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Lukijalle

T aannoin Helsingin Sanomien 
Lauantai-sivuilla (HS 6.4.) kie-

lentutkimuksen professori kritisoi 
kielenopetusta kouluissamme. Hän 
väittää, että kouluissamme opete-
taan kieliä ihan väärin, ja jatkaa, 
että jo viisikymmentä vuotta on 
tiedetty, että ihminen oppii kieliä 
parhaiten sosiaalisissa suhteissa en-
nen murrosikää. Professori nostaa 
arvoonsa kielikylpyopetuksen, jossa 
kielenopetus tapahtuu leikin, laulun 
ja sosiaalistumisen avulla. Pielessä 
on opetus, jossa kieltä lähestytään 
kielioppisääntöjen ja sanastojen 
avulla, jylisee professori. Miten loh-
duttavaa kaikille kieliä pänttäämään 
joutuneille! Ja sitten professori lataa 
aivan uusia ajatuksia kielivalintoi-
hin: Jos haluamme Suomeen lisää 
luovuutta ja innovaatioita, pitäisi 
koulujen kielivalikoimaa opetuksessa 
lisätä rajusti ja meillä voitaisiin valita 
vaikka sadan puhutuimman kielen 
joukosta. Hieno ajatus, mutta käy-
tännössä kai mahdotonta toteuttaa 
talouskurimuksessa kamppailevissa 

kouluissa. Esimerkiksi ranska, jota 
puhuu n. 12 % maailman väestöstä 
kolmella eri mantereella (ks. artikkeli 
s. 11), on jo pitkään saanut tyytyä 
6 %:n siivuun peruskoulun vuosi-
luokilla 1-6 tehdyissä kielivalinnoissa 
(Tilastokeskus 2011). Professorilla on 
kuitenkin varteenotettavia ehdotuksia 
suomalaisten kaventuvan kielitai-
don torjuntaan: maahanmuuttajien 
hyödyntäminen kielenopetuksessa. 
Opetellaan kieltä pareittain siten, 
että kumpikin osapuoli sekä oppii 
että opettaa. Tällaista tandemiksikin 
kutsuttua kieliharjoittelua toteutetaan 
jo mm. itähelsinkiläisessä kielikoulus-
sa venäjän ja suomen opetuksessa. 
Myös Suomi-Espanja – seurassa on 
aloitettu ns. kummitoiminta, jossa 
espanjankielisiä maahanmuuttajia 
hyödynnetään kielenopetuksessa. 
Syntyperäisen kanssa opiskellessa op-
pii myös ääntämään, ymmärtämään 
puhetta sekä mikä hienointa, perehtyy 
myös vieraaseen kulttuuriin ja tapoi-
hin syntyperäisen seurassa. Olisiko 
tässä ideaa lukuisille maassamme 

toimiville Ranska-yhdistyksille? Tiet-
tävästi Suomessa asustaa n. tuhatkun-
ta äidinkielenään ranskaa puhuvaa, 
joista monille olisi tärkeää oppia 
suomea. Jos opiskelu olisi vielä kus-
tannuksiltaan kohtuuhintaista tai täy-
sin ilmaista, kuten edelle kerrotuissa 
tapauksissa, luulisi asian kiinnostavan 
laajemminkin ja tätä kautta herännyt 
kiinnostus sataisi myös yhdistysten 
laariin jäsenmäärien kasvuna. Perin-
teisen pänttäämisen sijasta voitaisiin 
vaikka kokata, laulaa ja näytellä. 
Rento ilmapiiri laukaisee estyneim-
mänkin kielenkannat luonnollisessa 
yhteydessä. Ja mitä aikaisemmin 
kieleen tottuu, sitä pysyvämpää ovat 
muistijäljet. Mahdollisuuksia on 
tarjolla ainakin pääkaupunkiseudul-
la, Tampereella ja Turussa, joiden 
ranskankieliset päiväkodit löytyvät 
allaolevista osoitteista. ◆ 

 

Aktiivista kevättä kaikille 
Fran-Sun lukijoille!
Liisa Peake

Kielikylpy kunniaan

Suomi-Ranska yhdistysten liiton jäsenyhdistyksiä on seuraavilla paikkakunnilla: 
Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ikaalinen, Joensuu, Kaarina, Kuopio, Lahti, 
Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku Vaasa ja 
Valkeakoski. Yhteystiedot löytyvät Sryl:n kotisivulta www. suomi-ranska.com
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Kalenteri 2013

*TOUKOKUU 
16.5. klo 18  Club Lyon: Akvitanian ja Baskimaan ruokaperinne. 
 FM Pirkko Saikkonen. 
 FM Olli Rantala kertoo baskikulttuurista
 Ohjelma ja illallinen 60 € ja 65 €(ei-jäsenet)
 Ilmoittautumiset: p. 09 408 131 tai ravintola.lyon@kolumbus.fi
18.5. Sryl:n kevätliittokokous Hyvinkäällä (§§ 11-12).

*SYYSKUU 
16.–23.9. Jäsenmatka Baskimaasta Bordeaux’hon. Baskikulttuuria, baskirannikkoa ja 
 Bordeaux’n viiniseutuja. Alustava ohjelma s.24. 

*LOKAKUU  Club Lyon, aihe ja pvm vahvistumassa

*MARRASKUU Club Lyon. Kirjailija Panu Rajala: Olavi Paavolainen ja Pariisi. Pvm vahvistumassa.

*JOULUKUU  Club Lyon, aihe ja pvm vahvistumassa

KOKOUSKUTSU
KEVÄTLIITTOKOKOUS HYVINKÄÄLLÄ

Suomi-Ranska yhdistysten liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään 
lauantaina, 18.5.2013 Hyvinkään kaupungintalolla, Villatehdas    
Kokoukseen kutsutaan sääntöjen 11§:ssä mainitut liittokokouksen edustajat käsittelemään
sääntöjen 12§:n määräämät asiat.

Kokouspäivän ohjelma:

klo 12.00–13.00 Lounas (omalla kustannuksella). Ravintola ilmoitetaan myöhemmin.
klo 13.15–14.00 Liittokokous, Hyvinkään kaupungintalo, Villatehdas 
klo 14.15–  Intendentti Lea Bergström kertoo: ”Villatehtaan museo ja aikanaan 
   Ranskaan suunnitellut kankaat”. Esitys kestää n. 45 min.
   Vapaata tutustumista Villatehtaan kortteliin, jossa on lasten kuvataidekeskus Arttu, 
   taidetyöpajoja, Villatehtaan museo jne. Lähellä sijaitsee myös Hyvinkään taidemuseo, 
   joka on kuuluisa Schjerfbeck-tauluistaan. Museo auki klo 17 asti.

ILMOITTAUTUMISET: Liittokokoukseen pääsihteerille ja lounaalle ma 13.5. mennessä 
liisa.peake@suomi-ranska.com, puh. 09-561 1411 (+vastaaja) tai gsm 044 555 3920 (+vastaaja).

TERVETULOA! BIENVENUE!
Liittohallitus
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys
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Ajankohtaista

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve EU-suurlähettilääksi Brysseliin

Tasavallan presidentti nimitti 31. tammikuuta ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Ville-
neuven Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2013 lähtien.

Vierros-Villeneuve siirtyy Brysseliin Pariisista, jossa hän on toiminut Suomen suurlä-
hettiläänä vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän toimi ministeriössä poliittisen osaston 
päällikkönä vuosina 2005–2009. Hän on työskennellyt jo aiemmin eri tehtävissä Suomen 
pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä ja Pariisin suurlähetystössä. Ministeriössä hän on 
palvellut poliittisen osaston lisäksi kauppapoliittisella osastolla ja ulkomaanedustustossa myös Geneven 
pysyvässä edustustossa. Hän on suorittanut myös jatko-opintoja Ranskan hallintokorkeakoulussa ENA:ssa. 
Vierros-Villeneuve on tullut ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1984.

Osmo Pekonen sai ranskalaisen tiedepalkinnon 

Ranskan korkein tieteellinen laitos Institut de 
France on myöntänyt filosofian tohtori, yhteis-
kuntatieteiden tohtori Osmo Pekoselle vuoden 
2012 Chaix d’Est Ange -palkinnon historian 
alalta. Palkinnon perusteluna on Pekosen Lapin 
yliopistoon tekemä ranskankielinen väitöskirja. 

Ranskalaisten akateemikkojen juhlavaa joukkoa.

Osmo Pekosen ranskankielinen väitöskirja käsit-
telee ranskalaisen papin ja tähtitieteilijän Réginald 
Outhierin matkaa Tornionlaaksoon 1736–1737 
Maupertuis’n kuuluisan astemittausretkikunnan 
mukana. Maupertuis’n retkikunta mittasi Tornion-
laaksossa maapallon muotoa, todensi planeettamme 
litistymisen navoiltaan ja esitti siten tärkeän kokeelli-
sen todistuksen Newtonin painovoimalaille. 

Palkinto luovutettiin Pariisissa 19. marraskuuta 
erityisen juhlavassa seremoniassa, joka pidettiin 
Institut de France’n palatsissa Seinen rannalla. 

Pekosen palkittu tutkimus on nimeltään ”La 
rencontre des religions autour du voyage de l’abbé 
Réginald Outhier en Suède en 1736–1737” (Lapland 
University Press, 2010). Se palautti ranskalaisen tie-
teen aikakirjoihin Ranskan kuninkaallisen tiedeakate-
mian kirjeenvaihtajajäsenen pappi Outhierin nimen 
ja maineen, sillä kyseinen tiedemies oli kotimaassaan 
jo ehtinyt unohtua. Äskettäin pappi Outhierille 
pystytettiin Jura-vuoristoon hänen entisen koti-
kirkkonsa eteen myös muistomerkki, jota Pekonen 

sai olla paljastamassa. Osana tutkimustaan Pekonen 
löysi Ranskan arkistoista myös joitakin ennen tunte-
mattomia pappi Outhierin piirtämiä Lapin karttoja. 

Pekonen on aikaisemmin saanut vastaanottaa 
Ranskasta muitakin kunnianosoituksia. Hän on 
neljän ranskalaisen tiedeakatemian kirjeenvaihtaja-
jäsen, ja hänellä on ritariarvo Chevalier des Palmes 
académiques. Pekonen opiskeli Ranskassa ensim-
mäistä väitöskirjaansa varten, ja hän on toiminut 
siellä lyhyen aikaa myös vierailevana professorina 
tieteenhistorian alalla. 

Lisätietoja: Osmo Pekonen, osmo.pekonen@jyu.fi, 
puh. 040 5843654
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Uusi kunniakonsuli Rovaniemelle

Uusi kunniakonsuli Marja 
Jalkanen katsoo luottavaisena 
tulevaisuuteen.

Kuva: Risto JalKanen

Ajankohtaista

Hänen edeltäjänsä Markku Autti 
aloitti kunniakonsulina jo ennen 
Suomen EU-jäsenyyttä. Monet 
käytännöt ovat muuttuneet Suo-
men liityttyä Euroopan Unioniin.

Kunniakonsulinimityksen yh-
teydessä suurlähettiläs Éric Lebé-
del ja hänen puolisonsa Brigitte 
Lebédel tutustuivat Rovaniemen 
yrityselämään (Lappset, Marttiini 
ja Lapin kauppakamari) sekä 
Lapin yliopistoon ja Arktikumiin. 
Lounas nautittiin kaupunginjoh-
tajan vieraina.

Suurlähettiläs halusi tavata 
myös Ranskan ystäviä eli cercle-
läisiä, mitä paikalliset arvostavat 
suuresti. Samoin hänen lämmin 
suhteensa suomen kieleen teki 
vaikutuksen.

Eksekvatuurin eli toimiluvan 
otsikko on ylevä: Au nom du Pré-
sident de la République française. 
Lopussa komeilee suurlähettilään 
allekirjoitus ja leima.

Marja Jalkasella on mielenkiintoi-
nen kaksoisrooli, sillä hän on myös 
paikallisen suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen puheenjohtaja. Cercle 
hyötyy tilanteesta, koska se saa tietoja 
ja vinkkejä toimintaansa konsuleille 
välitettävän postin kautta.

Kiinnostus Ranskaan ja ranskan-
kieliseen kulttuuriin on aina kuulunut 
Marja Jalkasen elämään. Hänellä on 
sekä työnsä että perhesiteittensä 
kautta elävä kontakti Ranskaan.

”Nimitys kunniakonsuliksi on 
todella suuri kunnia. On innostavaa 
päästä tutustumaan maittemme vä-
liseen yhteistyöhön uudella tavalla. 
Eikä vain tutustumaan, vaan par-
haassa tapauksessa myös edistämään 
sitä. Iloitsen uuden roolin mukanaan 
tuomista mahdollisuuksista. Ranskan 
merkitys elämässäni kasvaa entises-
tään”, Marja Jalkanen sanoo.

 Rovaniemellä järjestetään paljon 
kansainvälisiä, myös ranskalaisia 
kiinnostavia kokouksia. Jos EU:n 

Arktinen informaatiokeskus 
perustetaan Rovaniemelle, se 
lisää kiinnostusta entisestään. 
Kunniakonsuli voi olla avuksi 
Lapissa vierailevalle turistille ja 
joskus jopa paikkakunnan rans-
kalaisyhteisön jäsenelle passin 
uusimisen yhteydessä.

Rovaniemen kunniakonsuliin 
saa yhteyden sähköpostitse tai 
puhelimitse.

