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Suomen Ateenan-instituutin vaiheet 

Antti Arjava 

Kaksikymmenta vuotta on inst ituutioiden elamassli Iyhyt aika, mutta hi storiaa kir
joitettaessa se e i oleo Nuorimmat yliopistoon tulevat opiskelijat oval syntyneet Suo
men Ateenan-instituutin perustamisen jalkeen. la vaikka manet henkilbt oval o lleet 
mukana instituutin vaihei ssa Hihes alusta alkaen, kukaan ei entia pysty mui stin V3-

rasta kuvaamaan. miten ja milloin ajatus inslituuti sta sy ntyi ja miten sita kehitcl
tiin. Instituutin keskei sin perustaja. arkkiatri Ni ls Oker-B lom, ei ehtinyt laalia 
mui stelmiaan. ja erlilit muutkin oval jo kuolleet. Kuten ruhtinas van Metternichin 
tunnettu sanonta kuuluu: "N iiIHi jotka tekevat hi storiaa. ei a le aikaa kirjoittaa s it~i." 

Kaiken kaikkiaan in stituutin synty on kuitenkin paapiirtei ssaan hahmotcttavi ssa. Se 
on taman kirjoituksen tarkein tavoite. Sen li saksi esittelen Iyhyesti in stituutin kehit
tymi stti ensimmaisen kahdcnkymmenen vuoden aikana. Tuosta kertomuksesta ilme
nee ainakin se, kuinka instiluutti on toleuttanul ne toiveet , joita sen peru stajat aika
naan e latti vat. 

Uihteet 

Suomen Ateenan-instituutin saatibn arkistossa oval tallella lokakuusta 1982 ltihtien 
todennakbisesti kaikki ne in stituuttiin liittyvat kirjalli set dokumentit , joiden on ha
luttu jativtin jtilkimaailmalle. Sen li sak si on olemassa enemman tai vahemman yksi
tyista kirj eenva ihtoa. lulkai stui ssa muistelmi ssa in stituutti on toi staiseksi vilahtanut 
vain ohimennen - runsaasti mui stitietoa on eri tahoilla kirjaamatta . Valtioneuvoston 
arkistossa ei ole opetusministeribn osalta sellai sia dokumentteja, joita ei o li si mybs 
stiation hallussa. Eraita hyodyllisia asiakirjoja olen kuitenkin saanut suoraan mini s
teribstti , jossa ne ovat sailyneet epavirallisissa mapei ssa. Ateenassa sti ilytetlavtia in s
tituutin kirjeenvaihtoa on kaynyt lapi dosentti Leena Pietila-Castren. Kevaasta 1984 
kevaaseen 1985 olen voinut kayttaa hyvakseni professori Paavo Castrenin paivakir
jas taan laatimaa erittain se ikkapertii stti koostetta. Alkukevaasta 1985 vuoden 1996 
loppuun o len o llut itse tapahtumi ssa mukana. 

Ongelmalli sin tutkimuksen kannalta on aika ennen vuoden 1982 sy ksyii, kos
ka kirjallinen aineisto puuttuu kokonaan . Olen kuitenkin voinut haastatella rouva 
Constance Oker-Blomia, fi losofian tohtori G6ran Schildti ii, suurliihettiliis Eva
Christina Makelai sta, professori Paavo Hohtia ja monia muita alkuvaihei ssa hank 
keeseen Iiittyneita henkilbita. Ni ls Oker-Blomin tapaami sia olen rekonstruoinut Hel
singin yliopiston rehtorin ajanvarauskirjoista 1980-83 . Myos useat opetusministeri
on silloiset virkamiehet ovat kertoneet vaikutelmiaan instituutin varhaisvaiheista. 
Paastitintoi sesti kuitenkin vain sellai set kesku stelut ovat referoitavi ssa ja ajoitettavis
sa, joi sta joku on tehnyt kirjalli sia mui stiinpanoja. Ttissa suhteessa arvokkaimmat 
ltihteet ovatkin olleet professori Castren ja suurlahettiltis Makeltiinen. 
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AjalU s Suomen inslituulista Aleenassa 

Suomaiaincll tutkimusins tituutti Ateenassa Wntuu 2000- luvun alussa itses tiUin sel
vti lt ti aja tukselta. o nhan Suomclla jo instituuucja ympiiri maaiimaa. KaksikymmcnlU 
vlIoua sitlcn lil annc oli kuilcnkin aivan loinen. AinoaSLaan Roomassa oli suomalai 
silla pysyvii tukikohta. Villa Lante: se ol i vajaan ko lmcn ky mmenen vuoden iktiinen . 
s iis vii h ~in van hemp i kuin A teenan-i nst ituutti nyl. ALeenassa laas ol i ulkomaisia ar
keologi sia instituulteja siina va iheessa vasta kaks iloista, Hihinna suuri lla valtioilla. 
Ni isla ensi mmaincn, Ran skan koulu, ol i peru stcttu vUQnna 1846 ja Ruot sin in sl itlluL

li 1948. Mu ill a po hjoi sma illa e i o llul Aleenassa lieleell islli eduslusla . Suomella o li 
Ateenassa o llul suurl ti hc ltilas v35ta vuodesta 1977, sitli en nen suhteet juntan hallitse
maan maahan hoidettiin Beogradi sta kasin. 

Tuossa va iheessa suoma laiset an tiikintutkij at e iviil osanneet edes kuvitella 
o maa in slit llultia Kreikkaan. Kreikkaan kohdistllva tie teellinen tyo tarkoiui kUy tlin
nossa klass ill is t<1 nlo log iaa e li mllinai s kre ikan kielcn , kulttuurin ja kirjalli slIuden 
tutk imu sta. Sihi lehliin Suomen ta i muide n maiden ki rjasto issa, jOlka o li vat kin 
y l een s~i se lv~i s li paremmin varuslettuja kuin Kreika ssa. Jo il akin yks iWi isill sllo mala i
s ia tutkijoita oli kaynyt Kre ikassa kreikkalaisten myontamil lli stipendei lHi , Ruotsin 
instituutin avull a tai muiden yhteyksiensa kauua, mutla useimmat nai sta ma tkoi sta 
jaiv3t llihinnli tieteelli seksi turi smiksi. Ticleellisia suhteit3 kreikkalai siin e i o llut ni 
meksik~ian , e ik li arkeo logisis ta kaivallksi s ta voinut olla puhetta. Muilla tieteenaloilla 
Kre ikka tuskin es iinty i la inkaan tut kim uskohtee na . Nykykrcikkaa opetettiin Hels in
g in y liopistossa va in peru skurssin tasolla . 

TU ll a isess3 tieteel lisessa Iyhj ioss ti Suo men Kuvalehti ju lkai si lokakuun 8. piii 
viinll 1982 He lsingi n yliopi ston rchlorin Nil s Oker-Blomin sivu n mittai sen pllheen
vuoron olsiko ll a "Suomelie oma Kreikan-in slituuni " (SK 41/1982). Siinli virologian 

Kans lcri Ni ls Oker- Blolll 

professori Oker-Blom verrasi tekniikan 
ja Hiaketieteen ed istysaske lia humani s
li sen kulttuurin pitkaan linjaan ja eh
dotti pysyviin suomalaisen insti lllutin 
perllstami sla Aleenaan. Sen tehtiiva o li 
si sllh teel li sen pienin voim in tll ken 
Kre ikkaan saapllvia tUlkijo ita ja opi s
ke iijoita. 

Vaikka tata kirjoitusta Suomen 
Kuva lehdessa on myohemmin siteerat
tu instituutin sy ntysanoina. il s Oker-
810m ei tietenkaan o lisi julkaissut aja
tlls taan ilman, eua sita ol i jo etukii leen 
va lmi ste lt ll. Si i t~i kertoo jo pe l kHshi ~i n 

se, eull ne lja pliivtia lehden ilmestymi 
sen jlilkeen e li 12. 10. 1982 Hels ingin 
yliopi slo lla jarjesleniin " kokous Suo
men Ateenan Insti tuutin aikaansaami
seksi". Puheenjohtajana toimi rehtori 
Oker-810m ja sihteeri na dosentti Paavo 
Ho hti Suomen Kult tull rirahastosta. 
Ltisnll o li vUl profcssorit Patrick Bru un , 



Sllomen Areell(l ll -illSrill/mill )/(/ i heer 11 

Maarit Kaimi o, Hen rik Liliu s, Pekka S uvanto , Ho lger Thesle ff, Rolf Westman ja 
Henrik Zilli acus, dosentit l aakko Frbsen, Pai vi Seta lli, Ari Si iri ai nen ja Kirsti Si
monsu uri seka kans li apaalli kkb l aakko NUllllll ine n, fil. tri Gbran Schildt ja pan kin
johlaja Lev i Ulfvens. Eraalmuul o liva t es tyneet saapul11asta. Puheenj ohtaj a "se losti 
tau staa ja lahtbkohti a hankkeell e perustaa Atecnaan Suo l11en Instituutti seka asiasta 
kay tyja keskuste luja" . Sen jalkeen Gbran Schild t "se losti Kreikassa kaymi aa n neu
votte luja konsuli Laza rakiksen ja suurl ti he ttil tis Eva-Chr istina Makela isen kanssa" . 

Si it a. mita o li tapahtunut ennen tala kokousla, e i siili li bn a rkistossa e ika ilmei
sesti l11uua ll akaan ole juuri doklll11entteja. Nil s Oker-Blom o n mybhemmi ssa puheis
saan maininnut , e tta aja tus synlyi 1980-lu vlln a lussa paakonsul i Constantin Lazara
kiksen k ~i ydessa Helsingin y li opi sto ll a. Tal11an vahvislaa Illybs ro uva Oker- Blom. 
Lazaraki s, pitk ~ia ikainen S uo men ja suomal ais ten ystava, ol i syksy ll a 1979 lahjoi tL a
nu t y lio pisto ll e paiio man kayteWi vaksi stipende ihin Kre ik assa harjo ite ttavia opinto
ja varten. Han tapas i Oker- Bl o min He lsingissa a in akin 4.9. 1980 ja 9.4. 1981 , luulta
vasti myos 26.5. 1982. Oker- Blomin larko itlama vie rai lu o n ilmeises ti o llut ntii sta en
simmainen, s ill li laakko Frosen mui staa hUnen vihjai sseen ep~i s ll o ra s ti instituutti 
han kkeeseen pienen konsislorin kokouk sessa jo 17 .1 2 .1 980. 

