituhantinen viisaus tyhjässä salissa, ja tämä häpeä haluttiin 
välttää? Ei suinkaan. Tila oli liian pieni! Tätä kirjottaessani järjestelmään 
on kirjattu ilmoittautuneita opiskelijoita 151. Uusi ilmoitettu sali on 
Metsätalon sali 1 ja WebOodin mukaan luennot järjestetään myös kerran 
Päärakennuksen pienessä juhlasalissa. Tämä on oikein.

  
Kiitos kaikille Rostran lukijoille ja hyvää alkavaa vuotta 2018!
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Antiikin kesäkuu -projekti aloitti 
virallisesti kesäkuussa 2017. 
Mikä oli alkusysäys projektille?

Sain idean jo pari kesää sitten, kun 
kuuntelin Ylen tuottamaa Keskiajan 
heinäkuu -ohjelmasarjaa radiosta. 
Keskiaika on ollut Suomessa esillä 
varsin hyvin myös keskiaikamark-
kinoiden kautta, joten mieleeni tuli, 
että olisi kiva myös popularisoida 
antiikin maailmaa. Puhuin asiasta 
Antiikintutkimuksen opintopiirissä, 
jossa asiasta innostuttiin kovasti 
ja lähdimme muutaman henkilön 
kanssa kehittelemään ajatusta 
eteenpäin ideasta toteutukseen.

Miksi koette antiikin populari-
soinnin tärkeäksi? Onko täl-
laiselle projektille varsinaisesti 
tarvetta? Tuodaanko antiikkia 
Suomessa esille tarpeeksi?

Tietyssä mielessä keskiaikaa popu-
larisoivilla tahoilla on helppoa, sillä 
Suomessa oli keskiaika ja voimme 
mahdollisesti jäljittää omaa su-
kuhistoriaamme sinne asti, joten 
keskiaika tuntuu ehkä monelle 
jollain tapaa läheisemmältä kuin 
antiikki. Antiikin vaikutteet 
kuitenkin ovat kaikkialla ympäril-
lämme arkkitehtuurista lähtien, 
kuten esimerkiksi tässäkin talossa 
[Kansalliskirjastossa]. Antiikin 
merkitys länsimaisessa historiassa 
on äärimmäisen merkittävä monel-
la tapaa, ja keskiaika rakentuu an-
tiikin päälle. Vaikka Suomessa his-
toriantutkimuksessa keskitytäänkin 
pitkälti myöhempiin aikoihin, on 
tärkeää ymmärtää myös asioiden 
taustat, jolloin muut aikakaudet ja 
niiden ilmiöt ovat myös helpom-
min ymmärrettäviä. 

Aiemmin sivistyneistö luki 
antiikin kirjailijoita, ja klassisia 
kieliä oli pakko opiskella kou-
luissa – näin ei enää ole. Lisäksi 

Antiikin kesäkuu
Haastattelijana Anna-Maria Wilskman

Viime kesäkuussa helsinkiläisiä klassikoita hemmoteltiin, kun 
ympäri kaupunkia järjestettiin tapahtumia liittyen kreikkalais-
roomalaiseen antiikkiin ja sen moniin ulottuvuuksiin, 
unohtamatta antiikin vaikutusta tämän päivän Suomeen. 
RostRan haastattelussa antiikin kesäkuu -projektin Samuli 

Simelius.
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aiemmin muun muassa kielen 
opetuksessa käytettiin hyväksi an-
tiikin tarinoita, jolloin myös kult-
tuurin tuntemus oli paremmin 
hallussa kuin nykyään. Suuren 
yleisön mielenkiinto antiikkia 
kohtaan on nousussa meilläkin, 
mistä kertovat antiikkiin ja tut-
kimusprojekteihin liittyvät näyt-
telyt, lukuisat antiikkiaiheiset 
tuoreet tietokirjat sekä antiikkiin 
sijoittuvien elokuvien ja sarjojen 
suosio, kuten esimerkiksi Rooma-
sarja (BBC/HBO/Rai Fiction), 
Gladiaattori-elokuva ja tuoreehko 
tosi-TV-ohjelma Bromans. (Myös 
Suomessa on Gladiaattorit, mut-
ta sillä nyt ei sinänsä ole mitään 
tekemistä tämän asian kanssa…) 
Antiikin tuntemus on itsenään ar-
vokasta. Suomalaisilla antiikintut-
kijoilla on tuoretta ja inspiroivaa 
näkemystä antiikkia käsitteleviin 
tai sivuaviin aiheisiin, mutta se 
pitää saada välitettyä jouhevammin 
laajalle yleisölle, medialle ja kult-
tuurikentälle. Antiikin kesäkuu 
pyrkii tuomaan korkeatasoista 
antiikintutkimustamme kaikkien 
kuultavaksi, luettavaksi ja koetta-
vaksi.

