
Suomi-Ranska Yhdistysten Liiton jäsenlehti 1–2014
Bulletin de la Fédération des Associations Franco-Finlandaises



JULKAISIJA  SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RY. 
PÄÄTOIMITTAJA  MARIA PALOHEIMO
PAINOS  1 300 KPL
PAINOPAIKKA  PAINOMERKKI OY, HELSINKI
KANNEN KUVAT  GRÉGORY FESSARD

  

 SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RY, RAUMANTIE 4, 00350 HELSINKI. 
 TOIMISTO AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN, TÉL. +358 9 561 1411. 
 e-mail: sryl@suomi-ranska.com, www.suomi-ranska.com.

Kalenteri______________________________________________________3

Kokouskutsu __________________________________________________4

Lukijalle ______________________________________________________5

Ajankohtaista __________________________________________________6

Tampereen ranskalais-suomalainen seura 70 vuotta ____________________9

Anna Kortelainen tempaisi kuulijansa eläytymään isoisän 

Pariisin-kokemuksiin ___________________________________________10

Debussyn kuutamoa ja frankofoniaa Joensuussa _____________________11

Kaija Saariahoa juhlittiin Pariisissa _________________________________12

Visite à l’Institut français de Finlande à Helsinki – Turkkulaine Helsingiss ____13

Journée gastronomique languedocienne ___________________________14

Élégance discrète du design JG ___________________________________15

Enarkit – keitä he ovat? _________________________________________18

Napapiiriltä Normandiaan – 

suomen kielen ja kulttuurin opettajana Ranskassa ____________________20

Vinkkejä Ranskaan à la Helena Petäistö _____________________________22

Jäsenmatka Provencen vuoristoalueelle ____________________________26

FRAN-SU, SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RY:N JÄSENLEHTI NRO 1/2014 

S
IS

Ä
L

T
Ö



Kalenteri

*TOUKOKUU 2014

7.–10.5. Ranskalaisen kulttuurin viikko Turussa.

ke 14.5. klo 18 Club Lyon: Taidehistorioitsija ja -kriitikko FT Marja-Terttu Kivirinta:

Taiteilijoista ja taiteilijamyyteistä, taiteesta
Taidehistoria kertoo taiteilijoista, joista ajan mittaan on muotoutunut myyttisiä hahmoja. Taiteilija nä-
kee oman identiteettinsä usein toisesta näkökulmasta kuin taidejulkisuus. Silti etenkin nykyään moni 
taiteilija joutuu toimimaan julkisuuden ehdoilla ja rakentamaan brändiä itsestään. Esimerkkitaiteilijana 
Helene Schjerfbeck, joka on toinen Kivirinnan väitöskirjan taiteilijoista ja jonka unelmat olivat pitkään 
nuoruutensa Ranskassa ja Pariisissa.

Marja-Terttu Kivirinta on taidehistorioitsija ja -kriitikko, jonka väitöskirja ”Vieraita vaikutteita karsimassa. 
Helene Schjerfbeck ja Juho Rissanen. Sukupuoli, luokka ja Suomen taiteen rakentuminen 1910–20- 
luvulla” tarkastettiin Helsingin yliopistossa helmikuussa.

Club Lyon kokoontuu ravintola Lyonissa, Mannerheimintie 56. Ilta koostuu esitelmästä ja illallisesta 
”Menu Surprise”. Järjestäjinä Suomi-Ranska yhdistysten liitto ja ravintola Lyon.

la 17.5. Suomi-Ranska yhdistysten liiton kevätliittokokous Porissa.

*SYYSKUU 2014

6.–13.9. Jäsenmatka Provencen vuoristoalueelle. Oppaana ja erikoisasiantuntijana prof. Tarmo Kunnas.

*LOKAKUU 2014

3–5.10. Turun kansainväliset kirjamessut. Teemamaa RANSKA.

Club Lyon: 
Liiton puheenjohtaja Bo Göran Eriksson esittelee tutkimustaan Eero Snellmanista ja hänen vaimostaan 
Greta Lisa Jäderholm-Snellmanista.

*JOULUKUU 2014

Club Lyon: 
FM Jarmo Kehusmaa: Ranskalaisen ruokakulttuurin uudistaja M. Parmentier!

Päivitetty kalenteri löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: www.suomi-ranska.com.
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KOKOUSKUTSU

KEVÄTLIITTOKOKOUS PORISSA

Suomi-Ranska yhdistysten liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään 
lauantaina 17.5.2014 Porin Suomalaisella Klubilla, Eteläranta 10.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ määräämät asiat. Kokouksessa äänioikeutettuja ovat 
jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Kokous on avoin kaikille ilmoittautuneille jäsenille.

