
ACTA DIURNA 

Paideia, Turun klassillinen yhdistys r.y. / Klassiska föreningen i Åbo r.f.  
Jäsentiedote 4/2020 

 

ΧAIΡΕΤΕ & SALVETE! 

Oikein mukavaa loppuvuotta Paideia, Turun klas-

sillinen yhdistys r.y.:n jäsenille! 

 

*     *     * 

 

Syksyn jälkimmäinen esitelmä järjestetään tors-

taina 3.12. klo 17:15. Puhujana on nykyinen pu-

heenjohtajamme eli HuK Suvi Kivimaa Turun yli-

opistosta.  

 

HuK Suvi Kivimaa 

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -

hanke: Ostia Antican valokuva-aineisto 

 
 

Torstaina 3.12. klo 17:15 

Rosetta, huone 225 

TERVETULOA! 

Kivimaa kertoo esitelmässään Tiedeinstituuttien 

avoin tutkimusdata -hankkeesta, joka on Suomen 

ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen 

projekti ja jonka tavoitteena on tutkimusaineisto-

jen digitointi ja avoin jakaminen. Mukana ovat 

Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli 

Rooman, Ateenan, Lähi-Idän ja Japanin instituu-

tit. Projektin alussa lanseerattiin useita pilotti-

hankkeita, joista yksi liittyi Suomen Rooman-ins-

tituutin Ostia Antica -projektiin. Pilottihankkeen 

tavoitteena oli instituutin johtajan prof. Arja Kari-

vierin valokuva-aineiston digitointi ja luettelointi 

liittyen hänen tutkimusprojektiinsa ”Segregated or 

Integrated? – Living and Dying in the harbour city 

of Ostia, 300 BCE – 700 CE”. Tiedeinstituuttien 

avoin tutkimusdata -hanke on kolmevuotinen 

(2018–2020), ja Kivimaa ollut siinä mukana kah-

desti, aluksi harjoittelijana ja myöhemmin tutki-

jana. Lisätietoja Tiedeinstituuttien avoin tutki-

musdata -hankkeesta löytyy täältä. 

 

HUOM.! Koronavirustilanteen takia (i) tilaisuu-

dessa on maskipakko, (ii) noudatamme turvavälejä 

ja (iii) tilaisuuteen on 20 hlön yläraja. Tilaisuu-

dessa on tarjolla kahvin ja teen sijaan vain kä-

sihuuhdetta. Ilmoittaudu tilaisuuteen sihteerille 

eli allekirjoittaneelle (vjhele@utu.fi) viimeistään 

2.12. aikana. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

http://irfrome.org/toiminta/tutkimus-2/tiedeinstituuttien-avoin-tutkimusdata/
mailto:vjhele@utu.fi


VAALIKOKOUS 2020 

 

Yhdistyksen vuosittainen vaalikokous pidetään 

torstaina 3.12. klo 17:15 (Rosetta, huone 225) en-

nen Kivimaan esitelmää. 

 

Kokouksen esityslista: 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3§ Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta 

4§ Esityslistan hyväksyminen 

5§ Johtokunnan jäsenten valinta: 

    - puheenjohtaja 

    - varapuheenjohtaja 

    - sihteeri 

    - rahastonhoitaja 

    - muut jäsenet (5) 

6§ Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä 

valinta 

7§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittä-

minen vuodelle 2021 

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväk-

syminen 

9§ Ilmoitusasiat 

10§ Kokouksen päättäminen. 

 

*     *     * 

 

SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN 

VUOSIKERTOMUS 2019-2020 

Kiinnostaako sinua tietää mitä tutkimusta ja pro-

jekteja Suomen ulkomaisissa tieteellisissä insti-

tuuteissa tehdään? Suomen Ateenan-instituutin 

vuosijuhlan videotaltiointi tarjoaa mahdollisuu-

den kuulla ajankohtaisista teemoista ja löydöistä 

antiikintutkimuksen saralla – ja kokea samalla vä-

limerellinen tuulahdus kuvien ja tunnelmien muo-

dossa. Vuosikertomusta pääsee seuraamaan täällä. 

