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ΧAIΡΕΤΕ & SALVETE! 

Oikein mukavaa alkanutta vuotta kaikille Paideia, 

Turun klassillinen yhdistys r.y.:n jäsenille! 

 

*     *     * 

 

Kevään ensimmäinen esitelmätilaisuus järjeste-

tään torstaina 20.2. Puhujaksi saapuu FM Juha 

Isotalo Turun yliopistosta.  
 

FM Juha Isotalo 

Herodotoksen kuvauksen kohteiden 

jaettu identiteetti ja muisti 

 
 

TORSTAINA 20.2. KLO 17:45 

SEMINAARISALI 123, SIGNUM 

TURUN YLIOPISTO 

TERVETULOA! 

Isotalo kirjoittaa väitöskirjaa ”Truth in ’Histories’. 

Herodotus as a narrator and his use of sources in 

revealing the truth of the past”, jossa hän tarkaste-

lee kreikkalaisen historioitsijan Herodotoksen kä-

sitystä totuudesta. Hän tutkii, miten Herodotos 

esitti Historiateoksena tunnetussa teoksessaan 

sen, mitä piti totuutena menneisyyden tapahtu-

mista. Samalla Isotalo tutkii Herodotoksen käyttä-

mien lähteiden luotettavuutta ja totuutta jaettuna 

sosiaalisena käsityksenä menneisyyden tapahtu-

mista. 

*     *     * 

VUOSIKOKOUS 2020 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pide-

tään ennen Isotalon esitelmää.  

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteami-
nen. 

3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta. 

4. Vuoden 2019 toimintakertomuksen (johto-
kunnan esitys toimintakertomukseksi on luet-
tavissa edempänä), tilinpäätöksen ja toimin-
nantarkastajan lausunnon esittäminen. 

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilin-
päätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen edellisen vuoden johtokunnan 
jäsenille. 

6. Kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus. 

7. Kokouskutsujen sekä muiden tiedonantojen 
julkaiseminen ja toimittaminen. 

8. Hallituksen jäsenten palkkio. 



9. Ilmoitusasiat. 

10. Kokouksen päättäminen. 

 

 

 

*     *     * 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

YLEISTÄ 

Paideia ry:n vuoden 2019 toiminta koostui esitel-

mätilaisuuksista, joita järjestettiin neljä kappa-

letta; kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Jokaisesta 

esitelmätilaisuudesta tiedotettiin Acta Diurnan 

numerolla. Jäsentiedotteessa käsiteltiin esitelmä-

tilaisuuksien lisäksi muita yhdistystä koskevia 

ajankohtaisia asioita. Yhdistyksen verkkosivuston 

ja Facebook-ryhmän kautta tiedotettiin klassillisen 

alan tapahtumista ja asioista. Yhdistyksen verkko-

sivusto myös päivitettiin toimivammaksi. 

 

ESITELMÄT 

Vuosi 2019 alkoi sääntömääräisellä vuosikokouk-

sella 20.2., jonka yhteydessä kuultiin FT Minna 

Seppäsen esitelmä ”Oppikoulujen latina ja   

kreikka 1800-luvun julkisessa keskustelussa”. Esi-

telmä keräsi 12 kuulijaa. (Esitelmöijäksi alun perin 

sovittu Roosa Kallunki valitettavasti sairastui eikä 

päässyt tulemaan.) Kevään seuraava esitelmätilai-

suus järjestettiin 24.4., jolloin FM Outi Kaltio piti 

esitelmän ”Nuntii Latini – 30 vuotta latinankielisiä 

uutisia”. Esitelmä keräsi 13 kuulijaa. 

Syksyn ensimmäinen esitelmätilaisuus järjestet-

tiin 3.10. Tilaisuudessa kuultiin FM ja TM Joonas 

Vanhalan esitelmä ”Herjauksia Pompejin seinillä”, 

joka keräsi 21 kuulijaa. Vuoden viimeisenä puhu-

jana oli 28.11. FM Anni Hella esitelmällään ”Kiis-

taa kielistä ja käsikirjoituksista – Kreikkalaiset ja 

latinalaiset Ferrara–Firenzen konsiilissa (1438–

1439)”. Esitelmä keräsi 14 kuulijaa. 

Paideia ry:n esitelmätilaisuudet keräsivät vuonna 

2019 yhteensä 60 kuulijaa (kuulijakeskimäärä 15). 

Kuulijamäärä nousi ilahduttavasti edellisvuodesta. 