Kokouspäivän ohjelma

klo 12.00–13.00  Lounas, Porin Suomalainen Klubi, pääsali 2. krs

klo 13.00–14.30  Liittokokous, Porin Suomalainen Klubi, pääsali 2. krs

klo 14.30–17.00 Vapaata ohjelmaa, mahdollisuus tutustua museoihin. 
   Lauantai 17.5. on Museoiden yö - La Nuit Des Musées, jolloin museoihin pääsee 
   ilmaiseksi koko päivän keskiyöhön saakka. Lähellä kokouspaikkaa ovat 
   Porin taidemuseo ja Poriginal Galleria (Eteläranta), Satakunnan Museo 
   (Hallituskatu 11) sekä hiukan etäämpänä Luontotalo Arkki ja Rosenlew-museo. 

klo 17.00–18.00 Porin kaupungintalon vastaanotto, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen 
   tervehdys. Aperitiivit. 

klo 18.00–20.00 Illallinen, Ravintola Raatihuoneen kellari, Hallituskatu 9.

Hinnat
Lounas: keitto 15 €. Illallinen: Kellarimestarin kolmen ruokalajin menu 38 €, 
vaihtoehtoisesti kahden ruokalajin illallinen 30 €.

Porissa on yöpymiseen edullisia hotellivaihtoehtoja keskimäärin 100 euron hintaan, Omenahotelli noin 
60 €. Ellei halua yöpyä, viimeiset bussit Helsinkiin lähtevät klo 20 ja 22. Kokousjärjestelyihin liittyviä 
lisätietoja antaa Jorma Tirri, sähköpostitse: jorma.tirri@gmail.com tai puhelimitse: 050 313 0530.

Ilmoittautumiset
Liittokokoukseen, lounaalle ja illalliselle ilmoittautumiset pääsihteeri Maria Paloheimolle viimeistään 
perjantaina 9.5. sähköpostilla maria.paloheimo@suomi-ranska.com tai puh. 09 561 1411 (+ vastaaja) 
tai gsm 044 555 3920 (+ vastaaja).

TERVETULOA! BIENVENUE!

Liittohallitus   Cercle Français de Pori
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◆

Lukijalle

K ieli on portti kulttuuriin. Tämän 
hokeman ovat kielten opiskelijat 

kuulleet (toisen ahkerasti viljellyn 
kielikukkasen mukaisesti) aina an-
tiikin ajoista alkaen. Minulle se on 
nyt konkretisoitunut kirjaimellisesti: 
kielen opiskelu on avannut oven 
kulttuurityöhön.

Kulttuuria on toki pyritty sisäl-
lyttämään kielten opetukseen jo pit-
kään, mutta mutkikasta ja muuttuvaa 
kokonaisuutta on vaikeaa muotoilla 
toimivaksi tietopaketiksi. Vaikkapa 
pienet kohteliaisuussäännöt kirkas-
tuvat vasta kulttuuriin sylissä, pikem-
minkin paikallisten kuin opettajan 
vinkkien ansiosta: uskaltautuessani 
Ranskassa ensi kertaa muotoilemaan 
kysymyksen ”Meneekö tämä bussi 
rautatieasemalle?” sain heti arvokasta 
palautetta: ”Tämä bussi ei mene 
mihinkään, vaan minä menen!”

Yhtä osuvaa mutta huomattavasti 
lempeämpää palautetta olen saanut 
eläköityvältä pääsihteeri Liisa Peakelta 
sovitellessani hänen kenkiään jalkaa-
ni. Ne tuntuvat vielä kovin väljiltä, 
mutta Liisan kärsivällisyys, huumori 
ja asiantuntevuus ovat auttaneet 
pääsemään tien alkuun. Lämpimän 
vastaanoton olen saanut myös muil-
ta, aina jäsenistä jäsenyhdistyksiin, 
neuvottelukunnasta hallitukseen 
ja yhteistyökumppaneista muihin 
Ranskan ystäviin.

Myös Liisa kouluttautui filosofian 
maisteriksi ranskalainen filologia pää-
aineenaan. Pääsihteerin toimen hän 
ajatteli väliaikaiseksi, mutta viihtyikin 
kulttuuritehtävien parissa kolme vuo-
sikymmentä. Ei ole vaikeaa ymmärtää 
miksi. Kulttuuriala vaikuttaa viimei-
siltä linnakkeilta, joilla ei tanssita vain 
talouden pillin tahdissa. Ihmisiä ajaa 
vilpitön kiinnostus, joka rikastuttaa 
tilin sijaan kokemuspankkia.