Oker-B lom o li toden nut , eUa Kreikkaa n Laza raki sin stipendilla Hihteva opi s
keJija lai nuod tutkija jai tiiysin vaill e sit ti tukea , minka Villa Lante Ita li assa tarjosi. 
Han viittasi my6hemmin useissa yhtey ksissa Ateenan -instituuttiin omana ajatllkse
naan, e ika o le mitaan syy ta epailla, e lli) han o li si lii oitellu t osuuttaa n. Ensimmai sia 
henkilbita, joiden kan ssa han keskusle li asiasla , o li vat aka teemikko Georg Henrik 
von Wright , Kreikassa ositta in asuva kirjailij a Gbran Schild t sek ~i professori Henrik 
Z illi acu s, joka o li mUlltamaa vuotLa a iemmin j aanyl e lti kkee lle Kre ik an ki e len j a kir
j a lli slluden pro fessorin virasta. Kaikki o livat , sattumaa tai e i, ruots in kiel isia. Ntii sta 
erity ises ti Goran Schildt tunsi asian omak seen, sill a se vas tasi han en omia toiveitaa n. 
SlIurlahe tlil as Makela isen mui stiinpa
noista loytyykin merkinla, etta Schil dt 
o li kevliiillli 198 1 hanen luo naan lou
naa ll a Atcenassa he iu ti nyt esi in aja tu k
sen instituutin perustami sesla. MJike
lainen o li pitanyt sitJi hyvJinJi ajatuk se
na mutla tyoJaana tOleultaa. O n hyv in 
mahdolli sta, e lla Sch ildl ja Oker- Bl om 
o livat kumpikin tahoillaan sUllnnite l
leel samaa asiaa. Schildt e i itse pys ty 
j alkjkateen J11ui stamaan , mi ssti va i
heessa h,in kYlkeYly i mukaan Oker
Blo min ideo im aan hankkeeseen. Georg 
Henri k van Wri ght mainitsee mui ste i
mi ssaan, eua ajatus o li si ens immaisen 
ke rran otettu esill e Nil s Oker-B lo min 
ja Goran Schil dtin valill ti han en kota
naan jlirj esletyillii pli ivii lli sill ii (Mittli v 
som.jag milllls del , 23 1), mutla tata ti e
toa e i voi enaa varm istaa . Schildt mui s
le iee, e tla asiasta o li s i laajemmassa pii 
ri ssa puhuttu eraill a rouva Helene PiHi ko ll suli COIISlantin Lazaraki s. 
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8jorkenhe imin pai va lli s illa. Van Wright e i 0 11 ut instituutin perustami sessa muuten 
akl ii vinen, ja myos He nrik Zilliacus vetaytyi va rha isessa vaiheessa as ian suunnitte
lu sta. 

O n s i lmiinpi s t av~Hi. etta suo ma la ise t anti ikintutkijat eiva. t o ll eet a lkuun lai n
kaan innostuneita in stituutin peru stam isesta. Esime rkiksi kre ikkala isen fi lo log ian 
henkiJ6kohlainen professori Holger Thesleff, joka l tihes a inoa na suoma laisena tutki
jana yll apiti 1970- lu vull a li e lee lli s ill yhteyksia Kre ik kaan, suhtau tu i s iihe n hyvi n 
varauk se lli sesti . Hane n mi e les taan Kreikan-suhteet o li s i taloude lli semmin hoidettu 
Villa Lante n kau tta. Muutkin klass illi se t filolog it pitiv~it hanke tta e nsin epareali s ti
sena. Yli opi slo ll a pe Jatliin e nne n kaikkea, e u a uusi in stituutli ki lpai lis i Vill a Lanten 
kanssa va lti o n raho itukses ta, va rsinkin kun kansanedustaja Sinikka Karhu vaara oli 
vara irtanut s iita Vill a Lante n valtuu skunnan kokouk sessa. Ensim mai se na Oker-Blom 
sai elokuussa 1982 mu kaan S uomen KlIlttullrirahasto n asiamiehen, klass illi sen filo
log ian dosent in Paavo Hohdin. Vasta myohe l11min syksyIHi 1982 tut kijat Hihti vatlaa
jail a rintama ll a ajamaan instituuti n asiaa. Kos ka Nils Oke r-Blo min vas tustamaton 
persoona llisuus o h in s til uutin e teenpain vievli vo ima vuosikausie n aj an , voi 0 11 a , etta 
ilma ll hanta lo ive olisik in o llut e pareali stine n. 

Saat ion perustami nen 

Han kkeesta ke rrotl i in i Imc i sesli e nsimmai sell ke rran julki suudessa 27.8. 1982 Huf
vudstadsbladet in e tu sivulla. Artikkel issa lodetl iin, eWi. " Ateenan Villa Lantea" suun 
nille li ne lihenk inen tyoryhma, johon kuulu ivat Ni ls Oker-Blom, Eva-Chri stina Ma
kelainen, Goran Schildt ja Paavo Hoht i. Asian tuntevassa jutussa mainittiin myos La
za rak isin s ti pelld i, an tii kintu tkijo iden epai lykset ja sUlInnile lmie n mone t avoimct 
kohdal. Erityi ses ti korosteltiin , ettei tavo itteena o llut Vi ll a Lanten tasoinen a rkkite h
toninen ymparis to vaan hyv in vaatimaton tuk ikohta. 

Paaos in laman anikkelin sekli Eva-Ch ri stina MakeHii sen raportoinnin pe rus
tcell a o petusmini steri6n s ill o ine n kulttuuri asiai nne uvos Malti G lIstafson laati 
4. 10. 1982 mini ster ion s isa iseell kayttoon Iyhyen mllis tion. Si in ti lodeuiin hankkeen 
peruslaht6kohda t ja mainiltiin, eu a ol i "ehdotettu sUlInnitellun in stituutin hallinnol
li sla s ijoi ttami s ta Saali o Ins titutum Romanum Finl and iaen (Vi ll a Lanten) yhteyteen 
ja/tai ala is lluleen" . Vill a Lante n p~ia tltijien kant.aa ehdotuk seen ei tiedetl y. Gustafson 
kirj asi myos, e ltei asia 011 ut muuten o lluI es ill a opet lls lllin iste ri ossa. Pian se kuite n
kin oli , s illa Illui sti o laaditti in Ni ls Oker-Blom in ja ku lttuu rimini steri Kaarina Suoni 
on tapaam ista van en 8.10. 1982. Kyseessa oli s i is sama paiva, jolloin Oker- Bl om in 
ki rjoi tus ilmestyi S uolllen Kuval ehdessa. 

T~ima li e nee o llut ensimmainen vira lline n keskuste lu mini s teriossa , va ikka 
Oker-B lom epail ellltitta o li es ite ll Yl hankelta kult1l1urimini ste rill e jossain Illuodossa 
jo aiemlll inkin . Edell a mainittu insti tuu ti n perustami sta valmis televa kokous ne lj a 
paivaa mybhe mmin 12.10.1982 totesi, etta " in stituutti pitai s i perustaa yksityis in va
rai n s i lie muodoste ttavan saat ion avulla" ja e u a " kun ins tituutti o n osoiuan ut to imi 
vuutensa , voi se saada raho itu sta opetu sminis te riolta" . Osanottajill a oli varmaan 
syyta uskoa taman kirjatun loiveen tote utu van, koska opetusmini sterion kansJiapaaJ 
likko Jaakko Numminen osa ll istui osan aikaa ti lai suuteen. Kokou s asetli tyoryhman 
suunnittelemaa n ins tituutin ja saati on perustamista. Tyoryhmaan kuuluiva t Paavo 
Ho ht i, Maarit Kaimio, Henrik Lilius, Ni ls Oker-Blom ja Goran Schildt. 
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Taman ja lkeen asiat eteni vat eritla in ri peasti. Ko lmen paivan kulu ttua lahetet
tiin ensimm ainen rahanpyynto kirje. Kahta viikkoa myohemmin tyo ryhma hyvaksyi 
jo lu on noksen saati on saanno iksi j a Hihe tti sen oikeusmini ste rioon esita rkastusta var
ten. Sa mall a pohdi tti in in sti tuut in to imitiloj a, saa tio n rahoitusta ja hall ituk sen ko
koonpanoa. Tyoryhman sihteerin a toimi koko ajan Hohti. Valm istelu jatkui talven 
aikana, ja maali skuussa 1983 ale ttiin ke rata vaad ittavaa 120000 markan peruspaa
omaa . Riittaval lupaukset lahj oituksista saat iin ilmeisesti huhtikuun puo li valiin 
mennessa, koska saati on perustavan koko uksen kutsu on allekirjo itettu 22.4. 1983. 
Tyoryhma o li siis to teuttanut tehtavansa puo lessa vuodessa . 

Suom.en Ateena1l - instilllu(in saiit ion siilitaj Cit eU p erllspaaOma1l illOVlltfajat 

A mer-yhtyma Oy 
Helsing in yli opi sto 
Kansal l is-Osake-Pankki 
O ulun y li opi ston tu kisaati o 
Sti flelsen for Abo Akademi 
Suomen Kulttuuri rahasto 
Suomen Yhdyspankki Oy 
Saastopankk ien Keskus-Osake-Pankki 
w. Thurings Sti f tel se 
Turun Yli o pistosaa ti o 

5000 mk 
20000 mk 
10000 mk 
5000 mk 

20000 mk 
20000 mk 
10000 mk 
10000 mk 
10000 mk 
10000 mk 

Suo men Ateenan-inst ituut in saati on perustavaan kokoukseen osall ist ui vat : Georg Henrik von Wright, 
Paavo Hohti, Nil s Oker-Blom, Kerkko Kei nonen, Piiivi Setii lii, Patricia Seppiil ii, Henrik Zilli ac us, Goran 
Barlund , Henrik Nybergh. Six ten Ri ng born , Aune Jiiaskinen, Chris ti na Walli , Kai Ono Donner, Holger 
Thes le rr, Henrik Li li us. Raimo Heino, John Lagstrom, Lars Peltersso n, Marianne Schaum an-Lon nqvist. 
Paavo Castren, Kalev i P6ykk6, lira Kajanto, Rolr Westm an, Kirsti Simonsuuri , Jaakko Frosen, Maari t 
Kaimi o, Jussi Korhonen. ( Kuva Yl iopislo- lehli 27.5. 1983, no 20, s. 8.) 
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Saation perustavaan kokoukseen kutsuttiin vi iti senkymmenlti ticlcen , taiteen ja t3-
louselaman edustajaa.joisla paika lla ol i 27. Lisa ksi paakonsuli Lazarakis. su urlahet
liltis MakeHiinen ja tri Sch ildt lahen ivtit Krei kasta tukensa saation perustam iselle. 
Kokous pide ttiin 11. toukokuuta 1983 Helsing in yl iopiston opettaj ien lehtihuoneessa. 
Sen avasi Nils Oker-Blolll, multa puheenjohtajana toimi Georg Hen rik van Wright ja 

sihteerina Paavo Hohti. Kokous hyvaksy i valmistellut saannot sekti siUiti on ensirnmai
sen hallilUk sen, minka ja lkeen lahj oiuaj icn eduslajar all ek irjoiltivat saadekirjan. 