KOKOUKSET 

Sääntömääräiset kokoukset pidettiin esitelmätilai-

suuksien yhteydessä. Vuosikokouksessa 20.2. hy-

väksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilin-

päätös vuodelta 2018 ja myönnettiin vuoden 2018 

hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Jäsenmaksut pi-

dettiin ennallaan (15€, opiskelijoilta 5€). Toimi-

henkilöille päätettiin olla maksamatta palkkioita. 

Tiedotteet päätettiin toimittaa entiseen tapaan 

sekä paperi- että sähköversioina. 

Vaalikokous pidettiin 28.11. ja siellä valittiin yhdis-

tyksen toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet vuo-

delle 2020. Valituiksi tulivat: 

Puheenjohtaja 

Huk Suvi Kivimaa (suvi.r.kivimaa@utu.fi) 

Varapuheenjohtaja 

FT Mikko Kauko (mikkau@utu.fi) 

Rahastonhoitaja 

TM, FM Joonas Vanhala (jvanhala@abo.fi) 

Sihteeri 

VTL Visa Helenius (vjhele@utu.fi) 

Johtokunnan muut jäsenet 

prof. Jyri Vaahtera (jyvaah@utu.fi) 

FM Reko Tikka (rvtikk@utu.fi) 

FT Aleksi Mäkilähde (ahpmak@utu.fi) 

FM Tommi Alho (talho@abo.fi) 

yo. Timo Heikkinen (timo.j.heikkinen@utu.fi) 

Toiminnan ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Jasmin Leivo ja Jaana Vaahtera.  

Johtokunta muuttui kahden henkilön (Aleksi Mä-
kilähde ja Tommi Alho uusina) kohdalla. 

Vaalikokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

 

JÄSENISTÖ 

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 34, 
joista ainaisjäseniä 20 ja kunniajäseniä 2. 

 

*     *     * 

 



KIRJAUUTUUKSIA 

 

Arja Karivieri ja Marjo Meriluoto (toim.): 
Ostia, portti Roomaan (Tampereen muse-
oiden julkaisuja) 

 
Vapriikin Ostia, portti Roomaan -näyttelyn sa-
manniminen julkaisu tuo esiin tuoreinta kansain-
välistä Ostia-tutkimusta, ja kertoo, miksi Ostia on 
viimeistään nyt syytä nostaa ansaitsemalleen pai-
kalle yhtenä kiehtovimmista ja tutkimuksellisesti 
merkittävimmistä roomalaisista kaupungeista. 
Julkaisu on ensimmäinen suomenkielinen yleis-
teos antiikin Ostiasta. Sen kirjoittajina ovat Ostia-
tutkimuksen johtavat asiantuntijat Suomesta ja 
maailmalta. Lisätietoja. 

 

 

Marke Ahonen: Lääkärin kirjoituksia sie-
lusta (Basam Books) 

Galenos (129-n. 216 jKr.) oli antiikin ajan merkit-
tävin lääkäri ja lääketieteilijä. Galenos - Lääkärin 
kirjoituksia sielusta on ensimmäinen suomenkie-
linen tietokirja Galenoksesta. Kirja sisältää valikoi-
man suomennoksia Galenoksen psykologian alan 
tutkielmista. Marke Ahonen on teoksen kirjoittaja 
ja tekstivalikoiman suomentaja. Lisätietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

Plinius nuorempi: Kirjeitä keisariajan 
Roomasta (Gaudeamus) 

 
Plinius nuorempi (n. 63–113) oli roomalainen kir-
jailija, virkamies ja maaherra. Kirjeitä keisariajan 
Roomasta sisältää Pliniuksen kirjeitä omaisille, 
ystäville ja tuttaville sekä kirjeenvaihtoa keisari 
Trajanuksen kanssa. Kirjeisiin sisältyy myös ainoa 
säilynyt silminnäkijäkuvaus Vesuviuksen pur-
kauksesta, joka tuhosi Pompejin elokuussa 79. Te-
oksen on toimittanut ja suomentanut Marja Itko-
nen-Kaila. Lisätietoja. 

 

*     *     * 

 

Johtokunnan puolesta, Turussa 11.2.2020 

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 

  

http://irfrome.org/ostia-portti-roomaan-julkaisu-ilmestyy-31-1/
https://basambooks.fi/sivu/tuote/galenos/2455904
https://www.gaudeamus.fi/kirjeitakeisariajanroomasta/
http://turunklassillinenyhdistyspaideia.weebly.com/