Marja Jalkanen nimitettiin Ranskan kunniakonsuliksi 
Rovaniemelle marraskuussa 2012.

SRYL:n pääsihteeri vaihtuu

Suomi-Ranska yhdistysten liiton pääsihteeri jää eläkkeelle ensi vuonna ja hänelle etsitään seuraajaa. 
Lisätietoa liitosta ja pääsihteerin toimenkuvasta saa mm. liiton toimintakertomuksesta 2012 ja toiminta-
suunnitelmasta 2013, jotka löytyvät kotisivulta www.suomi-ranska.com. Pääsihteerin vapautuvasta toimesta 
ilmoitetaan myöhemmin.
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S uomi-Ranska yhdistysten liiton 
13.10.2012 pidetyssä liittoko-

kouksessa päätettiin liiton kunnia-
jäseneksi kutsua professori Tarmo 
Ossi Tapani Kunnas. Kutsu esi-
tettiin professori Kunnakselle hänen 
70-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi 
Ravintola Lyonissa 20.10.2012 jär-
jestetyssä juhlassa, jossa laaja joukko 
Tarmo Kunnaksen ystäviä onnitteli 
päivänsankaria hänen elämäntyös-
tään Ranskan kielen ja kulttuurin 
edistämiseksi.

Sillä mittava tämä panos on ollut. 
Tarmo Kunnas väitteli tohtoriksi 
vuonna 1972 aiheesta eräiden rans-
kalaiskirjailijoiden suhde fasismiin. 
Helsingin yliopiston yleisen kirjalli-
suustieteen apulaisprofessorina hän 
toimi 1974–85. Kahteen otteeseen 
hän on toiminut Pariisin yliopiston 
suomenkielen sekä Suomen kirjal-
lisuuden ja kulttuurin vierailevana 
professorina. Jyväskylän yliopiston 
kirjallisuuden professori hän oli 
vuosina 1985–2009. 

Tarmo Kunnaksen tieteellinen ja 
populäärikirjallinen tuotanto on häm-
mästyttävän laaja ja monipuolinen. 
Kunnaksen eklektinen ote on sukua 

siihen toimintatapaan, joka on meille 
tuttu ranskalaisten intellektuellien 
maailmasta. Tieteen, yhteiskunnal-
lisen keskustelun ja populäärikult-
tuurin välillä ei saa olla korkeita 
raja-aitoja; tieteentekijän on oltava 
yhteiskunnallinen kommentaattori, 
jonka on pystyttävä käsittelemään 
teemoja myös oman erikoisalansa 
ulkopuolelta. Kun Tarmo Kunnak-
sen aihepiirit ulottuvat Nietzschen 
komiikasta sekä Pariisin elämänilon 
ylistyksestä aina rakkauden ja pahan 
olemuksen analyysiin, voidaan hyvällä 
syyllä sanoa, että Kunnas täyttää 
kaikki klassisen eurooppalaisen 
älykön kriteerit. Hän on kotonaan 
maanosamme suurissa henkisissä pe-
rinteissä. Se on Suomessa harvinaista. 

Ranska on aina ollut lähellä 
Tarmon sydäntä. ”Heureux comme 
un Finlandais en France” on yhden 
Tarmon kirjoittaman kirjan nimi. 
Arvelen nimen sisältävän vahvan 
omaelämäkerrallisen elementin. Vuo-
sina 1989–1995 Tarmo toimi Suomen 
Ranskan instituutin käynnistäjänä 
ja ensimmäisenä johtajana. Hän loi 
pitkälle ne suuntaviivat, jotka edelleen 
määrittävät instituutin toimintaa.

Liittomme hallintoon Tarmo 
on ottanut aktiivisesti osaa melkein 
neljännesvuosisadan ajan. Vuosi-
na 1983–97 hän oli järjestömme 
hallituksen jäsen ja liiton neuvotte-
lukunnassa hän toimi 1998–2007. 
Hän on lisäksi luennoinut monien 
jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ympäri 
maata ja toiminut lukuisten liiton 
juhlien kunniapuhujana.

Moni meistä on tutustunut Tar-
moon liiton Ranskan-matkojen 
yhteydessä. Matkoja on kertynyt 
tähän mennessä kaksikymmentä. Tar-
mon luotsaamilla matkoilla on aina 
oma teemansa ja ne perehdyttävät 
monitasoisesti ranskalaisuuden eri 
aspekteihin. Ja vaikka Tarmolla onkin 
ensyklopediset tiedot Ranskasta, sen 
eri alueista, kulttuurista ja historiasta, 
ei hän mikään hiljainen kamariop-
pinut ole. Päinvastoin – matkoihin 
liittyvässä runsaassa sosiaalisessa 
kanssakäymisessä Tarmo on – hänen 
toista rakastamaansa kieltä käyttäen – 
todellinen ”Stimmungskanone”, jolle 
kulinarismi, hyvät viinit ja henkevä 
keskustelu eivät ole vieraita. Suulaan 
ja oppineen seuramiehen julkisivun 
takaa saattaa silloin pilkahtaa esiin 
vakavampi minä. Tarmo kuuluu 
niihin ihmisiin, jotka kykenevät 
vaihtamaan ajatuksia myös elämän 
suurista kysymyksistä. Tämä ulottu-
vuus on omiaan vain lisäämään hänen 
luontaista karismaansa. 

Liitolle on suuri ilo ja kunnia 
kutsua Tarmo Kunnas kunniajäse-
nekseen ja samalla esittää hänelle 
onnittelunsa hänen 70-vuotispäivänsä 
johdosta. ◆

Bo Göran eriksson 

TARMO KUNNAS, Sryl:n kunniajäsen
Heureux comme un Finlandais en France
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S uomalainen yleisö on vastaanot-
tavainen ja avoin, toteaa maalis-

kuun lopussa konserttikiertueensa 
Suomessa päättänyt Laurent Ri-
baud, joka viihdytti yleisöään kuudel-
la eri paikkakunnalla tämänvuotisella 
Suomen- vierailullaan. Vaikka hil-
jainen ja pidättyväinen kuulijakunta 
saattaa aluksi koetella esiintyjän 
itsetuntoa ja lavataitoja, on Laurent 
kovin tyytyväinen suomalaisyleisön 
vilpittömyyteen ja tarkkaavaisuuteen. 
Ranskassa musiikin päätyttyä alkaa 
valtava meteli ja se ei ole aina helppoa 
seuraavaan kappaleeseen keskittyvälle 
laulajalle.

Aurinkoisessa, mutta kirpeän 
purevassa pakkassäässä taipaleensa 
taittanut Laurent on valmis tulemaan 
Suomeen uudelleen ensi vuonna. Pa-
riviikkoisella kiertueella yleisöä riitti 
yllin kyllin muutamaa paikkakuntaa 
lukuun ottamatta ja se antoi esiintyjäl-
le parhaan kiitoksen. Näin kuvataan 
Kuopion yhdistyksen konserttia: 

”Havinaa suuresta maailmasta 
kuultiin 22.3. Pariisilainen viihteen 
monitaituri Laurent Ribaud esitti 
kuopiolaisille shown, jollaista meillä 
on harvoin tarjolla. Tämä Ranskan 
tv:n iskelmäkilpailun voittaja, valloit-
tava persoona, tiesi miten yleisö ote-
taan. Puolentoista tunnin vauhdikas 
chansontuokio ääni- ja valoefektein 
oli kuin Pariisin Boninosta ikään, 
pienoiskoossa vain. Yleisö haukkoi 
ihastuksesta henkeään ja otti hanakas-
ti osaa muutamaan yhteisesitykseen. 
Ikimuistoista iltaa oli todistamassa 
parisenkymmentä cerclen jäsentä”.

Klassikko-chansonit ja niiden 
esittäjät kuten Aznavour ja Piaf  

kyllä tunnetaan ja heistä pidetään, 
mutta Laurent toivoisi suomalaisten 
perehtyvän myös nykyaikaisempaan 
chanson-musiikkiin. Sen sanoma 
on kuitenkin sama vanha: rakkaus, 
elämä iloineen ja suruineen, arjen 
tärkeät asiat kuten hyvä ruoka ja 
juoma, voimakkaat tunteet, ystävyys. 
Chanson koskettaa ja puhuttelee 
ihmistä yhteiskunnalliseen asemaan 
katsomatta. Chanson on voimissaan 
angloamerikkalaisen musiikin valta-
asemasta huolimatta. Laurent Ribaud 
hankkiikin elantonsa esiintymällä 
Pariisin bistroissa, vanhainkodeissa ja 
tanssipaikoilla, vaikka oopperalaula-
jan uralle olisi ollut mahdollisuuksia. 
Mutta viihdyttäminen, yleisön lähellä 
vapaasti esiintyminen vei voiton. Ja 
kysyntää riittää.

Laurentin rakkaus Suomeen al-
koi n. 20 vuotta sitten, jolloin hän 
sattumalta saapui Turkuun ystävien 
houkuttelemana. Tällä matkalla 
hänelle selvisi elämänura: musiikki. 
Ensimmäinen esiintyminen tapah-
tui Turun kauppatorilla Iris-ystävän 
säestäessä. Yhteydet Suomeen ovat 
säilyneet ja kiertueidea syntyi aivan 
sattumalta ystävien kohtaamisessa 
muutama vuosi sitten. Konserttien 
välipäivinä tapasi hän monia uusia 
ja vanhoja ystäviään, jotka saapuvat 
pitkänkin matkan takaa pariisilais-
laulajaa kuuntelemaan. Muistikirja 
täyttyy osoitteista ja merkinnöistä. 
Entinen sihteeri-kirjanpitäjä pitää 
tarkkaa lukua kaikesta näkemästään 
ja kokemastaan. Kuulijat ovat myös 
tervetulleita Pariisiin ihailemaan hä-
nen ikkunastaan avautuvaa näkymää 
Sacré Coeurille. Tai piipahtamaan 

Vichyn lähellä juuri valmistuneella 
”chalet’lla”, jonka keittiötä koristaa 
komea Lapin hirrestä veistetty ruoka-
pöytä. Lahja ystäviltä sekin. ◆

Chanson, elämän ja rakkauden musiikkia

Laurent Ribaud kiertueella Suomessa 12.–23.3.

Laurent Ribaud viihtyy Suomessa.

”Tu es for-for-formidable…” 
Chansonin sävelmät kaikuivat 
koskettavasti Porvoossa.
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Ce printemps, M. Dominique Fer-
nandez, écrivain et membre de l’Aca-
démie française, a visité plusieurs 
villes finlandaises. Le 21 mars 2013, 
à l’occasion de la journée mondiale 
de la francophonie, il a fait le grand 
honneur à la ville de Joensuu de s’y 
arrêter. Et, c’est avec beaucoup de 
plaisir que s’est retrouvée la com-
munauté francophone et francophile 
de Joensuu : Mme Outi Savonlahti, 
consule honoraire de France à Joen-
suu, des membres du cercle franco-
finlandais de Joensuu, des étudiants 
d’échange et les étudiants et ensei-
gnants du département de français 
de l’université de l’est de la Finlande.

Monsieur Fernandez a donné 
une fascinante présentation sur la 
littérature contemporaine en langue 
française. La discussion a porté, no-
tamment, sur le nombre prodigieux 
de romans qui sort chaque année en 
France et sur les prix qui les récom-
pensent mais aussi, et surtout, sur ces 
auteurs étrangers qui écrivent en fran-
çais. On reconnaîtra Julien Green, 
Milan Kundera mais aussi Andreï 
Makine (Le testament français) et 
John Littell (Les Bienveillantes). M. 
Fernandez a ensuite tourné l’atten-
tion des participants sur son œuvre 
personnelle et sur son combat contre 
l’homophobie, soulignant la place 
considérable de l’homosexualité dans 

l’histoire de la littérature. En écrivant 
sur Pier Paolo Pasolini, Tchaïchovski 
et le Caravage, il a voulu résoudre 
les mystères de leurs vies et de leurs 
morts. Ces « psychobiographies » 
sont décrites dans L’art de raconter 
que M. Fernandez a eu la gentil-
lesse de signer pour les lecteurs de 
la bibliothèque universitaire. A la 
demande des personnes présentes, 
il a ensuite parlé de ses voyages, de 
son amour pour la Russie et l’Italie et 
a conseillé des auteurs et des œuvres 
à lire absolument (Vincent Delcroix, 

La visite de M. Dominique Fernandez à 
Joensuu.

Anne Garréta, Gwenaëlle Aubry, Sorj 
Chalandon etc.)

L’université de l’est de la Finlande 
remercie chaleureusement M. Fer-
nandez pour sa disponibilité et sa 
gentillesse, et l’Institut français pour 
avoir rendu possible cette rencontre 
qui restera longtemps dans nos 
mémoires. ◆

Marie rouLLand, enseiGnante 
de français à uef et

MeMBre du cercLe franco-
finLandais de Joensuu.

Kulttuurijohtaja Georges Diener ja kirjailija Dominique Fernandez Itä-Suomen 
yliopiston Agora-rakennuksen salissa aloittamassa luentoa ranskalaisesta 
kirjallisuudesta. (Kuva Pirjo Passoja)

10  Fran-Su 1/2013



R anskankieliset maat kokoon-
tuivat 14. huippukokoukseensa 

Kongon demokraattisen tasavallan 
pääkaupungissa Kinshasassa 12-
14.10. Virallisia valtuuskuntia oli 75 
maasta missä varsinaisten ranskan-
kielisten maiden ohella mukana myös 
tarkkailijavaltiot ja erityisvieraat. 

