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y li op is tot kahdc ll a mi ljoonall a kruunul -
la ja e ltc i mini ste rinc uvos toa en~hi kos
ka~lI1 Hihes ty t.ii tii sSii asiassa li sl:iano
muks ill a. Vuoden 1991 lopussa Suomi 
saalto ikin ilmo ittaa saaneensa raho ituk
sen kokoon: va roja myonsivat rehtoric n 
ne uvos ton suos ilUkscn l11ukaan mc lkc in 
kaikki maam11lC korkeako ulul. Hanke 
o li s illi pysijhdyksissij ko ko vuode n 
1992. e ivalka kaikki osapuo lel e ri poh
joismaissa tuntuneet ai na ti etavan, mi s
sit va ihecssa muu! e te ni va t. 

Samaan aikaan Suomen Atee
nan- ins tituutin j o hdossa lapahtlli nope i
la vaihdoksia. Seuraavaks i j o hlajak si 
o li hyvissa aj oin va liuu profcssori He n
rik Liliu s. Vain kuukaUlta e nne n hane n 
ka ute nsa a lku a kesli ll a 1992 hanla pyy
dettiin Museoviraston paajohlajaksi. 
Li lills neuvotte li tilanteesta puhce njoh
laja Oker- Bl o min kanssa . Koska e i OIlUl 
tietoa, saalai s iinko in sLiLulIlli in uutta 
johlajaa he li sy ksyksi. he paaly iva t s ii-

InSliWUlin kol mas johlaju Hcnrik Lilius. 
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hen, elta Lilill s matkuslaa Ateenaa n j ohtamaan ins titulIui a loppu vuodek si e Ji viide n 
kuukauden ajan. T ama ra tkai su he rani saati on hallituksessa j ~ilkikateen j o nkin ver
ran kes kustelua . Vuodcn 1993 al lls la in stituut ill e va littiin j o ka tapa uksessa uu si joh
laj a . dosentti Gunnar af Hal ls lrom. 

Inst ituutin nc lj as johtaja Gunnar af I-Htll strom ja nrkk ipii spa Jo ha nn cs. 
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Opetusrn ini stcri 0lJi-Pc kk a Hcinoncn. la ilci lija Arja Sa ijonmaa ja instituutin viidcs johlaja 
Kirsli Simonsuu ri. 

Oker-Blomi n paatosta voi puo lustaa , sill a Li lius oI i oikea henki lo saaltamaan 
kirjastohankkeen laas kaynt iin, ja hall o li perellly nyt asiaan jo kevaall ti valm istautu
essaan tehl tivaa ll s3. L i lius totesi korjaust6ilti urakoineen arkk itehti toimiston suunni 
telmat pu utteelli sik si. Htinen esityksesttitin hankkeell e kiinniteuiin ul kopuolinen 
valvoja. samall a kun arkk itehdilta pyydeuin tarkemm at suunnilClmal. Niiden pcrus
lee llajarj este ltiin larj ollski lpa ilu ja vaihdcttiin urako its ijaa. Ttimti ll ansiosta urak ka
summa putosi no in 40 prosenltia, joskin vanha urako itsij a esitli asiassa o mia korva
usvaati muk siaan, jo ide n sovittc lu vaa ti ede lleen li saa ikaa. Umpeu lumassa oleva ra
kennus lupa saal iin jatkcluks i useall a vuodell a. Se luli larpeeseen, silla vuoden 1993 
aikana Iyo ei vie lakaa n konkreeui sesti eden nyl. Kaiken aikaa saleel ja luonno nvoi
mat koene li vat puolivalm iin rakennuksen luurankoa. 

KUlen mainiltua, Suo men osuus rakennu skustannuks isla oli saatu kokoon jo 
1991. Viivytys johtui muiden pohjo is maiden haluttomulIdesta sijoittaa Iisaa rahaa 
nyl jo huo nomaineiseksi muutluneeseen han kkeeseen. Maiden o pc tusmini sle rit ka
sitte lival asiaa hen kilokohta isesti kesa lla 1993, ja RlI otsin mi nisteri Per Unckel to
tesikin kirjeessaan kollegoi lleen: "Aja nkohtaislen huo liemme tausla lienee kaikill e 
hyv in tuttu . Riippum atta siita , ku in ka arvioimme kaupan j a raken nustb iden a ikai
sempaa hoita mi sta, meilla o n nyt kasissam me puo livalm is talo ja va in ositta inen ra
ho itus sell jatkami secn. Nahdak seni lama as ia taytyy nyt lopulli sesti ra tk aista." II n 
ta pahtuiki n, ja mini sterit sopiva t rahoi tuksen j a rjeslam ises ta. 

UlIsi urakoi tsija ryhlyi to imeen vasta kes ~i1Hi 1994 ja pystyi saa ltamaan tyon 
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onnist uneesti loppuun noin puolessatoi sta vuodessa. Samaan a ikaan o li hankittava 
varat vie la kirjasto n kalustamiseen, silla sen budjetti oli akkia paisunu t e ik ti si ihen 
ymmarrettavas ti voitu odottaa Pohjoismaiden ministe ri neuvos to lta minktianlaista tu
kea. Suomen osuu s tas takin menoerasta ol i huo mattava, j a tyovaliokunta yriHi tul ok
sena tinki a kaluslUksen maarasHi tai laadus ta. Paatoksenteon mo nimutkaistuminen 
o li monikansa lli sen yhtei slyon varjopuoli a. Kirj as l0hankkeessa yksittai sen in stituu
tin hallituksen pUatosvalta kuti stui . koska suunnite lmat laadittiin Ateenassa ja esitc t
tiill kunkin in stituutin paattavi ll e el imillc jo sov ittuina. Puheenjo htajat Oker-Blo m ja 
Saxe n tek ival kaikkensa keskuste luyhteyden y ll ap it ~imi sek s i hallitu sten puheenj oh
taj ien vaJill a , mulla tyydyltiivaksi til an ne tta e i rakennusaikana saatu. Tiimii o li niit ii 
harvoja puolia in stituut in to iminnasta, joka e i o llut taysi n saati on hal litu ksen kont
rol li ssa. 

Kalu stusrahat saatiin jalleen kerran o petusministerio lta, kun myos saatio ja 
sen yst ~ivay hdi st ys pystyivat osal li stumaan kuluihin no in sada ll atu hannella markal 
la. Kirj as to n vi hkiai sia viete ttiin ne ljan pohjo ismaan voimin nayttavasti lokakuussa 
1995,joll oin Suomen hallitusta edusti opetusministeri O ll i-Pekka Hei nonen, ja kir
jasto a lko i to imi a valittomasti. Sen hallin noim isesta vas taa instituuttien johtajien 
muodostama jo htoku nta, jonka puheenjo htaju us kjertaa. Kirj asto n toi minnan vakiin
nuttua tamajarjes te ly on toiminut hyv in . Vuos ia a iemmin o li kaavai ltu , enii kirjaston 
yll tip ito ei vaa ti si in stituutei lta mainittavia li saresursseja: mm . kirjastonhoitajan teh
tiiva ajateltiin jaen avaksi in stituullie n ass istenteill c. Tama o li tie tenkin tiiys in epii re
ali stis ta, siIHi laito ksen ammauimainen hoito vaati usei la li sahenkiloita. Rahoitus 
jouduttiin j ~ill ee n kerran pyytamaan o pe1usmini ste ri o lta. Ko koelmien pohjana o li 
Ruotsin in stituutin vanha laaja kiljasto - myos uusicn hankintojen om istu s sai lyi 
yks ill a isilHi instituute ill a, va ikka ne sijoitettiin yhte iseen kokoelmaan. Po ikkeuksen 
l11uodosti mill . Suo men instituutin saama osuus pro fe ssori Henrik Zi lli acuksen ki r
jasl0s13 , liihi nn li vanhempaa filologi sta lut kimus ta, jonka hanen perillisensa lahjoi l
tiva t 1990- lu vu n a lussa ja joka sijoitelliin kokonai suutena in stituutin Ioisen kerrok
sen Z illiacus-sal iin . Run saasti muitakin kirjalahjoituksia on saaIu vuosien minaan. 
Vuonna 1996 neuvote lti in eraan yksityisen tutkimuskirjaston saamisesta instituu1-
tiin. Se osoinau1ui kuitenkin liian laaj aksi ja heterogeen iseksi, e lla se olisi VO i1U 01-
taa kokonaisuutena vastaan, ja li saksi lahjo itukseen sisii ltyi muita va ikeita ehtoja. 
Tama kirjasto paatyi lopu lta Ateenan s ij asta Mosambikin paakaupunkiin MapulOon. 

