
Suomi-Ranska Yhdistysten Liiton jäsenlehti 1-2012 
Bulletin de la Fédération des Associations Franco-Finlandaises



Ravintola Lyon
Ravintola Lyon

Depuis 1966

KEVÄT 2012 LYONISSA

CHANSON-ILTA   la 31.3.2012  klo 19 alk.
LAURENT  RIBAUD 

viihdyttää illallisen aikana

CLUB  LYONIN  TILAISUUDET  KEVÄÄLLÄ
to 19.4. ja to 24.5.

VAPPULOUNAS  ti  1.5.12

ÄITIENPÄIVÄN LOUNAS  su  13.5.12

BON APPÉTIT!

RAVINTOLA LYON
LÄHELLÄ TÖÖLÖSSÄ  - TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESSÄ

Mannerheimintie 56  00260 Helsinki
Puh.( 09)408 131, fax (09)442 074

ravintola.lyon@kolumbus.fi
kotisivut osoitteessa www.ravintolalyon.fi



Lukijalle

S elatessani kirjoitukseni inspi-
raatioksi aikaisempia Fran-Suja 

vaikutuin taas kerran liittomme eri 
yhdistysten aktiivisuudesta ja toi-
minnan sekä alueellisesta että sisäl-
löllisestä laaja-alaisuudesta. Ja miten 
pitkään eri puolilla Suomea on jo 
toimittu! Ranskassa ja ranskalaisessa 
kulttuurissa on jotain kiehtovaa. 

Fran-Su tuo meidät, eri puolilla 
Suomea toimivat yhdistykset konk-
reettisesti lähemmäs toisiamme. Leh-
teä selatessa, iloisia ilmeitä katsellessa 
ja eri yhdistysten toiminnasta kertovia 
juttuja lukiessa tulee hyvä mieli. Lehti 
tarjoilee meille jäsenyhdistyksille 
hopeatarjottimella ideoita oman toi-
minnan kehittämiseen.

Itse olen Etelä-Karjalan Suomi-
Ranska -yhdistyksen hallituksen 
jäsen. Yhdistyksemme on tyypillinen 
yhdistys, jonka jäsenten keski-ikää 
kuvannee hyvin ilmaisu ”de certain 
âge”. Tilaisuuksiimme osallistuvien 
jäsenten määrä vaihtelee muutamasta 
pariin kymmeneen. Hallituksessa 
pohdimme säännöllisesti, mitä uutta 
jäsenistöämme kiinnostavaa toimin-

taa voisimme järjestää. Muiden koke-
mukset ja ideat ovat silloin tarpeen. 

Liittomme tarkoitushan on yllä-
pitää ja lujittaa Suomen ja Ranskan 
ystävyyssuhteista, edistää monipuo-
lista kulttuurin sekä talous- ja yhteis-
kuntaelämän tuntemusta sekä toimia 
jäsentensä valtakunnallisena keskus-
järjestönä. Fran-Sun sisältö heijastaa 
hyvin tätä tarkoitusta. Se on jäsenten 
välinen yhdysside, mutta tuo myös 
monipuolisesti esille muita Ranskaan, 
ranskalaisuuteen ja ranskan kieleen 

liittyviä asioita. Esimerkiksi lehdessä 
viime vuonna julkaistu juttu ”Sofi 
Oksasen Puhdistus ranskaksi” avasi 
minulle mielenkiintoisella tavalla niin 
kulttuurien kuin kielten eroja. 

Meidän jokaisen, aktiivisenkin 
Suomi-Ranska -seuralaisen aikataulut 
ovat varmasti tiukkoja. Toivon silti, 
että ehtisimme kirjoittaa aktiivisesti 
erilaisia juttuja myös Fran-Sun tuleviin 
numeroihin. Fran-Sun monipuolinen 
juttutarjonta kertoo toimintamme 
laajuudesta myös muille sidosryhmil-
lemme, mikä on tärkeä viesti erityisesti 
toimintaamme tukea myöntäville ta-
hoille. Liiton nettisivulta löytyvät kyllä 
listat tapahtumista, mutta eläviä niistä 
tulee kuvien ja kirjoitusten kautta - ja 
paperinen lehti koostaa ne helposti 
hahmotettavaan muotoon. ◆

Leppoisia lukuhetkiä

Aili Piironen

etelä-KArjAlAn Suomi-rAnSKA 
yhdiStyKSen hAllituKSen jäSen

Suomi-rAnSKA yhdiStySten liiton 
hAllituKSen vArAPuheenjohtAjA

KOKOUSKUTSU
KEVÄTLIITTOKOKOUS LAHDESSA
Suomi-Ranska yhdistysten liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään 
lauantaina, 28.4.2012 LAHDESSA Sibelius-talossa.   

Kokoukseen kutsutaan liittokokouksen edustajat (§11) käsittelemään sääntöjen määräämät asiat (§12).
Kokouksen jälkeen vietetään Lahden ranskalais-suomalaisen yhdistyksen 60-vuotisjuhlia. 

Kokous- ja juhlapäivän ohjelma:
klo 12.00 Lounas, Sibelius-talo (omalla kustannuksella)
klo 13.00 Liittokokous, Sibelius-talo
klo 14.00  Tutustuminen Sibelius-taloon ja Lahden näkötorniin
klo 16.00  Lahden kaupungin vastaanotto, Lahden kaupungintalo   
klo 17.00 Lahden ranskalais-suomalaisen yhdistyksen 60-vuotisjuhlat ravintola Roux’ssa, Rautatienkatu 7 (Illalliskortti)

ILMOITTAUTUMISET & TIEDUSTELUT:
pe 20.4. mennessä liisa.peake@suomi-ranska.com, 09-561 1411(+vastaaja) tai gsm 044 555 3920 (+vastaaja).

TERVETULOA!   BIENVENUE!

Liittohallitus
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys



JULKAISIJA  SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RY. 
PÄÄTOIMITTAJA  LIISA PEAKE.
PAINOS  1 700 KPL
PAINOPAIKKA  PAINOMERKKI OY, HELSINKI 2012.
KANNEN KUVAT  Sanna Jääskeläinen: näkymiä Strasbourgista.
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Kalenteri 2012
MAALISKUU
•	 Konserttikiertue: Laurent Ribaud. Tampere 21.3., Pori 23.3., Turku 24.3., Seinäjoki 27.3., Hämeenlinna 

28.3., Helsinki 29.3. (cercle) ja 31.5. (Ravintola Lyon) sekä Porvoo 30.5. Pariisilainen laulaja Laurent 
Ribaud esittää ranskalaisen chansonin rakastetuimpia klassikoita Charles Aznavourista Edith Piafiin.

•	 Ranskalaisen elokuvan viikko Joensuussa 19.–24.3. Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys 
ja Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys yhteistyökumppaneineen järjestävät ranskalaisen 
elokuvaviikon Elokuvateatterikeskus Tapiossa. Elokuvaviikko järjestetään myös Kuopiossa, Oulussa, 
Turussa, Porissa ja Tampereella. Ks. www.france.fi

•	 Sophie Calle: ”Take care of yourself” Prenez soin de vous”. 2.3. – 10.6. Espoo Museum of Art EMMA, 
Ahertajantie 5, Tapiola. 

HUHTIKUU
•	 To	19.4.	klo	18.00	Club	Lyon.	Vieraana	Ranskassa	työskentelevä	valokuvaaja	Elina Brotherus. Brot-

herus on mm. koonnut Carl Larssonin näyttelyn yhteyteen rinnakkaisnäyttelyn Perhe kuvassa, joka 
tarjoaa kävijälle mahdollisuuden piipahtaa nykyperheen arjessa Larssonin tarjoaman idyllin keskellä. 
Ilmoittautumiset: puh.09- 408 131 tai ravintola.lyon@kolumbus.fi

•	 La	21.4.	Retki	taiteilija	Riitta	Nelimarkan	Bonga-linnaan Loviisaan. Sryl:n ja Helsingin cerclen yhteinen 
kevätretki jäsenille. Matkan hinta 45 euroa/hlö sisältää bussin, lounaan ja tutustumisen linnaan. Retki 
toteutuu, mikäli sille osallistuu vähintään 25 henkilöä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 4.4. mennessä: 
cercle.helsinki@elisanet.fi tai 050 357 0537.

•	 Ti	24.4.	klo	14.30	–	15.30	ranskaksi	opastettu	kierros	Carl Larssonin näyttelyssä ”Hyvän elämän 
jäljillä” Ateneumissa (10.2.–29.4.2012). Oppaana Laura Gutman-Hanhivaara. Liput 12 €. Ilmoittautu-
miset: sryl@suomi-ranska.com, 09-5611411(+vastaaja) tai 044 555 3920 (+vastaaja) 20.4. mennessä. 
Lue ranskankielinen artikkeli Carl Larssonista s. 10.

•	 La	28.4.	Liittokokous	Lahdessa	(§	12).

TOUKOKUU
•	 To	24.5.	klo	18.00	Club	Lyon.	Vieraana	kirjailija-näyttelijä	Anna-Leena Härkönen. Lukuisia kertoja 

Ranskassa käynyt kirjailija kertoo aiheesta Minun Ranskani. Missä hän siellä viihtyy, mitkä ovat parhaat 
paikat, miksi rakkaus Ranskaan ei sammu ja miksi hän palaa sinne aina uudestaan. Ilmoittautumiset: 
puh.09- 408 131 tai ravintola.lyon@kolumbus.fi

 
KESÄKUU
•	 Helene Schjerfbeckin syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Kesäkuun alussa 

avautuva juhlanäyttely on tähän mennessä laajin Schjerfbeckin tuotantoa esittelevä kokonaisuus. 
Helene opiskeli ja työskenteli Ranskassa lähes koko 1880-luvun. Hän maalasi sekä Pariisissa että 
Ranskan maaseudulla, Bretagnessa ja Pont-Avenissa talvella 1883–84. Ranskakasi opastettu kierros 
sryl:n jäsenille vahvistuu myöhemmin. Ateneumin taidemuseo 1.6. – 14.10.2012. 