Ranskan kieli yhdistää tänä päivä-
nä n. 800 miljoonaa ihmistä kolmella 
mantereella, eli n. 12% maailman 
nykyisestä väestöstä. Vaikka ranskan 
kieli asema on menettänyt perinteistä 
asemaansa diplomatian ja kv. kommu-
nikaation välineenä, lisääntyy ranskan 
kieltä äidinkielenään puhuvien määrä 
jatkuvasti. 

Suurin lisäys ranskaa puhuvaan vä-
estöön tulee Afrikkaan jossa jo nyt on 
suurin, yhtenäinen ranskankielinen 
alue maailmassa. Arvioiden mukaan 
v. 2050 asuu jo 80% maailman rans-
kankielisistä ihmisistä Afrikassa.

Ranskankielisten maiden yhteisö 
alkoi kehittyä maailmanlaajuiseksi 
verkostoksi 1970-luvulla, kun Se-
negalin, Nigerian, Tunisian ja Kam-
putsean presidentit antoivat yhteisen 
julistuksen ranskankielisen maailman 
yhteistyön tiivistämisestä. Aluksi 
perustetun varsin teknisen yhteistyö-
toimiston tueksi tulivat säännölliset 
valtionpäämiesten kokoukset v. 1977, 
jolloin ensimmäinen frankofonisten 

maiden huippukokous pidettiin 
Versailles`ssa 1986. 

Pysyvä järjestö (Organisation 
International de la Francophonie) 
perustettiin v. 2005 ja sen sihteeristön 
sijoituspaikka on Pariisi. Nykyisenä 
pääsihteerinä on Senegalin laajalti 
arvostettu entinen presidentti, Ab-
doul Diouf. Hän on nyt ilmoittanut 
jättävänsä nämä tehtävät ikänsä 
vuoksi eikä enää pyri jatkokaudelle.

OIF:n tavoitteena on paitsi puh-
taasti ranskankielisen maailman 
yhdistäminen, myös kulttuurien 
välisen monimuotoisuuden edistämi-
nen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa 
erityisesti mm. ranskankielisen kou-
lutuksen, tutkimuksen ja audiovisuaa-
lisen viestinnän edistäminen kaikilla 
tasoilla. Sen ohella OIF ilmoittaa 
tavoitteikseen myös kestävän kehityk-
sen, ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämisen.

Demokratian korostaminen rans-
kankielisen maailmanyhteisön ar-
vopohjana ei suinkaan ole pelkkää 
sanahelinää, sillä tälläkin hetkellä on 
kolme maata suljettu yhteistyön ul-
kopuolelle joko vallan-kaappauksen, 
demokratiaprosessin keskeytymisen 
tai ihmisoikeustilanteen vuoksi. Nä-
mä ovat Mali, Mauritania ja Guinea-
Bissau.

Myös isäntämaan Kongon Demo-
kraattisen Tasavallan tilanne puhutti 
paljon ja presidentti Francois Hol-
lande, joka on suhtautunut KDT:n 
presidenttiin Joseph Kabilaan ja 
tämän hallintoon hyvin kriittisesti, 
viipyi maassa vain minimiajan ja 
pakollisten kuvioiden vuoksi. 

Valtionpäämiesten kokouksia 
sävyttävätkin nykyisin monet kan-
sainväliset ongelmat ja kriisit, joiden 
käsittely vei myös Kinshasassa 
päähuomion. Osallistujat keskus-
telivat mm. Malin tilanteesta, jossa 
aseelliset islamilaiset ääriryhmittymät 
ovat ottaneet haltuunsa koko maan 
pohjois-osan. Kokous antoikin täy-
den tukensa Malin yhtenäisyyden 
palauttamiseksi ja vetosi kaikkiin 
frankofonisen Afrikan maihin, jotta 
ne osoittaisivat solidaarisuutta Malin 
tilanteelle. Tätä kirjoitettaessa onkin 
valmisteilla kv. operaatio YK:n joh-
dolla Malin kriisin selvittämiseksi. 

Osallistuin kokoukseen Suomen 
lähettämänä edustajana tarkoituksella 
mm. tiivistää suhteita moniin rans-
kankielisen maailman maihin, joihin 
meidän perinteiset diplomaattiset 
suhteet ovat hyvin kapeat.

Seuraava huippukokous pidetään 
Senegalissa v. 2014. ◆

uLkoasiainneuvos

risto veLtheiM, uLkoMinisteriö

Ranskankielisten 
maiden 
huippukokous 
Kinshasassa

Ulkoasiainneuvos Risto Veltheim Kinshasassa lokakuussa 2012.

Fran-Su 1/2013  11



T arkkasilmäinen saattoi huo-
mata maaliskuun puolivälissä 

Helsingin Sanomissa maininnan 
pienestä kappelista Pariisin Rue du 
Bacilla. Toimittaja Pirkko Kotirinta 
pohdiskeli kolumnissaan Neitsyt 
Marian voimakasta läsnäoloa ympäri 
maailman ja mainitsi samassa yhtey-
dessä vierailustaan kyseisessä Ihmeitä 
tekevän medaljongin Neitsyt Marian 
kappelissa (Chapelle Notre-Dame de 
la Médaille Miraculeuse).

Kappeli onkin suositeltava tutus-
tumiskäynti jokaiselle hieman erilaista 
Pariisia kaipaavalle: se avaa oven 
arjen katolilaisuuteen, joka on paljon 
muutakin kuin vaikuttavat sunnuntai-
messut ja koskettavat kirkkokonsertit 
Notre Damessa.

Pariisilaisten jokapäiväiseen elä-
mään kuulu kosketus hengellisiin 
järjestöihin, jotka ovat voimakkaasti 
läsnä katukuvassa useissa kaupun-
ginosissa, Rue du Bacin alue mukaan 
luettuna. Jumalan sanansaattajat, 
tummiin pukeutuneet munkit ja nun-
nat, pyörittävät muun muassa kouluja, 
päiväkoteja ja iltapäiväkerhoja. He 
myös ylläpitävät pyhäkköjä, kuten 
Ihmeitä tekevän medaljongin kappe-
lia, jossa turistien lisäksi vierailee joka 

päivä usea tyylikkääseen pukuun pu-
keutunut bisnesmies ruokatauollaan.

Kyseisen kappelin taustalla vai-
kuttava hengellinen järjestö on yksi 
Ranskan tärkeimmistä: les Filles de 
la Charité, Laupeuden tyttäret, jota 
parhaillani tutkin väitöskirjassani. 
Yhteisö toteuttaa katolilaisuudessa 
keskeistä missiota, jonka merkitystä 
uuden jesuiittapaavi Franciscuksen 
valinta niin ikään korostaa: laupeu-
dentöitä vähäosaisten hyväksi. 

Laupeuden tytärten juuret ulottu-
vat sotien runtelemalle 1600-luvulle. 
Silloin hurskas leskirouva Louise de 
Marillac perusti yhdessä rippi-isänsä 
Vincent de Paulin kanssa maalaisty-
töille suunnatun yhteisön. Sisarten 
kutsumus oli ja on edelleen hoito- ja 
opetustyö köyhien parissa kaupun-
geissa ja maaseudulla. 

Laupeuden tytärten suurin läpimur-
to tapahtui Ranskan vallankumouksen 
jälkeen 1800-luvulla, jolloin järjestö 
levisi USA:han saakka. 1830-luvulla 
Neitsyt Maria ilmestyi Rue du Bacilla 
eräälle yhteisön jäsenelle, maalaistyttö 
Catherine Labourélle, ojentaen tälle 
sädehtivän medaljongin ihmisten 
turvaksi ja lohduksi. Pian Laupeuden 
tytärten päämajan yhteydessä sijainnut 

rukoushuone avattiin yleisölle. Viereen 
perustettiin puoti, jossa myydään edel-
leen Labourén ilmestysten mukaisesti 
valmistettuja medaljonkeja.

Kuten pari sataa vuotta sitten, 
myös nykyään suositussa pyhiinva-
elluskohteessa vierailijoiden loppu-
mattoman virran katkaisee ainoastaan 
Laupeuden tytärten vetäytyminen 
hetkipalveluksiinsa. Tällöin raskaat 
ovet suljetaan, ja tuonpuoleinen 
kohtaa maallisen: kerjäläiset katoa-
vat portin pielistä ja väärään aikaan 
paikalle sattuneet turistit useimmiten 
siirtyvät vastapäätä sijaitsevan ylel-
lisen Le Bon Marché -tavaratalon 
osastoille vaeltelemaan. ◆

YhteYstiedot:

chaPeLLe notre-daMe de La 
MédaiLLe MiracuLeuse, 140 rue 
du Bac, 75007 Paris

Metro: sèvres-BaBYLone tai 
saint-PLacide

Bussit: 39, 63, 70, 84, 87, 94

rose-Marie Peake

fM, YLeisen historian Jatko-
oPiskeLiJa, heLsinGin YLioPisto

Ihmeitä ja laupeudentekoja – erilaista Pariisia 
seitsemännessä kaupunginosassa

WikiMedia coMMons

Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.
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M ichel Grézaudin polkupyö-
rämuseo sijaitsee Tournus’n 

kaupungissa Ranskan Burgundissa, 
lähellä Porin ystävyyskaupunki Mâco-
nia. Museon kolmessa näyttelysalissa 
on esillä yli 200 polkupyörää. Niiden 
kautta kävijä pystyy hahmottamaan 
kulkupelin kehityksen. 

Museossa on esillä paljon ensim-
mäisiä polkimin varustettuja pyöriä, 
joissa isompi rengas on jopa 1,5 
metrin korkuinen. Niistä näyttely 
lähtee kuljettamaan katsojaa kohti ny-
kypäivän pyöriä. Näyttely huipentuu 
Tour de France -saliin, jossa kerro-
taan pyörien, kuvien ja kilpapaitojen 
kautta kisan historiaa.

Polkupyöräkokoelmaan mahtuu 
monta erikoista kulkuneuvoa. On 
esimerkiksi veden pinnalla kulkeva 
pyörä, lihakauppiaan polkupyörä, 
jonka kuljetuskärrystä veri pääsi valu-
maan pois, on sodanaikaisia varuste-
pyöriä ja sähkömoottorilla avustettuja 
pyöriä. Katsoja saa näyttelyssä monta 
ahaa-elämystä. 

Vierailun lopuksi rohkeimmat 
voivat vielä kokeilla, millaista on ajaa 
entisajan pyörällä. Pyörän kyytiin 
nouseminen, vauhdin pysäyttäminen 
ja satulasta laskeutuminen vaativat 
omat tekniikkansa.

Museo perustuu Michel Gré-
zaudin kokoelmaan. Intohimoinen 
pyöräharrastaja sai Tournus’n kau-
pungilta tilat kokoelmalleen vuonna 
2009. Museo avattiin kesällä 2010. 
Valitettavasti juuri ennen museon 
avaamista Grézaud menehtyi. Mu-
seota ylläpitää yhdistys ja kaikki työ 
tehdään vapaaehtoisvoimin.

INFO:
Musée du vélo Michel Grézaud
Michel Grézaudin polkupyörä-
museo, Tournus, Ranska
Avoinna toukokuusta elokuun 
loppuun ti-su, muina aikoina 
tilauksesta. Lisätietoa: 
www.enviesdevelo.com

Polkupyörällä on kiehtova historia

Ranskalaisessa polkupyörämuseossa saa 
myös kokeilla vanhan ajan menopeliä.

Cercle Francais de Porin 11 jäsentä 
vieraili ystävyyskaupunki Mâconissa 
lokakuussa. Ryhmä kävi myös polku-
pyörämuseossa. ◆

sanna JääskeLäinen

Esillä on myös kolmen hengen polkupyörä.

Vanhojen pyörien kopioita 
pääsee myös kokeilemaan, jos 
uskaltaa.

Tour de France -pyöräilykilpailulle on museossa 
oma osastonsa.
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M allin perusideana on ollut si-
touttaa julkista tukea nauttivat 

kulttuurilaitokset ja taiteilijaryhmät 
lähiyhteisöjensä kehittämiseen. 
Keskiössä ovat olleet haasteelliset 
kaupunginosat sekä sosiaaliryhmät, 
jotka ovat jääneet kulttuuripalve-
luiden katveeseen. Kulttuuri on 
nähty muutenkin elimellisenä osana 
kaikkea kaupunkielämää. Hankkeissa 
ovat olleet mukana kulttuuritoimen 
lisäksi niin sosiaalisektori, kaupunki-
suunnittelu kuin elinkeinoelämäkin. 
Poikkihallinnollinen yhteistyö on 
systemaattista kaikilla tasoilla. 

Taide jalkautuu Ranskassa

Lyon on paitsi gastronomian suurkaupunki myös paikallisen kulttuurityön 
edelläkävijä. Lyonin kulttuurityönmalli on parhaillaan leviämässä myös 
Ranskan muihin kaupunkeihin ja Helsingissäkin se on herättänyt suurta 
kiinnostusta. 