Vaikka kokouksen valit se ma hall itus ryhtyi va litlomasti kesakuun alu ssa tyo
honsa va liaikaisena hallituksena, hi storian pyorti hidaslui nyt saalion ratLai ssa, kun
nes tarvittavat muodo lli suudct oike usministeri ossa oli hoidettu . Hallituk sen viralli
nen jtirjesttiytymis kokous pidelt i in runsasta vuotta myohemmin 10.9. 1984. Hallitu s 
valit si pu heenj ohtajakseen kan sleri Oker- Bl om in seka varapuheenjohtajaksi Krei kan 
kielen ja kirjallisuuden professorin Maarit Kaimi on, jotka oli vat johtaneet jo valia i

kaista hallitusta. Samassa yhteydessti nimiteuiin paakonsuli Lazarak is saation kun
niapuheenjohtajaksi. Suomen Ateenan In stituutin SlHi ti b merkittiin saatioreki steriin 
18. lokakuuta 1984. Tuolloin tapah lu mien pa inopiste oli jo siirtynyt Ateenaan. 

In stituutin pystyttaminen 1984-1985 

S~ii:itio n reki steroimi stoimet Suomessa olivat vain suu ren operaati on sivujuonne, sil
la samaan aik aan va lmi steltiin koko aja n itse instituutin peru stami sta. Jo marras
kUllssa 1982 sllurl ahetti His Makelainen oli yhteydessli plilikonsllli Lazaraki siin , joka 
vahvisti sekli hlinell e eu li kirj ei tse Oker- Blomille voivansa maksaa tulevan institulll

tirakennuk sen vuok ran. Kai kki suomalaiset kok ivat tuon lupauksen ratkai sevaksi as

keleek si eteenpliin . Lazaraki sin maksama vuositl.ai nen avustus jatkui instituutin kol
me ensimml:i ista toim intavuotta katlaen hyv in kaikk i huoneistosta ai heutu vat kulut , 
jopa y li ki n. Vaikka summ a (noin 25000 mktv) ei o llutkaan vuosi na 1985-86 kuin 
all e 10 prosenttia slili tion kokonai smenoisla, se oli ensimmliinen konkreeuinen poh
ja, jonka varaan instituuttia uskalletti in llihteli rakentamaan. Tliman suuren sy mboli
sen Illerkityk sen takja Lazarak isin asellla yhtenti in stituuti n perustaji sta on ansaittu, 
vaikka han muuten ei ol lut as iassa ak tiivinen lOimija. Vuoden 1987 jalkeen hanen 
taloudellinen liikkumavaran sa kapen i. kun han luopui yri tyksensajohdosta. eika han 
pystynyt entili tukemaan instituutti a enti seen tapaan. Lazarakis kuoli marraskuussa 
199 1. 

Inst ituuti n ensimmtiisen johtajan henkilostti keskustelti in tie tenk in heti alu sla 
ltihtien stiation hallituksessa. Oker-B lom oli si alu n perin toivonut tehtlivlian Paavo 

Ho hti a. mutta tama kieltaytyi use istakin syista. Syksylla 1983 pohdittiin myos vii i i
aika isen joh tajan valitsemi sta alku vuodesta 1984 muutaman kuukauden ajaksi pe

rustamaan instituuttia. T timH ei koskaan toteutunut , ja vuoden 1983 lopulla johtajak
si pyydeHiin klass illise n fil olog ian dosentti Paavo Castr. n. Han oli perehtynyt anlii 
kin esineelli seen kultluuriin j a saanUL kokemusla Suomen Rooman-i nstituuti ssa. Var
sin aista kytkentHli Kreikkaan htinell a ei ol lut - sellaisia vai telleita henkil oi ta Suolllen 

tiedemaai lmassa ei tuolloin voinutkaa n j uuri ltiyttili. Valinta osoiuau tui onnistuneek
si, si ll li uuden laitoksen peru staminen Kreikan kaltaiseen maahan vaati po ikkeukse l
li sla kykya luoda ja y lltipitali suhleita. Castren ktivi ensimmtii sen kerran Ateenassa 

vi ikon matkalla toukokuussa 1984, mutla varsinaisest i hanen tyosuhteensa alkoi sa
man vuoden syyskuussa. Johlajan palkkaus rahoitettiin tassti vaiheessa Suomen Aka-
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In sti tuuti n cnsimmaincn johtaja Paa vo Cas tren. (Va lok. He ikki Saynevirta) 

temian myontamall a henkil o kohtaise ll a tutkimu smaararahalla, jo hon saati o maksoi 
pienW lisaa, jona palkkau s o li si sama ll a taso ll a Rooman-instituutin kanssa. 

Syksy n 1983 ja kesan 1984 aika na instituutin perustamista Ateenassa valm is
te li ensi sijassa suur lahettiHis Make lainen. Yksi keskeis ista tehtavista o li toimitilojen 
lOytaminen . Makelainen t iedusteli ens in tiloja Kreikan kulttuurilllini steri Melina 
Merkourilta , Illutta se e i johl3nut tu lok seen. Sittemmin rouva Lii sa Tsagaraki palkat
tiin e tsimaan sopivaa huoneistoa. Han auttoi Illyos muil la tavoin in stituuttia koko 
vuoden 1984 ajan. Toukokuu hu n mennessti o li loytynyt kaksi mahdo lli sta huo neis
toa, joi sta sopi vampi sijaits i Kolonaki n kaupu ngi nosassa Likav itto u-kadun varre ll a. 
Paavo Castren jourui toteamaan , eua nykykreikan aantam iskaytannon ja suomen kie
len sanaston ominai spiirteiden takia suomalainen la itos e i koskaan vois i sij aita s iina 
osoitteessa. 

Kaikek si onneksi Castren tapasi suurlahettilaan jarj eslamail a lounaalla Ruot
sin instituutin johtajan Robin Haggin . Tamti ehdotti huoneislon vuokraami sta Akro
po liin etelapuo lel ta Makrijanni n kaupunginosasta lahelta Ruotsin in stituutt ia, jotta 
suo mal aiset voisivat a luk si kayttaa Ruols in ki rjastoa ja kokoustiloja. Ruotsin insti 
tuutin sihteeri Bodi l Nordst rom- Karidaki pani sanan kierttimaan naapuru stossa, j a 
lihakauppiaan aVllll a loydeni inkin nopeasti sop iva 149 nelio metrin huoneisto, joka 
vuokratti in syyskuun alu sta hiht ien instituutin ensimmai seksi toim itil aks i jajohtajan 
asun no ksi. Se sijait si osoi tteessa Propileon 30 Hihella sekti Italian eUi! Ruotsin in sti
tuutt ia. Huoneisto o li er inoma isessa kun nossa, ja se sisustettiin ptiaosin Suomesla 
lahjoiterui ll a huonekalu ill a. Ttissti o lival ratkai sevana apu na saatibn halliluksen ja
senten lisaksi Avotakan paatoi miUaja Leena Nokela sekti sisustusarkkitehdi t Rita ja 
Ahti Taskinen. Korkea n luo ntitu llin valttamiseksi huonekalut tuot iin maahan suurlti
hetystbn nim issa, vaikka ne eivtil o ll eetkaan Suomen valtion omaislllltta . Ajatuksen 
keksija ku itenkin ilm ia nto i mybhemmin suurlahetti laan asiasta, joll o in lama jo utui 
ik tivaan puhutteluu n Kreikan ulkomini steriossti . 
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Paavo Castren 
saapui Ateenaan perus ~ 

tamaan instituuttia 
kahden matkalaukun 
kanssa 9.9.1984. Jo h
taj an ensimmaisessa 
toim i ntakerto mu ksessa 
todetaan y timekkaasti : 
"Syyskaudelle 1984 o n 
o llul om;na;sla yhley k
sicn so lmimine n, muu
ton jarjeste ly, irtaimi s
ton Uiydentaminen, 
huo nekaluj e n kasaa mi 
nen, kodinkon eiden 
ase ntaminen ja tul evan 
ti eteelli sen loiminn an 
suunnittel u." In stituu
tin ensimmai siti kuu
kausia leimasikin her
moja repi va odottam i
nen , s ill li Suo mesta 
hanki tut huonekalu t ja 
kodinkoneet saapu ival 

Asiamies Anlli Arjava ja sihlccri Maria Mart zoukou. monien vii vytysten jal-
keen perille vasta l11ar

raskuun puolivlili ssli. S iihen aSli johtaja joutu i asumaan hote lli ssa ja suurHihe ltil ~Ui n 

residenssin vierashuoneessa. Samaan a ikaan han vasymatta tapasi muide n in stituut
lien johtajia ja kreikkalai s ia virano maisia lahes paivitttiin. Rahapula vaivasi loka
kuun 1984 puolivaliin , j o ll oin Lazaraki silta saat iin ensimm ainen avustu sera. Puhe li 
me n til a us muutettiin lokakuu n aJ ussa kiireelli sempaan luokkaan opetusmini s teri on 
paperin voima ll a. Se joudutlikin asiaa niin , etta puhe lin saatiin kytketyksi j o tammi
kuun toi sell a viikolla. Siihen as ti Castren soitli kaikki puhelunsa Ruotsin in stituuti s
la minuuttitaksan mukaan. l o htaj an ja s iivoojan li saksi muuta henkilokuntaa ins ti
tuutill a e i s ill o in vie la o llut, vaan johtaja sai tukea kay tannon jarjestelyissa lahinna 
suurlahetystOlt ti. Vakituine n puolipaivtiinen sihteeri palkattiin vas ta he lmikuussa 
1985. Tehttivtian tuli Suomessa opi skellut filologi Maria Martzoukou, joka on 011 ut 
ins tituutin jatkuvulltta yll ap it tiva voi ma siitti ltih ti en . 

