ATHENIS FINLANDIAE 10 VUOTTA JA SUOMI 100 VUOTTA
Jyväskylä keskellä Suomea on edelleenkin kuuluisa kansainvälisenä koulukaupunkina, Suomen Ateenana –
maailman vanhin suomenkielinen oppikoulu perustettiin Jyväskylään lähes 160 vuotta sitten. Jyväskylä on
vireä liikuntaan ja hyvinvointiin panostava yliopistokaupunki, jossa järjestetään vuosittain yli 5 000
erikokoista tapahtumaa. Jyväskylän Lyseon entisen oppilaan, maailmankuulun arkkitehti Alvar Aallon
jalanjäljissä kulkeva kaupunki tarjoaa vierailleen monipuolisia luontoelämyksiä keskellä kaupunkia sekä
ajatuksia herättävää kulttuuria ja haastaa mukaan virkistävään liikkeeseen, joka jättää jäljen – jokaiseen
omanlaisensa.
Laukaassa syntynyt suomalaisuusmies, Saarijärven ja sittemmin Jyväskylän piirilääkäri Wolmar SchildtKilpinen (Laukaa 1810–Jyväskylä 1893) alkoi luoda suomeen keskeisiä kulttuurisanoja jo 1840-luvulta
alkaen, mm. tiede ja taide. Hänen panoksensa em. suomenkielisen Lyseon perustamisen ja
vakiinnuttamisen suhteen oli merkittävä.
Athenis Finlandiae 2017 -kulttuuritapahtuma täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja Suomen Tasavalta
kunnioitettavat 100 vuotta. Tapahtuman virallista 10-vuotisjuhlaa vietettään lauantaina 25.11. Jyväskylän
Sepänkeskuksen Akateemisesssa Kirjakaupassa. Erityisteemana Wolmar Schildt-Kilpisen suomeen luomat
uudissanat. Athenis Finlandiae tapahtuman juhlatilaisuuden yhteydessä julkaistaan ”Sata uudisanaa” –kirja,
joka on käännetty viidelle eri kielelle (englanti, saksa, ruotsi, latina ja suomi). Kirja sisältää Wolmar Schildtin
pojanpojan tyttären Kristiina Lehtisen arkiston aineistoa ja muun muassa Tasavallan presidentin Sauli
Niinistön tervehdyssanat. Presidentti toimii myös vuonna 2017 Athenis Finlandiae -tapahtuman virallisena
suojelijana. Juhlatilaisuudessa jaetaan myös jokavuotinen Wolmar Schildt –palkinto.
Athenis Finlandiae on historiaa, kulttuurihistoriaa ja kulttuuria (mm. elävää musiikkia) monella eri tavalla
yhdistelevä kulttuuritapahtuma, jossa valistetaan kuulijoita kansantajuisesti eri teemoista, antiikista
keskiaikaan ja aina nykyaikaan asti, usein punaisena lankana Euroopan yhdistävä kulttuurihistorian
äidinkieli latina. Teemoina on ollut ennen kaikkea Ruotsin, Norjan ja Tanskan kulttuurihistoria, mutta myös
esim. saksalainen kulttuuri ja Hansa-liitto. Myös lapset huomioidaan ohjelmaa laadittaessa. Tapahtuman
suojelijoina ovat toimineet mm. presidentti Tarja Halonen ja ministeri Elisabeth Rehn. Myös Saksan, Kiinan
ja Norjan suurlähettiläät ovat vierailleet vuosien varrella tapahtumissamme.
Athenis Finlandiae kulttuuritapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa
vuonna 2017.
Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen edistämisyhdistys ry:n toiminnan tärkein osa-alue on Athenis Finlandiae
kulttuuritapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2008 lähtien.
Toteutusmalli on vuosittain ollut poikkitieteellinen ja taiteidenvälinen, ohjelma koostuu alan
asiantuntijoiden pitämistä tasokkaista yleisöluennoista/seminaareista, lyhyistä kielikursseista, taide- ja
kirjanäyttelyistä sekä oheistapahtumista, kuten konserteista ja muista yleisötapahtumista.

Vuotuinen Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuma kerää kokoon laajan kulttuurin harrastajien ja
ammattilaisten joukon. Ohjelmassa on vuosittain erilaisia teemallisia luentosarjoja sekä muuta
yleissivistävää ja viihdyttävää ohjelmaa. Aikaisempina vuosina tapahtuman erikoisteemoina ovat olleet
muun muassa antiikin Kreikka, keskiaika, Hansa-/kulttuurikaupungit ja Saksa.
Tapahtuman viralliset internetsivut löydätte osoitteesta: http://www.athenisfinlandiae.com
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