Ranskassa kaupunkipolitiikka 
nojaa kaupunkien sosiaalista yhte-
näisyyttä edistävään sopimukseen 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUSC). CUSC on Ranskan valtion, 
maakuntien ja kaupunkien yhteinen 
poliittinen sopimus alueiden kehit-
tämiseksi. Valtio on antanut kau-
pungeille vapauden valita itse paino-
pistealueensa. Lyonissa kulttuuri on 
nostettu kärkeen. Se on koettu yhtä 
tärkeäksi vetovoimatekijäksi kuin 
talous, opetus tai työllisyys. Tämä 
valinta on kaiken kaupunkipolitiikan 
ydin. Kulttuuriasioista vastaavan 

apulaiskaupunginjohtajan mukaan: 
”Kulttuuri on työkalu, jolla nostetaan 
asukkaiden ja asuinalueiden arvoa”. 

Kaupunginosien uusi tuleminen

CUCS sopimuksen mukaisesti, 
Lyonissa on valittu kymmenen kau-
punginosaa, jotka tarvitsevat erityistä 
huomiota. Kaupunginosien identitee-
tit ja myös haasteet ovat keskenään 
hyvinkin erilaisia. Esim. Duchèren 
kaupunginosa on 1960-luvulla nope-
asti rakennettu betonilähiö, jossa on 
paljon sosio-ekonomisia ongelmia. 

Lyonin katukuvaa.

Asukaspuutarha.

Kanala-teos.
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Alue on tunnettu räjähdysmäisesti 
kasvaneiden sosiaalisten ongelmien 
ja työttömyyden takia. Käynnissä on 
parhaillaan kaupunginosan kehittä-
mis- ja uudelleenrakentamisprojekti. 
Erilaiset kulttuurisisällöt ovat tuke-
neet asukkaita vaikeissa vaiheissa ja 
elämänmuutoksessa. 

Muutosprosessin aikana taitei-
lijaryhmät ovat mm. toteuttaneet 
työpajoja asukkaiden kanssa, teh-
neet lukuisia ympäristötaideteoksia 
työmailla, pystyttäneet väliaikaisen 
nykytaidemuseon tyhjään rakennuk-
seen ja perustaneet elokuvateatterin 
entisen kirkon tiloihin. Alueen asu-
kasjärjestöt ja nuorisotalo ovat myös 
olleet aktiivisia. 

Guillotièren kaupunginosa sijait-
see puolestaan keskustassa. Alueen 
viihtyisyyttä on parannettu lisäämällä 
viheralueita sekä erityyppisillä ympä-
ristötaidehankkeilla (mm. asukaspuu-
tarha tyhjälle tontille ja seinämaala-
uksia eri kortteleissa). Kaupunkitilaa 
hyödynnetään rohkeasti ja tyhjäksi 
jääneitä rakennuksia on otettu ak-
tiivisesti tilapäiskäyttöön. Hyvänä 
esimerkkinä on keskeisellä paikalla 
ollut rapistunut maauimala, jossa 
on järjestetty mm. taidenäyttelyitä ja 
asukkaiden omia tilaisuuksia. 

Jokaisessa kaupunginosassa toimii 
ns. Équipe de maîtrise d’oeuvres, 
eräänlainen poikkihallinnollinen 
ammattilaisten ryhmä. Ryhmää ve-
tää kaupungin edustaja ja mukana 
on edustajia eri hallintokunnista 
ja tahoilta (koulut, asukasjärjestöt, 
nuorisotalot, sosiaalikeskukset, työ-
voimatoimistot, yms.). Työryhmä 
määrittelee jokaiselle nelivuotis-
kaudelle linjaukset ja haasteet, joita 
halutaan alueilla kehittää. 

Alueellinen vuorovaikutus on 
ensisijaista, vain yhteistyössä eri toi-
mijoiden kanssa voi syntyä pysyviä 
ja onnistuneita hankkeita. Kaupun-
ginosien paikalliset järjestöt, ryhmät 
ja myös viranomaistahot toimivat 

ruohonjuuritasolla ihmisten arjessa ja 
ovat myös perillä asukkaiden toiveista 
ja tarpeista. 

Yhteistyö on voimaa

Kulttuurityötä tehdään Lyonissa 
neljän strategisen pilarin mukaan: 
alueellisuus, temaattisuus, tiedotus 
sekä kulttuurilaitosten jalkautumi-
nen. Nämä pilarit menevät myös 
osin päällekkäin. Kulttuurilaitosten 
jalkautumisesta on laadittu erillinen 
sopimus Lyonin kaupungin ja sen 
taide- ja kulttuurilaitosten välillä. 
Mukana on mm. museoita, teatterei-
ta, tanssin talo, ooppera, kaupungin 
kirjasto, orkesteri ja arkisto. Tälläkin 
hetkellä 22 kulttuurilaitosta on mu-
kana toteuttamassa sataa projektia eri 
kaupunginosissa. 

Laitokset haukkaavat Ranskassa-
kin leijonanosan kulttuuribudjeteista. 
Uuden toimintatavan myötä yleisö-
rakenteet ovat monipuolistuneet ja 
raja-aitoja on pystytty rikkomaan. 
Kulttuurihankkeiden vaikutukset 
kaupunkilaisten hyvinvointiin ovat 
olleet kiistattomia. 

Tekemällä mielenkiintoista pai-
kallista kulttuurityötä voi saavuttaa 
myös kansainvälistä huomiota. Suuri 
osa Lyonin myönteisestä imagosta 
kumpuaa odotushorisonttien rik-
komisesta ja osallistumisen esteiden 
madaltamisesta. Esimerkistä käy 
hyvin joka toinen vuosi järjestettävä 
Tanssin Biennale. Tapahtumaan on 
kuulunut tanssikoulujen ja asukkai-
den tuottama eri kaupunginosissa kie-
murteleva kulkue. Tästä varsinaisten 
esitysten lisästä on ajan mittaan tullut 
koko Biennalen näkyvin ja myös kan-
sainvälistä mediaa kiinnostavin osa. 

Kuten lähes jokaisessa euroop-
palaisessa kaupungissa tällä hetkellä, 
Lyonissakin taloudellinen tilanne on 
yhä tiukempi ja kaupungin budjet-
tia leikataan. Keskustelua käydään 
Ranskassakin verovarojen käytöstä 

ja laitoksilta vaaditaan yhteiskunta-
vastuuta. Jalkautuminen on tuonut 
laitoksille hyödyllisiä imagovoittoja 
taistelussa resursseista. Kulttuurisopi-
muksella on myös vahva poliittinen 
painoarvo ja se on koettu arvok-
kaaksi työkaluksi. Perinteinen jako 
kulttuurin tekijöihin ja kuluttajiin on 
madaltunut. 

Lyonin malli Helsingissä 

Lyonin kulttuurityön malli on he-
rättänyt huomiota myös Helsingissä 
ja sen soveltamista on suunniteltu 
yhdessä kaupungin päättäjien kanssa. 
Helsingin kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunta myönsi tänä vuonna 200 000 
euron erillismäärärahan ammattite-
attereiden toimitilojen ulkopuolella 
toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. 

Vuonna 2012 erillismäärärahaa 
sai kuusi teatterilain piiriin kuuluvaa 
ammattiteatteria: Q-teatteri, Zodiak – 
Uuden tanssin keskus, Tero Saarinen 
Company, Suomen Kansallisteatteri, 
Nukketeatteri Sampo ja Viirus Teat-
teri. Teattereiden seinien ulkopuolella 
toteutetuilta hankkeilta edellytettiin 
alueellista, sosiaalista ja yhteiskun-
nallista ulottuvuutta. Kohderyhminä 
ovat olleet muun muassa nuoret ja 
vanhukset. 

Onnistuneet hankkeet ovat tuo-
neet kulttuuria lähemmäs kaupunki-
laisia. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
onkin päättänyt korottaa toimitilojen 
ulkopuolella toteutettaviin kehitys-
hankkeisiin suunnattua erillismäärä-
rahaa. Vuonna 2013 sitä jaetaan jo yli 
320 000 euroa. Ensi vuonna avustusta 
voivat hakea teatterilain piiriin kuulu-
vien teattereiden lisäksi myös muut 
ammattiteatterit ja esittävän taiteen 
ammattilaisryhmät. Lyonin malli on 
siis jalkautunut Helsinkiin! ◆

sara kuusi
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R anska on Euroopan kolman-
neksi suurin valtio. Kooltaan 

sitä suurempia ovat vain Venäjä ja 
Ukraina. Ranskan väkiluku 65,6 mil-
joonaa on Euroopan toiseksi suurin 
Saksan jälkeen. Vuonna 2011 Rans-
kassa vierailu 79,5 miljoonaa turistia 
eli eniten Euroopassa. Monet suuret 
kansainväliset yritykset ovat sijoittu-
neet Parisiin. Byrokratiaa on luultua 
vähemmän. Yrityksen perustaminen 
onnistuu internetissä. Ranska sijaitsee 
teiden ja rautateiden risteyksessä ja 
tarjoaa hyvät jakelumahdollisuudet 
erilaisille tuotteille. Ranskassa esiintyy 
kuitenkin yhä vaikeuksia esimerkiksi 
liikenteenharjoittajien markkinoille-
pääsyssä tavaraliikennepalvelujen ja 
kansainvälisten henkilöliikennepal-
velujen markkinoille, vaikka EU:n 
lainsäädännössä pääsy on turvattu.

Suomalaiset tuntevat Ranskan 
luksustuotteista, erilaisista herkuista 
sekä matkoista Pariisiin ja Nizzaan. 
Ranskaan liitetään usein kauniit mai-
semat, maailmankuulu ruokakulttuuri 
ja leppoisa elämäntapa. Ranska on 
muutakin kuin Pariisi, mikä jää usein 
suomalaisilta huomaamatta. Ranskan 
kielen osaaminen avaa ovet ranska-
laiseen kulttuuriin, talouselämään ja 
maassa viihtymiseen. Ranskan kieltä 
puhuu miltei 200 miljoonaa ihmistä 
ensimmäisenä tai toisena kielenään 
eri puolilla maailmaa.

Talous tasapainoon – kilpailukyky 
entistä paremmaksi

IMF ennustaa Ranskan talouden 
kasvavan 0,3 prosenttia tänä vuonna 
ja 0,9 prosenttia vuonna 2014.

Ranskan presidentti Francois 
Hollande on puhunut kasvupolitii-
kan puolesta. Tavoitteena on saada 
Ranskan talous tasapainoon vuoteen 
2017 mennessä. Syksyllä 2012 Louis 
Galloisin raportti ja Kansainvälinen 
valuuttarahasto IMF kehottivat Rans-
kan johtoa parantamaan Ranskan 
kilpailukykyä.

Ranskan hallitus on tehnytkin 
säästöohjelman, jonka avulla yri-
tyksille tarjotaan verohelpotuksilla, 
joilla pienennetään työllistämiskuluja. 
Tarkoituksena on sopia myös keinois-
ta, joilla voidaan nostaa eläkeikää. 
Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet 
siitä, miten vakaviin taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneissa yrityksissä 
voidaan paikallisesti sopien pidentää 
työpäiviä ja alentaa palkkoja.

Nantes Euroopan vihreä kaupun-
ki ja Marseille Euroopan kulttuu-
rikaupunki vuonna 2013

Nantes, joka on Ranskan kuuden-
neksi suurin kaupunki, on Euroopan 
vihreä pääkaupunki 2013. New York 
Times piti syyskuussa 2011 Nantesia 
kunnianhimoisena ja kasvavana kau-
punkina tutkimukseen perustuvien 
ja korkean teknologian työpaikkojen 
kasvun ja kaukonäköisen pitkän aika-
välin kaupunkisuunnittelun ansiosta.

Marseille, Ranskan vanhin ja toi-
seksi suurin kaupunki, on nimetty 
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 
vuonna 2013 yhdessä Slovenian 
Košicen kanssa. Kaupungit haluavat 
juhlavuotenaan kiinnittää huomiota 
siltojen rakentamiseen Välimerelle ja 
Itä-Eurooppaan. Marseillen satama 
on Ranskan suurin. Hyvästä sijain-

Ennakkoluuloton menestyy markkinoilla –
Ranska on muutakin kuin Pariisi

Ranska pyrkii tasapainottamaan talouttaan ja parantamaan 
kilpailukykyään. Nantes on Euroopan vihreä kaupunki ja Marseille 
Euroopan kulttuurikaupunki vuonna 2013. Suomalaiset tekevät 
yhteistyötä Olkiluodon ydinvoimalassa ranskalaisten kanssa ja harmittelevat 
risteilijätilauksen lipumista ranskalaiselle telakalle. Ranskan suojeluille 
markkinoille ei ole helppo päästä. Team Finland- ja FinnCham-verkostot 
ovat yritysten apuna edistämässä taloussuhteita.
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nistaan ja miellyttävästä ilmastostaan 
kuuluisa kaupunki on tehnyt suuria 
investointeja parantaakseen mainet-
taan korkean työttömyyden ja suuren 
maahanmuuttajien määrän tyyssijana. 
Marseillessa perustettiin vuonna 1599 
maailman ensimmäinen kauppaka-
mari auttamaan viranomaisia tulli- ja 
satama-asioissa.