Paastaksee n lopuJta mUlIUamaan om iin tiloi hin Castren lokaku un lopussa lai
nas i huo neka luja Ruotsin instituuti sta. Han raahasi raskaat sangyt ITIuutaman kortte
lin ma lkan Propileon-kadulleja ylos kolmanteen kerrokseen yks in . Valttaak see n s il 
minnakijo itti han s ijoilti muuton pimeaan iltaa n, jolloin alkoi kuiten kin sataa. Hi s to
rian perspektii vistti tuo kahde nky mmenen vuoden takainen hi kine n Illuutlo on jo osa 
ins tituutin tarunhohtoi sta syntylegendaa. Parin vii kon kulUltua saapui vat huoneka lut 
S uomesta. Osa nii s ta ol i kuitenkin suomalai see n tapaan tee-se- itse ma lleja. mika ai
heu tt i htimmennysta muuttomiehi ssa. He idan s ilmi sstitin ne o li va t lautoj a, naulojaja 
fUu veja , j o ihin hu oneka lujen kantajat e ivat koskekaan. Ylimatirai selHi rahalla muut
tokuorma saa tii n onnel li ses ti s isa lle. Seuraavat kaks i kuu kautta Castren ruuvasi kiin -
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ni huonekaluja. Se e i o li s i yl ip ~Uitaan onni stunut ilman lahetysto neuvos Erkki Hu itt i
se n uhrautu vaa apua. 

Ni ls Oker-Blom vierai li Ateenassa 11 .-24.9.1984 kansa invali sessa rehtoriko
kouk sessa. Tuolloin han neu votteli institu utin as ioista use iden kre ikkala is ten mini s
terien ja korkeiden virkami esten kanssa. In stituutti sa i Kre ikan opetu smini sterioll.a 
va li aikai sen to imilu van 13 .9.1984. Vars in a is ta lupaa ei vo itu hakea, ennen kuin mai 
den va1inen kuhtuuri sopill1u s ol i astunut vo im aan. Suoll1 i ol i ra ti fioin ut sopill1uksen 
tuoreeltaan kevatillti i 983, ll1ulta Kre ikka e i o llut tehnyt mitaan syksyyn 1984 men
nessti . Vi ivytys oli epailell13tta. luonteeltaan va in tekninen, koska kre ikka lai set ja e ri
tyisesti Paso k-puolueen ha llitus suhtautuivat suoll1a1a isii n j a instituu ti n peruslall1 i
seen kautta linj an mybnte ises ti. Suomalaisia a lkoi ku itenkin syksyn kulu essa hu oles
tuttaa instituutin avaja is ten kohta lo. Asia ratkesi, kun suurl aheuil as MakeHiinen ta
pasi Kre ikan ku lttuurimini sler in ve ljen , kulttuurineuvos Spiros Merkouriksen , joka 
lupas i au ttaa asiassa . Senja lkeen rat ifi oi nti tapahtui nopeasti , ja sopimus astui Kre i
kan puoleha voimaan he imik uussa 1985. 

Vali a ikainen toimilupa o H saatu opetusmini steri b lta, mika merkit si, etta Suo
men instituutti luok ite lti in ulkoma isten koulujen joukkoon. Varsin aiset tieteelli se t 
eh a rkeoiog iset in stituutit Kreikassa kuului vat kuitenkin kulttuur imin iste ribn ala i
suuteen. Koska instituutille haluttiin ehdottomasti j uuri tama status, lo pullis ta toi mi 
lupaa hae ttiin kulttuurimini ste rion arkeo logise Jta osasto ha. Tamakin va ihe a iheutti 
suomalai sissa ti e ltya hermostunei suutta , kun nes lu pa vihdo in myonneniin 14.5. 1985 
eh vi ikkoa ennen in stituutin j uhl al li sia avaja isia. 

Ins tituutin v ihki a iset 

Vihkiai se t jarj estettiin paakonsuli Lazarak isin kunniaksi Pyhti n Konstantino ksen 
paivana 2 1.5. 1985. Se on edelleenkin instituutin vuosij uhl apaiva, jolloin johtaja ra
porto i Ateenan tieteelli se lle yhtei sb lle in stituutin toiminn asta. Avaja isj uhl an jarjes
te lyis ta. vastasi tyoryhma, johon kuu luiva t suurlahe ttil ti s Makela.inen, lti he tysto neu
vos Huittinen j a Paavo Caslren. Heidtin taydelli sen yhte istybnsa ja minuuttiharjoitte
lunsa ansiosta avaja isv iikko on ni stuik.in ka ikk ien todistusten mukaan erin omaisest i. 
Monien vastaanoltoj en ja es itelmati la isuuksien kehystama varsinainen vihki a isjuh la 
jtirjeste ttiin Ateenan Akatemian juhlasa li ssa, joka o li his toriansa aikana tata en nen 
va in kahdes ti luovutettu ulkopuo listen kayttiiOn , koska se ede ll ytti kaikkie n akatee
mi kkojen yksimie lisen suostumuksen. Pa ikalla oli runsaslu kuinen j oukko s ll omala i
siaja kre ikk a lai sia seka u lkomai sia dip lomaattej a ja arkeoiogisten instituutt ien edus
taj ia. Kan sle ri Oker-B lomin avauspuheen jalkeen professori Maarit Kailllio piti j uh
laesite lman kreik.kala isen traged ian ymmartami sestti seka metropoii itta l o hannes 
kirko n ja valtion suhtei sta Bysant issa. Mu siikkia esittival professo rit Arto Noras 
(se llo) ja Tapani Va lsta (piano). 

S uo men ha llituksen puo les ta in stituutin avaja ispuheen piti kulttuurimini ste ri 
Gust.av Bjbrkstrand . Kre ikan ha ll ituksen edu stajasta sen sij aan va lli tsi jannitys vi i
meisiin sekunte ihin as ti . Ku lttuurimini steri Melina Merkouri jo utui jaamaan poi s ti 
laisuudesta - syyk si illl10itetti in vatsatauti , mutla myos maan poliittinen tilanne o H 
lahestyvien vaa lien takia hyvin kirea . Hetkea ennen j uhlan a lkua sali in ilmestyi kuin 
taivaasta lehdi sto- j a tiedotusasioi sta vastaava mini steri , Ateenan y liopi sto n rehtori 
Mikh alis Stathopou los, joka ministe ri Bjorkstrandin puhee n jtilkeen huomas i, ette i 
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Suu rJaheni las Eva-C hri s tin a Make li:ii nen ja rehtori 
Mikhalis Stathopou]os. 

paikall a o ll ut muil a minis
lereita, ja ric ns i korokkeel
le pit a l11 a~in Kre ikan ha lli 
tuksen puheen. Suu rin osa 
yleisostti tuskin huomasi 
hti mmennystii, mutta yks i 
kreikkalainen sa nomalehti 
otsiko i seu raavan a piiiviinti 
rapo rninsa juhlas ta: .. Apu
iai smini steri ' pc Jasti ' til an
teen", Kreikan hallitu s e i 
suinkaan vaheksynyt insti 
tuulin pe rustami sta s in ii n s~i , 

vaan piiii mini ste ri Andreas 
Papandreou jarjes li henki 
loko htaises ti j uhlaloun aa lle 
tekno logia- j a tutkimusmi 
ni steri Georgios Lianiksen 
korvaamaan pai s j ti anyttii 
kulttuurimini steri Merkou
ria. 

Avaj a isis ta julka is
tiin Kreika n lehdi stossa yli 
20 arti kkeli a, mika ol i 
poikkeu ksell isen hyva leh
di stopeitto ta ll a iselle til a i
suudelle. Osa j utui sta o li 
lyhyitii ma in intoj a avaj a i
s isla tai vas taa notois ta, 
mutla muuta mi ssa paneu
duni in ta rkemmin ins titu u
tin (Oiminta-aj atukseen ja 
tulev iin tutkimuskohteis iin . 
Paikali a o ll ei ta henkil oita 
lueteltii n runsaasti, multa 
ehka useimmin toimittajat 

mai nitsiv3 t myonteises ti " nuo ren" min iste ri Bjorkstrandin, "valovoi maisen" suurla
hettiHis Make laisen se ka "sate ilevan" metro poliitta l o hanneksen. Maamme o rtodok
si nen kirkko heralti nyt kuten myohemminkin kre ikkalaisten erityista kii nnostu sta. 
Suo mi o li heille Kreikan tapaan pi eni siniva lkoinen ortodoksinen kansa suurten ja 
vaaralli sten naa purien keske lHi , tai e raan toim ittajan kynaa siteera ten " kreikkalaisen 
usko n ja ortodo ksisuuden titi rip iste Pohj ois- Eu roopan moneen kertaan jaa tyneell ti 
a l ueella". 

Suo malaisten tiedo tusvti line iden huo mi o oli tti han verra ttuna rajoite tumpaa. 
Hufvudstadsbl adeti n sill o incn nuor i to imitlaja Erik Wahl stro m kirjoilti avajaisista 
laajan sclostuksen, jossa mm . luo nnehti min is te ri Bjorkstrand in puheeseen si sa lt y
nytta Iyhyu a kre ikankieli stti osuulta sano illa "urusel grek iska". Ttima ei mini sterion 
mieles ta 0 11 ut aivan o ikeu tetlu a, koska puhe oli edell isena yona (pienen alku vas tus-
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le lun jalkeen) huo lelli ses ti uudell een kaan netly instituuli ssa, si la o li harjo ite llu yo lla 
su urHihetyston autonkulje ttajan av ustuksella, ja jo ka tapauksessa se teki kreikkalai
seen yleisoon hyvan vaikutuksen. 