Tietee lli set tyii ryhmii t j a a kateemine n j a tkokoulutus 

Instituuttia peru ste llaessa Suomessa o li tuskin la inkaa n Kreikan fyy sista a lue tta tai 
tieteelli sta maailmaa tuntevia tutkijo ita. Merkilt livU~i o makohtai sta tutkimu sta Krei
kan maaperli ll a o li viimeksi tehnyt Johannes SlInd wa ll ennen ensimmiiista maail 
mansotaa . VlIosina 1957- 60 kaksi kreikkala ista liikemiesta, Constantin Lazarakis ja 
Nikos Vernikos. kilpailival Suo men paakonsulin asemas ta. Koska he lllollo in auli isti 
rahoilli vat vuosi ttaisia tulkijastipendeja, suo malaisilla ei o llut eri tyisempaa kiiretta 
1ehda ratkaisua virasta - se anne ttiin lopulta Lazaraki s ille . Tuona Iyhyena kautena 
Kreikkaan lutustui kymmenkunta suomal aista tutkijaa, mutta vain Saara Liljaja Hol
ger Thesleff kohdistivat maahan pitempaa tieteell ista mielenkiintoa. Vuoden 1960 
jalkeen e i mitaUn sys temaattista rahoit usta tlltkijo ille 0 11 ut, en nen kuin Lazarakis 
teki 1979 uuden lahjoituksensa, joka si tten joh1i instituutin perustamiseen. 
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Instituutin ensi lTll1la iscn tyoryhman jasc nia: Vappu Pyy kko. Juli a Burman. 
Erkki Sirone n ja Arj a Karivie ri . 

Kreikkaan kohdisluva lutkimus ol i kaiken kaik ki aan rajoittuneempaa kuin Ita
li aan kohdist uva . joka nay ttaytyi Hihimpana vertailukohta na. Siksi ei ol lut ihme, elt ti 
in stituut in tarkei mm aks i tehtavti ksi ntiht iin ti etee llinen jatkokoulutus Kreikassa. Sen 
mal1ikin l::lIjoutui Rooman-instituut ista. Vi ll a Lanten tapaan kukin johtaja kertis i toi
mikaude ll aa n Ateenaan l11uulaman kuukauden ajaksi vlIosiuain jatko-opiske lijois ta 
koostu van tyoryhmtin, jonka tarkoitu s o li johlajan ohjauksessa laalia yhle ises tti lee
masta ti eteellinen julkais lI . Ryhm ti t o liva t poikkeukselta mon iti etee ll isia, mika o n 
tyypilli sest i suomala inen piirre Valimeren tutkimusin stituutei ssa. O pi skelijoiden 
y ksitta isista a ihe ista to ivo ttiin a ik anaan kehittyvan myos vai toskirjoja. Ateenan-ins
tituutin tyory hmat poikkes iva t kuitenkin siina suhteessa Lanten tyoryhmi sta , euti 
sa ma ryh mti jatkoi koko johtajan toimikauden aja n. Roomassa j ohtaja o hjas i ensin 
perakk ti is ina vuosina ka ksi kurss ia , jois ta va lilt iin vas ta viime iseksi vuodeksi lo pul
linen tyoryhma. Lanten mall in e tu na o li, ettti ryhmaa voiti in vie la va liko ida tyon kes
taessa. Toisaalla ti e tys ti jatko-opiskelijoiden kay tossti oleva lUtkimusj akso supi stui 
kayttinnossa hyvi n vahi in . Jo htajan toimikaudesta lopu lli seen julkaisuun vie rahli 
usein melkoinen aika. 

Aleenan-instituutin ens immaiseen tyoryhm aan 1985 hak ijoi la o li vai n kuusi , 
mik li on vars in ymmarre ttavaa IU htoti lanne huo mi oon oltaen. He ista va litt u ryhmli 
o li kuitenki n pli lev~i. s ilHi n e lj ~i s Hi varsinaises lajliseneslli ko lme on vaite ll yt tohtorik-
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Instituutin ensimmaine n ass istentti Marui Le iwo ja Ruot s in ins tituutin joh taj a Robin HUgg . 

si. Seuraavall a ke rra lla 1988 hak ijoi ta o li jo vii s it ois la. Valitu n ryhman kahdek sas ta 
jasenes ta vii s i on Ui hti n Illennessa vti ite ll yt. Vuonna 1993 hakijo ila o li seit se ma nl ois
la ja vuo nna 1995 jo kak sikYlllmentayks i. Naisla ryhmi sla vai ltelyprosenlli on lois
laiseks i o llll t a lha isempi. Hak ijamaar ie n kasv ll heijaslaa hyvin s ita, miten ins tituutin 
lOi minta on tllllllt tll nnet ulllmak si. Mahdo lli sesti se kertoo Illyos s iit ti , e tt ti pe lkka 
instituu tin o lemassao lo o n li sannyt Kre ikkaan kohdi stuvaa tie leelli s lti ki in nostllsta. 
On kuite nkin huo mattava , elta kun ensimlll ti isen tyoryhman hakijoi sta pu o!et o li ha
kiessaan suori tt anut y liopi s to iti sen pe
rustutk innon, sen jti lkeen perustutkin 
toa suorittamattolll ie n op iskel ijoiden 
a SllU S on o llut se lvtis ti y li puo le t, vuo n
na 1993 jopa 80 prosentli a. Hakijoila 
on ai na ollut runsaasti He ls in gi n j a Tu
run yliopi s tois la, yksittain Jl1ui s ta yli 
Opislo isla j a 1995 run saammin myos 
Oulusta, mik ti he ij as tanee anti ikin tut 
kimuksen vahvistll vaa asemaa pohjo i
sessa yliopistossa. 

VlIo nna 1990 inst ituuttiin voiti in 
perustaa varsina inen jatkokoulutu svir
ka , kolm ivuotinen tietee llinen ass is te n
tuuri. Ass istentti o li myos ka iva ttu tu ki 
johtaja ll e kurss ie n j a hallinto lehtavie n 
ho itami sessa. Kaikki ensimm aiset as
sistentit ovat kau te nsa a ika na tai pi an 
sen jalkeen vti ite lleet. In stituutin e n
simmti isen ka hdenkymme nen vllode n InSl ituuli n toinen ass islcnni Petra Pakkanen 
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aikana on tohtoriks i vaite ll yt kaiken kaikkiaan kYITImcnkullLa tutkijaa, j o tka oval 
tyoske nne llee t merkitl3via aikoja Aleenan- ins tituutin piiri ssa. Mane t he isHi oval nyl 
suomalai sen Kreikkaan kohdi stuvan tutk imuksen kantavia voimia. 

Kun inslituutin tietee lline n lyo a lkoi tuottaa luloks ia, aletlii n kaivata myos 
omaa julkaisusa rj aa. Ha llilu ksen lyovalioku nnassa ol i 1989 kesku Sleil u mahdolli 
suudes ta , etta tieteellincn sarjak in voitais iin to te ultaa pohjoi smai sena yhte istybna. 
Se o li s i es imerkiksi he lpoltanut va ih tosuhteiden jarjestamista yhleiseen kirjastoon . 
Suunn itel ma ei koskaan edennyr. Suomen insti tuu ti n om<1 sarja, Papers and M ono
graphs of the Finnish Institute at Atllens, synlyi 1994, j o ll oi n Paavo Castrt! nin tyo
ryhman a rtikkel it julkai s ti in nime IHi. " Posl-HeruliclII Athens". Pehmeakanti sessa ni 
tees sa o li tyy likas varilline ll kans i kuten kaiki ssa seuraavissakin osissa. Tama po ik
kesi suomalais te n tie tee lli s ten se urojen traditiosta , jossa laad un takeena oli puhtaan 
ha rmaa ulkoasu. Roomall - instituutin pe rinte ikas ju lkai susa rja seuras i es il11erkk ia j a 
o maksui puolee nsavetavat kanne t kolme vuotta myohemmin. Vuonna 2002 Ateenan 
in stituut in sa rj a lle pe ru stetti in toimi tu skunta j a s iirryttiin ulkopuoli ste n arv ioi ts ijo i
de n kaylloo n. 