Liisan taidot valjastettiin vuosien 
varrella muihinkin tehtäviin niin Suo-
men Ranskan instituutin säätiössä, 
Ranskalais-suomalaisessa kauppaka-
marissa, oppaana kuin opettajanakin. 
Toisaalta töiden monipuolisuus 
on ollut avain viihtymiseen: kuten 
Liisa viime Fran-Sussa totesikin, on 
ranskalaisuudessa mistä ammentaa, 
eivätkä aiheet lopu kesken!

Kirjo heijastuu tähänkin lehteen: 
kirjailijat, säveltäjät ja herkkusuut 
asettuvat sivuille sulassa sovussa. Kie-
len ja kulttuurin suhteet mietityttävät 
useaa kirjoittajaa. ENA:n entisten 
suomalaisten oppilaiden yhdistyk-
sen puheenjohtaja Juhani Lönnroth 
ilmaisee artikkelissaan (s. 18) heidän 
huolensa ”suomalaisen yhteiskunnan 
kielitaidon ja sen myötä maailman-
kuvamme kapea-alaistumisesta”. 
Johanna Gullichsen (s. 15) puolestaan 
kertoo aksenttinsa antavan paljon 
anteeksi Ranskassa. 

Toisaalta kieli ei ole ainoa reitti 
kulttuuriin. Marita Viitasalo (s. 11) 
kertoo tutustuneensa Ranskaan 
musii kin kautta, Merja Torvinen (s. 
20) kirjallisuuden – Anna Kortelaisel-
le (s. 10) se taas löytyi omenalaatikos-
ta. Pariisi avautuu myös kielitaidotto-
malle matkailijalle, kuten vain Helena 
Petäistö (s. 22) osaa asian ilmaista: 
”Sinun ei tarvitse osata mitään kieltä, 
kunhan vain talutat typykkäsi tai san-
karisi oikeaan paikkaan Montmartren 
kukkulan rinteelle ja annat pienen 
puistikon reunassa olevan muurin 
puhua puolestasi: Sillä nimittäin lukee 
’Je t’aime !’ peräti 250 kielellä – myös 
suomeksi ja ranskaksi.” ◆

Maria PaloheiMo 
Pääsihteeri

5 asiaa minusta

1.  Valmistelen Helsingin yliopistossa 
väitöskirjaa siitä, miten suomalai-
set omaksuvat ranskan verbiopin. 
Toivon tutkimukseni tarjoavan 
opetukselle – ja etenkin arvioin-
nille – käyttäjästä riippumattomia 
työkaluja.

2.  Olen työskennellyt mm. konferens-
sisihteerinä ja tutkimusavustajana 
eri hankkeissa Helsingin yliopistos-
sa, samoin kuin kokousemäntänä 
Helsingin Messukeskuksessa.

3. Olen kotoisin Oulusta, mutta 
asunut Helsingissä jo 13 vuotta. 
Lukion aikana vietin vaihto-oppi-
lasvuoden Ranskassa, Bordeaux’n 
läheisessä viinikylä Pomerolissa, 
kun taas yliopistossa vaihto vei 
Kiinaan, Pekingiin.

4. Pidän lukemisen lisäksi varsinkin 
luontoon liittyvistä puuhista: lenk-
keilystä, melonnasta, kiipeilystä, 
vaeltamisesta ja mökkeilystä.

5. Minulla on mökkilomakoirana 
8-vuotias sekarotuinen piski 
Nanna, joka syntyi autiomajaan 
Tallinnan liepeillä.
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Syysliittokokouspäätöksiä 

Ajankohtaista

Marraskuun 23. päivänä Ranskan instituutissa Hel-
singissä kokoontunut Suomi-Ranska yhdistysten 
liiton syysliittokokous valitsi VT Bo Göran Eriks-
sonin edelleen liittohallituksen puheenjohtajaksi. 
Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä FM The-
rese Almén (Suomen ranskanopettajain yhdistys), 
FM Marina Nyholm (Cercle franco-finlandais de 
Porvoo/Borgå) ja dosentti, FT Ulla Tuomarla 
valittiin uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 
Ulla Tuomarla valittiin myös liittohallituksen vara-
puheenjohtajaksi. FM Arja Kosken (Hämeenlinnan 
suomalais-ranskalainen yhdistys) ja johtaja Aili 
Piirosen (Etelä-Karjalan Suomi-Ranska yhdistys) 
sääntömääräiset kaudet olivat täyttyneet ja heidän 
tilalleen valittiin arkistonhoitaja Sinikka Ritoranta 
(Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys) 
ja DI Panu Rekola (Ranskalaisen Koulun Ystävät). 
Muut hallituksen jäsenet ovat FM Jarmo Kehusmaa 
(Cercle Français de Turku), HR-koordinaattori Päivi 
Saarijärvi (Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys), eko-
nomi Liisa Sarvi (Kuopion Suomi-Ranska yhdistys) 
ja varatuomari Jorma Tirri (Cercle Français de Pori).