 

*     *     * 

 

SYKSYN KIRJAUUTUUKSIA 

Reijo Pitkäranta: Fata verborum                     

(Gaudeamus) 

 

 

 

Fata verborum tarjoaa hauskaa, mielenkiintoista 

ja paljolti ennen julkaisematonta tietoa 42 antii-

kista lähtöisin olevan sanan alkuperästä ja histori-

asta. Millaisia tarinoita liittyy esimerkiksi sanojen 

glamour, stetoskooppi, peruna tai galaksi taakse? 

Teos tarjoaa lukijalle yleissivistystä ja oivalluksia 

nautittavassa ja helposti lähestyttävässä muo-

dossa. Sen monia pikantteja yksityiskohtia sisältä-

vistä luvuista voi myös ammentaa sopivia aineksia 

omien puheiden ja kirjoitusten maustamiseen. Li-

sätietoja. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDLJFH11rhQ&feature=youtu.be&t=1992
https://www.gaudeamus.fi/reijo-pitkaranta-fata-verborum/
https://www.gaudeamus.fi/reijo-pitkaranta-fata-verborum/


Marke Ahonen: Oopiumia ja ajatusharjoituksia 

(Gaudeamus) 

 

 

 

Oopiumia ja ajatusharjoituksia kertoo antiikin ih-

misten suhteesta kehoon, sairauksiin ja kärsimyk-

seen. Marke Ahonen pohtii teoksessaan muun mu-

assa sitä, mitä tiedämme ihmiskehosta, mitä 

olemme perineet antiikista, mitä ajattelemme an-

tiikin tiedosta nyt ja voimmeko samastua antiikin 

ihmisten kokemuksiin. Lisätietoja. 

 

Lucius Annaeus Seneca: Kirjeet Luciliukselle   

(Basam Books) 

 

 

 

Senecan etiikkaa ja moraalia käsittelevä Kirjeet 

Luciliukselle (Epistulae morales ad Lucilium) on 

hänen filosofisen tuotantonsa kirkkain helmi, kos-

mopoliittinen ihmisrakkauden testamentti. Kir-

jeissään Seneca etsii keinoja hyveen, viisauden ja 

onnellisuuden saavuttamiseksi, luonnonmukaisen 

elämäntavan löytämiseksi ja kuolemanpelon voit-

tamiseksi. Kirjeet Luciliukselle on humanismin 

ikuinen klassikko, jonka filosofia ja jälkipolville 

suunnatut elämänohjeet ovat edelleen yhtä ajan-

kohtaisia kuin varhaisen keisariajan Roomassa. 

Teoksen on suomentanut Antti T. Oikarinen. Lisä-

tietoja. 

 

*     *     * 

 

MAHDOLLISUUKSIA  

TIEDEINSTITUUTEISSA 

Tervetuloa perjantaina 4.12. klo 10–12 kuuntele-

maan ja keskustelemaan Zoomin kautta ajankoh-

taisista mahdollisuuksista opiskelijoille ja tutki-

joille Suomen tiedeinstituuteissa Ateenassa, Beiru-

tissa ja Roomassa. Tilaisuudessa puhuvat Suomen 

Rooman-instituutin tutkijalehtori Elina Pyy, Suo-

men Lähi-idän instituutin johtaja Irina Piippo, 

Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettaja Antti 

Lampinen ja viestinnän asiantuntija Uula Neitola 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:stä. Tilai-

suus on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittau-

tumisen. Ilmoittaudu viimeistään 2.12.2020 täällä. 

 

*     *     * 

 

Hyvää loppuvuotta 2020 toivottaen, 

 

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 

https://www.gaudeamus.fi/oopiumia-ja-ajatusharjoituksia/
https://basambooks.fi/sivu/tuote/kirjeet-luciliukselle/2325737
https://basambooks.fi/sivu/tuote/kirjeet-luciliukselle/2325737
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/197a146f-7b93-4a26-8660-051066bca815?displayId=Fin2116586
http://turunklassillinenyhdistyspaideia.weebly.com/