Yle ises ti vo idaa ll sa lloa , eua ill stituutill jatkokoulutu s on tayttanyt ne odotuk
set, joila s ille asete ltiin. Kaksi ensimmai sta tyoryhll1aa on julkai ssut tutkill1uk sen sa 
in stituutin julkai susarjassa, o lkoonkin elta vasta 5- 6 vuolta johtajan toimikaude n 
jalkeen , j o te n tassa suh leessa Ateenan lyoryhll1a.t kokivat saman vi iveen ku in Roo
ll1an- instituutin projektit. Ryhman rahoitushan yieensa paalt yi sal1laan aikaan kuin 
johtajan toimikausi. Ei s iis o llu t kyse mi s taan varsinai sesta pettymykses ta. , kun saa
li o n halliluk sessa a le lliin 1990- lu vun puol iviili ss ii hahmole ll a uulla mallia lyoryhmi 
en organi soil1l iseksi. Se ll keske inen ajatus oli lyoryhmi en irrotlam inen j ohtajien toi
mikaus is ta. Tahan o li Hihinna kaks i syyta. Ensinnakin lyoryhmi e n johlam ine n o li 
alu sta asti oso ittaut lll1111 johlajille rasittavaksi kaikki e n mllide n t e hta v i e n s~i. ohe ll a. 

tn stit uuti n kuudes johtaja alii Salo lll ics. 

Ongelma e i ke nl ies o llut yhlii po lllava 
Roo massa , mi ssa ins tiluutinjo htajalla o li 
tuke naan ass is te nlin lisaksi inte nde ntti. 
Atee nan 11l1lide n ulkol1lai s le n ins tituut
ti e n johtaj ie n velvolli suuk siin e i klluill 
nut lUtkil1lusproj ektin johtaminen . Toi 
seksi haluttiin insti tuutin ty6ryhl1li e n toi 
l1linta ammatt imai staa , mika 1l111utenkin 
o n o llut viime ise n vuosikymmene n ke hi
tys linja s lIoma la isessa ti eteessa ja l1lyos 
an tii kintutkimu ksessa. Ku n suuri osa 
opiske lijoi sta e i viela tyo n alkaessa ollut 
suo rittanut peru stutkintoa, kului ryhmal
Ui. tarpeettoman pilkii aika ko rkea taso i
sen j ulka isun lUottami seen. Jotta Krei 
kassa vie le tty a ik a tuli s i tehokkaammin 
kaytet yksi, ajate it iin , e ttii ryhman joh laja 
mi e luilen kokoai si jasenet jo olemassa 
o le vie n yhte is tyosuhte ide n peruslee lla. 
Parhaassa tapauksessa tyo vois i o lla jo 
ositta in kaynni ssa, kun se o tettai s iin ins
liluutin ohje lmaan , e ik ii sen tarvits is i 



S'lOmell AleemUl -illSrilllllrill vaiheel 35 

kaikilta osin ky tkey tya ins tituuttiin . Tyoryhman ja ins tituuti n johtamisen eron ami 
ne n LOisislaan luntui lahtin pa rhaalta ratkaisu lt a. 

Samansu untaisi in ajatuksiin o li vat itsena isesti paatyneet seka ty6valioku nnan 
fil o log ij iisenet etta puheenjohtaja Saxen , joka oli ltitiketietei lij ti. Mallia kehite ltiin 
vuonna 1996 yhdessa in stituutin j ohtaj an, dosenlt i Kirsti S imo nsuuren kanssa. Si
monslluri s iirlyikin kautensa viimeiseksi vuodeksi johtamaan paato imi ses ti tieteel
!iSIU tyoryhm aansa se ka ins tituutin kulttuuritoim intaa. In stituutin uude ll e johtajalle, 
professori Olli Salom ie he ll e taas e i va littu o maa tyory hm aa lai nkaan. Tarkoitus o li 
tote uttaa mal li ajo hdonmuka isesti myos s i ita c teenpUi n. Kun scuraavan tutkirnuspro
jektin vettij ~i Arja Kariv ie ri sai vi ran Ruots in Rooman- instituuti sta, e i ins tituutin ti e
leelli sen joht ajan te htava kuiten kaan sellaisenaan o llul sovitettavissa hanc llc. Do
senlti Leena Pietila-Castrenin j o htaj akaude ll a instituutissa kayn ni stettiin useila e ril 
li siti projekteja, joi lla on omat johlajansa. 

Antii kin Kreikan kirj a lli suutta voi hyvin tutk ia Ateenassa, rnutta se e i ole a lan 
tutkimuksessa e rityinen keskus. Siina mielessa inslituutilla o n 011 ut rnerkittavampi 
tehttiva cdi staessaan suomalaista arkeolog ian. taidehis torian ja epigrafiikan tutki
musta Kreikassa. Viime a ikoina anli iki n kulttuurin ri nna ll e tUlkimuskohteena on 
nOll ss llt myos moderni maailma: in stituuti ssa va lmi ste llaan tutkimuksia mm. suoma
laissyntyises ta filhelleenista August Myhrbergista sekti talvisodan uutisoinni s ta 
kre ikka la iscssa lehdi slOssa. Samanlainen nakopiirin laajenemine n o n havaittavissa 
myos muissa Ateenan ulkomaisissa instituutei ssa. 

Arkeo log iset kentta lyo t 

Va ikka Suo me n Ateenan-instituutti sa i toimi lu vassaan tieteellisena ins litulIttina os. 
arkeo log isen koulun statuksen ja s ite n periaatteessa oikeuden arkeolog isten kenlta
t6iden suorittam iseen, kaivausten aloittamine n Kre ika n maaperalHi. ei 011 ut siina vai
heessa minkaa n osapuole n lOiveissa paallimmai sena. Suomala is ill a e i ollut sen pa
remm in tarvittavaa paikalli s tuntemusta ja kokemusta kui n varojakaan. Kreikka lais
len viranomaislen suhta utumi seen taas vaik utti he idan kaksijakoinen asenteensa ul 
komaala isten kaivaushankkeita kohtaan. Kun maiden vaJ is ta kulttuurisopimusta 
vuonna 1982 neuvoteltiin , e ivat kreikka laise t halunneet s iihe n ylipaansa mainintaa 
arkeolog ias ta: se saati in kuitenkin li sattya teksti in viime hetkella mini steri Melina 
Merkourin 11I va ll a. Kreikan kulttuurimini ster ion virkam iehet o li va t huolissaan siitti , 
etlii joitakin insti luutteja o h lahimenneisyydessa peru ste ttu va in kaivaus lupie n saa
mi seksi. Ni in o lle n vuonna 1985 sovittiin Paavo Castn! oin ja mini s teri on vtil is issa 
suullis issa neuvottelui ssa, e lte i kenttatoihin toi s taiseks i ryhdyta. Sen sijaan suo ma
lai se t opis ke lijat saivat kokemu sta osalli stumall a kre ikka la is te n johtamiin kaivauk
siin . Myohcmmin suomala is ia nuo ria arkeologeja osa lli stui 1990- luvun a lusla lahti
en Norjan in stit uutin kai vauksiin Pe loponnesoksella Tegeassa sekti Ruotsin in st ituu
tin inventointitutkimukseen myos Pe loponnesoksella Asean laaksossa. 