Avajai sten jalkeisena paivana professori Henrik Lilius esitelmoi vie la suo ma
lai ses ta uu sklassisesta arkkitehtuuri sta. Vihkiai sviikon paatteeksi saation hallitu s ja 
kutsuvieraat purjehtivat la ivanvarustaja George Pappadaki sin omi stamalla ja rou va 
Marj atta Pappadakisin emannoi mall a hyvin varu ste tulla huvijahdilla Samokselta en
sin Patmoksell e ja sinen Leroksell e. Pappadaki s oli in stituutin ys tava, jo ka ennen 
kuolemaansa ehti tukea sita lahes yhta suurell a summall a kuin paakon suli Lazarakis. 
Seuraavana piiiviinii pidettiin hallitu ksen kokou s Leroksella tohtori Schildtin hu vi
lassa. Purjehdus plilitlyi Kos in saarelle . Muk ana o lijoi lle matka jlii mieleen. 

Saation paattajat 

luridi ses ti ja myos ktiytannossa Suo men Ateenan-instituutti on yhHi kuin sita y llapi
lava saatio. Saation tarko itu ksena on saantojen sti mukaan " tukeaja edi staa tietee lli s
ta Kreikkaan liiuyvaa tutkimusta sekii ta ite ita". Tata tarko itustaan se lOteuttaa "pe
rus tamall a j a yll apitllmalla Suomen Ateenan Instituutti a". Instituutin y lin paaWiva 
elin on siten saatibn hallitus, jo hon alkuj aan kuului yhdeksan ja vuo nna 1988 (Qteu
tetun saantOmuutoksen jalkeen kaksitoista jasentti. Hallitu s taydentaa itse itsensa. 

In stituutin perustami sva iheessa kesasta 1983 kevaasee n 1985 saati on hallitus 
oli hyv in aktii vin en toimielin , joka kokoontui tiheaan, parh aimmillaan kerran kuus
sa, ja osa llistui ak tiivises ti kaikkeen suunnitte luun . Sitten kokoukset harveni vat ja 
Iyheni va t, erityises ti kun hallituksen jasenmaara oli noussut kahteento ista. Instituu-

$aation hallituksen kokous Aleenassa lokakuu ssa 1992: Hi lkka Hamalaine n, Kerkko Kei nonen, 
Pek ka Herlin, Antli Arjava. Pliivi6 Tommil a. Nil s Oker· Blom. Maari t Kaim io. Paavo Cas tren. 
GUSla f Se rl ac hius, He ikki Toikka . Henrik Ulius. Kuvan olli Palric ia Seppii lti. 
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tin to iminn un a lk aessa asettu a uomiinsa ra tkaisut pyrini in va lmi ste lemaan nii n pit
kli llc. ctt ti ha llituksen kokouste n rooli o li encmman valvova ja lo leava kuin ideoiv3. 
Asioide n valm iste lu ssa ja j uoksevicn asioide n ratk aiscmi sessa yha suu rempi osuus 
oli halliLuksen Lyovali okunnall a. Siihen kuului puheenjohLaj an. varapuheenjohL ajan 
ja s ihteerin liskiksi yhdesl ti ko lmeen l11uuta jasentii. 

In stitulltti a pe ruste ltaessa Suomcn Roo man -ins tituutti loi mi monin tavoin esi
kuvana. Pi:i~il 6ksentekoe linlen suhteen saati oiden ha llintomallit kuite nk in e rosivat. 
Atee nan-jnstituutill e e i pe ruslcttu laink aan laajaa va ltuuskuntaa, j ossa cri yhle iskun
tapii rit o li s ivat edustcLtuina. Sen sijaan Atcenan- in stituulin hallitukseen valiltiin jat
kuvas ti tlll kijoiden li siiksi yrilysjohtaj ia sekti tnuila kulttuuri eliiman tai hallinnon 
ed ll stajia. Hallilu ksen jasenen lehlHvll o li riiltavlin vas tuullinen heratlalikseen ki in 
nostu sta mlltta e i liian tyo His karkottaakseen raskaimman sarj an pti ti tt tij tit. Tul oksena 
o li laajapohjainen ja arvovaltainen plilitoksentekoeli n. jota tlltkijoiden ja tlltkimus
alojen keskinti inen ki lpail u ei hallin nut. Stiati on halli tus e i li ene tehnyt yht ~Hin plili
tosta atinesltimall ii. Tata voi joku luon noll ises ti pi taa myos heikkoutena. 

HalliLuksen vi ralli sesLi jarjesHiyLyessa syksy lla 1984 saaLion valiaikaisen hal
lit ukse n sihteeri Paavo Hohti pyysi vapautus ta teht avlis tiHi n. Suomen KulttulI rirahas
to n asiamiehena han ei halun nut o lla s~iat i on ha ll itu ksen j asen. Han jai kuitenkin tyo
va liaku ntaan ulkaplloliseksi asiantunt ija ksi. Stiali o ll e pati tetli in nyt va li ta eri kseen 
asiam ies ja sih teeri. As iami eheksi valittiin hallituk sen j asen, apul aisprofessori 
Chri sloffer Eri csson j a sihteerik si hUll1 anis ti slen ti eteiden kand idaatti lI ari Numll1i. 
Parin vuoden kulllessa as iami ehen tehtavU havaittiin ku itenki n tarpeettomaksi j a si i

InSliluulin loinen johtaja Jaakko FrOsc n. 

ta luovutt iin . Sen j ~i1 -

keen hallilU ksen sivu
loiminen sihteeri hoiti 
kayhinnossli myos as ia
l11 iehen tehtav ia. Il ari 
Nutnmen Hihti essa Roo
maan jo Il1UUla ll1 3n kuu 
kallden klllUltll a helmi 
kuussa 1985 hanen Li
lal leen sihLeeri ksi OLeL
tii n filoso fi an ja kall p
paLi eLeiden y l ioppi las 
Anui Arjava. Ttima loi
mi si hteerin li se ll raavat 
kaksitoista vuotta vti i
tellen si na aikana 10h10-
riks i. Kun Arjava 11Iopui 
LehLav;;sL;; vuoden 1996 
lopll ssa, uudeksi sihlee
riksi valittiin ti loso fi an 
maisteri Harri Markku
l a. Vuoden 2005 alUSLa 
s ihteeriksi on va littu fi 
losofi an mais teri Mar
jaana Vesterinen. 

Instituut in lOisen 
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InslilU Ul in s:iiit ion halli lu kse ll to ine ll 
puhecnjohlaja kan sleri Lau d Saxcn 

Insl ituulin siiali6n hallituksen ko lmas 
puhee njohtaja rehl ori IIkka Nii ni luoto. 
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johtajan, dosentli Jaakko Frosenin toill1 ikaudell a 1988- 92 laito ksen lOimin ta vaki in
tui . Seuraavia johlajia va li ttaessa s~Hition hallitus aina kes kustel i mahdolli suudesta 
j uli staa tehtava avoimest i haettavaksi, kuten Vi lla Lantessa o li yleensa teht y. Joka 
kerran p~Hid y ttiin kuitenkin s iihen. e tt a ty6va lio kunta kesk uste li suljetussa pi ir issa 
ll1ahdol lisista ehdo kkai sla j a ha ll itu s valt uutti sen jalkeen pllheenjohtajan kysYll1aa n 
ehdokkaan suostull1l1sta, joka aina saa tiin kin. Menette ly johtll i sii ta . e tHi sopi vien 
ehdo kkaiden maaraa pidett iin pitkaan lii an rajo itett llna mielekasla hakuki errosta 
varten. Ajatu s ol i todennakoi ses ti o ikea. Vaikka mahdo lli se t vaihtoehdot pyrittiin 
ai na ka rtoittamaan mahdo lli simman hyvinja ha llitus oli paat6ksissaan yks imi elinen , 
ratkai sllja lu on no lli ses t i useinkin myos arvostelti in ja lk ikiiteen ulkoa pain. Vasta 
vuonna 1999 jarjeste ttiin ensimmai sen kerran johtajan tehtavas ta. avoin haku , johon 
patevia hake muk sia tu likin suuri jOllkko. Nama o li va t jo os itta in institulItin itsensa 
kasva ttam ia tohtoreita. 

Saati o n saantojen mukaa n yksittai sen hallituksen jasenen to imikausien maara 
on raj o ite ttu 12 vuoteen. Va ikka joitakin a lkuperai sen hallitu ksen jasenia o li luopu
nul hallituk ses ta jo aiemmin , paaosa perustajaj asen isla istu i hall ituksessa edelleen 
instituutin tay ttaessa kymmenen vuotta. Vuoden 1994 lopussa puheenj ohtaja Nils 
Oker-B lom, joka tuolloin o li saanut arkk iat rin arvonimen . yll a ttaen sairastui vaka
vas ti ja menehtyi tamll1 ikuun a lussa 1995. Hanen kuolemansa o li surullinen menetys 
kaikille instituutin parissa toimi nei lle. Oker-Blo ll1in saa ntomaarai sten toimikausien 
maara oli kuitenkin tay tt ymassa, j oten han olis i j o ka tapa llkscssa jOll tllIlu t jaa ll1aa n 
pois hallitu ksesta he lm ikulln vuosiko ko llksessa. Sen tak ia scuraava n puheenjohtajan 
valintaa oli mi ctitty jo hyvissa ajoi n piencssa piiri ssa . Seka Oker- Bl omin etta hall i
tuksen toiveiden mllkai sesti uudeks i puhee njohtajaksi suostui He lsing in y liop iston 
kansle ri Lauri Saxen ja varapllhee njoht.ajaksi vuorineuvos Gu staf Serlachius. Vuosi-
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na 1994- 97 vaihtui Hih inna enimm aiskausisaannbn takia kaks i kolmasosaa halli tuk
sen jasen ist. ti, jOle n toista vuosikymmentaan instituutti aloitti laaj alti uusin vo imin. 
Vuonna 2000 varapuheenjohtajak si s iirtyi kreikkalaisen fi lologian professo ri l aakko 
Frosenja vuo nna 2003 puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston rehtori II kka Niiniluoto. 