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin tri Martti 
Hyvönen (Lääkäriseura Coccyx) ja varapuheenjoh-
tajaksi FM Arja Koski. 

 Kokouksen aluksi instituutin johtaja Georges 
Diener ja kieliasiainattasea Sophie Cécilia esittelivät 
instituutin toimintaa. Liittokokouksen puheenjoh-
tajana toimi Martti Hyvönen ja sihteerinä Liisa 
Peake. Hyväksyttiin v. 2013 tilinpäätös ja tase sekä v. 
2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ekonomi 
Pertti Ratsula päätettiin yksimielisesti kutsua liiton 
kunniajäseneksi.

Kokouksen lopuksi eläkkeelle siirtyvä pääsihteeri 
Liisa Peake kukitettiin. Myös pitkään hallituksessa 
mukana olleita Arja Koskea ja Aili Piirosta sekä liit-
tokokouksen varapuheenjohtajana vuosia toiminutta 
Minna Varilaa (Cercle franco-finlandais de Helsinki) 
kiitettiin ansiokkaasta työstä liiton hyväksi.

Kokouspäivän ohjelmassa oli myös yhteinen 
lounas ja tutustumiskäynti Valokuvataiteen mu-
seossa, jossa ranskankielisenä oppaana toimi FT 
Laura Gutman.

Bo Göran Eriksson (vas.) ja Martti Hyvönen kiittävät ja kukittavat Liisa Peakea.
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Ajankohtaista

Mirja Bolgár in memoriam

Marraskuun 15. päivä 2013 sam-
mui Mirja Bolgárin elämä Rans-
kassa Dordognessa. Hän kuului 
siihen pieneen nuorten suoma-
laisten etujoukkoon, joka pian 
toisen maailmansodan päättymi-
sen jälkeen tuli eksistentialisteis-
taan tunnettuun Pariisiin ja joka 
opiskeli siellä ryhtyäkseen sitten 
suomalais-ranskalaisen yhteistyön 
merkittäväksi rakentajaksi. Hän 
opiskeli aluksi Helsingin yliopis-
tossa, mutta jatkoi opintojaan 
Sorbonnessa 1948 – myös École 
des Hautes Étudesissä – suorit-
taen ranskan kieltä ulkomailla 
opettavan opettajan diplomin. 
Hän toimi sitten journalistina 
mm. Ranskan radion palvelukses-
sa ja tuli 1950-luvun suomalaisille 
hyvin tutuksi Yleisradion ja myö-
hemmin Uuden Suomen Pariisin 
kirjeenvaihtajana. 

Hän oli paitsi aktiivinen jour-
nalisti myös kirjailija ja esseisti, 
kirjallisuuskriitikko ja ”kulttuu-
rilähettiläs”. Mirja Bolgárin per-
soonassa henkilöityi suomalais-
ranskalaisten kulttuuri- ja kirjal-
lisuussuhteiden kehitys puolen 
vuosisadan ajalta. 

Hänen taustassaan oli karja-
laisuutta ja suomalaista inkeriläi-
syyttä. Hän oli samalla isänmaan 

ystävä ja kosmopoliitti. Kansain-
välisyys ei koskaan uhannut hänen 
suomalaista identiteettiään eikä 
repinyt häntä juuriltaan, vaikka 
hän väittääkin jossain teoksessaan, 
että kahden kulttuurin välillä elä-
minen merkitsee myös alituista 
ikävää. Hän oli suomalainen, joka 
oli hyvin avoin vieraille vaikutteil-
le ja joka samalla säilytti oman 
perinteensä hyvin luonnollisesti. 
Kirjailijana hän on samalla kertaa 
suomalaisen avoin ja rehellinen ja 
ranskalaisen kriittinen ja hillitty. 

Hän oli herkkä uusien kirjal-
listen virtausten ja vaativienkin 
kirjailijoiden ymmärtäjä ja teki 
esseistiikallaan ja käännöksillään 
tunnetuksi Suomessa modernia 
ranskalaista kirjallisuutta – ai-
kanaan Simone de Beauvoiria, 
mutta myös modernia ranskalaista 
romaanikirjallisuutta ja lyriikkaa 
esimerkiksi teoksellaan ”Sanat, 
että tietäisimme” (1973). Hän on 
esitellyt monia nykyranskalaisia 
kirjailijoita suomalaisille jo ennen 
kuin nämä ovat saaneet merkittä-
vän aseman oman maansa kirjalli-
sessa traditiossa. Toisaalta hän on 
tehnyt tunnetuksi suomalaisten 
kirjailijoiden, mm. Mika Waltarin, 
Veijo Meren ja Paavo Haavikon 
tuotantoa ja tasoittanut Suomen 

kirjallisuuden ja suomalaisen 
kulttuurin tietä Ranskassa. Hänen 
erinomainen asiantuntemuksensa 
ja elegantti, charmikas ja iloinen 
olemuksensa avasivat hänelle ja 
samalla suomalaiselle kulttuurille 
tärkeitä ovia Ranskassa. 