Saati ossa alkoi 1990-luvun puolivaliin tultaessa vahvis tua tunne, etla itseluot
tamusla ja kokemusta o li karttunut riilltivasti o mien ka ivausten alo ittamiseen. Ensi
sija is ina ka ivausko hteina ntihtiin ins tituutt iraken nuksen viere ise t tyhjat tontit , mutta 
muitaki n vai htoehtoja katseltiin. Koska siiati on ha llituksell a ei o llut mahdolli suutta 
asian konkreettiseen edisttim iseen, pyydeui in kevaa lla 1995 filosofian Iisensiaatti 
Arja Karivierta laa lim aan asiasta selvitys ja kaymaan sen vaat imi a a lus tavia neuvot-
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Arethousan varhai skri stilli sen kirkon pohjoincn sivu laiva. 

tcluja. Hancn marraskuussa 1995 jtittamansa raportti osoitti , eua in stituuttiin ja poh
joismaiseen kirjasloon rajoittuva tcnni Zitrou 18 oH kaivettu jo vuonna 1979. Tainen 
naapuritontti Zitrou 14 oli sen sijaan yha kaivamatta. Raporti ssa nostettiin esiin usei
ta muitakin mahdolli sia kohteita Ateenassa ja sen ulkopuole lla. Satilio lahe tti rapor
tin tiedoksi useill e suomalaisille arkeoiogeille, joiden voitiin kuvitella o levan kiin
nostuneita kaivau sten alo ittami ses ta Kreikassa, ja tiedu ste li heidan halukkuuttaan 
as iaan. Professori Ari SiirHiinen ja dosentti Leena PietiHi-Castren esittivatkin alku
vuodesta 1996 suunnite lman instituutin omistaman tan tin Zitrou 14 tutkimisesta. 
Tamti hanke ei kuitenkaan edennyt . silla seuranneissa neuvotte lui ssa taukokuussa il
rneni. e ttei vat Kreikan viranornai set efori n vaihdoksen jalkeen antaneet ulkomaiden 
in st ituuteille I.inkaan kaiv. uslupia Akropoliin ympliri sttion. Syksyllti 1995 oli do
sentti Pllivi Setalan ja saat ibn si hteerin aloitteesta virite lty mybs ajatusta instituut-
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Institu ut in kahdeksas joh taja Bjorn Forsen . InstilU ut in kolmas ass is tenni l ari Pakkn nen. 

li en ja Hels ing in y li opi ston yhte ises ta klassi ll isen arkeologian professorin viras la, 
jota opelusmini sterio rahoittaisi. Ajatukse lla e i kuitenkaan o llut ri ittavasti yleisHi 
nostetta edetakseen konkreeui s iinlUloksiin. Vuonna 2001 Ateenan- ja Roo man-i nsti
tuuti t ehdotti vat o petukse ll ista yhte is tyo ta Hels in gin yliopi ston kan ssa klass ill isen 
arkeo logian syventavien opin loj e n jarjestami seksi, mutta tallakaan kerra ll a suunni 
Iclman ka ikki osatek ij at eivat loksahtaneet paikall een. 

Saation ha llitu s o li j o ka tapauksessa paa ttanyt saada kaivaukset kaynli in. 
Vuoden 1998 aikana Arja Karivic ri , joka o li s iIHi. vti iin va ite llyt lohtoriksi, selvitt i 
Pohjoi s- Kreikan arkeolog isten viranomaisten kan ssa mahdo lli suuksia a lo ittaa ka iva
ukset jossakin sik a ia isessa myohai sroomalai sessa kohteessa. Pa ikaksi va likoitu i 
Arethousan varhai skri sti lline n basilika Paliambelassa lahelUi. Thessa lonikia. Tama 
Karivieren johtama hanke ote ttiin in stituut in seuraavaksi tieteelli seksi proj ekt iksi: 
sen paaasia llinen raho ittaja o li Suo men Kulttuurirahasto. Kcnttatyol koh lcessa ol iva t 
kiiynn iss'i kesiista 1999 kesaa n 2002. Samaan a ikaan dosenui Ja ri Pak kanen toteuui 
kes inii 2000 j a 200 1 Luotei s- Kreikan Stratoksessa sllppea mman tutkimusprojektin , 
jonka tavo itteena oli m irala pa ikal lisen Zeun lemppelin jaannokset ja laal ia niisUi ti e
tokonerekonstrukl io. Seuraavaa kenWityohanketta on kevaas ta 2004 lti hlien johtanut 
dosentti Bjorn Forsen Uinsi- Kre ikan Thes proli assa. 

Muu li e leelline n toiminta 

Instituutin tehtava o n luonnoll isesti piWli kaik in tavoin yIHi Suomen tie leelli sla pro
fii lia Kre ikassa seka luoda yhley ksia suomalaislen ja kre ikka lais ten tutkijo iden 
va li lie . I nSli tuutt i onki n jarjes tii nyt jo toistakY lllll1enta laaj empaa ko llokviola Aleenan 
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tutkijapiireille. Aihect oval va ihde ll ee t arkeolog iastaja nimi stontutkimuksesta patri s
tiikkaan ja mu siikkitieteeseen. Erati l naiSlli oval o ll ce t laajoja kansainvali sia 
tapaami sia , jotka oval ke ranneet a la n a s ianlunrijoil3 ympa ri maai lmaa , erily isesti kol
lo kvio. vuosina 1987 (an. iikin .ek nii kka) , 1993 (a n.i ikin o no mas.iikka), 1994 (Pnyks
kukkulan hi slOria) ja 1999 (kreikkalai ne n i •• Rooman vallakunnassa). Useimpien 
muiden osanottajapiiri on 0 11 ut suppeampi . e oval saattaneel yhteen suomalaisia ja 
kreikka lais ia (Ulkijoi la tai es ilclleCl suomalaista tutkimust3 ulkomaa laisi ll e. Ensim
mai sina vuosina SUOSi013 saaneel korkearasoiset symposium it suomalai sill e llilikare il
le ja in s inoore ille om3n a la nsa hi s torias ta eiva t o le my6he mmin se ll a is inaan jatku
nee l. IIme ises li a lkupe rainen idea toi mi parhailen j uuri mainituilla a lo illa. 

Niiiden vahintaan paivkin pitui s te n koll okv io iden li saks i suo malai set ovat pi
la neet run saasti es itelm ia Aleenassa. Ensimm ais ina vuos ina es ite lma til a isuuks iajar
jes teniin la hinna vai n instituutin vuosipaivana. Siuemmin maara on kasvanu t niin , 
e ua vuos it uhannen va ihteessa tieteellisia esitelmia o n tarjo ttu keskimaarin vii si vuo
dessa. On va ikea anoa, o nko kasv uj ohtunut enemm~in suoma lai sen tutkimuksen vil 
kastumi ses ta vai s iita , eu a in stituutin saatua o man ra kennukse n on til aisuuksia o llut 
luo nteva mpi j a rjestiUi. Viime vuos in a on es ite lmo it s ijo iks i kutsuuu myos muita kuin 
suoma lai s ia . Tietee lli ste n e s ite imi e n lisak si o n jarje ste tty tutkija seminaareja jatko
op is ke lijoi ll e . Vastavuoroisesti in stituutin he nkilo kunta osall istuu Illuiden insti tuut 
tien ja kreikkalai sten tutkimusorgani saatioiden jarjesta mii n tila isuuksi in . Ateenassa 
to imi vic n ulkomai ste n in stituutti c n kanssakayminc n o n Hiheis ta ja saa nnb lli sta. Sii 
nakin suhtecssa kaupunk i la rjoaa suolllalai s ille tutkijoille mainiot edell ytykset suh
tc ide n luo mi seen. 

Rooma n-ins tituutin lapaan A teen3ssa o n ja rjes te tty mybs lyhyempHi yhden ta i 
kahde n viikon kurssej a yli opi slOjen op iske lijo ille sek. ajoillain Kreika n kullluurin 
Ui ydcnnyskursseja es ime rkiksi opeltaj ille. Ensimmaine n opiskelijakllrss i vuo nna 
1985 0 1 i pc rat i kol men vi ikon miuaine n. Instituutt i o n osa ll istunut kurss ie n ra hoit uk
see n ja opctllkseen vai hte levast i aina eri paataksen mukaan. Ka ikkei n aktiivi s illlmin 
kursseja organisoi'iin vuosina 1990-92 l aakko Frosenin joh'ajakaudell a. Kuukau
den m iltaisia in stituutin omia syvenHivia opiske Jij akursseja jarj este ttii n vuos ittain 
1999-2002, sen jalkeen joka to in e n vuosi. Opastuksia laysi n ulko puo li s ille vieraili 
jaryhmill e o n j arjesteuy hen kilbkunnan ajan j a ki in nostuksen salli e ssa. 