SYYSKUU
•	 2.9.	–	9.9.2012:	JÄSENMATKA Champagneen ja Lorraineen. Matkalla piipahdetaan myös Saksassa ja 

Luxembourgissa. Reitti: Helsinki - Frankfurt – Trier - Luxembourg – Metz – Verdun – Reims – Nancy 
– Saarbrucken – Frankfurt – Helsinki. Erikoisasiantuntijana prof. Tarmo Kunnas. Tarkempi ohjelma 
s. 22.
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Ajankohtaista

Suomi-Ranska yhdistysten liiton syysliittokokous 
valitsi uudelleen erovuorossa olleet Bo Göran 
Erikssonin ja Jarmo Kehusmaan (Cercle Français 
de Turku) liittohallituksen jäseniksi. Hallituspaikois-
taan luopuneiden Heidi Heinosen ja Katja Lehto-
Komulaisen tilalle valittiin Therese Almén (Suomen 
Ranskanopettajainyhdistys ry) ja Marina Nyholm 
(Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry). Muut 
hallituksen jäsenet ovat Sanna Jääskeläinen (Cercle 
Français de Pori ry), Aili Piironen (Etelä-Karjalan 
Suomi-Ranska yhdistys ry), Arja Koski (Hämeenlin-
nan suomalais-ranskalainen yhdistys ry), Hilkka Ko-
tilainen (Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry), Päivi 
Saarijärvi (Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry) ja 
Ulla Tuomarla (Helsingin yliopisto, ranskan kieli). 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudel-
leen Bo Göran Eriksson ja varapuheenjohtajaksi Aili 
Piironen. Liittokokouksen puheenjohtajana jatkaa 
Martti Hyvönen (Coccyx ry) ja varapuheenjohtajana 
Minna Varila (Cercle franco- finlandais de Helsinki 
ry). Puheenjohtajien kausi on yksi vuosi. 

Marraskuun 12. päivänä 2011 eri paikkakuntien 
liittokokousedustajat kokoontuivat Turkuun, jossa 
paikallisyhdistyksemme Cercle Français de Turku 
isäntineen ja emäntineen vastasi syysliittokokouksen 
järjestelyistä. Maittavan lounaan ja sääntömääräisten 

asioiden jälkeen siirryttiin Eläke-Fennian tarjoamista 
kokoustiloista Turun Taidemuseoon, jossa kaupungin 
kansainvälisten asioiden johtaja Mika Akkanen toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi kuohuvien maljojen kera. 
Carl Larssonin näyttelyyn tutustuttiin asiantuntevan 
oppaan johdolla. Kokouspäivän ilta huipentui rans-
kalaiseen illalliseen ravintolalaiva Cindyllä Aurajoen 
rannassa. Turun cerclen hallituksen jäsen, ravin-
toloitsija Ilkka Joukanen oli ideoinut kokousväelle 
gourmet-tasoisen ravintolaillan, jossa herkuttelun 
lomassa ihailtiin kulttuuripääkaupungin rantojen 
iltavalaistusta. Parhaat kiitoksemme koko Turun 
cerclen väelle vieraanvaraisuudesta ja ikimuistoisesta 
kokouspäivästä! 

Uusi jäsenyhdistys

Vuoden 2011 lopulla liitto sai uuden jäsenyhdistyksen, kun 
Ranskalais-suomalainen teknillis-tieteellinen seura - Association 
franco-finlandaise pour la recherche scientifique et technique - 
liittyi sen jäsenjärjestöksi. Seuran tehtävänä on edistää Suomen ja 
Ranskan teknillistieteellisiä yhteyksiä. Toiminnan tärkein muoto 
on kahdenvälisten seminaarien ja vastaavien järjestäminen joko 
yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seuran tärkeä 
yhteistyökumppani on Suomen Pariisin kulttuuri-instituutti, jonka 
kanssa viimeisin yhteishanke oli suomalaista puuarkkitehtuuria 
esittelevän näyttelyn yhteydessä järjestetty seminaari joulukuussa 
2011 instituutissa. V. 1973 perustettu seura on liiton 28. jäsenyh-
distys ja täyttää ensi vuonna 40 vuotta.

Helsinki kipusi  
matkakohteiden 
kärkeen

Arvostetun The Times – lehden 
mukaan Helsinki on maailman 
toiseksi kiinnostavin matkakoh-
de tänä vuonna. Lehti listasi 45 
paikkaa, joista Helsinki oli ainoa 
pohjoismainen kohde. Kehuja saa 
suomalainen muotoilu, sen kasvu, 
designpääkaupunkius sekä designil-
le omistettu 25 kadun ja lähes 200 
yrityksen alue. Ravintoloista kiitosta 
kerää myös ranskalaisesta ruokalis-
tastaan tunnettu Chez Dominique, 
jota lehti kehuu elegantiksi.  

Liiton uudet vastuuhenkilöt 

Gourmet-illallinen nautittiin Cindy-ravintolalaivalla.
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World Design Capital Helsinki 
2012 säteilee Ranskassa

Helsingin asema maailman design – pääkaupunkina 
2012 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tuoda esiin 
suomalaista design-osaamista Ranskassa. Suomen 
Ranskan instituutti toteuttaa touko-kesäkuun 
vaihteessa ranskalaisen Designers’ Days – festi-
vaalin erikoisvieraana viikon mittaisen tapahtuman 
”1-2-3-Helsinki Design en Seine”. Tapahtuman 
keskipisteenä toimii Pariisin kahtia jakava Seine-
joki. Keskellä Pariisia Seinen rannalla esitellään 
valikoima suomalaista nykydesignia. Mukana on 
tunnettuja yrityksiä, uusia tekijöitä sekä opiskeli-
joita. Merikontteihin rakennettujen näyttelyinstal-
laatioiden välillä risteilee laiva, jonka matkassa voi 
nauttia suomalaisia herkkuja. Tapahtuman yhtey-
dessä järjestettävät työpajat ja seminaarit puolestaan 
pureutuvat käytännön tasolla hankkeen keskeisiin 
teemoihin, designen merkitykseen ihmisten arki-
päivässä ja ekologiseen ajatteluun. Tapahtuman 
ajankohta on 30.5. -4.6.2012. 
Lisätietoja: www.institut-finlandais.asso.fr

Suomen Ranskan instituutin 
uusi johtaja 

Suomen Ranskan instituutin (Pa-
riisi) uudeksi johtajaksi valittiin 
KTM Meena Kaunisto. 

Hän seuraa tehtävässä FT 
Marja Sakaria. Johtajan toimi-
kausi on kolmivuotinen. 

Meena Kaunisto on työs-
kennellyt mm. Suomen Kansal-
listeatterissa, Lilla Teaternissa, 
Teater Viiruksessa ja Helsingin 
Kulttuurikaupunkisäätiön kansainvälisissä pro-
jekteissa. Hänellä on laaja kokemus erilaisten 
kulttuurihankkeiden tuottamisesta Suomessa ja 
Ranskassa. 

Hän on työskennellyt myös dokumenttielo-
kuvatuotannoissa Pariisissa ja Afrikassa. Tällä 
hetkellä hän vetää WSOY:n Foreign Rights yksik-
köä. Meena Kaunisto on valmistunut Helsingin 
kauppakorkeakoulusta pääaineenaan ranskan kieli 
ja kansainvälinen markkinointi.

Kari Hotakaisen romaani palkittiin Ranskassa

Viime vuoden marraskuussa Kari Hotakaisen romaani Ihmisen osa palkittiin Prix Courrier International-
kirjallisuuspalkinnolla vuoden parhaana käännöskirjana. Kirja kuvaa eläkkeellä olevaa nappikauppiasta ja 
ranskalaisraati ylistää kirjan hienostunutta tapaa kuvata maata, joka on muuttunut kansalaisten mielipidettä 
kysymättä. Hotakainen on tyytyväinen Anne Colin du Terrailin käännökseen, vaikka ”häntä ei kovin usein 
näy Pakilan Teboililla”.  ”Mutta olemme sähköpostikirjeenvaihdossa”, sanoo Hotakainen. ”Yritän pukeutua 
seutuvaatteisiin (kaupunkivaatteisiin) ja olla eduksi isänmaalle” totesi palkintomatkalle Pariisiin valmistautuva 
kirjailija Helsingin Sanomille lokakuussa 2011.

Au revoir Le Francofil’ et 
bienvenue à Au Présent Le 
journal

Jo kymmenen vuoden ajan Le Franco fil’-lehti 
(entinen Le Franco Finn)on informoinut luki-
joitaan ranskaksi ajankohtaisista aiheista. Tämän 
vuoden alusta lehden nimi on Au Présent Le 
journal ja ulkoasu on muuttunut A4-kokoiseksi 
aikakausilehdeksi. Sen rinnalla ilmestyy edelleen 
Au Présent magazine -aikakausilehti. Lisätiedot: 
www.aupresent.net

Ranskalainen elokuva sai 
Oscarin

Ranskalaisen Michel Hazanaviciuksen mustaval-
koinen mykkäelokuva The Artist sai himotuimmat 
Oscarit eli parhaan elokuvan ja ohjaajan pystit. 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ei-anglosak-
sinen elokuva saa tärkeimmät palkinnot. Elokuva 
palkittiin kolmessa muussakin kategoriassa. Mm. 
Jean Dujardin sai parhaan miespääosan Oscarin 
ensimmäisenä ranskalaisena.

Meena Kaunisto
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Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se Helsingissäkin?