Ranskalais-suomalaista 
yhteistyötä ja haasteita

Ranskalainen Areva on osallistunut 
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kol-
mosvoimalan rakennushankkeeseen 
Länsi-Suomessa lähellä Raumaa. 
Rauman kauppakamari on toiminut 
viestinviejänä paikallisten yritysten ja 
Arevan välillä. Se on järjestänyt semi-
naareja, joissa suomalaisilla yrityksillä 
on ollut mahdollisuus keskustella 
Arevan edustajien kanssa hankkeesta 
ja luoda verkostoja yhteistoiminnan 
aloittamiseksi. Suomalaisille yrityksil-
le on pidetty seminaareja, joissa on 
selvitetty, mitä vaatimuksia yrityksen 
on täytettävä voidakseen toimia 
ydinvoima-alalla. Kauppakamari 
on yhdessä kuntien kanssa tukenut 
perheiden sijoittumista alueelle ja 
ollut mukana työryhmissä, joiden 
tavoitteena on luoda hyvät edellytyk-
set yrityksille, kunnille ja kuntalaisille 
toimia kansainvälistymissektorilla. 
Areva ja Oulu kauppakamari ovat 
myös järjestäneet yrityksille tarkoi-
tettuja tilaisuuksia, jotka ovat olleet 
suosittuja.

Rauman ja Turun telakoilla ko-
ettiin pettymys, kun STX:n Turun 
telakka menetti tilauksen luksusris-
teilijöistä Ranskaan. Nyt suomalai-
set yritykset pyrkivät kilpailemaan 
alihankinnoista Ranskassa.

Euroopan komissio myönsi suo-
malaiselle UPM:lle biojalostamo-
hankkeelle 170 miljoonaa euroa 
NER300- tukea kiinteästä puusta 

uusiutuvaa dieseliä valmistavalle 
biojalostamohankkeelle Strasbour-
gissa Ranskassa. Nyt UPM tutkii 
investointiedellytyksiä Ranskassa. 
NER300-tuen varat tulevat euroop-
palaisilta päästöoikeuksia ostavilta 
yrityksiltä.

Suomalaisten tulisi pyrkiä roh-
keasti ja ennakkoluulottomasti 
Ranskan markkinoille

Ranskan Cannesissa järjestetään 
vuosittain Midem –tapahtuma, joka 
kerää lähes 7000 osallistujaa noin 
75 eri maasta. Musiikkialan lisäksi 
paikalle saapuu peli-, tv-, elokuva- ja 
nettialan ammattilaisia. Tänä vuonna 
tapahtumaan osallistui Suomesta yli 
20 musiikkialan toimijaa kulttuuri- ja 
urheiluministerin ja eurooppa- ja 
ulkomaankauppaministerin johdolla.

Tekesin ja Ranskan kansallisen 
tutkimusviraston ANR:n yhteishaku 
sähköisen liikkuvuuden alueella päät-
tyy 21.3.2013. Hankkeen tavoitteena 
on edistää t&k- ja liiketoimintayhteis-
työtä suomalaisten ja ranskalaisten 
organisaatioiden ja tutkimuslaitos-
ten sekä erityisesti yritysten välillä. 
Edellytyksenä on, että vähintään yksi 
tutkimusorganisaatio ja yritysosapuoli 
on kummankin maan hankkeessa 
mukana.

Suomalaiset elintarvikkeet ja 
gourment-tuotteet ovat kiinnostavia 
tuotteita Euroopassa. Niillä voisi olla 
markkinoita myös Ranskassa, joka on 
herkuttelijoiden kehto. Valitettavasti 

monet, jo pohjoismaissa jalansijaa 
ottaneet laatutuotteet, ovat Ranskassa 
yhä tuntemattomia.

Viexpon hallinnoima maatalo-
us- ja metsäkonealan vientiverkosto 
kohdemaanaan Ranska käynnistyy 
vuoden 2013 aikana. Suomalai-
sella maatalous- ja metsäkonealan 
osaamisella on kysyntää Ranskassa. 
Ranskalainen maatalous ja siihen liit-
tyvät teollisuudenalat ovat merkittävä 
työllistäjä ja vientitulojen tuoja.

Mobiilisovellutuksilla ja –palve-
luilla on kysyntää Länsi-Euroopassa. 
Varsinkin matkailuun liittyvät mobii-
lisovellukset ja –palvelut kiinnostavat 
Ranskassa. Finpro auttaa suomalaisia 
mobiilialan yrityksiä löytämään 
potentiaalisia asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita tämän liiketoimin-
tamahdollisuuden hyödyntämiseksi.

Team Finland- ja FinnCham-
verkostot edistävät taloudellisia 
suhteita

Ranskan Team Finland -verkosto 
pitää yhteyttä Ranskalais-suomalai-
seen kauppakamariin, joka kuuluu 
FinnCham-verkostoon. Tavoitteena 
on lisätä suomalaisten kiinnostusta 
Ranskasta markkinana. Suurissa 
kasvukeskuksissa suomalaiset voivat 
saada näkyvyyttä ja tavoittaa mah-
dolliset asiakkaat paremmin kuin 
Pariisissa. ◆
anne hatanPää

www.team.finland.fi 
www.finncham.fi
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A alto-yliopiston kauppakor-
keakoulun purjehduskerho 

KY-Sail osallistui syksyllä Suomen 
edustajana opiskelijoiden purjehduk-
sen maailmanmestaruuskilpailuihin 
Ranskan La Rochellessa. Matkalle 
kohti purjehdusmaailman kärkikahi-
noita lähti seitsenhenkinen joukkue. 
Vastassa oli seuraaviin olympialaisiin 
tähtääviä kilpapurjehtijoita sekä MM-
kilpailuja kiertäviä purjehdusammat-
tilaisia ympäri maailmaa.

 Suomesta joukkuetta ei ole ollut 
mukana muutamaan vuoteen, joten 
KY-Sail otti uudisraivaajan työn har-
teilleen ja päätti lähteä katsastamaan 
kisan sekä tutustumaan ranskan 
purjehdusolosuhteisiin.

– Tiesimme lähtiessämme kyllä 
oman tasomme: miehistöstä muuta-

malla oli kisakokemusta enemmän-
kin, mutta valtaosalla ei juuri ollen-
kaan. Ensimmäiset päivät menivät 
treenaillessa ja fleetin peräpäässä 
purjehtiessa, sillä yhteinen harjoittelu 
kisaan oli jäänyt aika ohueksi, joukku-
een kippari Ville Rimpiläinen kertoo.

– Kisojen edetessä purjehdus 
alkoi jo kulkea paremmin, pysyttiin 
hyvin muiden veneiden kyydissä ja 
sijoituksetkin kohenivat. Loppuvii-
kosta homma toimi jo varsin hyvin, 
mutta myrsky peruutti parin viimei-
sen päivän startit ja katkaisi hyvältä 
näyttäneen kehityskäyrän.

Kauppakorkeakoulun joukkue 
sijoittui parhaimmillaan kymmenen-
neksi voittaen viime vuoden maail-
manmestarin Euromed Managemen-
tin Ranskasta. Kokonaissijoituksissa 

joukkue jäi kuitenkin hännille. Voiton 
vei irlantilainen University College 
Dublin, toiseksi tuli Dalhousie Uni-
versity Kanadasta ja kolmanneksi 
italialainen CUS Brescia.

– Kuten voi odottaakin, kilpailun 
taso oli kova. Nyt oltiin selkeästi 
katsomassa meininkejä ja idea kisaan 
lähtöön tuli aika lennosta. Tämän ko-
keilukierroksen jälkeen lähdetään ka-
saa- maan tiimiä seuraavalle vuodelle 
ja tavoittelemaan tosissaan kärkipään 
sijoituksia, kippari Ville linjaa.

Kilpailussa käytiin sekä nopea-
tempoisia ratakisoja että pidempiä 
inshore-kilpailuja. Nämä olivat sel-
västä vahvempi kisamuoto Suomen 
joukkueelle, sillä nopeat manööverit, 
kuten merkille tulot, käännökset 
sekä purjeiden nostot ja laskut eivät 

olleet niin merkittävässä 
roolissa. Tarkalla ajolla ja 
purjeiden trimmauksella 
joukkue pysyi hyvin kisan 
keskijoukon tuntumassa. 
Kilpailussa ehdittiin käydä 
reilu puolet kisapäivistä ja 
yhteensä 13 lähtöä ennen 
kuin myrsky esti loppupäi-
vien purjehduksen.

KY-Sail kiittää Suomi-
Ranska yhdistysten liittoa, 
Helsingin Ekonomeja, KY-
säätiötä, Aalto- yliopistoa 
sekä Henri Lloydin maa-
hantuojaa Sailtechia tuesta 
MM-kilpailuissa. ◆

PareMMin 
kY-saiLiin voit 
tutustua osoitteessa 
kYsaiL.fi

+

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
purjehdusjoukkue matkalla 
opiskelijoiden MM-kilpailuihin 
Ranskaan 

Aalto-yliopiston purjehtijat 
opiskelijoiden MM-kilpailuissa Ranskassa
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SYLVAIN FLOIRAC

Un cuisinier lotois en Finlande

Sylvain Floirac,
avec son épouse

Kirsi et ses deux fils,
Matias et Samuel.

La logique aurait voulu que Sylvain 
Floirac devienne électricien, comme 
son père Lucien, et avant lui son 
grand-père Louis, sur la zone com-
prise entre Rocamadour et Gramat. 
La passion du jeune Lotois pour la 
cuisine en a voulu autrement. Après 
le collège Sainte-Hélène à Gramat, 
Sylvain Floirac rejoint Brive-la-
Gaillarde, où il suit des cours d’hôtel-
lerie-restauration.Mais pour donner 
un sens à sa passion pour la cuisine, 
le jeune Lotois a besoin qu’on lui 
fasse confiance pour une première 
expérience.

Cette chance, il la trouve à Gra-
mat. C’est René Montméjac, le 
patron du restaurant le Lion d’Or, 
qui lui permet de se lancer pour les 
premières fois, en tant que stagiaire. « 
C’est un signe de confiance que l’on n’oublie 
jamais, se souvient Sylvain Floirac. Beau-

coup de gens connaissent René, à Gramat, 
dans le Lot et au-delà, mais quand je 
concours aux “Bocuse d’Or”, j’ai forcément 
une pensée pour lui ». Ne brûlons pas les 
étapes : nous n’en sommes pas encore aux 
« Bocuse d’Or ».

SOUS LES DRAPEAUX
Sylvain Floirac fait certainement par-
tie de la dernière génération – sinon 
de la dernière « classe » - qui connaît 
le Service militaire obligatoire. Son 
talent de cuisiner étant reconnu par 
des études, il travaille donc en cuisine, 
au sein du 1er Régiment du Train à 
Paris, puis au service d’un Général. 
« Cette expérience a complété les études que 
j’avais entamées dans le Sud-Ouest et m’a 
ouvert les portes de cuisines exceptionnelles 
», reconnaît Sylvain Floirac. 

Comme il a fait ses preuves à 
l’armée, voilà notre jeune lotois 

entrePrendre 170

propulsé à Helsinki, capitale de la 
Finlande. Pendant quatre ans, il sera 
ainsi le responsable de la restauration 
de l’Ambassade de France à Helsinki.

La situation paraît enviable, mais le 
jeune cuisinier affiche des ambitions 
bien plus hautes. Il part donc pour 
Londres, où il travaille notamment 
pour le Ritz. A cet instant, il faut faire 
une parenthèse dans la description « 
économique » du parcours de Sylvain 
Floirac. Sinon, on risque de ne pas 
comprendre la suite…

A Helsinki, à la fin des années 
90, Sylvain Floirac rencontre une 
jeune finlandaise, Kirsi. C’est en-
semble qu’ils décident de partir pour 
Londres, où ils vivent pendant trois 
ans. Pour le jeune couple, l’étape 
suivante consiste à avoir des enfants, 
et ni l’un ni l’autre n’imagine cette 
nouvelle situation à Londres. C’est 

D E S LOT O I S Q U I S ’ E X P O R T E N T /////////////////////////

Ce jeune chef  lotois est responsable des cuisines de
l’Ambassade des Etats-Unis en Finlande

depuis 2004. Par ailleurs, il travaille
depuis 10 ans au rapprochement
entre les producteurs lotois et des

consommateurs des pays scandinaves,
des pays baltes ou de la Russie.

Présentation.
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donc en Finlande qu’ils deviennent 
« jeunes parents ».

AMBASSADE DES 
ETATS-UNIS
En 2002, alors qu’il vient de revenir 
à Helsinki, Sylvain Floirac crée tout 
d’abord sa propre entreprise. Son but 
est notamment de mettre en relation 
les professionnels de la restauration 
de Scandinavie, des Pays Baltes ou 
de Russie, et les producteurs du Lot 
et de Midi-Pyrénées. Il fait ce travail 
de « chef  consultant » pour les hôtels 
Sheraton, pour la société Palace, pour 
Receptoria à Saint-Petersbourg, pour 
l’Ecole Supérieure de Gestion Hôte-
lière et de Tourisme de Finlande, etc. 
« Voilà maintenant 10 ans que j’analyse 
les attentes des professionnels de ces pays 
et que je cherche àmettre en avant les pro-
ductions adaptées du Sud-Ouest, et elles 
sont nombreuses ! », explique Sylvain 
Floirac en souriant. En 2004, deux 
ans après son retour en Finlande, le 
jeune cuisinier est nommé « Chef  
Manager » à l’Ambassade des Etats-
Unis d’Amérique à Helsinki.Pour 
autant, Sylvain Floirac poursuit son 
travail de consultant et s’engage dans 
la promotion de la cuisine locale, 
notamment en s’impliquant dans le 
concours international des « Bocuse 
d’Or », qui aura lieu l’an prochain en 
France, à Lyon, les 29 et 30 janvier. 
En effet, c’est le premier chef  non 
Finlandais à se voir proposer de 
rejoindre l’équipe nationale.