Ketkä ovat projektissa mukana 
ja miten lähditte toteuttamaan 
hanketta? Mitä tapahtumia 
järjestitte?

Itseni lisäksi projektissa on mu-
kana FT Saara Kauppinen, FT 
Manna Satama ja väitöskirjaan-
sa viimeistelevä Ville Hakanen. 
Olemme kaikki Helsingin yliopis-
ton antiikintutkijoita. Haimme 
rahoitusta projektillemme, mutta 
jäätyämme ilman ulkopuolista ra-
hoitusta toteutimme kaikki tapah-
tumat talkootyönä. Meillä on myös 
ympäri vuoden toimiva Facebook-
sivu, jossa jaamme antiikkiin liit-
tyviä uutisia. Käsiteltyihin aiheisiin 
on ollut mahdollista tarjota tutki-
mustietoon perustuvia vaihtoehtoi-
sia tai täydentäviä näkemyksiä ja 
niistä on syntynyt keskustelua.

Ensimmäinen tapah-
tumistamme oli haastattelu 
’Lootuksensyöjien jäljillä: kasvis-
syönti, eläimet ja etiikka antiikissa” 
kahvila Kolossa, jossa Saara haas-
tatteli FM Liisa Kaskea. Lisäksi 
Ville piti kaksi erittäin suosittua 
yleisökierrosta Ateneumissa (+ 
yhden kierroksen museon op-
paille) antiikin homoerotiikasta 
Suomen taiteen klassikoissa: kier-
roksella liikuttiin monella tasolla 
sekä antiikissa että nykyhetkessä. 
Kesäkuun viimeisenä tapahtumana 
järjestimme paneelikeskustelun 
antiikin asumisesta arkkitehtitoi-
misto Collaboratoriossa, jossa pa-
neelin osallistui FT Laura Nissin, 
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TT Juhana Heikonen, apulaisprof. 
Kaius Tuori ja arkkitehti Martino 
De Rossi. Paneelissa keskuste-
limme yleisesti asumisesta an-
tiikissa, mutta aihe liitettiin myös 
nykyaikaan, esimerkiksi siihen, 
miten antiikin asuminen näkyy 
nykyään arkkitehtuurissa. 

 Hankimme yhteistyökump-
panit pitkälti omien kontaktiemme 
välityksellä. Tapahtumien teemois-
sa näkyvät omat mielenkiintomme 
kohteet ja aiheet, joista meillä it-
sellämme on jo ennestään paljon 
tietämystä esimerkiksi väitöskir-
jojemme kautta. Tämä ensim-
mäinen Antiikin kesäkuu oli aika 
kevyt kokeilu, erityisesti siksi, että 
teimme sen talkootyönä. Niinpä 

esimerkiksi haastateltavien suh-
teen kyselimme tutuiltamme, oli-
sivatko he käytettävissä kesäkuussa 
järjestettävää tapahtumaa varten. 
Tämä oli myös melko turvallinen 
vaihtoehto ensimmäiseksi kerraksi, 
koska tapahtumissa oli muuten pal-
jon kokeiluluonnetta ja emme tien-
neet, miten ne tulevat käytännössä 
toimimaan, niin tämä helpotti 
osaltaan järjestelyjä.

Miten koette projektin onnis-
tuneen?