Viime vuosina ranskalaisdelegaatioita on tulvinut 
Suomeen tutustumaan koulujärjestelmäämme. Nyt 
Suomesta on käyty hakemassa oppia Ranskasta 
kulttuurityössä. Helsingin kulttuurikeskuksen suun-
nittelijat Sara Kuusi ja Ari Tolvanen ovat laatinen 
raportin Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se 
Helsingissä? Helsingin Sanomien Vieraskynässä 
(25.1.) Kuusi ja Tolvanen toteavat Lyonin mallista 
seuraavasti: Ideana on sitouttaa julkista tukea naut-
tivat kulttuurilaitokset lähiyhteisöjensä kehittämi-
seen. Keskiössä ovat haasteelliset kaupunginosat ja 
kulttuuripalvelujen katveessa olevat sosiaaliryhmät. 
Hankkeissa ovat mukana kulttuuritoimen lisäksi niin 
sosiaalitoimi ja kaupunkisuunnittelu kuin elinkeino-

elämäkin. Hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä 
tehdään kaikilla tasoilla. (…) Huomattavaa Lyonin 
mallissa on etenkin asukkaiden osallistuminen ja 
kulttuurin yhdistäminen kaupunginosien kehittämi-
seen. Kulttuurilaitosten kumppaneina suunnittelussa 
ovat paikalliset verkostot, jotka koostuvat asukasyh-
teisöistä, virkakunnasta ja palvelujen tuottajista. (...)
Nyt kun Helsinki on uusien taiteen rakennustaiteen 
päätösten edessä, on hyvä muistaa, että perinteisissä 
kulttuurimaissa kulttuuri on muutakin kuin yleviä 
seiniä ydinkeskustassa. Voisimme ottaa oppia myös 
sisällön tuotannossa – etenkin tavoissa, jotka tuovat 
kulttuurin lähelle kaupunkilaisten elämää, toteavat 
kirjoittajat.

Pariisin kuningas Babar täyttää 80 vuotta

Norsujen kuningas Babar ystävineen on ilah-
duttanut lukijoitaan jo 80 vuotta. Alun perin 
Cécile de Brunoff  kertoi satuja afrikkalaisesta 
norsusta lapsilleen. Perheen isä Jean de Bru-
noff  kokosi sadut kirjoiksi. Perheen poika Lau-
rent jatkoi työtä isän kuoltua. Babar –tarinoita 
luetaan tällä hetkellä yli 150 maassa. Babarin 
kunniaksi Musée des Arts Décoratifs – galerie 
des jouets on pystyttänyt aiheesta kertovan 
näyttelyn, os. 107, rue de Rivoli, 75001 Paris, 
2. päivään syyskuuta asti.
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Ranskan suurlähettiläs Eric Lebédel luovutti Ranskan 
suurlähetystössä Helsingissä 25.11. Pirjo Passojalle Pal-
mes académiques – ritarikunnan kunniamerkin hänen 
ansioistaan ranskan kielen ja kulttuurin edistämiseksi Jo-
ensuussa ja Pohjois-Karjalassa. Pirjo Passoja on toiminut 
useiden vuosien ajan Joensuun suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen puheenjohtajana ja on ollut perustamassa 
Joensuuhun ranskalaisen elokuvan tapahtumaa. Hän 
opettaa tällä hetkellä Joensuun yhteiskoulun lukiossa 
ranskaa ja venäjää sekä Nepemäen koulussa A2-ranskaa. 

Ordres des Palmes académiques on ranskalainen 
ritarikunta, jonka kunniamerkin Ranskan valtio myöntää 
tunnustuksena opetus- ja akateemisten alojen edustajille. 
Ritarikunnan on perustanut Napoleon I, ja se myönnettiin 
alkuun Pariisin yliopiston opettajille. Vuodesta 1866 alka-
en arvonimi on voitu myöntää muidenkin ammattikuntien 
edustajille ja ulkomaalaisille heidän ansioistaan ranskan 
kielen ja kulttuurin hyväksi. ◆

Ranskalainen kunniamerkki 
Pirjo Passojalle 

Ranskalais-libanonilainen kirjailija, Ranskan Akatemian 
vasta valittu jäsen Amin Maalouf  on saanut Suomen 
Leijonan 1. luokan ritarimerkin tunnustuksena säveltäjä 
Kaija Saariahon kanssa tekemästään yhteistyöstä. Maalouf  
on kirjoittanut libreton Saariahon kolmeen oopperaan: 
Kaukainen rakkaus (2000), Adriana Mater (2005), Émi-
lie (2010) sekä oratorioon Simonen kärsimys (2006). 
Kunniamerkin luovutti Suomen Ranskan-suurlähettiläs 
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve Pariisissa 19. lokakuuta. 
Kunniamerkkiasian alulle panijana sain olla tapausta 
todistamassa.

New Yorkiin täksi talveksi asettunut Kaija Saariaho ei 
ollut paikalla, mutta hänen oopperoidensa ohjaaja Peter 
Sellars oli. Kiitospuheessaan Maalouf  osoitti erityisen 
lämpimiä sanoja suomalaista kulttuuria kohtaan. Maa-
loufilla, joka on perinyt itsensä Claude Lévi-Straussin 
istuimen, on akateemikkona poikkeuksellinen arvovalta. 
Suomi on saanut kallisarvoisen puolestapuhujan Ranskan 
Akatemian kuuluisan kupolin alla. ◆
oSmo PeKonen

Amin Maalouf sai suomalaisen kunniamerkin

Peter Sellars, Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ja Amin 
Maalouf. Foto: Osmo Pekonen.

Joensuun ritarit Outi Savonlahti, Pirjo Passoja ja Raili 
Lauritsalo.
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Le Musée des Beaux-Arts de l’Ate-
neum ouvre ses portes à partir du 
10 février 2012 à l’un des artistes 
chéris de la Suède : Carl Larsson 
et sa « Recherche de la belle vie ». 
Cette exposition présente plus d’une 
centaine de peintures et d’illustrations 
mais également des meubles et des 
objets d’art créés par Larsson et sa 
femme Karin. Les œuvres exposées 
à L’Ateneum proviennent princi-
palement de collections privées et 
publiques suédoises et met en avant 
l’influence primordiale de la famille et 
de la nature sur l’œuvre de Larsson. 
L’exposition s’articule principale-
ment sur les œuvres réalisées à Grez-
sur-Loing, village médiéval à quelques 
encablures de Paris où s’était installée 
une colonie d’artistes scandinaves; 
ainsi que dans la maison familiale de 
Larsson à Sundborn, dans la région 
de Dalarna en Suède.

Cette exposition, qui fait partie 
du programme officiel de ‘Turku 

Carl Larsson, l’image d’un certain bonheur

capitale européenne de la Culture 
2011’, a demandé plusieurs années de 
préparation. Présentée tout d’abord 
au musée des Beaux-Arts de Turku 
sous le titre « Carl Larsson. Rêves 
d’harmonie », l’exposition arrive 
enfin à la capitale et permet ainsi 
de célébrer le centenaire de la pre-
mière grande exposition consacrée 
à Larsson en Finlande.

Carl Larsson jouit encore de nos 
jours d’une grande notoriété en Scan-
dinavie et partout dans le monde. On 
le connait principalement comme 
dessinateur et illustrateur mais il 
fut également peintre, aquarelliste, 
décorateur d’intérieur, designer de 
meubles, peintre de carton de tapis-
serie et de fresques. Dans les années 
1870, le jeune Larsson se dirige tout 
d’abord vers la peinture d’histoire, 
voie royale pour qui désirait faire 
une carrière officielle. Prometteur, 
le jeune Larsson reçoit une bourse 
de voyage et choisit de se rendre à 

Paris, comme nombre de Scandinaves 
de l’époque. Il y séjourne entre 1876 
et 1877 et se familiarise avec l’école 
de Barbizon, ainsi commence sa 
longue relation avec la France. C’est 
au cours de ce premier séjour parisien 
qu’il découvre la colonie scandinave 
établie à Grez-sur-Loing puis s’y 
installe plus longuement de 1880 à 
1885. En France, comme son œuvre 
académique ne rencontre pas le suc-
cès escompté, il se concentre alors 
sur l’apprentissage des techniques 
de l’illustration.

Lors de son séjour à Grez-sur-
Loing, il rencontre en 1882 une 
jeune compatriote, Karin Bergöö, qui 
devient son modèle puis sa femme. 
C’est à cette période que Larsson dé-
laisse la peinture à l’huile académique 
pour adopter avec enthousiasme la 
peinture de plein air à la Française. 
Ce sont d’ailleurs deux aquarelles : 
La Gelée blanche et La Citrouille qui lui 
valent de prestigieuses médailles au 

Omakuva (uudessa ateljeessa) / Självporträtt (i nya 
ateljén) / Self-portrait (in the new studio) (1912) Malmö 
Konstmuseum  Kuva / Bild / Photo: Andreas Nilsson, 
Malmö Konstmuseum

Carl Larsson: Silta / Bron / The Bridge (1912) 
Yksityiskokoelma / Privatsamling / Private Collection 
Kuva / Bild / Photo: Per Myrehed
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Salon des Artistes Français. Larsson 
se consacre également à la représen-
tation de sa famille, qui deviendra 
sa source d’inspiration privilégiée, 
sous forme d’aquarelles dans les tons 
clairs. De retour en Suède, Larsson 
adopte ce style linéaire qui devien-
dra sa marque de fabrique, où l’on 
retrouve clairement l’influence de 
l’art japonais et de l’Art Nouveau, et 
qui fera son succès jusqu’à nos jours. 

Peintre de talent, comme en 
témoigne cette exposition, ce sont 
néanmoins les illustrations qui 
rendent Larsson populaire dans le 
monde entier. En effet dès les années 
1880, l’artiste est sollicité lors de son 
séjour à Paris par Anna Maria Lenng-
ren, l’une des plus grandes poétesses 
suédoises, pour illustrer ses Poèmes 
puis ses Contes. Tout au long de sa vie 
Larsson illustrera nombre d’œuvres 
littéraires suédoises, il devient notam-
ment l’illustrateur attitré d’August 
Strindberg. Sa notoriété d’illustrateur 

grandit d’autant plus avec le déve-
loppement de l’impression couleur 
dans les années 1890, il publie alors 
chez Bonnier plusieurs ouvrages 
qu’il écrit et illustre de ses aquarelles 
tels que Un foyer en 1899, Une maison 
en 1905 et Du côté du soleil en 1910. 
Ce sont réellement ces charmantes 
petites vignettes représentant sa 
famille et une image idéalisée de la 
domesticité qui valent à Larsson sa 
grande notoriété.