Omaelämäkerrallisissa teok-
sissaan, viimeksi lapsuuttaan ja 
nuoruuttaan tilittävässä persoo-
nallisessa kirjassaan ”Kaikki tuo, 
jota ikäväksi kutsut” (1998) hän 
on välittänyt elävän kuvan kahden 
kulttuurin kohtaamisesta. 

Mirja Bolgár toimi pitkään 
monilla sektoreilla auttamassa ja 
tukemassa suomalaisia kustantajia, 
Suomen valtion virallisia edustajia, 
Suomen Kirjallisuuden Tiedotus-
keskusta ja Suomen Ranskan Ins-
tituuttia. Hän hoiti yksin valtavan 
osan kulttuuri-institituutioiden 
työstä ennen kuin pysyvämmät 
kontaktit Ranskan ja Suomen 
välillä olivat vahvistuneet. Häntä 
suremaan jäivät paitsi lapset, 
lukuisat lapsenlapset ja lapsen-
lapsenlapset sekä suuri häntä 
arvostavien ystävien joukko. ◆

tarMo Kunnas

eMeritusProfessori 
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Qui ne se souvient de son sourire, 
de son dynamisme, de son amour 
de la Finlande, de son action de 
plus de 50 années au service de 
nos deux pays.

L’Accueil Franco-Nordique 
qu’elle anima pendant plusieurs 
décennies fut le premier contact 
avec la France de centaines de 
jeunes filles venues de Finlande 
et d’autres pays du Nord, leur 
apportant une chaleur humaine.

Présidente de France-Finlande 
de 1993 à 2000, elle y consacra 
toute son énergie et réalisa pour 
marquer les 50 années d’existence 
de l’association l’ouvrage Mémoires 
d’avenir, portrait d’un demi-siècle 
de relations entre nos deux pays. 
Parmi les nombreuses manifesta-
tions qu’elle réalisa, une lui avait 
particulièrement tenu à cœur, 

l’hommage rendu aux marins 
finlandais péris sur la côte de l’île 
d’Oléron en 1924, avec la venue 
de Finlande de leurs descendants.

La prestigieuse décoration fin-
landaise de la Rose blanche sera le 
témoignage de la reconnaissance 
de l’État Finlandais.

Les dernières années nous ont 
montré l’étendue de son courage 
et Jacqueline souriante malgré la 
maladie, tint à participer à toutes 
les manifestations de France-Fin-
lande. Sa place est vide.

Mais Jacqueline Gauthier 
Sainte-Marie est toujours présente 
dans notre mémoire mais surtout 
dans notre cœur. ◆

Jean-louis ricot

Président de l'association 
france-finlande

Une place vide au déjeuner de l’Indépendance

Un grand vide dans nos cœurs

Jacqueline Gauthier Sainte-Marie n’est plus.

Ajankohtaista
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H elmikuun 9. päivä 1944, sodan riehuessa Helsin-
gissä, Tampereen klassillisen lukion ranskan kielen 

lehtori Armas Hämäläinen laittoi Aamulehteen ilmoi-
tuksen, jossa pyydettiin ranskan kielestä ja ranskalaisesta 
kulttuurista kiinnostuneita tulemaan kokoukseen, jossa 
perustettaisiin Tampereen Ranskalais-Suomalainen seura. 
Paikalle tuli 40 kiinnostunutta ja vuoden 1944 lopussa 
yhdistyksessä oli jo 60 jäsentä.

Niinpä hieman myöhässä, 28.2.2014, vietimme seuran 
70-vuotisjuhlaa, jota kunnioittivat läsnäolollaan Ranskan 
suurlähettiläs Eric Lebédel puolisoineen. Aloitimme 
juhlavasti Raatihuoneella, jossa apulaispormestari Lee-
na Kostiainen toivotti vieraat tervetulleiksi. Hän kertoi 
Tampereen kaupungin ja seuramme yhteyksistä, erityisesti 
ranskankielisen päiväkodin ja ranskankielisen koulun osal-
ta. Kaupungilta seuramme on saanut paitsi rahallista apua 
myös työpanosta erityisesti frankofonia-viikkojen aikana. 
Apulaispormestari esitteli myös Raatihuoneen historiaa ja 
sen lukuisia taideaarteita, joita vieraat innokkaasti tutkivat. 