Saimme paljon positiivista palau-
tetta ja yhteistyötahomme olivat 
innoissaan. Meiltä vieläpä kysyt-
tiin, olisiko myös Antiikin syyskuu 

Ville Hakanen esittelee Walter Runebergin  Apollon ja Marsyas -teoksen (1872) näkökul-
masta, josta Ateneumin ala-aulassa ei ole varmaankaan kovin usein puhuttu. Kuva: Saara 
Kauppinen/Antiikin kesäkuun Facebook-sivu.
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mahdollinen, mutta se tuli vähän 
liian nopeasti kesäkuun jälkeen… 
Projekti vaati totta kai töitä, mut-
ta työtaakka ei vyörynyt missään 
vaiheessa päälle. Toteutimme 
tämän ensimmäisen kerran aika 
kevyesti, mutta totta kai kun kas-
vatamme  projektia ja saamme 
mahdollisesti rahoitusta, panokset 
kasvavat ja niin myös työmäärä. 
Haluamme kuitenkin pitää pro-
jektin mahdollisimman stressit-
tömänä, sillä muuten innostus 
vähenee. Kävijämäärien suhteen 
meillä ei ollut varsinaisesti mitään 
”virallisia” odotuksia, mutta omia 
henkilökohtaisia odotuksiani kävi-
jämäärät vastasivat oikein hyvin. 
Kuulijoita oli yleensä noin 10–20 
henkeä, paitsi Villen opastuk-
sella Ateneumissa, jossa häntä oli 
kuulemassa yli 60 museovierasta! 
Opastukset järjestettiin Pride-
viikolla ja mielenkiintoinen aihe 
tavoitti hienosti yleisön.

Jatkuuko projektinne myös 
tulevaisuudessa?

Olemme jo suunnitelleet tulevaa 
kesäkuuta. Tarkoituksena on kas-
vattaa projektia pikkuhiljaa ja tuoda 
antiikkia yhä useammalle tasolle. 
Ensin kuitenkin tarvitsemme lisää 
kokemusta, sillä jos lähdemme heti 
toteuttamaan jotain valtavaa, on se 

helposti liian vaikeaa kylmiltään. 
Perusperiaatteemme on, että toi-
mimme yliopiston ulkopuolella ja 
että tilaisuudet ovat intiimejä siten, 
että yleisön on helppo osallistua. 
Toki on olemassa erikseen mas-
sakommunikaatiovälineet, kuten 
televisio ja radio, joita voi tulevi-
na kesinä käyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Tarkoituksemme on tällä 
hetkellä tavoittaa paljon ihmisiä, 
mutta eri tavalla kuin muut: 
tapahtumat irrotetaan konseptista, 
jossa yksi ihminen puhuu puolitoista 
tuntia ja muut kuuntelevat. Kesän 
tapahtumat olivat hyviä esimerk-
kejä siitä, miten perinteisen luen-
noinnin korvaaminen esimerkiksi 
haastattelulla tai paneelikeskuste-
lulla madaltaa yleisön kynnystä 
osallistua keskusteluun. Vuonna 
2018 tavoitteenamme on vuoro-
vaikutuksen lisääminen puheen 
lisäksi muillakin keinoilla, jotka 
mahdollistavat antiikin koke-
misen eri aistein tai ilmaisumuo-
doin. Tällä hetkellä ensi kesänä 
olisi näin varovasti lupaillen aina-
kin historian elävöittäjien näytös 
esimerkiksi legioonista, gladiaat-
toreista tai uhrauksesta. Ville pitää 
luultavasti jälleen museokierroksen 
Ateneumissa, ja lisäksi laajen-
numme maantieteellisesti, kun 
Villen pitää kierroksen Joensuun 
Taidemuseo Onnissa! Ateenan-
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instituutin säätiö tukee Ateneumissa 
ja Onnissa järjestettäviä opastuk-
sia. Suunnittelemme myös jatka-
vamme antiikin ruokailu -teemaa, 
mutta tällä kertaa oikeasti antiikin 
resepteillä valmistettua ruokaa 
maistellen. Tämän voisi toteuttaa 
esimerkiksi ravintolapäivänä.

Tällä ensimmäisellä kerralla 
kaikki tapahtumat oli suunnattu 
pitkälti aikuisille, mutta jatkossa 
voidaan kenties suunnata joitain 
tapahtumia koko perheelle. Lisäksi 
työryhmässä voisi olla viestintään 
erikoistuneita ihmisiä, jotta tie-
dottaminen ja sosiaalinen media 
tavoittavat mahdollisimman paljon 
väkeä. Myös tapahtumien suora-
toisto netissä on haaveenamme, sillä 
tällöin myös muiltapaikkakunnilta 
päästään osallistumaan paremmin.