Talous vak iintuu 

KUlen jo ensimmaisessa perustam ista valm iste lleessa kokouksessa o li ajalei tu , insti 
tuulin talous ei pitkaan voinut lOim ia pelkasltian yksityisten lahjoitusten varassa. 
Valti onapu oli ai noa reali stin en keino yll api ltia in stituuui a ulkomaill a, o lipa se mi
ten pieni tahans3. Nil s Oker-Blom vannasti a Hi asian esiin jo ensimm aisell ti vierai 
lul laan opetusmini steri n luona . Uusi instituutt i sijoinui luontevasti mini ste ri on kor
keakoulu- ja ti edeosaston ala isuuteen kuten Vi lla Lante, mutta alu sta lahti en silla oli 
tii viit suhteet myos ka nsainva listen as ioiden osastoon. joka myohemm in raho itti 
Suomen kulttuuri -instituutteja . Korkeakou lu - ja ti edeosasto lla osatti in reali sti ses ti 
odottaa, elta hanke. jota Oker- Bl om markk ino i vaatimatto mana avauksena, en nen 
pitkaa tul isi edellytta mtitin sie lta tasa isena virtana veronmaksaji en rahoj a. Siksi 
osasto ll a suhtauduttii n in stituuniin a lu ksi hi eman varaukselli sesti . Oker- Bl om kui 
tenkin sai mielestaan ri itt tivtin varmuuden tues ta, niin e tla uskalsi lahtea toteutta
maan ajatustaan . Seuraavin a vuos ina in stituutti voitti mini steri on 11Iottamllksen puo
le lleen, ja sittemmin valtion tuki ylitti l110nin kert aises ti sen, mi sta o li alk uun osatlu 
haaveilla. 

Loppuvuodesta 1985 saa tio lahes tyi opetusmini ste riota vira lli ses ti kirjeella , 
j ossa esitettiin va ltion tukea in sti tuuti ll e vuoden 1987 a lusta. Mini ste rio n korkea
koulu- ja ti edeosasto vas tasi kirj eeseen peri aa lteessa myonte isesli kesa lla 1986. Se 
11I pasi esiWia saa ti o lle va lti onav ustu sta valt ion veikkausvoi ttovaro ista 1.7 . 1987 ltih
tien, jo ll oi n instituutli tuli s i toiminee ksi ko lme vuotta yksityisin voimin. Ministe ri o 
kuitenkin korost i. etta va lti onapu katLa isi va in kolmanneksen instituutin kokonaisku
iui sta. Loppuraho itus saa ti on tuli si edelleen hankkia mui sta lti hte ista. Kansainvali
sen osaston budjeti ssa o li ilmeises ti tuossa vaiheessa kohtuullises ti li ikkumavaraa, 
e ika se nahnyt instituutin peru stami sessa ta loudelli sta ongclmaa a inakaan oma lta 
kannaltaan . Vuon na 1986 heitc ttiin es iin jopa ajat us Atcenan-in stituutin profilo itu 
mi sesta kulttuur i-instituutiksi, mih in saat ioll a e i kuitenkaan o llut ha lukkuutta. 

Saatio n nakokulmasta asiat o livat nyt kehitty massa siihen suuntaan kuin oli 
toi vottu . Ministerion tavoite, etta saati o pysty is i hankkimaa n kak si kol mannesta ra
hoituksestaan mui sta lahte ista , e i ehk ti alkujaankaan o llut aivan vakavaksi tarko itet
tu . Vuosina 1983-87 oli ky ll a pystytty keraamaan instituut ill e lahjo ituksina Suomes
ta j a Kreikasta yhteens~i 570 000 mk . Lisaks i SlIomen Ku lulIurirahasto vas tasi insti 
tuutin ensimmai sen tyoryhman stipendeista. Nopeasti kavi kuitenkin selvaksi, ettei 
lahj oituksina voitu jalkuvas ti kerata samanlaisia summia, e ika saa ti o lle o llut mah
dolli sta kerata o maisllusmassaa . j o ka takai si merkittav ia sij oitustuottoj a. Samaan a i
kaan seka in stituutin kokonaismenot etta valtionapu kasvoivat tasa isesti , mika o likin 
vas ta perustetul le la itokselle luon nol lista . Niinpa jo het i vuonna 1988 vars in a inen 
valt ionapu ka ttoi yli puo let instituuti n menois ta, ja 1990-lu vull a osuus o li noi n kol 
me ne lj annestti. Lahj oitusten li saks i in stituutti sai merkittavia tul oja asumi smaksui s
ta, jotka pei tti vat suuren osan kiinte istojen ku lui sta. KlIn a rkeologisiin kai va uksii n 
saat iin vuosituhannen va ihteessa saati oiden tukea, laski valti on osuus budj eti sta kah-
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tee n ko lmasosaan. Ka iken ka ik kiaan va ikka saatl o n paaas ia lli seksi tehUivaksi jtii 
ohj ata valti on myonta mia varoj a instituutill e, sen vas tuull a o li ede lleen hankkia me l
ko is ia suml11i a myos muua ll a. Ta mii Hl kas i j atkuvH n pi e ne n rahapul Hn j a s ita vaSlaa
van stitis tavaisyyde n ins tiLulItin to iminn assa. VapHachto iseen Lybhon pe rus tu va saii
tioma lli o n ilme isen ha lpa lapa ho itaa puo li va lt io lli sen in stitu utin ha llintoa: sUti ti o n 
Ol11 at to imintak ulut o livat vuos ie n mittaan noin 3 prosenlt ia ins tituu tin budj etista. 

Ins tituu tin tiu kka mutta astc itta in j atkuvas ti parancva ta lo us koki ko lhuja 
1990- lu vun a lu ssa yhdcssti Suo l11 c n markan ka nssa. Markka devalvoiti in ensimmai
sen ke rra n pitki in a iko ihin syksy ll ti 199 1. In sti tuutti o li va luutta kurssien suhlcen 
verrau av issH tuo nti yrityksccn : tul o l o li vat markoissa. mcnois ta puo le t d ra khmoissa. 
Yks i prosentt i deva lvaati o ta me rkits i tuo ll o in ins titu utiJl e 5000 markan Iisakuluja 
vuodessa. Samaan aikaan instituutin tyontekija t n ~iki va t pa lk koj c nsa oSIOvo ima n 
kars ivlin. mi sta aihe ului ymmarre tt avi:Hi kirje lmo in tia. Syksy ll a 1992 markk a j outui 
uude n hyokk ay ksen ko hteeksi j a piitis te ttiin ke llumaan . jo ll o in se taas me nelti ar
vos taan tois takymme nt a prosentt ia. Ins tituutin ys tavli. matka il uyr iWija Lazaros Vi
zanti adi s soiui as ias ta aa muvarha isell a inst ituutin s ihteerille Ma ria Ma n zoukoulle, 
e nne n ku in as ia o li kre ikka la iste n pan kkie n tiedossa . Tlima ehti s il loin va iht aa koko 
in stituutin markka tilin s isa ll on vanhaa n ku rss iin pelas taen sati tio ll e erotuksena no in 
10000 Inarkkaa. Kun opetus mini s te ri o tuli in stituutin av uk si li sUmUtirti raha ll a seka 
199 1 e lta 1992, deva lvaa ti o is ta selvilt i in lo pulta vahin vaurio in . 

Sen j a lkeen kun ins tituutin johtajan pa lka nmaksu s iirtyi S uo men Akalem ia lta 
stiatio ll e vuo nna 1987, ins tituutin sllomala ise t tyon tek ij ti t eivat ma ksaneet ko timaa
ha n la in kaan tuloveroa, koska he viellivat yks ity isen tybna ntajan pa lve luksessa 
tyoske nte ly maassa yht tijaksoises ti y li kllu s i kuuka lltt3 . Taman lainsaadanno n tarko i
tuksena o li es taa ka ksinkerta ine n verotus. Tosias iassa tyontekijti t eivat ma ksaneet 
ve roa myoskaan lyos ke nte lymaahan . Tama o li tuohon a ikaan yle ine n kay ta nto il 
me ises ti ka iki ssa S uomen ul komais issa ins tituuteissa. Er it yisen luonteva lta se tu ntui 
Kre ikassa. j o lla o li suuri a va ikeuks ia veroltaa omi a kaan kansa la is iaan he idan lode l
li s is ta tulo islaan. Hyoty vero tto muudes ta ko itui insLitllute ill e e ika tyonte kij o ill e t 

jo ide n palkka o li mito ite ttu netto lul on mu kaa n. (Lse oma ksuttu verovapa lls o li aina
kin A teenan- in stituuti ssa seurausta ti etamattomyydes ta pike l11min kin kuin suunni
te lma llises ta ri ko lli suudes ta: ka nsainval ine n vero- ja sosiaalil ain siHida nto e i o le e ri 
Iyisen he lppotajui s la, j a tassti seura lt iin Villa La nte n kay ta ntoa. Lo pulla ope tu smi
ni s te ri o vihjai s i as ias ta in stituute ill e, ja pian se nous i myos le hdis to n huo mi o n koh
teeksi. Ve roj a a le ttiin til ittaa Kre ik kaa n e lokuu ssa 1997, e ik a la ilto mas ta me ne tte
lys tH koskaan ko itunut m ittiti n seurau ksia. Si ktil i kuin kre ikka la iseL o liva t kiin ni tta
neet as iaan edes huom iola, he lieneviit o ta ksuneet. e tta in stit uutin tyontekijat o liva t 
va lti on pa lve luksessa j a s ill ti peru steell a maksoiva t veronsa ko til11aaha n. Kre ikan 
ve ro tus o li suhteelli scn kevytta , j a senkin va ikutu s ko mpe nsoitiin he nkilbkunnall e 
pa lkanko ro tu ksell a. 

Vuonn a 1986 ins tituut ille perus tettiin Ruots in ma llin mu kaan ys tavayhd is tys. 
Sen e nsimmaiseks i puheenjohtajaks i va litt iin e meritus arkkipii spa Mikko Ju va j a 
sihteeriks i apula isprofessori Chri stoffer Eri csson. Yhd is tys kokoaa instituutin toi
minnasta kiinnostune ita y ksity ishe nkil o itti j ti rjesttien he ille es ite lmatil aisuuks ia j a 
johdelluja kulttuurima lkoja Vti lime re n a lueell e . Yhdi s tykscn pe rus tam aa j asenl e hti 
He liko ni a to imite ttiin va lill a yhdessti Villa La nte n ysUi vie n kanssa. mulla s itte l11J11in 
j ti lkimmaine n yhdistys p~Hitli erota yhte is tyostti. Suo me n Ateena n-in stituutin ys tav i
e n j asenmtiti rti on o llut lIseita satoj a. Se ra ho ittaa saannoll ises ti tut kij as tipendej ii ja 
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on ajoitlain PYSlynyt tarjoamaan keraam ilHUin va roill a in stituutille muutak in talou
de lli sta tukea. Merkin3vHi tutkija s tipendej ~i o n 1990-1u vun lopuJta Hih tien saa tu 
muiltak in tahoilta. mm. laivanvaruslaja Nikos Vernikos-Eugenidckscn 1997-200 1 
lahj o ittama Goran Ehrnrooth-I11ui slostipendi sekti Loui se ja G6ran Ehrnroothin Saa
l ion vastavuoroincn Eugenides- l11uistostipendi 2003- 2007. 