Ku 1 ttuuri loi 111 i nla 

Instituutti a peru stettaessa se ll tehtavak si nahtiin mybs ta ite iden edisttilllinen , mika 
kirjattiin saati bn saan toi hinkin . SilHi lie nee tarkoitettu lah inlla suo malai sten taitei li 
j oide n tyo ta , jota o leskelu Kre ik assa tava lla ta i to isell a in spiroi . Kun in stituutille 
haettiin va lti on tukea vuoden 1985 lopussa. laad ittiin s ila va rlen toi lllintaohje lma, 
johon sisalty i mybs julkai su- ja ylc isblo iminta. Ylc isoto iminna lla ta rkoitettiin kui 
tenk in Ateena n tutkijapiireillc s llunnattuja li etcclli s ia esite lmi a. Ta man jalkecn to
de ttiin : " In stituutti autt aa toimiaiaansa kuu lu vic n kulttuurit il ai suuksien j a nay ttc lyi
dcn saa miscssa Suomec n ja jarjes te lyissa s ie ll a (e si mcrkiksi nayuelyoppaan toimit
tamisessa tai kaanta mi sessa)." Inslituutin perus tajat lOi s in sanoen katsoivat instituu
lill a o lcvan aka teemi sen tutkimuk scn lisa ksi laajempaa kulttuuri sta te htav tiken tt iia. 
MUlla tuo tc htava kes kittyi nimc nomaan kreikkalai scn ku llluurin saallami seen suo
ma lai sen yle isbn ul o ttu vill e. Scn s ijaan suoma lai sen kulttuurin csi tte lcm inen kre ik-
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kal a isille n ~ihtiin suurl ahetystO n tehtavaksi e ika Ateenan-instituuti sta haluttu kult
tuuri - in stituuttia tassa mi eJessa. Kysymys no usi akuuti s ti esiin vuonna 1987 , kun 
tarj outui mahdo lli suus saada in stituutin johtaj a lle dipl omaatti stalus suurHihelystan 
kulttuuri altaseana . T ata pidelliin sinansa e rino maisena, koska se helpotti huomalla
vas li kay tanno n e iamati Kreikassa. Asiassa nahtiin kuitenkin ri skeja , j oten hall ituk
sen poylaki rjaan 10.2. 1987 kirj atli in : " Koska i nstituutin tulevasta tehtavas ta j a sta
tuksesta oli syntynyt keskuste lua, hallitus k ~i s ille Ji asiaa j a kirj asi kantanaan, etta 
in sliluutti on ensi sij assa tie teellinen tutkimus- j a j atko koulutusla itos e ika lata ase
maa a le syyta muutl aa. Puheenj ohtaj a valtuute ttiin ta rvittaessa es iHamaan nama na
kemyksel ede ll een." Vu od en 1998 jiilkeen johlaj a lla e i ole o llul diplo maattipassia , 
eika asio iden hoitaminen o le juurikaan han ka lo itunut. 

Hallituksen varaukse lli suus o n ymlll iirre ttavaa, koska instituutissa oli va in 
kaksi tyontekij aa j a he ill a raj a llinen maara lyoa ikaa. Todelli suus oli kuitenkin aj a
massa hallituksen nakemyksen o hi. Vuodelta 1986 jo htajan to imintakertolllus toteaa: 
" ln stituutti on to imintansa a lu sta saakka 's ivutyonaa n' auttanut suurl ahe tys toa mme 
kulttuuri kysymyksissii. Ol emme osalli slun eel suo malai sen lehdi slo- ja kirj alli suu s
niiy tte lyn sekii suo malaisen desig n-niiy tte lyn valmi sle luihinr ... ]" Sen jiilkeen jo vuo
sien 1987- 88 jo htaj an to imintasuunnite lllla Illa initsee yhtena in stituutin ko lmesta 
paato imintamuodosta suurlahe tystan avustami sen maiden va li sten kulttuuri suhte i
den ho itami sessa. Vuos ikertomusten " Kulttuurito iminta"-otsiko n a li a luete llaan seu
raav ina vuos ina laaja lti tapahtumi a, j o iden j arj estami seen instituutt i on osall is tunut. 
Seuraavan kerran instituutin kulttuu rito iminnan rao li no usi keskuste luun , kun Su o
men j a Kreikan valin en klllttllllri vaihto-o hj e lma uudi stettiin vuonna 199 I. Saa ti oll e 
tarjoutui mahdo lli suu s saada opetu smini ste ri on kansain vHli selta osasto lt a va lti on
apua ohj e lmaan sisa ltyvien tehtavien ho itami seen. In stituutin johtaj a l aakko Frosen 
analyso i lo kakuu ssa 199 1 1aatimassaan mui stiossa laaj asti kulttuur isektorilla larj oll 
tuvia mahdo lli suuksia j a kann alti kulttuuri asio iden ottamista selkeammin mukaan 
instituutin w imi alaan. Saation ha ll itu ksen o li va ikea ki e ltay tya li sa raho itu ksesta , 
va rsinkin kun mo ni a tehtavista instituutti j o tosiasia lli sesti o li ho itanut, kuten hall i
luksessa 7. 11.1 99 1 tode ttiin . Erilyisesti Suo men ilsenaisyyden juhlavuoden 1992 la
pahtllmiin inslituulti osa lli stlli hyvin aktii visesti . 

Siita lahti en maiden va linen kulttuuri va ihto on o llut vaihte levassa maarin osa
na Suo me n Ateenan-institulltin to imintaa, vaikkak in isommat hankkeet oval ajoitt a in 
melkoisesti verottaneet instituutin budjeui a ja henkil o kun nan voimavaroj a. Kulttuu
ritapahtumi en luette lo inti ta i til as to inti e i ol e a iva n yksinkerta ista , koska suuri osa 
on toteutettu jo ll akin tavoin yhte istyossH mllide n tahojen kllten suurl ahetys ton kans
sa. Suomalaisten ta ite ilijo iden nay tte lyita in stituuti ssa on o llut Hihes vuosittain siit a 
lahti en, kun o l11 a rakennus saatiin kay ttoon. Rakennus e i kuitenkaan ole e rit yi sen 
luonteva naytte lytil aks i. Myos naylte lyjen saami sessa SlIomeen instituutti on avusta
nu\. Semin aareja j a runoilloja on jiirj estetly 1990-luvun puo livii li slii liihlien. Insti 
tuutin sihteeri Mari a Martzouko u on saanut Jaaja lti maine tta kaantamalla kre ikaksi 
suomalai sta kirj a lli suuna, mm . huo mattavan osan Kal evalasta sekti Mika WaJtarin 
lohannes Angeloksen (taulukko s. 50). 
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Koroneos- ta lOIl te rassilla lokak ulI ssa 2003 : Joaki m Stavropou los, Esko Ti kka la. Lccna Kalsa nloni. 
I1kka N i ini luoto. Constance Okcr-B lom, Seija Tommi la, Hnnna Nurminen. Piiiv i5 Tommi la. Paavo 
Hoh l i ja Eva-Christ ina MiikeJa inc n. 

Kahdenkymmenen vuoden j alkeen 

On va rmaan oikeutettua todeta, etta Suo l11 cn Atee nan- instituutin peruslamine n onnis
tu i suunnite ll11i e n mukaan. Se lti ht i liikkeelle Nils O ker-Blo min a loi ttees ta j a ete ni 
htinen johdo ll aan ni in no peasti , ku in se kaylannossa oli mahdo lli s ta. Han kkeen voi
mana o li mahdo lli si mman o nni stunut he nkiloy hdi ste lma niin Suo messa kuin Kreikas
sa. Mo le mpi e n maide n virano maisct te ki va t ka ikke nsa taso ittaakseen ins tituutin ti etii 
sekti a lkuvaiheessa Cltti a ina myohemmin s~Hi t io n j o utuessa va ikeuksiin . j o ista se e i 
itse kyennyt selviti maan. Erityises ti mo ne t ope tusm ini s teri onj a myos valti ovara inmi
nis te rio n virkami e het a uttoivat ra tka isev issa va ihe issa instituutt ia e teenp ti in . Vo idaan 
ti e tenkin sanoa, ett ti jo sallima ll a in stituutin peru stami sen Suome n valti a oui aske
leen, jo ta e i e nti ti vo itll vetti a takais in . In stitullttia a li s i SlI ome n maineen sti il ytt ti mi 
seksi 011 ut pakka tukea , vaikka sitti o lis i hoide ltll huonostikin. Mutta varmaankin sen 
e le nemine n o ii s i o illlt hitaampaa ja se o lis i jaanyt vU htiptito isemmtiksi. 