Sanoit, että tarkoituksena on toimia 
yliopiston ulkopuolella ja suurelle 
yleisölle. Olette kuitenkin kaikki 
antiikin maailmaan erikoistuneita 
yliopistoihmisiä. Onko riskinä, 
että asiantuntijat tekevät tapah-
tumia asiantuntijoille?

On totta, että me kaikki työsken-
telemme pienellä alalla ja piirit ovat 
varsin pienet. Pyrimme kuitenkin 
saamaan ihmisiä mukaan myös 
ulkopuolelta esimerkiksi suun-
nitteluvaiheessa – ensimmäisellä 

kerralla suunnittelutyö oli varsin 
itsenäistä, sillä resurssimme olivat 
pienet. Tärkeintä kuitenkin on, 
että järjestämissämme tapahtumis-
sa yleisö osallistuu ja asiantuntijat 
käyvät suoraa dialogia yleisön kans-
sa. Tavoitteenamme on toimia aka-
teemisen maailman ulkopuolella, ja 
tämä saavutettiinkin järjestämällä 
tapahtumat muualla kuin yli-
opiston luentosaleissa: kahvilassa, 
museossa ja arkkitehtitoimistossa. 

Rostran lukijoista löytyy varmasti 
monia, joita kiinnostaa olla 
mukana toiminnassanne... 

Mukaan vain! Jos lukijoilla on 
jo ennestään jokin idea, jonka 
voisi toteuttaa Antiikin kesäkuun 
puitteissa tai olette innostuneita 
järjestämään jotain kanssamme, 
ottakaa yhteyttä! Voimme myös 
jakaa Facebook-sivuillamme omia 
antiikkiin liittyviä tapahtumianne 

ympäri vuotta. 
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Antiikin kesäkuun Facebook-sivusto: https://www.facebook.com/
antiikinkesakuu/

Antiikin kesäkuun viimeinen tapahtuma 
järjestettiin arkkitehtitoimisto Collaboratoriossa, 
missä keskusteltiin antiikin asumisesta. Kuva: 
Samuli Simelius/Antiikin kesäkuun Facebook-
sivu.
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Ole aktiivinen ja ota aloite itsellesi. 
Olen pitänyt näitä sanoja pitkään 
tyhjänä positiivisuutta korostavana 
puheena. Harva haluaa tai pystyy 
käyttämään aikaa aloitteen ottamiseen 
ja uusien asioiden kehittämiseen, 
varsinkin kiireen keskellä edes 
ajoittainen oman työmäärän kasvat-
taminen ei ymmärrettävästi houkuta. 
Viimeisen parin kuukauden aikana 
olen kuitenkin huomannut, että 
tämän seurauksena vaikutusmahdol-
lisuuksia on tarjolla yllättävän paljon.

Tästä havainnosta viisas-
tuneena olen pyrkinyt olemaan 
proaktiivinen aina, kun on epäselvää 
miten jokin asia pitäisi tehdä. 
Ajoittain tästä joutuu maksamaan 
ylimääräisellä työllä, kun reunaehdot 
tarkentuvat yllättävään suuntaan. 
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.

Urapolulla.fi
Yliopistojen opiskelijoille on avattu 
uusi Urapolulla.fi-palvelu, joka on 
tarkoitettu avuksi oman työuran 
pohdintaan. Pikaisella tutus-
tumisella palvelu näyttää varsin päte-
vältä. Vielä kun päälle lisää muutamia 
ryhmätapaamisia, niin uskon suurim-
man osan saavan aivan uudenlaista 

pontta omiin urasuunnitelmiin. 
Humanisteilla on usein turhan 
negatiivinen kuva omista mahdol-
lisuuksista ja luonnollisesti moni nä-
kee itsensä akateemisella uralla oman 
tieteenalan parissa. Vaihtoehtoisia 
urapolkuja on kuitenkin lähes ra-
jattomasti.

Yliopisto-opinnot keskittyvät 
luonnollisesti sisällöllisen osaamisen 
kehittämiseen, minkä seurauksena on 
helppoa unohtaa jatkuvasti kehittyvät 
monipuoliset asiantuntijan työtaidot. 
Asiaosaamisen kehittäminen kuuluu 
akateemisen koulutuksen ytimeen, 
mutta sitä hankkiessa syntyvää mene-
telmien hallintaa ei pidä aliarvioida. 
Näitä työtaitoja pitäisi osata esitellä 
työnhaussa ja uskon, että moni hyö-
tyisi Urapolulla.fi:n kaltaisesta itsetar-
kastelun apuvälineestä.