In stilUutin omi e n til oj en hankinta 

Nil s Oker-Blom ha lu si ticlOisesti , etta instituutin alun pi li a li a suhteelli sen vaatima
ton. Siihen tarkoitukseen ensimmainen vuok rattu huoneisto sopi hyvi n. Kaikki toki 
yml11 ars iv~it , ettei instituutti voinu t kauan wimia johtajan asunnossa. SieWi jaljes tet
tiin Iahinna seminaareja ja pienimuotoi s ia vastaanottoja, lue nnot ja muut y lei sbti la i
suude t o h pideltava ulkopll olis issa ti lo issa , use immitcn Ruotsin tai Ita li an instituu
te issa , j o tka s ijaitsivat Hihell a. Mybs instituutin hankkimat kirj at sijo ite ttiin lois tai 
seks i Ruots in instituuttiin. Kaikki lama li sasi Suome n kiito ll isuudenvelkaa ruo tsala i
sia kohwan , jotka ol iva t a lusta lahtien antaneet ka ikkea mahdol lista apua in stituutin 
peru stalll isessa. Velkaa saat iin osinai n maksetuk si 1990-lu vun puo liva li ssa , kUIl 
ruotsa la is ten in stituuttia ko rj auiinja he saiva t vuorostaa n kaytlaa suo malai s ten til oja 
hy vak seen. 

KevaU II U 1987 Ruo tsin in stituutin johl aja Robin Hagg mainilsi Paavo Castre
nille a ivan o l11 an instituutti nsa naapuri ssa samassa ko rtte li ssa sijai tsevasta kaunii s ta 
mutta huo nok untoi sesta rakcn nuksesta , joka oli tullul myyn li in (k uva s . 6 1). Se oh 
todellinen remonttitaitoisen unc ima. Paavo Castn! n on ke rto nut ta lon ostosta seuraa
vasti (Maassa maan la val/a: Eurooppalaisen rapakullllUlrin juuril/a, 207-8 ): 

" Ateena lainen huuto kauppa on kokemus sinansa. Meidan lapa uksessamme 
sen oli maara tapahllla sllnnunta iaa muna kel lo 9- 12 kaupu llg inla lo ll a. Mukaan tullUl 
kre ikka la inen juri stimme sano i ku itenkin , e tte i miHian o lennai sta tapahtui si ennen 
kuin kYlllmenen minuuttia ennen m~iadiajan umpeutumi sta . Tunno lli sesti I11 cniml11e 
kuitenkin paikalle jo yhdeksaksi, j a pienen e tsimi sen jti1keen nuori na ispuol inen 
huutokallppamekl a ri Ibys i jonkin louko n, joka o h auki ja jossa lOimi tu s voitai siin 
pitaa . Han tarkis ti huo le lli ses ti paperimme j a merkitsi mui stiin , etta tarjos illlI11e va
h ~in rajahintaa ene mman - itse asiassa meill a ei o ll ut juuri enem paan mahdo lli suuk
siakaan. S itten a lkoi j annittava odotu s. Arvasimme, e tta j os j o ku vakavasti o tettava 
kei notte lij a haluai si o staa tontin , me iIHi e i o lisi mitaan mahdo lli suuksia kil pai ll a. 
Paika ll a kav i Illuutami a epail yttavan nakbi sia hen kilb itti , mutta he e iva t se lvas tikaan 
o lleet va rautuneet esinamaan tarjo usta , vaan oli vat laskeneet se ll varaan, e tta kun 
hyvaksyu avaa tarjousta e i tuli si, he voisivat ostaa kiinte istbn vapaasti varsin ed ulli
seen hintaan. Ke ll on viisar il Hihen ivli t puoJta pai vaa, j o ll oi n huutokauppati la isuus 
piiiiltyi si, eika yhlaa n muula larjousla olluI lehly. Kell o 11 .55 oven eleen pysahly i 
tyy likas italialainen urhe iluauto , jo sta astui ulos yhta tyylik as he rrasmi es . Rauhalli 
sesti han he itt i juuri sopiva n kokoi sen siannahkasalkun auton kato ll e j a suki het ken 
lll11utenkin 1110 ittee tonta tuk kaansa. Sitten han astui - meidan kaikki en seuratessa 
toi se ll a silmall a hanta ja toisel la kelloa - noi n 11 .58 suo raa paa ta mek lar in e teen, 
he itti lauk kllnsa ti ski ll e - j a kysyi hti ne ita ti eta j onnckin ihan mUll a Jle. Han varmaan 
ihmette li , kun me kaikki muut hllo neessa olij at purskahdimme huojentuneeseen nau
ruun . Asianajaj amme ken oi Illybhemmin , e tta dramaattinen tii anne, j annittyneet il
meemme j a j ~innityksen laukeam inen o li si pitany t saada ikui ste tuiks i filmill e ." 
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TUma kiinte istO (Zit rou 16) os tc ttiin 14.6. 1987. Vuoden lopull a sen vie rei ncn 
rakentamato n ronlti (Zitrou 14) tuli myos myy nt iin ja jti lleen suorastaan pilkkahin
laan. Suo men valtio os ti senkin ripeasti heti seuraavan vuoden a lussa. On vaikea sa
noa, hurnutiinko o pelUsmini sleriossii, kun instituuti n ed llstaj at kohta taman jalkeen 
rap0rloivat . ett. samassa kortteli ssa o li myynni ssa kolmas ha lpa tontti (Zit rou 18). 
10ka tapauksessa ministerio teki opetusmi ni steri Chri stoffe r Taxe llin johdolla vel
volli suutensa yhta jarkkymatta kuin aikaisemmink in ja pelasti vieHi taman tlllevai
slluden mahdo llisuuden SlIomen mall rHysvaltaan kevii ttal ve ll a 1989. Kansli apati ll ik
ko l aakko Numminen on toden nut , e tt ll kaikki os topiHito kset tehtiin mini ste ri ossa 
ennenkuu lumattomall a vau hdill a, mitli instituutissa kin on aina mui stcnu kiitc llti , 
Ptiatoksissti epai le matta auttoi paitsi to ntlien halpa hinta myos va lt iovarainmini steri
on suopeus as ia ll e . 

Instituutin paarakennukseksi va liuu Zi trou 16 o li rakennustekni ses ti niin han
kala tapa lls, cu a scn korjalls c li ktiytti nnossti lIude llec ll rakcntaminen kesti useita 
vuosia. Rakennuksen vihki vtit j uhl al lisesti ktiyttoonsa opetusmin isteri Rii tta Uosu
kainen seka Kreikan kulttuuriministeri Anna Psaruda-B enaki 23 . lokakuuta 1992. 
Paika ll a o li noi n 40 suo malais ta vie rasta ja arviolta saman verran kreikkalai sia sekli 
ulkomais ten instituuttien edustaji a. Opetusministeri Uosukaisen sa te il eva olem us 
yhdi styneenii htinen korkeaan asemaansa tek ivlit va ikutu ksen slloma laisseurueen 
kliytttimlin hote llin baarimestariin , joka osoi ttaut ui s ivii liam matiltaan runoilijaksi. 
Han kirjoi ttikin tapaami sen in sp iro imana ja kansli aplili llikko NlImmi sen tarjoamien 
tau stat ietojen avull a mini sterill e rakkausrunon. Se kliannettii n Uosukaisen lahdon 
j ti lkeen in stituuti ssa suo mek si j a voitiin an taa kotiin pa laava ll Nummi sen toimite tta
vaksi. 

Ennen kuin lIu si paarakennll s o li va lmi stunut , plilitlyi instituut in vuokrasopi
mus Propileon-kadulla. Li saks i larvilt iin johtajalle ti e tenki n edelleen asunto. Av uksi 
tu li Koneen Saat ion puheenjohtaja Pekka Herl in , joka lupasi ostaa lahettyvi lta pie
nen ta lon ja vuokra ta sen johtajan ta rpe is iin. Sopiva rakennus loytyikin aivan insti 
tllutin naapuri sta Karya ti don-kadulta. Instituutin loi mi sto s ijoi tetti in taloon tamlTIi 
lokakuuk si 1992, s ittem mill ta lo o n toimin ut a inoastaan johtaj an asunto na . Se on si
jainniltaan ja viihtyisyydeltlilin erino mai nen, mutla on aiheuttanut vuosien l11iuaan 
seka om istajal le euli vuokralaisel le huolta vesivahinkojenja muiden rakennustekni s
ten puutte iden takia, jotka tosin ovat a ivan y le isia ongc lmi a Krcikassa. Yhtci sin pon
ni stuk sin rakennu s o li saatu jo hyvaa n kuntoon syys kuussa 1999, kun Ateellan maan
jaristys taas vaurio itti sita. l li lkik li tee ll tarkastellen kerrosta lohuoneisto o lisi saatta
nu t o ll a he lpo mpi ratkai su, mutta Ko neen Saation ro ivcissa o li nimeno maan eri llinen 
ta lo. 10htaj illa on nliin 011 ut ainut laatu inen mahdolli suus asua omakotitalossa Atce
nan kesku slassa. 

Vuo kra-asunto lasta kerrosta lo n ha ltijaksi 

Instituutin opiskeiijo ita nHlj o ite ttiin a lku va iheessa hote lle ihin ja tilan sall iessa Ruot
sin instituutin vic rashuolle isiin . Maali skuun a lusta 1987 vuo krattiin ruotsa lai sten 
kanssa naapuriko rtte li s ta pi cn i entinen pensionaalli instituuttien asunto laksi. Pi an 
osoi ttautui selkeammii ksi ottaa se kokonaan Suomen ins tituut in hoi toon, joskin kliyt
toas teen nostami seksi si ihen majoitelti in myos muiden pohjois maiden opis ke lijoita. 

imell a Penelope tama vaat imaton majoitus laitos tuli sittemmin tutllksi kodiksi mo-
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nille insti tuuti ssa tyoskente levi ll e. Sii nii o li yks i yhden he ngenja kolme kahden hen
gen huo ncna sekti yh te iset keiu io ja kylpyhuone. Asuntolan loppu vuosina sen asu
m is maksut jo peittiva t s iita aiheutunect kulut. Assistentille vuokrattiin asunto Dra
kou-kadulta: a lkuperainen aja tus, etHi ass is te ntt i vo is i asua ins tituuttirakennuk sen 
a lakerran kaksiossa, osoi ttautui utopiaksi. Tamank in asun non kulut voitiin paaosin 
ka ltaa vuokranvas ti kkeell a. Johtajan OSUUS o ma n asu ntQnsa kului sta o li piene mpi , 
koska s iUi kaytelliin myos edustus til a na. 