Suurlähettiläs Eric Lebédel piti puheen, jossa hän kiitti 
kaupungin panosta ja painotti kulttuurinvaihdon tärkeyttä.

Raatihuoneelta siirryimme juhlaillalliselle ravintola 
Henriksiin, jossa ruokailun lomassa Aline Kaihari luki kir-
joittamansa mielenkiintoisen historiikin seuran vaiheista. 
Hän oli tehnyt suuren työn käymällä läpi lukuisia seuran 
pöytäkirjoja sekä Aamulehden ilmoituksia ja artikkeleita 
ja löytänyt niistä hauskoja yksityiskohtia. Esimerkiksi seu-
ran perustaja Hämäläinen oli saanut koulussa lisänimen 
”känsä”, koska hän joutui ponnekkaasti puuttumaan 
lukusanan quinze ääntämiseen.

Iloisesta puheensorinasta päätellen juhla oli onnis-
tunut. Tästä on hyvä jatkaa ranskalaiseen kulttuuriin 
tutustumista. ◆

MarJa-leena tavi

PuheenJohtaJa

cercle franco-finlandais de taMPere

Tampereen Raatihuone: vas. seuran sihteeri Aline Kaihari, 
suurlähettilään puoliso Brigitte Lebédel, Tampereen 
apulaispormestari Leena Kostiainen, suurlähettiläs Eric 
Lebédel ja seuran puheenjohtaja Marja-Leena Tavi.

Ravintola Henriks: vas. seuran rahastonhoitaja 
Tapio Rasimus, puheenjohtaja Marja-Leena Tavi, 
suurlähettiläs Eric Lebédel, seuran sihteeri Aline Kaihari 
ja muita osallistujia, oik. mm. Ranskan instituutin 
johtaja Georges Diener.

TAMPEREEN RANSKALAIS-SUOMALAINEN 
SEURA 70 VUOTTA
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R akkaus Ranskaan on taidehisto-
rioitsija, kirjailija Anna Kortelai-

selle ehtymätön henkinen perintö, 
josta hän on ammentanut valtavasti 
iloa ja intoa. Tätä intoa ja iloa hän 
säteili myös kuulijoittensa mieliin Hä-
meenlinnan suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen järjestämässä yleisö-
tilaisuudessa helmikuisena iltana. 
Militaria-museon pienen auditorion 
50 paikkaa täyttyivät ja muutama tuoli 
piti hakea lisääkin.

Kortelaisen esitys liittyi paljolti 
hänen vuonna 2012 ilmestyneeseen 
esikoisromaaniinsa Ei kenenkään 
maassa. Romaanin päähenkilö on kir-
jailijan äidinisä, viipurilaissyntyinen 
Reino Peltonen (1906–1968), jota 
tyttärentytär ei koskaan tavannut ja 
josta ei perheen piirissä juurikaan 
puhuttu. Anna Kortelainen sai 
kuitenkin tutustua salaperäisen iso-
isän jäämistöön ja omenalaatikosta 
löytyi kiinnostavia dokumentteja 
ja valokuvia myös Reino Peltosen 
Pariisin-matkasta. Laatikon sisällöstä 
Kortelainen ammensi innoituksen 
aiheita jo ennen kuin oli tutustunut 
Ranskaan syvällisemmin.

Ei kenenkään maassa -teoksessa 
tarina on paljolti fiktiota, mutta 
asiakirjat faktaa. Faktoihin nojautuen 
Anna Kortelainen on jäljittänyt ja 
kuvannut paikkoja, joissa isoisä oli 
Pariisissa käynyt. Näitä ja perheal-
bumin Pariisin-kuvia saatiin nähdä 
PowerPoint-esityksenä Hämeenlin-
nan tilaisuudessa.

Kortelaisen romaanin kerrontaa 
on kritiikeissä kiitetty eläväksi ja ai-
nutlaatuisen samaistuvaksi, samoilla 
laatusanoilla kiitteli yleisö Kortelaisen 
esitystä.

- Anna näyttää seuraavan tätä etsii-
linjaa – johtolankojen etsintää ja 
lopulta löytymistä. Minulle tulee 
mieleen Umberto Econ Ruusun nimi ja 
Da Vinci-koodi sekä Kuningatar Loanan 
arvoituksellinen liekki, jossa mies etsii 
menneisyyttään. Esitelmän perusteel-
la Ei kenenkään maassa on kiinnostava 
kirja, pohti innokas kirjallisuuden 
ystävä Arla Jokinen.