Urapolulla.fi-palvelu opiskelijoille:
ht t p s : //f l a mma .he l s i n k i . f i /f i /
HY369035

Tällä kertaa joitain ajatuksia aktiivisuudesta ja aloitteen 
ottamisesta sekä uudesta yliopisto-opiskelijoille avatusta 
urapalvelusta, jonka allekirjoittanut arvioi kokeilemisen 

arvoiseksi.

Ἐπὶ ἐργασιῶν πόντον
Lauri Lönnström
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Erinäisiä havaintoja Sokrateen 
ja Ciceron tunnettuudesta 

Upsalan Palermossa
Tuomo Nuorluoto  

Hämmästyttävää. Ruotsalainen ylioppilas, tuleva opettaja, 
ei tiedä, kuka oli Sokrates. Ruotsalainen fysiikan doktorandi 
ei tiedä, kuka oli Cicero. Maisterismies vieläpä! Herranjestas 
sentään. On tietysti mahdollista, että mainitut tapaukset 
ovat vain yksittäisiä tahroja ruotsalaisen koulusivistyksen 
helmalla. Yhtä kaikki aloin epäillä, että tahra on 

huomattavasti odotettua törkyisempi.  

Mainitsin epäilyk-
sistäni arvon kol-
legoilleni, jotka 
yksissä tuumin 
riensivät Upsalaan 
hämmästelemään 
asiaa kanssani. Voiko 
ruotsa laisnuorison 
sivistys todella olla 
niin heikoissa kantimissa, että ai-
van perustavanlaatuisimmatkin 
perusasiat ovat unohtuneet?   O 
tempora! Tunteeko kukaan enää 
Sokratesta? Saati Ciceroa? Entä 
kumpi lopulta on tunnetumpi? 
Päätimme selvittää asian.

Tutkimuspaikaksi valikoitui 
maineikas seurusteluravintola 
Palermo, jossa uumoilimme haas-
tateltavien otannan olevan riittävän 
laaja. Kyseisessä krouvissa tiede-
tään näet käyvän väkeä lähes kai-
kista kansankodin kerrostumista, 

ja mitä erilaisim-
mat koulutustaus-
tat ovat päivästä ja 
yöstä toiseen hyvin 
edustettuina. 

Aivan ensim-
mäiseksi lähestymme 
neljää nuorta miestä, 

jotka tupakoivat ravintolan terassilla. 
”Vet ni vem Sokrates var?” Yksi 
neljästä reagoi ja mutisee jotain fi-
losofiasta.  Ciceroa [lausutaan ruot-
salaisittain: Siissero] ei tunne yk-
sikään. Nuorukaiset kiskovat röökiä 
hermostuneen oloisina. Päätämme 
siirtyä eteenpäin. Läheltä löytyy 
kolme nuorta naista. Tällä kertaa 
aloitan Cicerosta. Vaivaantunutta 
pyörimistä. Entäpä Sokrates? Nyt 
kaikilla välähtää! Samalla ja yllät-
täen myös Cicero muistuu erään 
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mieleen. Oli ensin luullut, että 
kyse oli jostain nykyisestä, ken-
ties paikallisesta herrasta nimeltä 
Cicero/Siissero, mutta nyt muisti 
paremmin ja vakuutteli vielä, että 
kyllä koulussa oli nämä asiat käyty 
läpi. Hyvä hyvä. Olemme hieman 
tyytyväisempiä, mutta päätämme 
jatkaa kyselytutkimustamme. 