Ateenan- ins tituutin perustam ise ll j ti lkeen Suo mi o n pys tyttanyt to is takym
me nta ulko maista ins tituutt ia . Vaikka lI sei mmat ni ista e iva t o le ie ima lli ses ti ticde ills
tituuttej a, stiati omaJli on nii ssa tavano maille n. Ranskan- instituutti a li 0 11 ut vire ill ajo 
pi tkaan, mutta sen to te utu s e te ni hu omattavasti hilaamm in kuin Oker-Bl omin hankc 
ja e hti va lmiiksi vas ta sen j a lkeen. Institllutt i A teenassa varmaankin vahvis ti uskoa 
muide n ins tituuttie n mahdo lli suuks iin. Ain akin se anto i suunnite lmille toi mi van 
mallin . Toisaalta Norj an ja Tanskan ins tituutti e n syntymine n Ateenaan iic nce a inak in 
nope utunut Suome n es imerki n ans iosta. Yhle ispohjo ismaisen in stituutt iyhte ison 
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syntymi sessii S uo men panos o li ra tkaiseva. Mo lemmi ssa suhte issa Ateenan-instituu
till a o li it se lHian edelt lij ansa ja esiku vansa: Roomassa Vill a Lante j a Ateenassa Ru ot
sin in stituutti . Mutta l11 0 lemmi ssa suhte issa Ateenan-in stituutti myes a lo itti pitkan 
hilj ai suuden j a lkeen lIuden laajentumi skauden j a avasi la tua seuraajill e . 

Instituutin perustajat voiva t katsoa saavutustaa n tyy tyvai sina. Instituutt i o n 
kahdessakymmenessa vuodessa tu rvan nut oman j atku vuutensa j a laajentanul o len
naisesti suomalai sta Krei kkaan kohdi stu vaa tutkimu sta. Kahdessa sllhteessa perllsta
jat e iva t pystyneet ennakoil11 aan kehitysta. Ens inn ~ikin kuk aan e i o li si osannut ku vi
te ll a sita kauniiden j a toimi vien rakennusten maaraa, johon instituutti nyt tukeutuu. 
Ja to iseksi in stituutin tye suomalai sen kulttuu ri n esitte lemi seksi Kreikassa on se l
vasti ylittanyt sen, mitti pe ru staj at alkuj aan aj atte liva t. Tuskin he olisivat kuitenkaan 
siitli paho illaan. 

/lIslifUltl in lo imin ta lIWIIeroill(l / 985- 2003 

Ti eleelli se l Tie teelli se t O piskelij a- Naytte lyt Konserti t MUUI 

kollo kviot esite lmlil kurssit kulttuuri -
tapahtumal 

1985 3 2 
1986 
1987 2 
1988 I 
1989 2 I 
1990 2 3 
199 1 I 6 I 
1992 I 3 7 2 3 3 
1993 I 3 2 I 
1994 2 4 I 2 
1995 4 3 2 2 
1996 4 2 2 
1997 5 4 
1998 8 4 
1999 6 I 2 
2000 4 2 2 I 
2001 6 2 3 
2002 4 3 
2003 3 3 
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/ lIslilll lllin la/O il S / 983- 2003 (/Il k) 

Saannolli nen Vall ionapu Va lli onapu Lahj oitu kse t 
valt ionapu erityis- kirjastoon 

tarkoituksiin 

1983 181 300 
1984 32200 
1985 64000 162700 
1986 109200 
1987 120000 10000 85600 
1988 280000 8700 74 100 
1989 370000 103700 90400 
1990 600000 3 14200 2 1 000 
199 1 740000 158300 49100 
1992 775000 99 800 200000 48400 
1993 835000 72 500 93 000 30800 
1994 920000 45000 62800 
1995 945000 77 000 250000 105500 
1996 960000 60000 121000 74900 
1997 I 100000 75000 128000 162800 
1998 I 340 000 50000 125000 105000 
1999 1 4 10000 50000 135000 180000 
2000 1 5 10000 50000 135000 154900 
200 1 I 550000 259200 135000 82400 
2002 I 660000 50000 146700 10 1 200 
2003 I 660000 107 100 191 100 128200 

SiililiOn hallilllksen jdsenet /983- 2004 

1983- 88 

1983- 95 

1983- 94 
1983- 96 

1983-86 
1983-87 
1983- 95 

1983- 96 
1983- 96 
1986- 92 

1987- 97 
1988- 00 
1989- 95 

apulaisprofessori Chri stoffer Ericsson (JyvHskyHin yliopisto. taidehi sto
ria) 
professori M aa rit Kaimio (Helsingin yliopisto, Kre ik an kieli j a kirjalli
suu s), varapuheenjohtaja / 983- 95 
piiiikonsuli , lOimi tusjo htaja Kerkko Kei nonen (Fa lcon Oy) 
professori, piiiijohtaja Henrik Li lius (Helsing in y liop isto, taidehislOria, 
Museov irasto) 
suurHihett iHis Eva-Christin a M Hkeltiinen (ulkom ini sterio) 
kansliapaall ikk6 l aakko N Ul11l11 inen (opetusmin isterio) 
kansleri, a rkki atr i Nils Oker-B lo m (Helsing in yli opi slO, viro logia), 
pllileelljoh"'jo / 983- 95 
kirjailija, fi l. tri Goran Schildt 
to im itusjohtaj a Pat ric ia Seppii lii (Lehtiku va Oy) 
professori Y rjo Blomstedt (Hels ingi n yliopislo, Suomen ja Skandinavian 
hi stori a) 
yl itark astaja Hi lkka HlimtiHiinen (opetusmin isteri o) 
pankinjohtaja Heik ki Toikka (Suomen Yh dyspankki Oy) 
apulaisprofessori Paavo Castren (Helsingin yliopi sto, klass illi nen fi lolo
gia) 



1989- 00 
1989- 00 

1992- 04 
1994-

1995-

1995-

1995- 01 
1996-
1996-
1996- 99 
1997-
1999- 04 
2000-
2000-
2000-
200 1-

2004-
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hallituk sen puheenjo htaja Pekka Herlin (Ko ne Oy) 
vuorineuvos Gu staf Serl achius (Metsa-Serl a Oy), varaplIheenjohraja 
1995-2000 
rehtori Pkiivio Tommila (Helsingin y liopi sto, Suomen hi stori a) 
kansle ri Lauri Saxen (He lsingi n y lio pisto, patolog ia), plIheenjohraja 
1995-2003 
professori l aakko Frosen (He ls ing in yli opis to , kre ik ka lainen fil olog ia), 
varapllheelljoliraja 2000-
yli as iam ies Paavo Hohti (Suo men Kulttuurirahasto, klass illinen til olo
gia) 
vara rehto ri Raija Soli amo (Helsingin yliopisto, Raamatun a lkukielet ) 
professori Pirkko Koski (He lsingin y liopi Slo, teane riti ede) 
professori Ii kka Oramo (Sibel iu s- Akatemia, musiikin teoria) 
jo htaja Ve li Sundback (Nokia Oy) 
opet usneuvos Heidi Kuusi (opetu sministerio) 
j o htaj a Erik Fors man (Teolli suuden j a Tyonantaj ain Keskusliino) 
s uurl ~ihelti l as Eva-Christina MakeHiinen 
fil. kand . Hanna Nu rminen (Ko neen Saatio) 
toimi tusjo htaja luhani Saare la (Consense) 
rehto ri Il kka Nii niluoto (Helsingi n yliopi sto, teoreeninen fi losofia), 
plIheelljohraja 2003-
rehto ri Gustav Bjorkstrand (A bo Akademi, kay tannollinen teologia) 

Siiiili jjn asiamieher ja silileerir 1983- 2005 

1.6.1983- 10.9. 1984 
kesalia 1984 

dosentti Paavo Hohti (sihteeri ) 
fil. kand . Ro bert Luther (apula iss ihteeri ) 

As iamics Hard Markkul a. 
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10.9. 1984- 10.2. 1987 
10.9. 1984- 15.2. 1985 
16.2. 1985- 31. 12. 1996 
1.1.1 997- 3 1.1 2.2004 
1.1 .2005-

apulaispro fessori Chri sto ffer Ericsson (asiami es) 
hum . kand. lI ari Nummi (sihteeri ) 
ti l. tri Anni Arjava (sihteeri ) 
fi l. maist. Harri Markkul a (sihteeri ) 
fi l. maist. Marjaana Vesterinen (sihteeri ) 

Siiiit iiJn hallilll ksen tyovaliokunnan jiisener / 983- 2004 

1983- 95 Nil s Oker- Blom 
1983- 95 Maarit Kaimio 
1983- Paavo Hohti 
1984- 87 Chri slOffer Ericsson 
1984- 85 lI ari Nummi 
1985- 96 Antti Arjava 
1989-95 Paavo Castren 
1993- 00 Gu staf Serlachi us 
1995- Lauri Saxen 
1995- l aakko Frosen 
1997- Harri Markkul a 
2000- 04 Erik Forsman 
2003- Ilkka Niiniluoto 

