
 

 

 

ACTA DIURNA
Paideia, Turun klassillinen yhdistys r.y. / Klassiska föreningen i Åbo r.f.  

Jäsentiedote 4/2019 
 

ΧAIΡΕΤΕ & SALVETE! 

Oikein mukavaa loppuvuotta kaikille Paideian jä-

senille! 

*     *     * 

Syksyn toinen esitelmätilaisuus on torstaina 

28.11. Puhujaksi saapuu FM Anni Hella Turun 

yliopistosta.  

 

FM Anni Hella 

Kiistaa kielistä ja käsikirjoituksista – 

Kreikkalaiset ja latinalaiset Ferrara–

Firenzen konsiilissa (1438–1439) 

 

TORSTAINA 28.11. KLO 17:45 

SEMINAARISALI 123, SIGNUM 

TURUN YLIOPISTO 

TERVETULOA! 

Hella tutkii väitöskirjassaan Ferrara–Firenzen 

konsiilin synnyttämiä keskusteluja kielistä ja käsi-

kirjoituksista sekä niiden tuomista ongelmista kir-

kollisissa keskusteluissa. Konsiilissa, joka avattiin 

Ferrarassa mutta siirrettiin myöhemmin Firen-

zeen, neuvoteltiin idän ja lännen kirkkojen yhdis-

tämisestä, mutta teologisissa väittelyissä pian on-

gelmaksi muodostuivat erot kielissä sekä ongelmat 

käsikirjoituksissa olleista eroista. Ajan humanis-

teilla oli tärkeä tehtävä käsikirjoitusten keräämi-

sessä, niiden kääntämisessä ja analysoimisessa. 

Konsiili oli kohtaamispaikka idän ja lännen oppi-

neille, mutta omat ja toisten tekstit ja käsikirjoi-

tukset aiheuttivat myös epäluuloja ja jännitettä 

ryhmien välille. 

Tilaisuudessa on tarjolla glögiä sekä pientä purta-

vaa. 

Lämpimästi tervetuloa! 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAALIKOKOUS 2019 

 

Yhdistyksen vuosittainen vaalikokous pidetään 

torstaina 28.11. klo 17:45 (Signum, SS123) en-

nen Hellan esitelmää. Kokouksen esityslista: 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

4§ Johtokunnan jäsenten valinta 

    - puheenjohtaja 

    - varapuheenjohtaja 

    - sihteeri 

    - rahastonhoitaja 

    - muut jäsenet (5) 

5§ Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä 

valinta 

6§ Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta 

7§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittä-

minen vuodelle 2020 

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväk-

syminen 

9§ Ilmoitusasiat 

10§ Kokouksen päättäminen 

*     *     * 

JÄSENMAKSUT 

Vaikka vuoden loppu jo häämöttääkin, niin 

otamme mielellämme vielä vastaan jäsenmaksuja. 

Vuonna 2019 jäsenmaksu on 15€ ja opiskelijoilta 

5€. Maksun voi suorittaa suoraan yhdistyksen ti-

lille. Tarkemmat ohjeet sivustollamme:          

http://turunklassillinenyhdistyspaideia.weebly.com/jaumlseneksi.html. 

*     *     * 

ARISTOFANEEN LYSISTRATE HELSIN-

GIN OPISTOTEATTERISSA 

Helsingin työväenopiston Opistoteatteri esittää 

18.11.–1.12. välisenä aikana Aristofaneen kome-

diaa Lysistrate. Näytelmän on ohjannut Harri 

Liuksiala ja se perustuu Pentti Saarikosken kään-

nökseen. (Opistotalo, juhlasali, Helsinginkatu 26. 

Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.) 

*     *     * 

TAMPEREEN VAPRIIKISSA "OSTIA, 

PORTTI ROOMAAN" -NÄYTTELY 

Museokeskus Vapriikissa on takuulla mielenkiin-

toinen ja monipuolinen Ostia-aiheinen näyttely 

"Ostia, portti Roomaan" 1.11.2019—10.5.2020 vä-

lisenä aikana. 

*     *     * 

 

 

 

 

 

Terveisin, 

sihteeri 
 

_______________________ 

PAIDEIAN YHTEYSTIEDOT 

Osoite 
Paideia, Turun klassillinen yhdistys r.y.   
c/o Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri  
20014 Turun yliopisto 

 
Verkossa 

http://turunklassillinenyhdistyspaideia.weebly.com  
 
Sähköposti 

Suvi Kivimaa, pj: suvi.r.kivimaa@utu.fi  
Visa Helenius, siht.: vjhele@utu.fi 
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