Siirrymme sisätiloihin 
ja omaan pöytäämme. Naa-
puripöydässä on metelistä päätellen 
elämäniloisia nuorukaisia. Kään-
nyn heidän puoleensa ja kysyn, sa-
nooko Sokrates mitään. Kyllä vain. 
Kaikki nyökyttelevät, selvästi hie-
man hämmentyneinä äkillisestä 
kysymyksestä. Esitän vastaa-
van kysymyksen Cicerosta. Aivan 
välittömästi eräs nuorista päästää 
kurkustaan suorastaan ekstaattisen 
kähinän, jonka voisi kansanomais-
esti transkriboida suurin piirtein 
muotoon ”khääää!”. Reaktio häm-
mästyttää ja ilahduttaa. Suuria 
tunteita. Toinen pöytäseuralainen 
heittäytyy jopa häkellyttävän 
pohdiskelevaksi ja ilmoittaa 
kannattavansa Immanuel Kantia. 
Hyväksyn vastauksen. Kaksi muu-
ta seurassa olevaa nuorukaista eivät 
tunne Ciceroa.

Tutkimus jatkuu. Tällä 
kertaa valikoimme haastatelta-
viksemme joukon noin kolmis-
sakymmenissä olevia miehiä ja 

naisia. Sokrateen tuntevat kaikki. 
Ei mitään epäselvyyttä asiasta. 
Cicero aiheuttaa hieman enemmän 
päänvaivaa, mutta tässä vaiheessa 
kaksi miehistä suorastaan innos-
tuu. Toinen korjaa ääntämystäni: 
”Kikero på latin, inte Siissero”. 
Tämä ilahduttaa minua aivan suun-
nattomasti! Vielä enemmän ilahdun, 
kun toinen miehistä alkaa ääneen 
käymään läpi Ciceron toimintaa 
valtiomiehenä – ja osaapa vielä 
suurin piirtein sijoittaa asiat 
oikeaan historialliseen kontekstiin 
(ainakin Marius ja Caesar maini-
taan)! Muut pöytäseuralaiset eivät 
taaskaan tunne Ciceroa.

Päätämme lopettaa kysely-
tutkimuksemme tähän. Tulokset 
ovat varsin kiistattomat ja voidaan 
jakaa seuraavanlaisesti:
 1) ruotsalaiset eivät kaikesta 
huolimatta ole täysin unohtaneet 
Sokratesta ja Ciceroa; 2) Sokrates 
on kahdesta selvästi tunnetumpi: 
kaikki, jotka ylipäänsä tiesivät 
jotain, tiesivät ainakin Sokrateen; 
3) Cicero, vaikka tunnetaan 
huonommin, herättää poik-
keuksellisen voimakkaita tunteita 
niissä, jotka asiasta jotain tietävät.

Raportti päättyy tähän. Valete.
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Symposionin syksyn tapahtumia
Sofia Tallinen 

Eniten väkeä veti perinteinen Ludi 
Romani eli fuksiaiset Symposionin 
tapaan. Tällä kertaa rasteina 
oli esinetunnistusta, veistosten 
rekonstruointia sekä tietysti 
jokavuotinen näytelmärasti. Fuksit 
olivat selvästi tehneet parhaansa. 
Saimme ihmetellä muun muassa 
muinaista kasvitautia ja rituaalista 
polvijuoksua. Tanssimme tottakai 
myös sirtakia, pöydän antimista 
nauttimista unohtamatta.

Peli-illassa pelattiin strate-
gista Nero-peliä. Kamppailu pelin 
voitosta oli hyvin jännittävä, ja 
allekirjoittanut myöntääkin ylpeänä 
voittaneensa. Illan aikana pelattiin 

Symposionin syksy on ollut täynnä tapahtumia.

myös korttia ja Dixitiä. Huonojen 
antiikkiaiheisten elokuvien illassa 
katsoimme elokuvan Gods of 
Egypt, joka osoittautui mainettaan 
paremmaksi.

Mysteericena osa 2 pidettiin 
myöhemmin syksyllä. Pääruoan 
suhteen olimme laiskalla tuulella, 
ja päädyimme tilaamaan pizzaa. 
Erityisesti mieleen jäi kuiten-
kin Paula-vanukkaasta kyhätty 
jälkiruoka omituisine sattumineen. 
Annoksista tuli sangen hetero-
geenisiä. Eksoottisin ainesosa 
lienee ollut kiwanohedelmä, joka 
maistui lähinnä kurkulta. Cenan 
ohjelma oli vapaamuotoinen, ja ku-

luikin rattoisasti jutustellen. 
Kaiken kaikkiaan erityisen 
mukavaa syksyssä oli, että 
fuksimme olivat erittäin ak-
tiivisia.

Mysteericenan mystinen jälkiruoka.