Tilaisuuksia yleisölle ja jäsenille
Hämeenlinnan suomalais-ranskalai-
selle yhdistykselle alkanut vuosi on 
67. toimintavuosi. Yhdistys pyrkii 
edistämään Ranskan ja ranskalaisen 
kulttuurin tuntemusta kotikaupungis-

saan järjestämällä yleisötilaisuuksia, 
joista Anna Kortelaisen esitys oli 
tämän vuoden ensimmäinen. Seuraa-
va on toukokuussa Osmo Pekosen 
esitelmä ruotsalaisen sotamarsalkka 
ja valtiomies Kurt von Stedingkin 
monivaiheisesta elämästä Ranskassa, 
Amerikassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Yhdistys toimii mielellään yhteis-
työssä muiden hämeenlinnalaisten 
yhdistysten kanssa. Kirjallisuusai-
heisten esitelmätilaisuuksien yh-
teistyökumppani on useimmiten 
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto.

Jäsenistölle on maaliskuussa vii-
ninmaisteluilta (Château Carsin) sekä 
tänäkin vuonna tuttuja ja suosittuja 
tapahtumia, kuten perinteinen pique-
nique luonnonkauniin Aulangon 
maisemissa sekä marraskuussa viinin 
ja herkkujen maistelua ja rattoisaa 
tunnelmaa tarjoava Beaujolais nouveau 
-ilta.

Jäseniä yhdistyksessä on nyt 73: 
tällä jäsenmäärällä se on neljännellä 
sijalla Suomen 26 yhdistyksen jou-
kossa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Arja 
Koski jäi pois Suomi-Ranska yh-
distysten liiton hallituksesta oltuaan 
mukana täyden kauden eli yhdeksän 
(3 x 3) vuotta. Hänet valittiin liit-
tokokouksen varapuheenjohtajaksi 
vuodeksi 2014. Arja Kosken tilalle 
liiton hallitukseen valittiin Hämeen-
linnan yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Sinikka Ritoranta. ◆

tuula heinänen

häMeenlinnan suoMalais-
ransKalainen yhdistys

Anna Kortelainen tempaisi kuulijansa 
eläytymään isoisän Pariisin-kokemuksiin

Anna Kortelainen Pariisin junassa
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Pitkän linjan esiintyvä taiteilija, 
pianisti Marita Viitasalo vieraili 
konsertoimassa Joensuun suomalais-
ranskalaisen yhdistyksen kutsumana 
26.3. Hän toi esiintymisellään 
Joensuun frankofonia-kuukauteen 
”Kuutamon katselijoiden terassin”, 
yhden esittämänsä Debussyn preludin 
mukaisesti. 

M arita Viitasalo on käynyt 
oppikoulunsa Joensuussa, 

jossa hän esiintyi jo kouluaikanaan 
lahjakkaana pianistina – ja harmittelee 
muuten sitä, että ranskan opiskelu 
silloin jäi vain vuoden mittaiseksi. 
Hän kulki jonkin aikaa Kuopiossa 
pianotunneilla myös nuoruuden 
ystävänsä – nykyisen Ranskan kun-
niakonsulin – Outi Savonlahden 
kanssa, joka myöhemmin järjesti 
hänelle konsertteja eri kaupungeissa. 

Miksi Debussy?
- Aloin soittaa hänen teoksiaan jo 
murrosiässä. Silloinen opettajani 
antoi tehtäväksi muutaman Debus-
syn kappaleen. Ihastuin heti tähän 
musiikkiin: se oli todella pianistista. 
Debussy on saanut pianon kukki-
maan: värit, sävyt ja sointielementit 
ovat siinä keskeisiä ja aivan upeita. 
Soitin 12 Preludia, ns. 1. kirjaa, jo 
1980-luvulla. Hänen musiikkinsa 
on teknisesti vaativaa, mutta se on 
tuntunut sormissani aina luontevalta. 
”Reflets dans l’eau” oli ensimmäisiä 
kappaleita, joita jopa sisareni muis-
televat nuoruuden esiintymisistäni 
elävästi. 

Mitä muuta ranskalaista on ollut 
ohjelmassasi? 
- Olen soittanut Maurice Ravelin ko-
ko pianotuotannon. Hänen 100-vuo-
tissyntymäpäivänään vuonna 1975 
olin Pariisissa Suomen edustajana 
ja Ylen lähettämänä, kun Euroopan 
yleisradioyhtiö järjesti katselmuksen 
ja kilpailun, johon osallistuin.