Il ne fait aucun doute que cette 
nouvelle exposition sera un franc suc-

cès, Larsson ayant l’avantage de plaire 
à un large éventail de visiteurs. Petits 
et grands sauront se laisser bercer 
par cette douce musique distillée au 
travers de l’œuvre de Larsson, toute 
empreinte de tendresse. Paysages 
champêtres français, nature suédoise, 
enfance dorée, bonheur simple : tous 
les thèmes chers à Larsson sont au 
rendez-vous de cette belle exposi-
tion. ◆

GwenAëlle BAuvoiS 

Singoalla purolla / Singoalla vid bäcken 
/ Singoalla by the stream (1894) 
Göteborgs konstmuseum Kuva / Bild / 
Photo: Göteborgs konstmuseum

Lokakuu/Kurpitsat / Oktober/Pumporna / October/Pumpkins (1882) 
Göteborgs konstmuseum Kuva / Bild / Photo: Göteborgs konstmuseum
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Laurent se caractérise par une forma-
tion artistique pluridisciplinaire. En 
effet, il a fait ses classes dans les rues 
de Paris, comme chanteur de rue, lors 
des « Bistrots en Fête ». De cours de 
chant en cours de danse, rapidement 
il travaille la comédie et la mise en 
scène aux côtés de Liza Viet. 

Il joue, chante et l’assiste dans 
deux de ses spectacles : Les Légendes 
de la Licorne (Château de Lapalisse, 
Allier) et Bretagne en marches (Châ-
teau de Vitré, Ille-et-Vilaine). 

 Quelques mois au Conservatoire 
du 18e Arrondissement de Paris, dans 
la classe de Maryse Martinès, il se pro-
duit au Théâtre du Trianon. Assistant 
à la mise en scène aux côtés de Gil-
bert Blin dans Lakmé de Léo Delibes, 
au Grand Théâtre de Bordeaux, puis 
à l’Opéra-Théâtre d’Avignon. En 
2000, il joue et chante Chérubin, 
dans Figaro, d’après Mozart et Beau-
marchais, une adaptation et mise en 
scène de François Joxe au Festival 
de Gavarnie (Hautes-Pyrénées). Il 
enregistre deux albums de chansons 
françaises avec « La Belle Equipe ». 

 Dans les bistrots parisiens, il 
continue à chanter la variété, et 
se plaît à organiser musicalement 
diverses soirées privées et festives 
(anniversaires, marriages etc.). Il part 
au Tchad, Maroc, Tunisie, et réguliè-
rement au Gabon, lors des Semaines 
de la Francophonie, pour y donner 
quelques concerts. En 2003, il fait 
la connaissance de Lana Martin, et 
arrive en demi-finale au Concours 
International de Chant Lyrique de 
Marmande (Lot-et-Garonne) en 
2004. Depuis, il ajoute le chant lyrique 

à son arc... et compte dans ses projets 
un spectacle de parodie. 

 Il participe au jeu ”N’oubliez 
pas les paroles” sur France 2 en 
Octobre 2010 d’où il repart gagnant 
et content. A retrouver sur Google 
en tapant ”Laurent Ribaud Nagui”.

 Il est ténor, et intermittent du 
spectacle. Il a passé un an en 1994 
en Finlande non seulement en 
tant que touriste, mais pour aussi 
y chanter avec son amie Iris Valin, 
accordéoniste, vivant dorénavant à 
Naantali. Reportage pour Turku TV. 
Il a donné des cours de conversation 

française dans les lycées de Turku et 
des environs.

Venir se produire en Finlande, 18 
ans après ? D’un point de vue plus 
professionnel, Laurent est comblé… ◆

Tournée de concerts en Finlande: 
Tampere 21.3., Pori 23.3., 
Turku 24.3., Seinäjoki 27.3., 
Hämeenlinna 28.3., Helsinki 29.3. 
(cercle), Porvoon Paahtimo 30.3. 
et Restaurant Lyon 31.3.

Laurent Ribaud, chanteur
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- Olemme kehittäneet Pariisissa 
asuvien suomalaisten naisten kanssa 
“Valkoisen sohvan-teorian“, joka 
kuvastaa hyvin suomalaisen ja rans-
kalaisen naisen eroa. Teoria kuuluu 
näin: On illalliskutsut. Suomalainen 
nainen läikäyttää punaviiniä emännän 
valkoiselle sohvalle. Hän kauhistelee 
tapahtumaa, anelee anteeksi ja lupaa 
korvata vahingon. Kun sama tapah-
tuu ranskalaiselle naiselle, kiroaa hän 
kuka idiootti on laittanut sohvan juuri 
siihen paikkaan.

Kiran mieleen nousee kaksi asiaa 
yli muiden, joita hän arvostaa rans-
kalaisissa naisissa. 

 - Jos jotain voisin Ranskasta tuoda 
Suomeen, niin toisin ranskalaisten 
naisten rentoa, mutta huoliteltua pu-
keutumistyyliä sekä huolettomampaa 
elämänasennetta. Suomalaiset voisi-
vat ottaa oppia myös ranskalaisten 
naisten asenteesta, jonka kuvasin 
Valkoisen sohvan-teoriassa, kertoo Kira.

Yli kymmenen Pariisissa asutun 
vuoden jälkeen Kira on sopeutunut 
hyvin uuteen kotimaahansa. Ihan 
kivuttomasti tämä ei ole kuitenkaan 
tapahtunut. Suomessa hän on tot-
tunut siihen, että ihmiset kohtaavat 
toisensa ennen kaikkea persoonana, 
ei sen perusteella kumpaa sukupuolta 
edustaa. Ranskalainen nainen haluaa 
tulla kohdatuksi ennen kaikkea naise-
na. Tämä on tuottanut Kiralle työtä 
sopeutua. Kira kertoo: 

- Vanhoillisena maana naista 
puhuteltaessa, on yleistä puhutella 
häntä Madame x, ei koskaan omana 

itsellisenä naisena. Tapana on että, 
pariskunnan kotiovessa on kyltti. 
jossa lukee: Monsieur et Madame 
Georges Fabry. Naista pidetään siis 
miehen identiteettiin kuuluvana Ma-
damena, vailla oman nimen tuomaa 
identiteettiä.

Kira on päässyt uudessa koti-
maassaan niin työn kuin opiskelun 
makuun. Hän on  suorittanut näyt-
telijäntyön koulutusohjelman Pariisin 
Florent -teatterikoulussa.

- Työni on siis kolmen eri alan 
palapeliä. Teen niin kirjoitustöitä kuin 
käännöksiä ja teatteriakin. Monipuo-
liset kuviot sopivat minulle ja eri työt 
ruokkivat sopivasti toisiaan. Teen 
työni projektiluonteisesti, vaihdellen 
alaa, kertoo Kira.

Ranskan kieli on ollut aina läsnä 
Kiran kirjoittamisprosessissa. En-
simmäistä Junior-Finlandialla palkit-
tua kirjaansa Ihana meri, hän alkoi 
kirjoittaa tehdessään ranskankielistä 
gradua Helsingin yliopistoon kään-
nöstieteestä, jolloin hän oli alkanut 
ikävöidä suomen kieltä ja luovaa 
kirjoittamista. Kira on kirjoittanut 
kaikki kirjansa Pariisissa.

 - Uskon, että ulkomailla asuminen 
korostaa tarvettani kirjoittaa – minul-
la on kova ikävä äidinkieltäni. Mutta 
varmasti myös ranskan kielen kiemu-
raiset lauseet tilanteesta riippuen joko 
selkeyttävät kieltäni tai tekevät siitäkin 
ranskalaiseen tapaan kiemuraista ja 
monisanaista, kertoo Kira.

Suomen kieltä Kira pitää yllä 
seuraamalla Suomen televisiota netin 

kautta, lukemalla suomalaisia lehtiä 
ja kirjoja. 

- En todellakaan halua muuttua 
kielten väliin pudonneeksi vahvalla 
korostuksella puhuvaksi ulkosuo-
malaiseksi, se olisi työnikin kannalta 
vaarallista, jatkaa Kira.

Kira kertoo viihtyvänsä hyvin 
Pariisissa. Eniten hän nauttii suosiol-
lisesta Keski-Euroopan ilmastosta, 
sillä Suomessa asuessaan hän kärsi 
pimeydestä.

- Arki on hyvin samanlaista joka 
paikassa. Tällä hetkellä keskityn uu-
den romaanin kirjoittamiseen. Uuden 
kirjani tapahtumat sijoittuvat Suomen 
Lappiin, lopettaa Kira. ◆

mAriA PöySKö

Suomalaisena naisena Ranskassa

Kirjailija Kira Poutanen on asunut Ranskassa vuodesta 1997.
Kahden maan kansalaisena elämä on rikasta.

Fran-Su 1/2012  13



Suomalaisia opiskelijoita tulee joka vuosi aina enemmän Ranskaan ja 
varsinkin Pariisiin. Mutta jos opintopaikka on varmistettu ja ensimmäisen 
väliaikaisen turvapaikan löytänyt Cité Universitaire’sta, siitä lähtien onkin 
selvittävä omilla siivillä. Aina tarvitaan myös vanhempien tukea. 

 
Halutuimmat keskikaupungin 

asunnot kävelymatkan päässä yliopis-
tosta menevät heti maksukykyisille ja 
takuuvarmoille vuokralaisille. Hitaille 
ja ilman korkeatuloisia vanhempia 
asunnon saaminen on todella vaikea-
ta. Pahin vuokratilanne on suurissa 
opiskelijakaupungeissa, kärjessä Pa-
riisi ja Lyon. 

Ranskassa ei ole 
vuokrasäännöstelyä
Ranskassa ei ole vuokrasäännöstelyä. 
Omistaja vaatii usein kohtuuttomal-
ta tuntuvaa vuokraa, sekä lisäksi 
molempien vanhempien takuuta. 