Slid /ion lilill tarkasrajat 1984- 2004 

1985-
1985- 2001 

Linnanvouti Erkki Ahokas (varall a kvesto ri Marja Nikkarinen) 
KHT Bo- Fredrik Eklund (varall a KHT Sixten Hj orl 1985 , KHT Folke 
Tege ngren 1986- 91 seka KHT Mikael Holmstrom 1992- 2001 ) 

2002- KHT Markku Koske la (varall a KHT Mikael Holm strom) 

I ll sriruurin johtajat 1984- 2004 

1.9.1 984- 31.7 .1988 
1.8. 1988-3 1.7. 1992 
1.8. 1992-3 1.1 2. 1992 
1.1 .1993- 31.7. 1995 
1. 8. 1995- 3 1.7 .1997 
1.8. 1997-3 1.7.2000 
1. 8.2000-3 1.7.2004 
1.8.2004-

Paavo Castren (klassillinen fil ologia) 
laakko Frosen (kreikkal ainen ti lologia) 
Henrik Liliu s (taidehi storia) 
Gunnar af Hall strom (patri stiikka) 
Ki rsl i Simonsuuri (kirj allisuu stiede) 
Olli Salomies (Iatinan kieli j a Rooman kirjallisuus) 
Leena Pietila-Cas tren (klassillinen arkeologia) 
Bjorn Forsen (hi stori a) 
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In stituut in neljas ass istenu i Marjall na Veslcrin en. in sli lU ulin viidcs assislenll i Esko Tikkala. 

Illstituurin assisrenrir 1990- 2004 

1.8.1990- 3 1. 10.1993 
1. 1. 1994- 3 1.7. 1997 
1.8. 1997- 3 1.8.2000 
1.9.- 30.9.2000 

Martti Le iwo (kl assillinen rilolog ia) 
Pelra Penlik ii inen [Pak kanen] (uskonloli ede) 
Jari Pakkanen (laidehi slOria) 
Pelra Pakka nen (vI) 

1. 1 0.2000- 3 1.7.2003 
1.8.2003-

Marjaana Vesterinen (klassillinen fil ologia) 
Esko Tikka la (hi sloria) 

/ IlsrilUutin sihtee rit 1984- 2004 

1984 
1.2.1985-
kesaku ussa 1985 
lokakuu ssa 1987 
27.6.- 27. 10. 1994 

Lii sa Tsagaraki (oto) 
Maria Man zoukou, vuodesta 2002 toimi stonhoitaja 
Leena Vatanen-Bati s (vt 3 vk) 
EJli Apergi (vII vk) 
Leena Katsantoni ja An na Oikkonen (vt) 

i llSl ilt/Ulill lIluLlI ly6tekijiil 1984- 2004 

1984- 2003 Koul a Papandreou, s iivooj a 
1992- Olga Papadalou, s iivooja 
1996- Joakim Stavropoulos, asul1 lOlan teknikko-isan noitsijti 
2000- Memi (Mafia) Gurduba, avustaja, maali skuusta 2004 aman uenssi 
2000- Leena Katsantoni , asuntolan emanta 
2002- 2004 Toula Prolonolari ou, keittiij a, s ii vooja 
2004- Ca milia Ri zkall a, siivooja 
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Instituutin tie tee/Listen /yoryhmien j dselI el / 985- 2004 (s isiiltiiii suomalaiseI ulkoja
sell el ) 

1985-88 Paavo Castren: Ateenan viimei nen pakanallinen renessanssi 267- 529 j.Kr. 
Ri sto A iko nen 
Julia Burm an 
Gunnar af Hll ll s lrom 
Arja Karivieri 
Vappn Pyykko 
Erkk i Sironen 

1988- 92 l aakko Frosen: Hell eni stinen Ateena (323-30 e.Kr.). 
Mika Hakkarai nen 
Tuula Korhonen 
Martti Leiwo 
Kenneth Lonnqvi st 
Minna Lonnq vist 
Pelra Pentikainen 
Ti in a Pu rola 
Erj a Sa lmenki vi 

1993- 95 Gun nar af Hall strom: Maailmankatsom uk sellinen kesku stelu 500-lu vun 
Bysanlissa. 

l eanette Lindblom 
Markku Nikulin 
Eino Palin 
Leena Mari Peltomaa 
Hanna-Ri itta Toivanen 

1995- 98 Kirsti Simonsuu ri: Myyt il ja maailmanku va Kreikan klassisen kaudell 
jalkeise lla aja ll a. 

Ont i Alanko- Kahiluoto 
Ri slO Heikkinen 
Kalle Kuusimaki 
Martti -Tap io Kuuskoski 
MikaelOlin 
A nna PieliHiine n 
A nne Siikaluoma-Tervonen 
Leena Viitan iemi 

1999- 2004 Arja Kari vieri : Varhai skristi ll isen kirkon kai vaukset Paliambelassa Poh-
jois- Kreikassa. 

Patrik Fran zen 
Piljo Hamari 
Nina Heiska 
Tiina Hi ekkalinna 
Timo lipponen 
l ohanna Kangas 
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Riikka Kong;is 
Kri sliina Leimu 
Minna Lonnqvi sl 
Hel i Ma ijane n 
Ju kka Palm 
Anna Pi etilainen 
Marko Pitkanen 
Esko T ikkala 
Carita Tu lkk i 
Rauno Vaara 
Isto Vatanen 
Sisko Vuoriranta 
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2000-04 Leena Pietilii-Castre n: Heroonit myohii isklass ise ll aja he lle ni sti se ll ii aja ll a. 

2004-

Mari Mikkola 
Mikko Suoninen 
Tiina Tuukkanen 
Han ne Wikstrom 

Bjorn Forsen: Thesprotian laak son tutkimushanke Luoteis- Kreikassa. 
Jeanneue Forsen 
Memi Gurduba 
Mika Hakkarai ne n 
Ni na Heis ka 
Paula Kouki 
Mika Lavento 
Jukka Moisa ne n, 
Anton is Papardukakis 
Sarianna Silvonen 
Mikko Suha 
Nicolas Teyssandier 
Esko Tikkala 

I"SlilllUlill Cl MO (Kollsoillvii!inen henki/ovaihto )-harjoitte/ijar 

Riikka Piiiitalo , 28.6- 27.8.96. 
Rauno Vaara 5.1.- 7.5 ., 28. 11.- 20. 12. I 998 
Pia Karelahti I. I .- 30.6. I 999 
Nella Hiltune n 1.7.-3 1. I 2. I 999 
Hanna Kyrolahti I . I .-3 I .8.2000 
Reena Iha lainen 1.9.00- 28.2 .0 1 
Esko Tikkala 1.3.- 3 I .8.0 I 
Tanja Asikainen 1.9.0 1- 28.2.02 
Terhi Coll in 1.3.- 3 I .8.02 
Heidi Karjal a ine n 1.9.02- 28.2.03 
Hann a Maukonen 1.3.- 3 I .8.03 
Marko Pitk iine n 1.9.03-28.2.04 
Ann i Kaski 1.3.-3 1.7.04 
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IlIstitUlIlill jiirjesl i:imiiI kall sa il1viiliser ILIlkijatapaamisel fos i/taill yhleislyossii !flui 

dell kallssa) / 986- 2003 

4.-10.1 0. 1986 
30.3.-4.4. 1987 
17.9. 1990 
4.-5.5.1992 
7.- 9.9 .1 993 

Ancient M edi ci ne 
Ancient Technology 
Roman Onomasti cs 
National Themes in Greek and Finn ish Music 
Roman Onomasti cs in the Greek-spea king Provinces: Soc ial and 
Poli tical AspeclS 

18.- 19.5. 1994 
7.-9. 10.1994 
17.- 18.5. 1995 
21 .-22.5. 1997 
27 .-28. 1. 1998 
21 .-22.5. 1999 
25.1 .2001 
24. 1.2003 

Athen s in the Six th Century AD 
The Pnyx in the Histo ry of Athens 
Greek and Roman Relig ions according to the Church Fathers 
The Writing Woman: Ritual and Religious Perspectives 
Recent Research in Arcadia 
The Greek East in the Roman Contex t 
Scribes, Language and Textual Traditi on 
The Eastern Mediterranean in the Late Antique and Earl y Byzantine 
Period s 