Lokak uu ssa 1994 saation ha llituk sen kokoukseen ilmaantui instituutin johta
jaJta Gunnar a f Ha ll strom ilta ylHi lt av~i asia . P6ytiikirjaan merkitti in : " Tunte mato l1 
la hj o iltaja on Iahes ty nyt a s iamiehen vll lilykseilll ins rilUuui a ja rarj on nur suure hkoa 
huo ne is toa A teenassa seka mahdolii ses ti myohem min pie nra rakentamatonta to nni a 
Ateenan ulkopuolelta. Ehdoista ti edetaan va in , ettti ins tituutti e i saa koskaan myydii 
lahjoi lUs ta ede lleen. Af Hli ll s trom ei o le yrityksistlilin huolimatta toi staiseksi saanul 
tarkempia tietoja. Ptiateltiin, e u a johtaja jatkaa neuvotle luja tavoitteena huoneiston 
saaminen instituutille . Ennen lo pulli sta piiatostti o n kuitenkin tiedetttiva huonei sto n 
s ijainti , koko, kunto ja mahdolliset ras itteet." 

Tastti salapera isesta lahjoittajasta ei vtihtitin aikaan saatu tarkempaa selvyy tt ti, 
ei myosktitin itse lahjoituksen kohtees ta, josta kirjatut ensimmtiiset tiedot osoittau
tu ivatk in s itte n e rittai n eptitarkoiksi, tai mahdolli ses ti lahjoittajan suunn itelmat 
muuttuivat. Vars inai sesti neuvotteluja ktiv i Suomen suurHihettiHis Ralf Friberg. joka 
on kuvannu t monitahoi s ta prosess ia eHivas ti k irjoi tuksessaan " Koroneos-talon syn
tyhi s tor ia" (Helikon 212003, 18- 19). Asia eteni suurHihet ys to l1 ja opctusmini s tcr ion 
kautta ja konkreti so itui sa~Hion ha llituk selle vasta maal iskuun vuosikokouksessa, 
jossa rakennusne uvos Aimo Murtomtiki mini s te ri osHi es itte li tilanteen ja laa liman sa 
toim intasuunnite lma n. Lahjoinaja ol i te kni lli sen korkeakoulun emeritusprofessori 
Niko laos G. Koroneos (kuva s . 76). Han ha lu si nyt lahj o illaa S uomen va lti o lle ei 
yht li huo ne is toa vaan kokonai sen kerrostalon, jossa o li s illli hetkellli 23 pi c ntii asun
toa jajonka han o li itse rakenta nut vuonna 1968. Lahjo ituksen tarkoitus o li kunnioi t
taa htinen iSiinsti . rehto ri Georgios N. Koroneosin muistoaja toi saalta osoittaa hane n 
ihai luaan S uo me n kansaa kohtaan. joka o li tehnyt iahjoittajaan vaik utu ksen syvalla 
islinmaal lisuudellaan ja ka ikenl aisen kulttuurie liimiin kehilliim isell li, kuten lahjakir
jassa kaunopuhei s in sanakaantein lodetaan. 

Opetusmini sterio oli halukas o ttamaan ta lo n vastaan, kunnostamaan sen pc
ru steelli ses ti ja luovutta maan sen vastikkeetta ins tituutin kay ttoon. kunhan in stituut
ti vasta is i sen yll apitokustannu ks ista. Stitition ha llituk sessa ja lyovaliokunnassa asi
aa klis iteltiin useaan olleeseen syksyn 1994 ja keviian 1995 aikana. Ha llituksen j li
sellet suhtau tui vat as iaan ehka yllattavankin innostuneesti a lu sta a lkaen . Tama kanta 
e i o llut kuitenkaan aivan yks imie line n. Esitetti in myos nakemys. etltt in stituutin ha l
linno im a kiintci sto kokonai suu s o li paisumassa li ian raskaaksi ja e u a s ita piHi is i p ~iin 

vas to in keventaa myyma ll a to inen ins tituutin vie ressli o lev ista tyhj ist ti tonte is ta. 
Opelllsm ini s ter ion ta rjo us o li kuitenkin lii an ho ukutte leva. e tta s iita oHsi voin ut kiel 
taytya. Laskelmat osoi tti va t, cua vuokraama lla ke rrostalosta muutama huoneisto va
kitui seen asu inkayltoon pystyttaisi in ta lo n kiinteat kus ta nnu kset kattamaan. Muita 
huoneis toja voitaisi in kaytttiti edu ll ises ti asunto la na. Ntiin ol len min is teriolle il moi
te ttiin instituutin ottavan talon hoitaakseen. 

La hjoitukseen il maantui vie lti tekni siti ongelmia, s ill ti Kreikan korkean lahja
veron takia oli valttamtitontti vaihtaa nootteja molemminpuolises ta verovapaudesta 
Kreikanja Suomen va ltioiden vtili ll li. Tlimti taas synnytti ulkoministerion o ike ude Jl i-



SI/omell Afeell tlll -i llsfillll/fi" vltiheef 27 

Koroncos- ta lon vi hkitii sten osanol1ajia: CIMO-harjoi l1c lija Pi a Karc lahti. johtaja Ol li Sa lomies. asunto
lan iSlin noi tsij a Joa ki m Stav ro po ulos. instituu ti n toi ncn ass istcntti Petra Pakk anen. Mari a Martzoukou ja 
inst ituut in kol mas assistc nn i Jari Pak.kanc n. 

sen osasto n mukaan va lti osopimuksen , jo ka edell ytt i mo lempien maiden parlament
tien ra tifi o inlia. Asian luo nno lli sestiki n pilkiuyessti lahjoiltaj an aseltama takaraja 
tarjo uksen hyvti ksy mi seksi a lkoi umpeutua. Kun tasavall an presidentli o h viimein 
vahvislanut la in voi maantulo n, vo itiin lahjoitu s syyskuu ssa 1996 o ttaa vastaan. Ki i
tokseks i professori Koroneoksell e myonneltiin Suomen Le ijo nan ritarikunnan ko
mentajamerkki . Huo lelli sen peruskorjauk sen j a lkeen ta lo ote ttiin kayttoon kaksi 
vuolta myohemmin eritt ti in tyyli kkiUissa asussa ja vihittiin j uhl alli ses ti 12.2. 1999. 
Vakitui siks i a1i vuo kralaisiksi tuliva t mm . Suo men Taite ilijaseura j a Kirja ilijaliitto. 
Talo on tay ttanyt tehtavansa kaihn puolin odo tusten muk aan. SuurHihettiHis Friberg 
kerloo kirj oituksessaan, etl ll Koroneos halu si myohemmin lahjo illaa viela isomman 
kerros talo n sa malta aluee lta Suomen tai pohjo ismaiden kayn oon, mutta lama suun
nitelma ei enaa saanut vas takaikua . 

Pohj o ismainen kirjas to 

Saation kaukonakb ine n hallitus o li jo e lokuu ssa 1983 eli a ivan suunnitte lun alku vai 
heessa lodennut , eu a jtirkevinta o lisi saada Ateenassa aikaan yhteispo hjoi smainen 
kirjas to. Tiedett iinh an myos Norj an ja Tanskan valmi stelevan tuloa Ateenaan . Paavo 
Castren ja Ro bin Hagg kehittel ivatkin vuoden 1985 aikana suunnitelmaa, jossa poh
joi maiset instituuti t valtta.isivat paa ll ekkaisia inves tointeja keskiuamti lla osan to i
minnoi staan yhteisiin tilo ihin . Esilla o livat keskeisimlllin yhteinen suuri luentosa li, 
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Pohjoismai nen ki rjasto. 

j oka e i o le vie la 10leutunuI , seka yhle inen kirjaslo. Vuoden 1987 10pussa he lahesly i
va t Pohj oismaide n mini s te rine uvos toa pyy taen maararahaa kirjastorakennu ksen 
hankki 111 iseen samasta kortteli sta, jossa sij aitsivat Ruotsin instituutti ja Suomen tule
va inSliluutli. Mini sterine uvoslO myonsi kesti lla 1988 tarkoitukseen 3,5 miljoonaa 
Ruotsin kruunU 3. Pie ni kaksikerroksine n uusklassi nen ta lo hankittii n vuo nna 1989, 
jolloi n Norjan in stituutti o li j uuri peruste ttu . Tanskan in sti tuutti liittyi 1992 pohjois
maiseen instituuttiperheeseen ja 1994 myos kirjaston omi stajien j oukkoon. Akropo
liin ete lapuo le Jle o li si llo in syntynyt a inutlaatu inen naapurirna iden tieleelline n yh
teenliittyma. 

Kirjastohaaveen to te utumi seen o li kuitenkin vie Hi pitk ti matka, luultavas ti pi
tempi kuin kukaan osasi aav istaa. Mini sterine uvos ton maara rahan oli tarko itus kat
taa raken nuksen os to, kunnostus ja s isus tus. Kre ikan rakennusala osoittautui enna
koimattomaksi: kun vuo tu inen inflaat io rnaassa o li tuolloin 20-30 prosentti a, nousi
vat rakenn uskustannukset vuo nna 1990 perati 55 prosentli a . Lisaksi ta lon kantavis ta 
rake nte is ta loytyi a iemm in tuntematto mj a puutte ita. Niin pa myonnetyt vara t ehty i
val, ja rake nnus j a i kevati ll ti 199 1 puoliva lm iina odollamaan li slirahoi lu sla. Uude n 
ku sta nnu sarvion pe rusteell a mini ste rine uvos to myonsi ko rjauksen lo ppuun saatlami
seen vie la miljoona Tanskan kruunua sill a e hdo ll a, e lla mukana o levie n ma ide n ope
tusmi niste riot osalli stu va t kustannuksi in yhteensti miljoona lla kruunulla ja ma ide n 