Yksinhuoltaja ei kelpaa. Vuokralais-
ehdokas joko hyväksyy kaikki ehdot, 
pistää heti pöytään takuuvuokran tai 
sitten jatkaa etsimistään. 

Ranskalaiset asunnonvuokraajat 
odottavat takuuvuokraa heti joko 
käteisenä, siistissä kirjekuoressa. Tai 
shekkinä, joita Suomessa ei enää edes 
muisteta. Ranskankieliseeen kuittiin 
saa yleensä kuittauksen. Tilisiirto 
on yhä monelle iäkkäälle omistajalle 
kummajainen. 

Moni suomalaisopiskelijakin 
päätyy kalustamattomaan kellarihuo-
neeseen, kun ei ole osannut varautua 
Pariisin vuokratasoon. Oli kysymys 
kellarihuoneesta tai hissittömän talon 
viimeisestä vinttihuoneesta. Monesti 
joutuu itse hankkimaan puhelinlinjan, 
internetin, sähkösopimuksen, vakuu-
tuksen vain muutaman kuukauden 

Opiskelijoiden asuntotilanne Ranskassa 
Suomeakin pahempi

Koulujen alettua ja korkeakoulujen 
kurssien alkaessa asuntomarkkinat 
kuumenevat. Opiskelijoiden asunto-
tilanne on monista valtion ja kuntien 
ponnisteluista huolimatta pahentunut 
vuosi vuodelta. 

Päästä Pariisin opiskelija-asunto-
loihin kuten CROUS ja Cité Universi-
taire, on jokaisen opiskelijan unelma. 
Mutta nämä kohtuuhintaiset asunnot 
täyttyvät hetkessä.. 

Harva saa tällaisen lottovoiton ja 
jäljelle jää vain yksityiset vuokramark-
kinat. Ne muistuttavat viidakkoa ver-
rattuna suomalaiseen säännösteltyyn 
ja valvottuun järjestelmään. 

Pariisissa kaikki opiskelijat haaveilevat saavansa talveksi katon päänsa päälle. 
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Kohtuuhintaisen asunnon hyvältä 
paikalta keskikaupungilta löytäneet 
ranskalaiset ymmärtävät että tällai-
sesta lottovoitosta ei pidä luopua, 
jos vuokrasopimus on kunnossa. 
Asunnon vuokraa ei voi silloin ko-
hottaa kuin inflaation verran kerran 
vuodessa. 

Siksi monet vuokranantajat suosi-
vatkin ulkomaalaisia, sillä nämä eivät 
viivy pitkään ja seuraavaa vuokraa voi 
taas laillisesti kohottaa. 

Takuuvuokra on nykyisin kuu-
kauden vuokra, jonka omistaja laittaa 
tililleen ja palauttaa jos katsoo sen 
aiheelliseksi. Harva saa takuuvuok-
ransa takaisin, sillä lattiasta löytyy aina 
pari naarmua. Yleensä suomalainen 

Liisan kirje:

“Vaikeaa oli toki välillä. Minulle iski siinä 

marraskuun pimenevinä iltoina aivan hirvittävä 

koti-ikävä, ja oli vaikea olla onnellinen 

täällä. Lisäksi oli vielä paljon ongelmia 

vakuutuksien, sähkösopimusten, ranskalaisen 

pankkitilin, ranskalaisen puhelinnumeron 

ja asumistukihakemuksen kanssa. Kaiken 

maailman paperisotaa ja stressiä vain 

yhden vuoden takia! Välillä harkitsin 

jopa paluuta takaisin Suomeen, 

mutta onneksi ikävä hellitti sitten 

ja Pariisista alkoi löytymään niitä 

asioita joista todella nautti.” 

opiskelujen takia. Keskimääräinen 
vuokra Pariisin alueella on tilastojen 
mukaan nykyään tyhjästä asunnosta 
600 – 700 euroa, mutta kalustaminen 
ja muut kulut kohottavat vuokraa.

Yhdeksän neliömetrin mikro-
asunto yhdeksännessä kerroksessa 
ilman hissiä. Pesuallas, sänky, pöytä, 
tuoli, ikkuna. Kerroksessa yhteinen 
wc . Vuokra 300€/kk. Suihku maksaa 
erikseen. 

Nämä lailliset asunnot menevät 
kättelyssä. Niitä ei näe missään ilmoi-
tuksissa, ne menevät suhteilla. Alle 
yhdeksän neliön asuntojen asuntojen 
vuokraaminen on Ranskassa laitonta. 
Niissä asuvat laittomat siirtolaiset. 

Valtion vuokratuki on täysin riit-
tämätön. Moni omistaja ei edes hy-
väksy sitä, se tietää vain lisää veroja.. 
Lisäksi asumistuki tulee opiskelijan 
pankkitilille aina liian myöhään. 

Joka tapauksessa melkein aina 
vaaditaan molempien vanhempien 
ranskan kielellä käsin kirjoittama 
vuokratakuu, sekä palkkakuitit ja 
pankkitiedot. 

Jollei asuntoa siis löydä tutulta tai 
koulun kautta, vanhemmat joutuvat 
harvinaisen kielitestin eteen: van-
nomaan käsikirjoituksella valmiiksi 
täytettyyn kaavakkeeseen, että takaa 
lapsensa kaikki vuokrat.. 

Parhaat kämpät 
menevät alkukesästä
Kokeneet ranskalaisopiskelijat 
lähtevät asunnon hakuun jo 
alkukesästä. Silloin löytyy 
vielä kohtuuhintaisia 
asuntoja kaupungin 
keskustasta. Mutta 
vuokra on makset-
tava myös kesäkuu-
kausilta, vaikka ei 
siellä asuisikaan. 
Syys-lokakuussa par-
haat asunnot ovat jo 
menneet. Ja hinnat 
nousseet. 

opiskelija etsii täydellisesti kalustettua 
edullista yksiötä hyvästä korttelista 
kävelymatkan päässä opintopaikas-
taan. Tällaisten asuntojen hinnat 
ovat usein kaksinkertaisia verrattuna 
Helsingin keskustan hintoihin. 

Vaihtoehto on alentua metron 
käyttämiseen. Metro on nykyisin 
usein ilmastoitu ja nopea. Pariisin 
monista esikaupungeista saa isom-
man asunnon tai kimppakämpän alle 
puoleen hintaan. Monet vuokrantajat 
ilmoittavat heti että asunto on heti-
valmis asuttavaksi. Mutta näin kävi 
Liisalle viime syksynä. Hän löysi Pa-
riisin keskustasta pienen ja edullisen 
asunnon. ◆
tuuliKKi muller



P ariisin syksy näyttää kauneimmat 
puolensa. Ilma on vielä kesäisen 

kaunis ja lämmin. Meillä Suomessa on 
koulua käyty jo pitkään, mutta Parii-
sin koululaiset ovat vasta aloittaneet 
koulunkäyntinsä loman jälkeen. 

Tervetuloa Pariisiin, toivottaa 
Suomi-koulun rehtori Päivi Kaup-
pila. Harmi, ettemme voi viedä teitä 
koulullemme, mutta eivätköhän nämä 
maisemat kelpaa, veistelee Kauppila. 
Eiffel- tornin juurelle on kokoontu-
nut Pariisin Suomi-koulun oppilaita, 
opettajia ja vanhempia. 

-Koulumme toimii vain keskiviik-
koisin, sillä silloin on alakoululaisilla 
vapaapäivä ranskalaisesta koulusta. 
Yläkoululaisilla ja lukiolaisilla on vain 
iltapäivä vapaata, kertoo Kauppila. 
Oppilaita alakoulussamme on 67 ja 
lukiolaisia 6. Yläkoululaisia ei ole ol-
lenkaan. Opettajia on kuusi. Kouluun 
pääsee jos toinen vanhemmista on 
suomalainen. Useimmilla oppilailla isä 
on ranskalainen ja äiti suomalainen.

Opettaja Jyväskylästä
Keskustelussa vilahtaa nimiä Puput, 
Kissanpojat, Oravat ja Ilvekset. - Ne 
ovat alaluokkalaisten opetusryhmien 
nimiä, kertoo Johanna Toivainen, 
Kissanpoikien opettaja. - Suomi-kou-
lussamme keskitytään suomen kielen 
ja suomalaisen kulttuurin opetukseen. 
Pienimpien lasten kanssa leikitään, 
lauletaan ja loruillaan suomeksi, 
isompien oppilaiden kanssa luetaan 
ja kirjoitetaan, kertoo Toivainen, joka 
on perheineen muuttanut Pariisiin 
Jyväskylästä. Johanna Toivainen on 
koulun uusin opettaja. - Toimimme 
hyvin koulumaisesti, sillä koulussa 
ollaan ihan oikeasti opiskelemassa. 

-Tässä aina vaan enemmän kan-
sainvälistyvässä maailmassa kielel-
linen ja kulttuurinen identiteetti on 
entistä tärkeämpi, kertoo Tiia Batou, 
joka on asunut 10-vuotiaasta asti 
Ranskassa. Täältä löytyi mies ja am-
matti, ja olen melkein ranskalaistunut, 
naurahtaa Batou. Suomi-koulu on 
ulkosuomalaisten kohtaamispaikka. 
Koulun kevätjuhla suvivirsineen ja 
joulujuhla on tärkeä niin lapsille, kuin 
meille vanhemmillekin. Batoun omat 
lapset käyvät Suomi-koulua.

Lukiolaiset Emilie ja Axel
Valloittava hymy ja suuret silmät ter-
vehtivät haastattelijaa Pariisin Eiffel 
-tornin lähellä sijaitsevan kahvilan 
terassilla. Lukion viimeistä vuotta 
käyvä, 12 vuotta modernia tanssia 
harrastanut Emilie Chauvin, 17, 
istuutuu ja aloittaa tarinan omasta 
elämästään.