VERS UNE CUISINE
« FINNO-LOTOISE » ?
« Les “Bocuse d’Or” ne sont pas seulement 
la compétition internationale de référence 
pour les cuisiniers du monde entier, c’est 
également un événement qui permet aux 
professionnels de se retrouver », précise 
Sylvain Floirac.

Voilà donc plusieurs mois qu’il « 
s’entraîne » avec l’équipe de cuisiniers 
de Finlande. Concrètement, 14 chefs 

finlandais se retrouvent deux fois par 
semaine pour se préparer à cette com-
pétition (voir le détail dans l’encadré 
page 45). Le « sujet » de l’épreuve à 
venir est connu de tous : un filet de 
boeuf  irlandais, un homard bleu et un 
turbot. « Les savoir-faire de la Finlande 
ne concernent pas seulement le travail de 
ces produits de base. Ils sont également liés 
aux capacités d’invention, depuis la recette 
elle-même jusqu’à la présentation des plats. 
Fin janvier, on verra ainsi des plateaux de 

présentation spécialement conçus par des 
designers finlandais », explique Sylvain 
Floirac. En l’occurrence, la prestation 
finlandaise aura des accents lotois, 
notamment avec la présence de la 
truffe dans les préparations.

DES OPPORTUNITÉS POUR
LES PRODUITS LOTOIS
La présence de la truffe lotoise dans 
le décor n’est pas un hasard : le « 
diamant noir » est un produit apprécié 

D E S LOT O I S Q U I S ’ E X P O R T E N T /////////////////////////

entrePrendre 170

Les « Bocuse d’Or 2013 »
Créée par Paul Bocuse en 1987, cette compétition internationale 
a lieu tous les deux ans. Les 29 et 30 janvier prochains, elle réunira 
24 chefs à Lyon, dans le cadre du SIRHA (Salon International de la 
Restauration et de l’Hôtellerie). L’épreuve s’apparente volontaire-
ment à une compétition sportive puisque les 24 équipes s’affrontent 
pendant 5 heures 35, durant lesquelles elles doivent réaliser divers 
plats en des temps record. 

Lors de la précédente édition, en 2011, c’est un chef danois qui 
avait remporté les « Bocuse d’Or » (la France avait obtenu la 4e 
place). Chaque équipe est composée du chef représentant le pays, 
de son coach et d’un commis. Sylvain Floirac fait partie de l’équipe 
de cuisiniers qui « entraînent » le compétiteur, Mika Palonen, lequel 
s’est lui-même entrainé cet été chez Michel Bras à Laguiole. Sur les 
13 « Bocuse d’Or » qui ont eu lieu, les deux pays les mieux classés 
sont la France (6 victoires) et la Norvège (4 victoires).

Les épreuves seront diffusées en direct sur Internet 
(www.bocusedor.com).

Mika Palonen, à gauche sur la photo, aux côtés de Sylvain Floirac et Juho Ekegren.
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et plus connu qu’on l’imagine. « La 
Finlande a l’image d’un pays “aux 100 
000 lacs” mais c’est d’abord une gigan-
tesque forêt, où l’on trouve énormément de 
champignons de toutes sortes, précise Sylvain 
Floirac. Et si la truffe d’hiver est connue ici, 
c’est également parce qu’on y trouve aussi 
quelquefois une truffe d’été appréciée ».

Mais au-delà de la truffe, bien 
d’autres produits lotois pourraient 
être plus largement diffusés en Fin-
lande et dans les pays voisins, comme 
le vin de Cahors, le foie gras ou les 
plats cuisinés.
« Il faut tenir compte des habitudes ali-
mentaires de ces pays plutôt que d’espérer 
qu’elles changent pour s’adapter aux nôtres, 
souligne Sylvain Floirac. Dans le cas du vin, 
par exemple, les Français peuvent s’étonner 
qu’il ne soit vendu que dans les magasins de 
l’Etat. Cela ne signifie pas que les volumes 
vendus sont faibles, bien au contraire. »

Par ailleurs, les approches des 
producteurs étrangers doivent néces-
sairement prendre en compte le rap-
port des scandinaves à la nourriture 
: le déjeuner – surtout dans les villes 
comme Helsinki – se réduit de plus 
en plus et n’excède pas 30 minutes ; 
le repas du soir est pris bien plus tôt 
qu’en France, vers 18 heures, ce qui 
exclut des « particularités latines » 
telles que l’apéritif. 

Au-delà de ces caractéristiques, le 
marché finlandais dispose d’un atout 
essentiel : son dynamisme.

LA CRISE, QUELLE CRISE ?
« Il serait exagéré de dire qu’il n’y a aucun 
effet de la crise ici, mais ils sont beaucoup 
moins perceptibles qu’en France », résume 
Sylvain Floirac. Il fait d’autant mieux 
la différence qu’il revient fréquem-
ment dans le Lot et que sa famille 
et ses amis viennent lui rendre visite 
en Finlande. « L’économie de cette région 
reste dynamique et les projets de développe-
ment sont nombreux, même si le champion 
national, Nokia, est moins en forme qu’il 
y a quelques années ».

Sylvain Floirac avec Jacques Chirac, Président de la République Française en visite en 
Finlande en 2005.

Sylvain Floirac en bref
•	«	Chef	consultant	»	pour	dif-

férents grands hôtels et pour 
l’Ecole Supérieure de Gestion 
Hôtelière et de Tourisme de 
Finlande

•		Responsable	de	la	restaurati-
on de l’Ambassade de France

•		« 	 Che f 	 Manage r 	 » 	 à	
l’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique

•		Lieu	de	vie	:	Helsinki

D E S LOT O I S Q U I S ’ E X P O R T E N T /////////////////////////

entrePrendre 170

Outre le constructeur de télé-
phones portables, la Finlande s’est 
dotée d’entreprises mondialement 
connues comme Fiskars (ciseaux) 
ou Angry Birds (jeu informatique) 
et dispose d’une filière bois très 
importante (c’est la deuxième forêt 
en Europe, derrière la Suède et loin 
devant la France).
« Il existe de véritables opportunités ici 
pour les produits français à condition que 
les processus de production et de livraison 
soient aussi rigoureux que leurs processus 
d’achat », indique Sylvain Floirac.

Au-delà de ces filières tradition-
nelles, la Finlande s’est fortement 
mobilisée sur les nouvelles technolo-
gies et la protection de l’environne-
ment, qui sont devenues des causes 
nationales.

LA PREMIÈRE AMBASSADE
« VERTE » DU MONDE
Les sujets environnementaux sont 
si présents que toutes les entités ins-
tallées dans le pays doivent prendre 
part à l’oeuvre collective. 

Récemment, les Etats-Unis ont 
ainsi décidé de rénover leur ambas-
sade à Helsinki. Ce sera la première 
ambassade « verte » dans le monde. 
Plus de 10 millions de dollars seront 

investis dans ce projet. Et les cuisines 
dirigées par Sylvain Floirac seront 
naturellement une pièce maîtresse 
de la future ambassade, installée tout 
près de l’Ambassade de France.

Avec son épouse et ses deux 
enfants, il vient lui aussi d’emmé-
nager dans une maison « verte », 
construite entièrement en bois, dans 
les faubourgs d’Helsinki. « Désormais, 
il faut moins de trois heures pour relier la 
Finlande et la France. C’est très peu car 
le dépaysement est si important que l’on 
pourrait se croire très loin de la France, 
alors bienvenue en Finlande ! », conclut 
Sylvain Floirac.
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Uutta luvassa…
Kuulostaa radikaalilta, että ensi 
alkuun suuri osa tiloista suljetaan 
‘remontin’ takia. Keväällä 2013 ins-
tituutissa ei ole ohjelmatoimintaa. Ke-
vään aikana instituutti osallistuu 
yhteishankkeisiin, jotka tapahtuvat 
instituutin seinien ulkopuolella. 
Keväällä toteutetaan uudistustöitä ja 
valmistellaan uutta toimintakonsep-
tia. Ohjelmatoimintaa instituutissa 
jatketaan taas syksyllä 2013.

Yllätyksenä silloin tulee olemaan, 
millainen on pääsaliin kaavailtu 
uudentyyppinen toiminta-ajatus: 
kulttuuribistro tai -kahvila, jonne voi 
poiketa kadulta seuraamaan happe-
ningia, näyttelyä, konserttia tms. tar-
joilun ja seurustelun lomassa. Saliin 
on suunnitteilla siirrettäviä moduleita 
kahvilan ytimeksi, mutta nämä eivät 
edellytä teknisiä muutoksia tilassa.

Ajatus kahvilasta tarkoittaa kui-
tenkin pysyvää baaria, joka toimisi 
omilla resursseillaan. Sisääntuloaulan 

yhteyteen kaavaillaan suomalaisen 
muotoilun, taidekäsitöiden, korujen, 
tekstiilien, valaisimien yms. näytte-
lypuotia kuten monien muidenkin 
kulttuuri-instituuttien yhteydessä on 
jo olemassa. Idea myötäilee Helsingin 
Design-Forumin mallia. 

Asiakkaat eivät olisi suinkaan vain 
paikallisten ranskalaisten varassa, 
vaan vilkas ympärivuotinen turismi 
tuo uutta ostovoimaa ja uteliaita 
hyvinkin kaukaa, kunhan tieto leviää. 
Suomi voi tällä paikallaan huolehtia 
omasta näkyvyydestään ja kuuluvuu-
destaan, aikaansa seuraten, niinkuin 
kulttuuri-instituutin tehtävä on. 

Visiota ja rohkeutta tarvitaan
Idea modernisoida ja tehdä Suomi-
instituutti entistä elävämmäksi on 
Meenan kehittämä. Monia ongelmia 
on kuitenkin ratkaistava vielä. On 
löydettävä oikeat henkilöt ja toimen-
kuvat asialle, peilattava taloudellinen 
kannattavuus, budjetti ja tekninen 
toteuttamiskelpoisuus. Kulttuurilai-
tosten osalta valitettava totuus lähes 
kaikkialla on budjettien niukkuus ja 
alati kiristyvät resurssit. Niinpä tämä 
vaikea yhtälö on ratkaistava näppäräs-
ti ja hyvää onneakin tarvitaan. 

Kauppakorkeakoulusta valmistu-
nut Meena Kaunisto ei kuitenkaan 
tiukkojen raamien edessä hätkähdä. 
Hän on työskennellyt monenlaisten 
kulttuuriprojektien kanssa, viimeksi 
WSOY:llä suomalaisen kirjallisuuden 
viennin edistämisessä ja käännös-
oikeuksien myynnin parissa. Yli 
20 v sitten hän työskenteli myös 
dokumenttielokuvatuotannon pa-
rissa Pariisissa suomalais-yrityksessä 

Meena Kaunisto
Suomi-instituutin johtaja Pariisissa
elokuusta 2012 lähtien
Suomi-instituutti on ollut avoinna Pariisissa jo 22 vuotta. Toimeensa 
tarttui vastikään järjestyksessään seitsemäs kulttuuri-instituutin johtaja, 
Meena Kaunisto. Meena on muutaman kuukauden kokemuksen 
perusteella voinut todeta instituutilla olevan positiivisen kai’un, vankan 
yleisöpohjan ja mielenkiintoisen ohjelmatarjonnan. Hänelle se on merkki 
siitä, että edeltäjät ovat tehneet hyvää työtä, jokainen omalla tavallaan ja 
toimintaideoillaan. Meena Kaunistolla on uudistusmielisiä suunnitelmia jo 
aivan lähitulevaisuuteen liittyen. 

Päivi nikkanen-kaLt, 
ranskansuoMaLainen 2012

 Rue des Écoles.
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nimeltään PROPPU 1000. Se toimi 
yhteistyössä ranskalaisen tuotantoyh-
tiön ISCHRAn kanssa. Tehtävinä oli 
tuolloin tuottaa tilaustyönä UNES-
COlle dokumenttifilmejä Afrikan 
kehitysmaista, kuten Niger, Burkina 
Faso ja Senegal. Elokuvat käsittelivät 
aiheita ja teemoja, joihin toivottiin 
kansainvälisten järjestöjen ja kansa-
laisten tukea. Vesiongelmat, rokotus-
ohjelmat, koulu ja mm. tyttöjen 
koulunkäyntiin liittyvät asiat, heimo-
yhteiskunnan erityisominaisuudet ja 
tyttöjen asema heimoyhteiskunnassa. 
Myös paikallinen musiikki erityisesti 
Senegalissa oli näiden dokumenttien 
aiheina. 

Pariisi 2012-2015 
Nyt Meenalla on Pariisiin toisenlai-
nen suhde. 

Edessä on 3 vuoden kausi Pariisis-
sa ja mahdollisuus laatia kulttuurioh-
jelma Suomi-instituutille. Instituuttia 
Pariisissa ylläpitää Suomen Ranskan 
instituutin säätiö, joka on Helsingissä. 
Toiminnan rahoitus hankitaan eri 
ministeriöltä, rahastoilta, säätiöltä, 
yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Sosiaalinen media muuttaa aidosti 
ja pysyvästi lukuisia aiemmin elä-
määmme ja kulttuuriimme liittyneitä 
tapoja ja ilmiöitä. Tämä on tärkeä 
lähtökohta uusille ohjelmille, varojen 
niukkuudesta riippumatta.

Suomen kulttuuri-ikkuna 
maailmalla
Tiesittekö muuten, että Suomella 
on 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia 
maailmalla?