/Il S1iluwill vlIosijulz laes;telmiir 1985-2004 

2 1.5. 1985 

22 .5. 1985 
2 1.5. 1986 
20.5. 1987 

19.5 . 1988 
18.5. 1989 

22.5. 1990 
14.5. 199 1 
19.5. 1992 

18.5. 1993 

18.5.1994 
18.5. 1995 

9.5.1 996 
22 .5. 1997 
19.5.1998 

20.5.1999 

Maarit Kaimi o: Understanding Greek Tragedy 
M ctropoliitta Johannes: Some Traits concerning the Relations of State 
and Church in Byzantium according to the Tradition of the Ecumenical 
Counci ls 
Henrik Lilius: The Greek Rev ival in Fin ni sh Architecture around 1800 
Holger Thesle ff: Pl ato and his Public 
Henrik Zilliacus: A letheia und Kl eio, Wahrheitsgedanke in der griechi 
schen Geschi chtssc hre ibung 
l aakko Frosen: Hellenistic Athens - Fact or Fi cti on? 
Nil s Oker- Blom: Higher Education and Research in an Internati onal 
World 
Rolf Westman: The Ideal of the Wi se Man in Hell enistic Philosoph y 
l orma Kaimi o: The Greek Agonality and the Western Civili zati on 
Henrik Lilius: Greek, Roman or Medieval ; the Choice of Style in Fin
ni sh Architecture 1780- 1830 
Paavo Hohti : On the Charac teri zation of Emperors in Michael Psellus ' 
Chronographia 
Paavo Castr" n: Aspects of Public Life in Post-Herulian Athens 
Heikki Raisanen: Coex istence and Conflict, Early Christian A tt itudes to 
Adherents of Traditi onal Cults 
Simo Knuuttil a: Controversies on Emotions in Ancient Philosophy 
Aili Nenola: Women's Ritu al Laments in the Baltic-Finni sh Area 
l aakko Fros"n: From Carbonized Gree k Papyri to the Monas tery of St 
Aaron in Petra/Jordan 
Heikki Solin : Jewi sh Communities in the Greek World 

25 .5.2000 Henrik Lilius: The Dori c Rev ival in Finni sh Classicism 
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17.5.200 1 Margarela Stei nby: Who Built What in Ancient Ro me? 
23.5.2002 Juss i N lI orteva: Finn ish Literature from Kal evala Epics to Modern 

Translati ons 
20.5.2003 Paavo Castr" n: He lleni sm and Romani zati on in Pompei 
2 1.5.2004 Maarit Kaimi o: Quarrelsome Neighbours in a Greek Papyru s from Petra 

IlI stiWlltill j ulkais ltt 1986- 2004 (s isiiltiiii jo itakill ill stifLIlltill to imintaan liiuyviii 
l1luidell kusto lltamia julkaisuja) 

Papers and Monographs of lhe Finnish Institute at Athens 
I Post-Herll lic/II Athens: Aspects of Life alld ClIltllre ill Athell s. A.D. 267- 529. 

Edited by Paavo Castre n. He lsinki 1994. 
11 Th e Pnyx ill the History of Athens: Proceedings of all Ill1ernariollal Colloquium 

Organised by the Fillllish IlI stitute at Athens. 7-9 October 1994. Edited by 
Bj orn Forsen and Greg Stal1ton. Helsinki 1996. 

III Petra Pakkanen. l lI1 erpre tillg Early He llenistic Relig ion: A Study Based on the 
Myste ry Cults oJ Demeter and fil e Cul f oJ Isis. Helsinki 1996. 

IV Bjorn Forsen. Griechische Gliedenve ilumgell: Eine UnrersuclwlIg ZU ihrer Ty 
polog ie und ihrer relig ioll l'- IInd sozia lgeschichtlichell Bedeutullg. Helsinki 
1996. 

V Arja Kari vieri . The Athenian Lamp Industry ill Late Antiquity. Helsinki 1996. 
VI Early Hellellistic Athell s: Symptoms of a Change. Ed ited by laakko Frosen. 

Hel sinki 1997. 
V II Th e Greek East ill the Romall Context: Proceedings of a Colloquium O rganised 

by the Fillllish IlIstitllfe at Athell s. May 21 and 22, 1999. Edited by O lli Salo
mi es. Helsinki 200 1. 

VIII Crapta Po ikila I. Edited by Leena Pi etil ti-Castren and Marjaana Vesterinen. 
He lsinki 2003. 

IX Th e Eastern Medite rranea ll in the Late Antiqtl e and Early Byzall1ine Periods. 
Edi ted by Maria Gourdo uba, Leena Pie ti lii -Castren and Esko Tikkala . Helsinki 
2004. 

The Fillnish IlI stitute at Athell s: IlI augural Lectllres 21 - 22 May 1985. Ed ited by 
Maarit Kaimi o. Sllomen Ateenan- instituut in stiti li o. Espoo 1986 . 

Anciell1 and Popular Healing. Sy mposium on Allcient Medic ine : Athens. 4- 10 Oc/o 
ber 1986. Edited by Paavo Castren. Sllomen A teenan-institulltin stititio. Vammala 
1989. 

Allciell1 Technology. Fillnish Ill sriwte at Athell s: Sympos ium he ld 30.3.-4.4. 1987. 
Tekniikan museon j ulkai suja 5. Helsinki 1990. 

Lellers from th e Allciell! Wo rld: Mumm y Carrollnages and Papy ri fro m Creek and 
Romall Egypt. Edited by laakko Frosen. Fi nni sh Institute at At hens - Helsinki 
Uni versity Library. At hens 1992. 

Roman Onomastics ill the Greek East: Social and Political Aspects . Proceedings of 
th e IllIe rnatio l1a/ Colloqu ium orgcmized by Finnish Ill stitut e and the Celltre fo r 
Creek alld Romall Antiquity. Athells 7- 9 September 1993. Ed ited by A. D. Ri za
ki s. Mele temata 2 1, Athe ns 1996. 

Erkki Sironen, Th e Lare Roman alld Early Byzantille In scriptiolls of Athells and Aui-
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ca : All Edition wilh Appendices on Scripts, Sepulchral Formulae, and Occupa
lioll s. Helsink i 1997 (omakustanne). 

Jari Pakkanen, Th e Temple of Athena Alea Of Tegea: A Reconstruction of the Peristyle 
Co lumn . Publications by the Department of Art Hi story at the University o f He lsin
ki , no. XV III , in Co-operation with the Finni sh Insti tu te at Athens, Helsinki 1998 . 

Penelop e: Ta rinoita ASUlllolasrCl. Zitrou 10, A teen Cl , Suomen AreenCl Il - ill sl iruutin 
aSlIlllola / 986- /998. Koonneet Petra Pakkanen ja Jari Pakkanen. Ateena 1999 
(omakustanne). 

Architectura l Observations: Finn ish a rchitec ts' trave l sketches fro m Greece. Toim. 
Jari Pakkanen ja Timo Tuom i. Fi nnish Institute at Athens 2000. 

Nakymii(olI j a niikyvii: NykykreikkaLaisia novelleja . Toirn . Maria Martzoukou ja Rei
ja Tann inen . Suomen Ateenan·i nstituutt i 2000. 

Ico lIsfrom Fin land. Ed ited by Maria Martzoukou and Leena Pieti Hi -Castren. Finni sh 
In stit ute al At hens 2003. 

Akropoliill j uurella. Suomen Ateenan-ins tituutti 1984- 2004, toim . Leena Pietil ti
Cas[ren. Suomen Ateenan-in stituutin sti titio. Helsinki 2004 . 

Moria Ma rtzoukoun kiidllll oksiii 

Va liko ima Pelltt i Soarikoskell piiiviiki ljo is tQ j a rllllOj O, 1987. 
Kaleva/a , osia, 1992; laajennellu 2. p. 2004 . 
Satuvaliko ima koukaises ta pohjola sto , 1994. 
V. Lin na, Tullt emaroll so ti/as, yhdessti Pti ivi Panakopoulou n kanssa, 1995 . 
A. Kouros, Godvallall lapsel , 1999. 
A.- L. Hark6nen, Avo imel ove l , 200 1. 
M. Baric, Joell/a lll ll , 200 1. 
M. Waltar i, Johalllles Allge/os , 2003. 