Emilie muutti 6 vuotiaana Suo-
mesta Ranskaan vanhempiensa, 

etenkin Emilien ranskalaisen isänsä, 
halusta kokeilla elämää Ranskassa. 
Vaikka Emilie on viettänyt suurim-
man osan elämästään Ranskassa, 
vierailee hän Suomessa kuitenkin 
pari kertaa vuodessa, kesällä ja tal-
vella. Suomalaista identiteettiä on 
vahvistanut Pariisin Suomi-koulussa 
käynti kerran viikossa varsinaisen 
koulunkäynnin ohella.

Emilien viimeinen vuosi Rans-
kassa on meneillään ja hän valmistuu 
lukiosta kesällä 2012. Tulevaisuuden 
suunnitelmat ovat jo valmiina.

- Haluan muuttaa Suomeen. Sitä 
ennen haaveena on Au Pair –väli-
vuosi USA:ssa kun valmistun, sillä 
yo-kirjoitukset ovat Ranskassa Suo-
men yo-kirjoitusten jälkeen, jolloin 
ei enää kerkeä hakea opiskelemaan, 
Emilie kertoo. 

- Välivuoden jälkeen ajattelin ha-
kea kauppikseen. Suomessa on jo jon-
kin verran kavereita, sillä kävin siellä 
rippikoulun ja sain hyviä kavereita.

L’Ecole finlandaise de Paris
Elämää ja Suomi-koulua Pariisissa

Suomi-koulun opettajia oppilaita ja vanhempia
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Emilie aikoo muuttaa tulevaisuu-
dessa Suomeen, sillä Suomessa valtio 
tukee opiskelijoita ja tukisysteemi toi-
mii. Ranskassa vastaavaa tukea ei saa. 
Ranskan kielitaito on meriitti Suo-
messa. Tämä ei toimi toisin päin, sillä 
Ranskassa ei arvosteta kielitaitoa siinä 
määrin mitä Suomessa. Esimerkiksi 
opettajat usein käskevät lasten puhua 
kotona ranskaa. He pelkäävät, että 
lapsen pää menee kielistä sekaisin.

-Mieluummin puhun Suomessa 
ranskaa kuin Ranskassa suomea, 
Emilie nyökkää.

Ranskalaisen ja suomalaisen 
koulunkäynnin eroista kysyttäessä 
pintaan nousee mm. ranskalaisten 
koulujen kova kuri ja opettajien teitit-
tely sekä kouluruokailun ero maiden 
välillä. Emilien käydessä Suomessa 
häntä harmittaa joistakin suomalai-
sista nuorista huokuva ärtyneisyys ja 
epäluuloisuus muita kohtaan.

- Eihän niille uskalla mennä jut-
telemaan kun ne näyttää aina niin 
vihaisilta! Emilie nauraa. Suomi 
maana kuitenkin kiehtoo ja ainakin 
osan tulevista vuosista Emilien tulee 
viettämään Suomessa. 

Axel halua armeijaan
Emilien seurana on myös toinen 
Suomi-koulun oppilas, mukava nuori-
mies. Vuosia viulua soittanut ja koko 
elämänsä Ranskassa asunut Axel 
Zeitoun 17 on musikaalinen nuori. 
Hän soittaa viulun lisäksi alttoviulua 
kolmatta vuotta ja soittelee silloin täl-
löin Suomi-koulussa myös kanteletta. 
Axel on omaksunut suomenkielen 
taidon suomalaiselta äidiltään sekä 
Pariisin Suomi-koulusta, jossa hän 
on käynyt kerran viikossa lähes koko 
koulunkäyntinsä ajan.

Myös Axelin suunnitelmissa 
on muutto Suomeen, kun hän 
valmistuu kesällä 2012. Hänellä on 
mahdollisuus kirjoittaa suomen kieli 
yhtenä ylioppilasaineena, ja tähän 
hän valmistautuu Suomi-koulussa 

Mikä on Suomi-koulu?

Suomi-kouluilla tarkoitetaan kieli-
kouluja, joissa annetaan ulkosuo-
malaislapsille täydentävää opetusta 
suomen kielessä sekä tutustutetaan 
heitä suomalaiseen kulttuuriin. 
Täydentävällä opetuksella tarkoi-
tetaan varsinaisen kouluopetuk-
sen rinnalla annettavaa opetusta. 
Opetusta annetaan lapsille, joiden 
vanhemmista toinen tai molemmat 
ovat syntyperältään suomalaisia. 

Ensimmäiset säännöllistä ope-
tusta antaneet suomenkielen koulut 
perustettiin Kanadaan jo 1960-lu-
vulla. Seuraavalla vuosikymmenellä 
toiminta alkoi nopeasti yleistyä 
muuallakin. Ensimmäinen euroop-
palainen Suomi-koulu oli v. 1972 
perustettu Lontoon lauantaikoulu. 

Nykyään Suomi-kouluja toimii 
jo 36 maassa. Niissä opiskelee suo-
mea n. 3600 lasta ja nuorta. Lisäksi 

kouluissa saattaa olla aikuisopiske-
lija- ja tenavaryhmiä. Koulut ovat 
yleensä melko pieniä: keskimääräi-
nen Suomi-koulun koko on n. 30 
oppilasta, mutta on myös yli 100 
oppilaan kouluja. 

Vuonna 1976 opetusministeriö 
päätti Suomi-koulujen tukemisesta 
ja laati ohjeet valtionavusta. Suomi-
kouluille annettava valtion avustus 
on harkinnanvarainen ja sen myön-
tää Opetushallitus 3-18 –vuotiaiden 
oppilaiden opetukseen

Valtion ohella Suomi-kouluja 
ylläpitävät tavallisesti oppilaiden 
vanhemmat maksamalla lukukau-
simaksuja ja tekemällä vapaaehtois-
työtä koulun hyväksi. Lisäksi koulu-
jen toimintaa tuetaan yksityisten ja 
yhteisöjen, mm. Suomi-Seura ry:n 
tekemillä lahjoituksilla. 
Lähde: www.suomikoulut.fi

yhdessä Emilien kanssa. Valmistut-
tuaan Axel haluaa mennä armeijaan 
sekä jäädä sinne töihin, Ranskassa 
kun armeijaan ei ole pakko mennä. 
Kajaanin prikaati kiinnostaa, sillä se 
sijaitsee pienessä kaupungissa ja suku 
on sieltä päin. Kajaani on kuulemma 
mukavampi paikka kuin valtava Parii-
si. Suomi on Axelille mieleinen maa 
muutenkin, sillä suku on Suomessa ja 

siellä tulee käytyä muutaman kerran 
vuodessa.

- Suomesta kaipaan myös pakkasia 
ja lunta. Mitä kylmempi, sen parempi! 
Axel naurahtaa. ◆

teKSti jAttA heiKKinen jA 
mArKKu SAndBerG

KuvAt mArKKu SAndBerG

Axel ja Emilie.
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Olemme Porissa, Satakunnan Mart-
tojen luentosalissa. Pian estradille 
astuvat suklaamestari, Maître de 
Chocolatier, Kirsi Hyytiäinen ja 
viiniasiantuntija, Professionel du Vin, 
Arto Murtovaara. Molemmat ovat 
alun perin toimittajia, mutta kiinnos-
tus makujen maailmaan on vienyt 
opiskelemaan ja tuonut kaksikon nyt 
Poriin. He yhdistävät tilaisuudessa 
asiantuntemuksensa ja tuovat meille 
kuulijoille eteen nuo viisi suklaata ja 
viisi viiniä. 

Sveitsissä asuva Kirsi Hyytiäinen 
kertoo lähteneensä suklaan salaisuuk-
sien polulle, kun voitti paikallisten 
suklaaviikkojen arvonnassa painonsa 
suklaata.

– Hain kerran kuukaudessa 4-5 
kiloa suklaata joltain paikalliselta, 
pieneltä suklaantekijältä. Olin jo ai-
emmin ollut kiinnostunut suklaasta, 
mutta tämä vei minut lopullisesti 
mukanaan. Kun tutustuin tekijöihin, 
halusin oppia suklaasta lisää.

Niin Hyytiäinen lähti opiskele-
maan suklaakouluun. Vuonna 2010 
hän sai ranskalaisen suklaamestarin 
nimikkeen. Hän on kääntänyt suo-
meksi viime vuonna ilmestyneen 
Pieni suklaakirja -teoksen.

Arto Murtovaara puolestaan 
vieraili 1980-luvulla Burgundissa. 
Viinikellarissa syntyi päätös opetella 
lisää viineistä. Suomeen palattuaan 
hän aloitti opiskelun.

Nyt kaksikko on siis saapunut 
Cercle Francais de Pori -yhdistyksen 
kutsumana kertomaan intohimojensa 
kohteiden yhdistämisestä. Pöytien ää-
ressä on noin 50 innokasta oppilasta.

– Suklaassa on yli tuhat aines-
osaa. Sitä voi yhdistää viinin lisäksi 
esimerkiksi erilaisiin kahvilaatuihin, 
viskeihin tai sikareihin, Hyytiäinen 
kertoo.

Murtovaara huomauttaa, että on 
sanottu suklaan olevan viinin pahin 
vihollinen.

– Totta, jos yhdistelmä ei onnistu, 
maut tuhoavat toisensa. Mutta jos 
se onnistuu, ne parantavat toisiaan, 
Hyytiäinen jatkaa.

Hän kertoo erilaisista kaakaola-
jikkeista ja niistä tehtävistä suklaista. 
Murtovaara puolestaan valottaa 
viinien ja suklaiden yhdistämisen 
pääperiaatteita. 

Sitten päästään itse asiaan ja on 
aika makustella ensimmäistä paria: 
mansikalla ja basilikalla maustettua 
valkosuklaata yhdistettynä eteläafrik-
kalaiseen Chenin Blanc -rypäleestä 
tehtyyn viiniin. 

Porilaiset tarttuvat suklaanpaloi-
hin: tuoksuttavat, hypistelevät, mais-
tavat varovasti. Suklaata jauhetaan 
suussa ja annetaan sitten sulaa koko 
suun alueella.