Osa instituuteista on tiedeinsti-
tuutteja, osa kulttuuri- ja tiedeinsti-
tuutteja, osa keskittyy pääasiallisesti 
kulttuuritoimintaan. Kaikkia insti-
tuutteja ylläpitää oma yksityinen 
suomalainen säätiö. Niillä kaikilla 
on hyvinkin oma luonteensa. Suomi-
kaavaa tai valmista brändiä ei ole. 
Kulttuuri paikallisine ilmiöineen, 

paikalliset vaikuttajat ja yleisö muok-
kaavat toiminnan niin Pariisissa kuin 
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, 
Oslossa, Reykjavikissa, Tallinnassa, 
Pietarissa, Berliinissä, Lontoossa, 
Budapestissä, Ateenassa, Damaskok-
sessa, Brysselissä, Madridissa, New 
Yorkissa ja Tokiossa. Myös valtiom-
me varoista ja päätöksistä riippuu, 
kuinka kulttuurimme esille tuominen 
ulkomailla voi jatkua. Pariisissa tilat 
ovat omat, ja niiden mahdollisuuksia 
on käytettävä.

Meena Kaunisto toivoo voivansa 
olla pragmaattinen visionääri. Hän 
sanoo, että ihmiset ovat paikan sielu. 
Pariisissa toimivien tahojen yhteistyö 
on jatkossakin tuiki tärkeää. Mikään 
ei estä kokeilemasta uutta. Toiminta 
voi tapahtua myös omien tilojemme 
ulkopuolella. ◆

Instituutin sisääntuloaula.

Suomalaista sisustusta instituutissa.
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ma 16.9.

Lento Helsinki-Pariisi. Matka jat-
kuu Charles de Gaullelta Bayonneen. 
Kulttuurihistoriallinen kävelyretki 
Bayonnen vanhassa kaupungissa: se 
on säilyttänyt hyvin baskiluonteensa 
ja arkkitehtuurinsa. Kaupunki kantaa 
muistoja vanhasta laivanrakennus-
perinteestä, kauppayhteyksistä Hol-
lannin, Espanjan ja Antillien kanssa. 
Paikalliset turskankalastajat nousivat 
sieltä kekiajalla aina Newfoundlandiin 
saakka. Majoittuminen hotelliin.

ti 17.9.

Tutustuminen Bayonnen baskimuse-
oon ja Bonnat-museoon (mm. myö-
häiskeskisiakaista taidetta) Iltapäivällä 
retki Biarriziin, jossa tutustutaan 
jättiläisakavaarioon, majakkaan ja 
rantakulttuuriin. Paluu Bayonneen. 

ke 18.9. 

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu 
bussilla S. Sebastianin, jonka sijainti 
optimaalinen, simpukan muotoisen 
lahden rannalla kahden vuoren välis-
sä. Suuret rantabulevardit muodosta-
vat vastakohdan vanhan kaupungin 
pikkukujille. Matka jatkuu kaunista 
tietä pitkin maalauksellisten baski-
kalastajakylien Zarrauzin ja Getarian 
kautta Saint- Jean- de- Luzeen. Se on 
myös vanha merkittävä kalastussa-
tama, josta sittemmin on kehitty-
nyt lomanviettoseutu. Louis XIV 
perinteet ovat kaupungissa vahvat. 
Majoittuminen hotelliin.

to 19.9. 

Kulttuurikävely Saint- Jean- de- Lu-
zessä. Louis XIV:n talo, Eglise Saint- 
Jean- Baptiste –kirkko. Läheisesä 
Cibourissa nähdään säveltäjä Maurice 
Ravelin syntymäkoti. 

pe 20.9. 

Bussi vie meidät lähes kaksi sataa 
kilometriä Euroopan suurimmalle 
dyynille, 114 metriä korkea, 500 
metriä leveä ja 2, 7 kilometriä pitkä. 
(La Dune du Pilat). Sivuutamme vielä 
viehättävän kylpyläkaupunki Arcacho-
nin ja saavumme Bordeaux’hon. Majoit-
tuminen hotelliin. Kulttuurikävely. 
Esplanade des Quinconces, vanha 
kaupunki, Saint André katedraali, 
Taidemuseo(sekä 1600-luvun taidetta 
että modernia taidetta).

Baskimaasta Bordeaux’hon: 
baskikulttuuria, baskirannikkoa ja Bordeaux’n viiniseutuja

Jäsenmatka 16.–23.9. 2013

la 21.9. 

Tutustuminen taidemuseoon, Ak-
vitanian museoon, Katedraaliin ja 
Quinconces-aukioon.

su 22.9. 

Retki Saint-Emilioniin. Tutustumme 
kaupungin historiallisiin muureihin 
ja portteihin sekä kalkkikiveen hakat-
tuun kirkkoon. (L’Eglise monolithe). 
Le Couvent des cordeliers-luostari. 
Viininmaistajaiset. Yhteinen päätösil-
lallinen Bordeaux’ssa.

ma 23.9.

Paluu Charles de Gaullen lentoken-
tälle ja lento Suomeen.

Alustava ohjelma:

Matkan tarkempi ohjelma ja yöpymispaikat tarkentuvat 
lähiaikoina. Tiedustelut liitosta, puh. 09-561 1411 (+vastaaja), 
gsm 044 555 3920 (+vastaaja) tai liisa.peake@suomi-ranska.com

Ainhoan baskikylä.



Aquitaine (Akvitania) on pinta-
alaltaan Ranskan suurin maakunta. 
Maakuntaa rajaavat etelässä Pyre-
neiden vuoristo ja lännessä Atlantin 
valtameri. Alueella on paljon jokia ja 
linnoja. Maakunnan pääkaupunki on 
Bordeaux. Bordeaux’n ympäristössä 
sijaitsee lukuisia tunnettuja viini-
alueita, kuten Médoc, St-Emilion, 
Sauternes ja Entre-Deux-Mers. 
Rannikon suosittuja lomakohteita 
ovat Arcachon, Biarritz sekä Saint-
Jean-de-Luz.

Baskimaa koostuu seitsemästä Es-
panjan ja Ranskan puolella sijaitsevas-
ta historiallisesta alueesta. Tärkeimpiä 
kaupunkeja ovat Espanjassa Bilbao ja 
San Sebastian, Ranskassa Biarritz ja 
Bayonne. Baskit kokevatkin olevansa 
erityisesti baskeja, enemmän kuin 
ranskalaisia tai espanjalaisia. Baski-
maan ruokakulttuuri on monimuo-
toinen: erilaiset makkarat, kalatuot-
teet, juustot, jälkiruoat, mausteet… 
Viinialueista tunnetuin on Irouléguy, 
joka tuottaa mm. tummia punaviinejä 
sekä rosé-viinejä. 

Kuvat CTR Aquitaine ja Pamplemousse.

Hinnat

1950 €/hlö
jaetussa 2 hengen huoneessa

Lisämaksu 370 €
1 hengen huoneessa



Sunnuntaiaamuna 2.9.2012 lähti 
17 Suomi-Ranska yhdistysten liiton 
jäsentä pääsihteeri Liisa Peaken ja 
erityisasiantuntija, professori Tarmo 
Kunnaksen johdolla tutustumaan 
Jeanne d’Arcin Ranskaan.

Kotona kesä alkoi olla lopuillaan, 
eikä hellepäiviä juuri ollut ollut. Nyt 
lennettiin Frankfurtiin, ja sinne meitä 
tuli noutamaan ranskalainen bussi. 
Jouduimme odottelemaan sitä vähän 
aikaa, koska bussi oli juuttunut lii-
kenneonnettomuuden aiheuttamaan 
ruuhkaan. 

Reittimme Frankfurtista Ranskaan 
kulki Saksan hienojen viinialueiden 
halki. Matkan aikana pidettiin kah-
vitauko moottoritien varrella, mutta 
varsinainen ensimmäinen pysähdys 
oli Moselin varrella Trierissä (Trèves), 
joka on Saksan vanhimpia kaupun-
keja, ja jossa on n. 100 000 asukasta. 
Trier oli ennen roomalaisten saa-
pumista kelttiläisten treverien pyhä 
paikka, jonka Caesar valloitti v. 56 
eKr. Augustuksen aikana siitä kehit-
tyi roomalainen kaupunki. Trierissä 
on roomalaisajan muistomerkkejä 
enemmän kuin missään muussa kau-
pungissa Saksassa. Niistä suurimman 
vaikutuksen taisi tehdä moniin meistä 
kaupunginportti Porta Nigra vuo-

delta 200 jKr. jo pelkästään suuren 
kokonsa vuoksi. Vähän uudempaa 
historiaa edustaa Karl-Marx-Haus, 
jossa 1818-1883 elänyt Marx syntyi. 
Vuosina 1794 - 1814 Trier/Trèves 
kuului Ranskaan. Trierissä yllätti 
myös kaupungin vilkkaus, turistien 
määrä sekä kesän lämpö. Tämä lyhyt 
pysähdys herätti kiinnostuksen kau-
punkia kohtaan. Nähtävää monelta 
historialliselta kaudelta olisi riittänyt 
vaikka viikoksi, mutta olimme mat-
kalla Pohjois-Ranskaan.

Trieristä jatkettiin kohti Luxem-
burgia. Kaupunki toisensa jälkeen 
ohitettiin, ja yhtäkkiä saksankieliset 
nimikilvet muuttuivatkin ranskan-
kielisiksi. Rajanylitystä ei huomannut, 
ellei sattunut näkemään kylttiä, joka 
kertoi meidän saapuneen Luxembur-
giin. Maisemat ovat hyvin saman-
tapaiset, ja rakennustyyli alkaa vain 
vähitellen muuttua, joten siitäkään 
ei heti huomaa tulleensa toiseen 
maahan. Luxemburgissa ei ehditty py-
sähtyä, koska pääsimme Frankfurtista 
liikkeelle vähän myöhässä.

Illansuussa saavuttiin la Lorrai-
neen/Lothringeniin. Alue on saanut 
nimensä frankkilaishallitsija Lothar 
II:n mukaan. Nimitys esiintyy en-

simmäisen kerran v. 855 muodossa 
Lotharingia, eli Lotharin alue.

 Ensimmäinen kohteemme oli 120 
000 asukkaan kaupunki Metz, ja se 
sijaitsee Moselle- ja Seille- jokien yh-
tymäkohdassa. Majoituimme hotelliin 
(Grand Hôtel de Metz). Yhteinen 
illallinen nautittiin läheisessä ravin-
tolassa, le Relais d’Alsace. Trierin 
jälkeen Metz vaikutti rauhalliselta ja 
mukavalta kaupungilta. Turisteja ei 
näyttänyt olevan kovin paljon.

Maanantaina 3.9. tutustuttiin Met-
ziin. Kaupungin historialliset juuret 
ulottuvat gallo-romaaniselle kaudelle 
asti, ja alueella on ollut asutusta jo 
3000 vuoden ajan. Kaupunkiin tu-
tustuttiin maanantaina aamupäivällä 
historiallisella kulttuurikävelyllä. Sen 
aikana nähtiin mm. historiallinen 
keskusta ja Saint-Pierre aux Nonnains 
–kirkko, jonka vanhimmat osat ovat 
neljänneltä vuosisadalta. Kirkko on 
Ranskan vanhin kristillinen rakennus. 
Kaupungissa on useita kirkkoja ja 
katedraaleja. Yksi huomattavim-
mista on goottilaista tyyliä edustava 
Cathédrale Saint-Etienne, jonka 
vanhimmat osat ovat viidenneltä 
vuosisadalta. Kirkossa on suurelta 
osin gotiikan ajalta 6 500 neliömet-
riä hienoja lasimaalauksia. Sodan 
aikana tuhoutuneita lasimaalauksia 
uusittiin myöhemmin, ja osan niistä 
teki Marc Chagall 1963. Katedraali 
on rakennettu Jaumontin keltaisesta 
kivestä. Tätä kiveä on käytetty Metzin 
alueelle vuosisatoja. Keskiaikaisesta 
kaupunginmuurista on vielä jäljellä 
Seille-joen rannalla kaupunginportti 
Porte des Allemands. 

Metzissä näkyvät kaupungin ra-
kennustyylissä ajanjaksot, jolloin la 
Lorraine oli eri hallitsijoiden alainen. 
Alue liitettiin Ranskaan 1600-luvul-
la, ja silloin Metzistä tuli Ville du 
Royaume, jota alettiin rakentaa uutta 
hallintoa varten. Vuosien 1870-1871 

Jeanne d’Arcin 
Ranska

Muistoja 
jäsenmatkalta 
2012

Metzin katedraali.

eva PaaJanen
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sodan jälkeen Lothringen liitettiin 
Saksaan ja alkoi Grandeur Impériale, 
kun Saksan keisari Wilhelm II tahtoi 
antaa Metzille uuden ilmeen ja uuden 
germaanisen rakennustyylin. Raken-
nusmateriaali vaihtui Nidervillerin 
harmaan-kellertäväksi kiveksi, josta 
alkuperäiset asukkaat eivät pitäneet. 
Kaupunkiin rakennettiin 1908 uusi 
valtava rautatieasema, joka poikkesi 
selvästi kaupungin muusta tyylistä. 
Toinen merkittävä uudisrakennus 
oli pääposti vuodelta 1911. Se raken-
nettiin punertavasta hiekkakivestä, 
joka sekään ei ole tyypillistä Metzin 
alueella. 