– Jälkimaku on myös tärkeä. Laa-
dukkaassa suklaassa jälkimaku kestää 
ja se voi olla aivan erilainen kuin 
varsinainen maku, Hyytiäinen kertoo.

Sitten maistellaan viiniä ja vihdoin 
on aika kokeilla yhdistelmää. Reaktiot 
ovat erilaisia. Joku tykkää ja toinen 
ei. Makuasioista ei kuitenkaan aleta 
kiistellä tälläkään kertaa.

Suklaa ja viini yllättävät yhdessä

Luentosalissa on pitkät pöydät, joihin on katettu jokaiselle tulijalle lautanen 
sekä viisi viinilasia. Laseja täytetään jo kiivaasti, sillä tilaisuus alkaa 
pian. Sisään tulijat ihmettelevät lautaselle kauniisti aseteltuja suklaapaloja. 
Tunnelma on odottava, sillä pian päästään maistelemaan aivan uudenlaisia 
makuyhdistelmiä. Suklaan ja viinin liitto -tilaisuus on juuri alkamassa.

Viinin ja suklaan liitto -tilaisuus järjestettiin Porissa 21.1.2012.
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Maistelulistalla on valkosuklaan 
lisäksi ranskalaisen Valrhonan mai-
tosuklaa, Kultasuklaan tumma päh-
kinäsuklaa, Lidlin valikoimiin kuuluva 
Amazonas 60% -alkuperäsuklaa ja 
viimeisenä porilaisen Laura Salo-
sen tekemä mustaherukkakonvehti. 

Circolo Culturale di Joensuun 
Luciana Turusen ideasta syntynyt 
ystävyysseurojen välinen kokkisota 
sai alkunsa viime vuonna, jolloin 
italiailaisseura haastoi kilpaan 
Joensuun suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen. Tuolloin yhdistyksemme 
voitti puolella pisteellä italialaiset. 

Tänä vuonna Joensuun suomalais-
ranskalainen yhdistys haastoi Joen-
suun Kreikan ystävät kokkisotaan, 
joka käytiin 28.1. Ranskan yhdis-
tystä edustivat Katri Horttanainen 
sekä Leena Koistinen ja Kreikan 
yhdistystä Katri Palpatzis sekä Aki 
Turunen. Ruokatarvikkeiden hinta ei 

saanut ylittää kolmekymmentä euroa. 
Pääruoan ja jälkiruuan valmistuk-
seen käytettävä aika oli puoli tuntia. 
Asiantuntevina tuomareina toimivat 
keittiömestari Tarmo Wasenius ja 
ravintola Kielon ravintoloitsija Petri 
Heikkinen. Arviointikriteereinä olivat 
mm. työskentelytapa, ateriakoko-

naisuus, maku sekä esillepano. Tällä 
kertaa kokkisodan voittajaksi ja seu-
raavaksi haastajaksi selviytyi Joensuun 
Kreikan ystävät voittaen Joensuun 
suomalais-ranskalaisen yhdistyksen 
kahdella pisteellä. ◆

Ystävyysseurojen välinen kokkisota 

Viineinä maistellaan argentiinalaista 
Cabernet Franc -punaviiniä, rans-
kalaista Sauternia, yhdysvaltalaista 
Zinfandelia ja italialaista Moscato 
d’Asti -kuohuviiniä.

Porilaiset maistelijat olivat tyyty-
väisiä iltapäivään. 

– Minusta homma meni mukavan 
rennosti. Meidän porukkamme pitää 
kaikenlaisesta herkuttelusta, kiteytti 
osallistujien tuntoja Porin Cerclen 
hallituksen jäsen Jorma Tirri. ◆

SAnnA jääSKeläinen

Viinin ja suklaan yhdistelmä kiinnosti porilaisia.

Kokkisodan kilpailijat ja tuomarit vasemmalta lukien Katri Horttanainen, Petri 
Heikkinen, Tarmo Wasenius, Katri Palpatzis, Aki Turunen ja Leena Koistinen.
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Cette section a été créée il y a dix ans grâce à 
l’amitié de décorées des Palmes académiques 
de Paris et de Helsinki. Suite à un voyage des 
Amopaliens parisiens en Finlande, la présidente 
de la section de Paris IX, X et XI ème arrondis-
sements, Madame Jacqueline Bierer a tout fait 
pour qu’une section voie le jour en Finlande en 
2001. En 2004, la présidente parisienne a même 
réalisé un jumelage dignement célébré à Paris.

C’était donc bien légitime qu’en ce début 
d’année, des décorés finlandais fassent le dépla-
cement à Paris pour fêter cette amitié entre les 
sections. Un succulent repas a été dégusté chez 
“Charlot, roi des coquillages”, Place Clichy, en 
présence d’amis parisiens et même du président 
de la Section de Norvège, monsieur Rolf  Tobias-
sen, accompagné de son épouse.

Anniversaire

La section de Finlande de l’Amopa à Paris 
le 4 février 2012
Le groupe d’amis parisiens et finlandais

Les présidentes Jacquelinen Bierer à droite et 
Claude Anttila.
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Carte adressée à cette occasion
La Section de Finlande de l’AMOPA est 
heureuse en cette année du cinquantenaire de 
l’Association, de célébrer le dixième anni-
versaire de sa création auprès de la Section 
avec laquelle elle est jumelée, grâce à l’amitié 
de ses membres français et finlandais et au 
dynamisme de sa présidente parisienne, 
madame Jacqueline Bierer.

Nous nous souhaitons mutuellement de 
belles années d’amitié et d’échanges dans 
l’esprit de l’AMOPA, pour servir la culture 
et la langue françaises spécialement auprès 
des jeunes de nos pays respectifs.

Nous sommes contents de cette 
célébration et commençons la pré-
paration de la visite en 2013 de nos 
amis parisiens en Finlande avec une 
excursion en Estonie et un retour via 
la Norvège.

Certains se retrouveront avec 
plaisir lors du prochain congrès inter-
national de l’AMOPA qui se tiendra 
à Colmar fin mai. ◆

Les amis finlandais et français se sont réunis à la fête chez 
”Charlot, roi des coquillages”.
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Suomi - Ranska yhdistysten liitto ry 
on pyrkinyt tarjoamaan jäsenilleen 
mittatilaustyönä ”erilaisia” matka-
reittejä, jotka eivät ole vielä mat-
kailuväen tiedossa. Tällä kertaa on 
tarjolla omaleimainen kulttuurimatka 
”Jeanne d’Arcin Ranskaan”, jossa 
tutustutaan Lorrainen maakuntaan 
sekä shamppanjan pääkaupunkiin ja 
Ranskan kuninkaiden perinteikkää-
seen kruunauskaupunkiin Reimsiin. 
Matka kulkee Saksan Trierin ja Lu-
xemburgin kautta. Erikoisasiantunti-
jana on matkalla reitin suunnittelija 
professori Tarmo Kunnas.

REITTI & OHJELMA
 Su 2.9. 
Saapuminen Frankfurtin lentokentäl-
le, josta bussilla matkataan antiikki-
nähtävyyksiltään hyvin merkittävään 
Trierin kaupunkiin (pysähdys). Sen 
tunnetuimmat nähtävyydet ovat Sak-
san vanhin Pyhän Pietarin katedraali 
300-luvulta, kaupungin portti Porta 
Nigra vuodelta 200 ja keisarilliset 
kylpylät niin ikään roomalaisajalta. 
Hauptmarkt on vanhan kaupungin 
historiallinen keskus. Kaupungissa 
syntyi aikanaan Karl Marx. Matka jat-
kuu Luxembourgin kaupungin kautta 
(pysähdys Place d’Armes’illa) ja kul-
kee sitten Ranskan puolelle Metziin. 
Majoittuminen hotelliin Grand Hôtel 
de Metz*** www.hotel-metz.com Yhtei-
nen illallinen Metzissä hotellin lähellä 
sijaitsevassa ravintolassa. 

Ma 3.9. METZ
Aamupalan jälkeen teemme kau-
punkikierroksen, jossa tarkastellaan 
vuosisataista Ranskan ja Saksan 
kohtaamista. Tutustumme kaupungin 
historialliseen keskustaan ja sen arkki-

JEANNE D’ARCIN RANSKA

2.9.–9.9.2012 Lentoaikataulu:
2.9. Meno Helsinki – Frankfurt 0820 – 0955 AY 821
9.9. Paluu Frankfurt – Helsinki 1930 – 2250 AY

Matkan hinta sisältää:
•	em.	reittilennot
•	majoitus	2hh/1hh	buffet-	aamiaisilla	koko	matkan	ajan
•	ohjelmassa	mainitut	ruokailut	(3	kpl)	juomineen
•	kaksi	samppanjatalovierailua	Reimsissä
•	ohjelmassa	mainitut	bussikuljetukset,	retket	ja	sisäänpääsyt	ohjelman	kohteisiin
•	prof.	Kunnaksen	asiantunteva	opastus	matkalla
•	matkapaketti	kaikille	osallistujille	postitettuna	kotiin	
Matkan hinta ei sisällä:
•	aterioita	ellei	toisin	mainita
•	matkatavaroiden	kantoa
•	matkustaja-	tai	matkatavaravakuutuksia
•	mahdollista	lentoyhtiön	polttoainelisämaksua

Matkan hinta:
1750,- euroa /2hh/henkilö + palvelumaksu 9 €
Yhden hengen huoneen lisämaksu 340 €

Jäsenmatka 2012:

tehtuuriin mm. Ranskan vanhimpaan 
St-Pierre - aux-Nonnains – kirkkoon, 
Cathédrale de St-Étienneen ja vierai-
lemme Musée de La Cour d’Orissa, 
joka esittelee kaupungin ja seudun 

historiaa ennen kaikkea antiikin ajalta 
ja keski-ajalta. Tutustumme lisäksi 
Metzin saksalaiseen kaupunginosaan 
mm. Porte des Allemands – (Saksaan 
vievä kaupungin portti).