Iltapäivällä oli vuorossa käynti La 
Cour d’Or –museossa, joka esittelee 
kaupungin historiaa antiikin ajalta ja 
keski-ajalta. Tämän museokäynnin 
jälkeen osa ryhmän jäsenistä halusi 
vielä käydä tutustumassa Metzin 
uuteen nähtävyyteen, eli Centre 
Pompidou Metziin. Sen arkkitehdit 
ovat japanilainen Shigeru Ban ja 
ranskalainen Jean de Gastines. Ra-
kennus valmistui v. 2010 ja se edustaa 
uutta wow-arkkitehtuuria. Erikoisen 
konstruktionsa ja ulkomuotonsa 
vuoksi se on ehdottomasti näkemisen 
arvoinen, vaikkei tutustuisikaan sen 
näyttelyihin.

Tiistai 4.9. aloitettiin tutustumalla 
Verduniin (21 000 asukasta), sen 
vanhaan kaupunkiin ja Citadelle 
souterraineen, joka on maanalainen 
linnoitus 1. maailmansodan ajalta. 
Kielitaidon mukaan pienempiin ryh-
miin jakaantuneina teimme automaat-
tisilla ’vihivaunuilla’ tutustumiskier-
roksen linnoituksen sisällä. Citadellin 
käytäviä kaivettiin neljä kilometriä 
maan alle vuosina 1886-1893, ja 
niissä oli tarkoitus majoittaa 2000 
miestä. Tiloissa oli myös leipomo 
yhdeksine uuneineen, ammus-, ase- ja 
elintarvikevarasto sekä toimistotiloja. 
Kierros oli kiinnostava ja teknisesti 
hienosti tehty.

Iltapäivällä tutustuttiin edelleen 1. 
maailmansodan muistomerkkeihin. 
Mémorial de Verdun on Verdunin 
taistelujen museo, jossa kerrotaan so-
dan tapahtumista ja sen mielettömistä 
tuhoista. Taistelujen aikana tuhoutui 
täydellisesti yhdeksän kylää, joita ei 
ole koskaan rakennettu uudestaan. 
Lopuksi käytiin Ossuaire de Dou-
aumontissa, jossa muistetaan mm. 
sodan 800 000 kaatunutta. Näistä 
130 000 on jäänyt tunnistamatta. 

Alkuillasta siirryttiin Champag-
nen maakuntaan, Reimsiin, jossa on 
200 000 asukasta. 

Keskiviikkoaamu 5.9. alkoi kulttuu-
rihistoriallisella kävelyllä kaupungin 
keskustassa. Reimsissä on säilynyt 
muutamia gallo-romaanisen ajan 
muistomerkkejä. Yksi roomalaisajan 
muistomerkeistä on Porte de Mars 
-riemukaari ja toinen pylväskäytävä 
Cryptoportique, antiikin ajan foo-
rumin osa, joka oli aikojen kuluessa 
peittynyt maan alle. Cryptoportique 
löytyi v. 1838, kun alettiin rakentaa 
kaupungin keskustoria, ja kun kaiva-
uksia jatkettiin, niin v. 1923 hahmot-
tui sen muoto ja koko. 

Yksi goottilaisen rakennustaiteen 
merkittävimmistä kirkoista on Reim-
sin Cathédrale Notre-Dame, jota 
alettiin rakentaa 1211. Katedraalissa 
on kruunattu Ranskan kuninkaita 
aina Kaarle X:een asti 1825. Kuului-
sin täällä kruunatuista kuninkaista 
oli Kaarle VII, jonka kruunaamiseen 
vaikutti Jeanne d’Arc v. 1429. Ka-
tedraali on nykyään yksi Unescon 
maailmanperintökohteista, samoin 
kuin sen vieressä oleva Palais du Tau, 
johon myös tutustuimme.

Iltapäivällä oli vuorossa käynti 
ensimmäisessä samppanjatalossa, eli 
MUMM’illa. Kierroksella tutustuttiin 
talon kellareihin, joissa samppanjaa 
kypsytetään. Pitkät kellarikäytävät on 
rakennettu n. 12-14 metrin syvyyteen 
pehmeään ja huokoiseen kalkki-

maahan, ja niissä vallitsee jatkuvasti 
sopiva viileys ja kosteus samppanjan 
kypsymiselle. Näitä käytäviä saattaa 
samppanjataloilla olla jopa 20 kilo-
metriä. Ne on rakennettu niin, että 
eri talojen käytävät eivät osu toisiinsa. 
Reimsin kaduilla kävellessä ei tule 
ajatelleeksi, että koko kaupungin kes-
kusta sijaitsee samppanjakellareiden 
päällä. 

Torstaina 6.9. lähdettiin lounaan 
jälkeen tutustumaan Musée St. Re-
mihin ja basilikaan, jotka ovat myös 
Unescon kulttuuriperintökohteita 
Reimsissä. Iltapäivän päätteeksi 
käytiin tutustumassa Taittingerin 
samppanjataloon. Tämäkin käynti 
oli mielenkiintoinen, ja nyt osui 
silmiin yksi talon työntekijöistä, 
joka kävi määräajoin kääntämässä 
(eli tanssittamassa) telineissä olevia 
samppanjapulloja neljänneskierrok-
sen kerrallaan. 

Nancy, police municipale.
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Molemmilla käynneillä saimme 
kuulla siitä, että mitä rypälelajeja 
käytetään (yleensä pinot meunier, 
pinot noir ja chardonnay), mistä ry-
päleet saadaan, ja miten eri laatuisia 
samppanjoita kypsytetään. Saimme 
kummassakin paikassa myös maistiai-
set. Samppanjatalojahan on Reimsissä 
monta, ja tuntuu siltä, että turismi on 
tärkeä osa niiden työtä. Jokainen talo 
mainosti omia tutustumiskäyntejään.

Illansuussa lähdettiin sitten 
Nacy’hin (103 000 asukasta), eli 
Lorrainen pääkaupunkiin. Matkan 
varrella nähtiin paljon maalaismai-
semaa. Oli suuria auringonkukka- ja 
maissipeltoja, välillä metsiä ja välillä 
vilja- ja tuulimyllypeltoja. Joku laski, 
että näitä nykyajan tuulimyllyjä oli 
kerralla näkyvissä jopa noin viisi-
kymmentä. Siellä täällä oli pieniä 
kyliä. Kaupunkiin saavuttuamme 
majoituimme Hôtel de la Reine –ho-
telliin kaupungin sydämessä, Place 
Stanislasin varrella. Place Stanislas 
ja sen ympäristö kuuluvat Unescon 
maailmanperintökohteisiin. Hotel-

loitumisen jälkeen erikoisasiantun-
tijamme ehdotti meille taas yhteistä 
illallispaikkaa, jonka hän oli loihtinut 
meille puolessa tunnissa. Koko jouk-
ko lähti ehdotettuun paikkaan, ja 
ravintola selvisi hienosti tosi pienellä 
varoitusajalla ilmestyneestä 19 hen-
gen seurueesta. Tilaukset tahtoivat 
mennä vähän ristiin ja maksuissakin 
sattui kommelluksia, mutta yleisesti 
ottaen kaikki sujui hyvin.

Perjantaina 7.9. tutustuttiin aluksi 
Nancy’in historiallisiin muistomerk-
keihin, mm. historialliseen museoon 
sekä Musée de l’École Nancy –muse-
oon, joka on omistettu Art Nouveau 
taiteelle ja arkkitehtuurille. Päivän 
päätteeksi oli yhteinen etukäteen 
varattu illallinen Art Nouveau –ark-
kitehtuuria edustavassa Excelsior 
Floor –ravintolassa. 

Illallisen jälkeen osa meistä jäi 
vielä hotellin terassille maistelemaan 
Lorrainen erikoisuutta keltaluumuvii-
naa, mirabellea. Sitten näimme vielä 
hienon Son et lumière –esityksen 

kaupungin historiasta, joka heijastet-
tiin Stanislas-aukion kolmelle sivulle. 
Esitys oli vaikuttava ja teknisesti 
hienosti toteutettu, näytti jopa siltä, 
kuin rakennukset olisivat liikkuneet.

Lauantaina 8.9. lähdettiin Lunévil-
leen tutustumaan kuningas Stanisla-
sin linnaan, le Versailles lorrain. Sen 
jälkeen siirryttiin Domrémy-la-Pucel-
leen, Ranskan kansallispyhimyksen 
Jean d’Arcin (1412-1431) kotikylään. 
Syntymäkoti on edelleen olemassa ja 
sen yhteydessä on museo. Turisteja 
oli meidän lisäksemme jonkin verran. 
Näiden käyntien välissä ajettiin maa-
seudulle nauttimaan maalaislounas 
pienessä Tantonvillen kylässä. Kyllä 
kannatti poiketa! Paikka oli viehättävä 
ja ateria herkullinen. Päivän päätteek-
si palattiin hotelliin Nancy’hin. 

Sunnuntaina 9.9. tehtiin viimeinen 
kävelykierros kaupungilla ja valmis-
tauduttiin illan kotiinpaluuseen. Nyt 
erikoisasiantuntijamme jätti ryhmän, 
koska hänelle tuli heti seuraava ryh-
mä. Nancy’sta lähdettiin puolenpäi-
vän aikaan bussilla kohti Frankfurtia. 

Tällä kertaa reitti kulki Saarbrücke-
nin kautta, ja siellä pysähdyttiin lyhy-
eksi aikaa. Paluumatkan aikana osa 
jäsenistämme kertoi meille muille 
omasta erikoisalastaan, joka sopivasti 
liittyi matkaamme tai sen teemaan. 
Koko viikon ajan erityisasiantun-
tijamme oli saanut kaupunkikier-
roksilla myös muitakin osanottajia 
puhumaan tai täydentämään tieto-
jamme, joten tuntui siltä, että olimme 
oppineet paljon ja kuulleet valtavasti 
uutta tietoa monilta eri aloilta.

Oma lukunsa matkan aikana oli 
Lorrainen ruokakulttuuri. Kaikki 
taisivat maistella Quiche Lorrai-
nea, eli kinkku-juustopiirasta, joka 
on laajalti tunnettu alueen rajojen 
ulkopuolellakin. Toinen suolainen 
avopiiras on Flammeküche/Flamm-

Trierissä yllätti kaupungin vilkkaus, turistien määrä sekä kesän lämpö.
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kuchen (joka tunnetaan Alsacessa-
kin). Se on eräänlainen pizza, ja siitä 
oltiin kahta mieltä, osa piti, osa ei. 
Mirabelle-luumut ovat Lorrainen 
erikoisuus. Metzissä järjestetään vuo-
sittain Mirabelle-festivaalit elokuun 
lopussa (vrt. mansikkakarnevaalit 
Suonenjoella), mutta ne olivat juuri 
päättyneet, kun tulimme kaupunkiin. 
Mirabellea käytetään monella tavalla 
sekä ruokien että juomien valmis-
tukseen. Uusi viinikokemus oli Gris 
de Toul –roseeviini, joka sai v. 1998 
oman AOC-merkinnän. Nancy’in 
erikoisuus on Bergamote de Nancy, 
eli kellertävä läpikuultava makeinen, 
joka tehdään sokerista ja sisilialai-
sesta bergamottiöljystä. Tässä oli 
vain muutamia niistä herkuista, joita 
meillä oli tilaisuus nauttia. Paljon jäi 
kuitenkin vielä kokeilematta!

Matkan aikana nähtiin paljon 
historiallisia kohteita ja niiden välillä 
pohjoisranskalaista maisemaa. Peltoja 
ja metsiä oli yllättävän paljon. Kau-
pungit olivat omaleimaisia, ja niissä 
historialliset kerrostumat olivat nä-
kyvissä. Mutta kaupungeissa eletään 
nykypäivää, ja se näkyi esim. siinä, 

että julkista liikennettä hoidetaan 
mm. uudenlaisilla raitiovaunuilla. 
Reimsissä ne saavat virtansa maassa 
kulkevasta kiskosta, ei ilmajohtimesta 
niin kuin meillä. Nancy’ssa ne kulke-
vat kumipyörillä niin, että kadussa on 
vain yksi kisko ohjaamassa vaunujen 
kulkua. Kaupungeissa järjestystä 
ylläpitää suoraan kaupunginjohtajan 
alaisuudessa toimiva paikallispoliisi, 
police municipale, jonka edustajat 
näkyivät liikkuvan polkupyörillä. 
Lorrainessa näkyi ja tuntui vielä vuo-
sisatojen ajan jatkunut germaaninen 
vaikutus, mutta saksaa ei enää puhuta, 
ranskalaisuus on voittanut.

Matkan tekniset järjestelyt hoiti 
nyt ensimmäisen kerran matka-
toimisto Pamplemousse, joka on 
erikoistunut Ranskan matkoihin. 
Tuloksen perusteella yhteistyö mat-
katoimiston, erikoisasiantuntijan ja 
SRYL:in pääsihteerin välillä toimi 
hienosti, joten suurkiitos kaikille 
asianosaisille! Lämpimät kiitokset 
myös kaikille matkatovereille, joiden 
seurassa oli hienoa tutustua tähän 
Pohjois-Ranskan alueeseen, jossa 
monikaan ei vielä ollut käynyt. ◆

Yksiraiteinen kumipyöräraitiovaunu 
Nancystä.

Centre Pompidou Metz. 
Uutta wow-arkkitehtuuria 
edustava rakennus valmistui 
v. 2010. Suunnittelijat 
japanilainen Shigeru Ban ja 
ranskalainen Jean de Gastines. 
Kuva Elina Saarikivi.
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