Ti 4.9. METZ
Sitten ripaus sotahistoriaa. Aamupalan 
jälkeen suuntaamme autolla kohti 
Verduniä, jossa vierailukohteina ovat 
paitsi Verdunin vanha kaupunki, 
Citadelle souterraine (maanalainen lin-
noitus ensimmäisen maailmansodan 
ajalta), ja sitten jatkamme kaupungin 
läheisyydessä 1.maailmansodan aikai-
sille taistelupaikoille: seutu on dra-
maattisten muistojen täyttämä, josta 
matkan asiantuntija kertoo paikan 
päällä: Mémorial de Verdun, linnoi-
tukset Fort Douaumont ja Ossuaire 
de Douaumont. Sitten matka jatkuu 
Ranskan kuninkaiden kruunauskau-
punkiin, Reimsiin, jossa vanhimmat 
merovingikuninkaat Cloviksesta alka-
en kruunattiin Ranskan kuninkaiksi ja 
joka on tietysti tunnettu shamppanjan 
pääkaupunkina. Kaupunki liittyy myös 
Jeanne d’Arcin kohtaloihin. Majoittu-
minen hotelliin Grand Hôtel Conti-
nental ***. www.grandhotelcontinental.com

Ke 5.9. REIMS
Aamupalan jälkeen teemme kulttuuri-
historiallisen kävelyretken Reimsissä. 
Vierailukohteina ovat kuninkaiden 
kruunajaiskirkko Cathédrale Notre- 
Dame ja basilika.  Lounaan jälkeen 
ohjelma avoin.

To 6.9. REIMS - NANCY
Aamupalan jälkeen nousemme bus-
siin ja käymme Musée St- Remissä.
(Seudun historiaa dominikaaniluos-
tarissa, joka on Unescon kulttuuri-
perintökohde). 

Ilmoittautumiset & tiedustelut:
Pääsihteeri Liisa Peake, liisa.peake@suomi-ranska.com, 
puh. 09- 561 1411 (+vastaaja) ja gsm + 358 44 555 3920 (+vastaaja)

Matkalle ilmoittaudutaan viimeistään 16.4.2012.

Matkan vastuullinen järjestäjä: 
Matkatoimisto Pamplemousse Oy, www.pamplemousse.fi

Matkan varaus- ja peruutusehdot
Varauksen yhteydessä maksaa asiakas varausmaksun 150 € / hlö sekä palve-
lumaksun 9 euroa/hlö. Jos maksu myöhästyy eräpäivästä, peruuntuu paikka 
välittömästi. Mahdollisesta myöhemmin tehtävästä muutoksesta peritään 
todelliset kulut sekä erillinen palvelumaksu 9 euroa per henkilö. Loppumaksun 
eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää. Matkaa koskevat erityisehdot saatavilla 
pyydettäessä Liisa Peakelta.

Hotellit:
2.-4.9. Grand Hôtel de Metz*** 3 rue des Clercs, Metz tél. 00 33 3 87.36.16.33
4.-6.9. Grand Hôtel Continental*** 93 Place Drouet d’Erlon, Reims tél. 00 33 3 26 403 935 
 6.-9.9. Hôtel de la Reine*** 2 Place Stanislas, Nancy tél. 0033 3 83 32 86 04

Lounaan jälkeen vieraillaan kah-
dessa samppanja-kellarissa: MUMM 
ja Taittinger. Bussimatka jatkuu 
kohti Lorrainen pääkaupunkia Nan-
cya, jossa majoittuminen linnamai-
seen hotelliin Hôtel de la Reine*** 
www.hoteldelareine.com Se on hienolla 
näköalapaikalla kuuluisan 1700-lu-
vun alusta peräisin olevan Stanislas-
aukion äärellä. 

Pe 7.9. NANCY
Nancy on Lorrainen herttuoiden 
kaupunki ja samalla merkittävä 
keski-aikaisen arkkitehtuurin kau-
punki, mutta se tunnetaan myös 
Art Nouveau-tyylin (Jugendstilin ja 
kansallisromantiikan ranskalainen 
vastine) yhtenä keskuspaikkana. 
Tutustumme kaupungin historialli-
siin muistomerkkeihin, herttuoiden 
palatsiin, jossa sijaitsee Lorrainen 
historiallinen museo, Musée histori-
que lorrain ja lopuksi vierailemme Art 

nouveau - taiteelle omistetussa Musée 
de l’Ecole de Nancy-museossa.

Yheinen Illallinen Art-Nouveau 
arkkitehtuurin helmen, Excelsior 
Floor – ravintolassa. Kolmen ruo-
kalajin illallinen. 

La 8.9. NANCY – Lunéville – 
Domrémy-la -Poucelle 
Aamiaisen jälkeen lähdemme ret-
kelle maaseudulle. Matkalla poike-
taan Lunévillessä ja sen pikku-
Versailles’ssa (kuningas Stanislasin 
linna), ja Ranskan kansallispyhi-
myksen kotikylässä Domrémy-
la-Pucellessä (Jeanne d’Arcin 
syntymäkoti). Pohdimme Ranskan 
kansallispyhimyksen arvoitusta. 
Nautimme lounaan maalaistalossa.

Su 9.9. 
Paluu Frankfurtin lentoasemalle via 
Saarbrücken (lounastauko). Paluu-
lento Helsinkiin lähtee klo 19.30. ◆

Jäsenmatka 2012:



Champagne et Lorraine

Samppanjaa myydään kaikkialla maa-
ilmassa, mutta sitä ei voida valmistaa 
missään muualla kuin Champagnen 
alueella. Mikä voisikaan olla juhla-
vampaa kuin jalon juoman kuplinta? 

Champagnen alue henkii tyylik-
kyyttä valkoisine rakennuksineen ja 
vihreine, kumpuilevine maisemineen. 

Hautvillier’n luostari, jossa munkki 
Dom Pérignon aikanaan vaikutti, 
on eräs pakollisista nähtävyyksistä. 
Reimsin alueen vanhimmilla samp-
panjan valmistajilla (les grandes 
marques) on edelleen käytössään 
vaikuttavia, syvälle liitumaahan kai-
vettuja kellareita, joissa samppanja 
varastoidaan. 

Lorrainen maakunta sijaitsee 
Ranskan pohjoisosassa Belgian ja 
Luxemburgin rajalla. Suurimmat kau-
pungit ovat Nancy ja Metz. Alueen 
tunnettuja tuotteita ovat vuoriston 
suola, mineraalit ja Baccarat-kristalli. 
Nancy on tunnettu art nouveau 
-arkkitehtuurista ja lasiesineistä. 
Metz on seudun moderni pääkau-
punki. Alueella on paljon nähtävää 
kulttuurista kiinnostuneille, kuten 
saksalais-ranskalaista arkkitehtuuria, 
museoita ja kirkkoja. ◆

Munkki Dom Pérignon
keksii samppanjan
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Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä
Suomi-Seura ry järjestää Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivän
perjantaina 20.4.2012 kello 10 – 14.

Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille lähteville 
tai lähtöä suunnitteleville seuran toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa, 
osoitteessa Mariankatu 8, 00170 Helsinki, 3 kerros. 

Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluonteiseen ulkomailla asumiseen 
liittyvistä aiheista kuten sosiaaliturva, verotus ja ulkomaille matkustaminen. 

Tietoiskujen aikataulut:
klo 10:15  Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 11:15  Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
klo 13:00  Ulkomaille matkustaminen / Suomi-Seuran matkatoimisto 

Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön 
muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin. 

Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa ja muille 70 euroa. 
Hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan          

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu, 
puhelin +358-(0)9-6841210, sähköposti info@suomi-seura.fi

Suomi-Seuran Neuvontapalvelun muut koulutustilaisuudet vuonna 2012 ovat
- Paluumuuttajan infopäivä perjantaina 17.8. kello 10 - 14
- Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä perjantaina 19.10. kello 10 - 14

Kaikki tilaisuudet järjestetään Helsingissä seuran tiloissa. 
Lisätietoja Suomi-Seuran Internet-sivulta www.suomi-seura.fi - Seminaarit ja kurssit.



SUOMI-RANSKA
YHDISTYSTEN LIITTO

Tunnus 5015991

00003 Vastauslähetys

Haluatko Ranskaan –opas netissä
Suomi-Ranska yhdistysten liiton nuorisotoimikunnan päivitetty opas
Haluatko Ranskaan on luettavissa osoitteessa www.suomi-ranska.com.

Opas sisältää käytännön tietoa mm. työskentelystä, koulunkäynnistä, 
kielikursseista, matkustamisesta, asumisesta jne. 
Oppaassa on myös runsaasti hyödyllisiä osoitteita ja yhteystietoja. 
Uutta oppaassa on osasto Ranska Suomessa.



SUOMI-RANSKA
YHDISTYSTEN LIITTO

Tunnus 5015991

00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 

maksaa

postimaksun

SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO
FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES

Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande 
tél. 358-9-561 1411, fax 358-9-561 1415
sryl@suomi-ranska.com http://www.suomi-ranska.com

Nimi Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin   Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Jäsenmaksuni on (merkitse rasti oikeaan vaihtoehtoon):

❏ 25 eur/vuosi, ns. ”normaalijäsen”  

❏	15 eur/vuosi, koska olen liiton jäsenyhdistyksen jäsen eli ns. ”päällekkäisjäsen”  

❏	13 eur/vuosi, koska olen opiskelija tai koululainen

Haluan tietoa liiton toiminnasta sähköpostitse: kyllä ❏	ei ❏

Liiton henkilöjäseneksi voi myös liittyä osoitteessa: www.suomi-ranska.com. 
Jäsenet Huom! Mikäli haluat tietoa liiton toiminnasta sähköpostitse, lähetä osoitteesi; sryl@suomi-ranska.com.

- LEIKKAA IRTI, TAITA JA NIITTAA SEKÄ POSTITA, POSTIMAKSU ON MAKSETTU. -

✓	Haluan liittyä 
Suomi-Ranska yhdistysten liiton henkilöjäseneksi 