- Oopperalaulaja Soile Isokosken 
kanssa olen myös usein konsertoinut 
Ranskassa, viimeksi kesällä 2012 
Pariisin oopperan auditoriosalissa, 
jossa esitimme Debussyn laulusarjan 
”Ariettes oubliées”. Piano-osuutta 
ranskalaisyleisö kiitteli silloin erityi-
sesti. Ensimmäinen CD-levynikin 
sisälsi juuri Debussyn Preludien 1. 
kirjan sekä Ravelin pianomusiikkia. 
Tarmo Kunnas, joka toimi Pariisin 
Suomi-instituutin upeana johtajana 
1990-luvulla, otti minut usein vas-
taan lämpimästi, ja konsertoin siellä 

mm. Trio Finlandian (viulu, sello ja 
piano) kanssa Einar Englundin juhla-
vuonna. Ystävystyminen muutamien 
ranskalaisten kanssa esiintymisteni 
yhteydessä on muuten auttanut 
minua usein selviytymään – ei aina 
niin yksinkertaisista – ranskalaisten 
hienostuneista kuvioista ja byrokra-
tian kiemuroista, näin vielä EU:n 
aikanakin! Näitä yhteyksiä pidän 
mielelläni yllä edelleen.

- Merkittävä työ oli myös aikanaan 
Suomen Television tuottama ohjel-
masarja ”Ikuistettuja silmänräpäyk-
siä”, jossa esiteltiin Monet’n tauluja 
ja soitin Debussyn Preludien 1. kirjan, 
premier livre, omana tulkintanani. 

- Suunnitelmiini kuuluu levyttää 
lähiaikoina myös Debussyn Preludien 
2. kirja, jota tämä konserttinikin jo 
ennakoi. Ne ovat syntyneet 1910–
1913, hänen myöhäisellä ajallaan, 
ja ovat siis ikään kuin Debussyn 
testamentti. 

Joensuun konsertissa kuultiin mm. 
Suite Bergamasque vuodelta 1890, 
joka sisältää kaikkien tunteman ”Clair 
de lune” -kappaleen. Konsertin oh-
jelmaan sisältyi lisäksi Chopinin mu-
siikkia, jonka Marita Viitasalo katsoo 
kuuluvan läheisesti yhteen Debussyn 
kanssa; Chopin asui pitkään Pariisissa 
ja hänen musiikillaan on selvästi ollut 
suuri vaikutus Debussyn tuotantoon. 
Mainittakoon vielä, että Joensuun 
suomalais-ranskalaisen yhdistyksen 
konsertin kuulijoille kokoama ja Antti 
Häyrysen elävän asiantuntevasti kir-
joittama esittelyvihkonen oli parasta 
mahdollista musiikin frankofonia-
antia! ◆

siniKKa Marila

Debussyn kuutamoa ja frankofoniaa 
Joensuussa
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M aineikkain nykysäveltäjämme 
Kaija Saariaho täytti äskettäin 

60 vuotta. Häntä juhlittiin sekä Hel-
singissä että Pariisissa, jossa hän on 
tehnyt suuren osan elämäntyöstään. 
Cité de la Musique omisti Saa-
riaholle huhtikuussa 2013 Domaine 
privé -nimisen teemaviikon, jossa 
esitettiin hänen keskeisiä teoksiaan 
kuten baletti Maa ja konserttiversio 
oopperasta Émilie. Saariahon rinnalle 
juhlaviikon konsertteihin toiseksi 
suomalaissäveltäjäksi oli kelpuutettu 
Jean Sibelius. Heidän musiikkiaan 
tulkitsivat Avanti!, Ensemble Inter-
contemporain sekä Ranskan radion 
filharmoninen orkesteri.

Kaija Saariaho on asunut Pariisissa 
vuodesta 1982 lähtien. Saariahon ja 
hänen säveltäjämiehensä Jean-Bap-
tiste Barrièren keskeinen työskente-
lyforumi on ollut IRCAM-instituutti. 
Saariahon monet teokset on sävelletty 
ranskankielisiin teksteihin. Mainitta-
koon oopperat Amour de loin (2000), 
Adriana Mater (2005) ja Émilie (2010) 
sekä oratorio La Passion de Simone 
(2006), joiden kaikkien libreton on 
kirjoittanut Ranskan Akatemian ny-
kyinen jäsen Amin Maalouf.

Kaija Saariahon elämänkaaresta 
ja tuotannosta saa käsityksen Pekka 
Hakon toimittamasta juhlakirjasta 
Aistit, uni, rakkaus (2012). Ranskassa 
hänelle omistettiin Tempus perfectum 

-lehden erikoisnumero. Lisäksi järjes-
tettiin 26. huhtikuuta kansainvälinen 
tutkijaseminaari, jonka tulokset niin 
ikään julkaistaan kirjana. Suomalai-
set osallistujat olivat FT Liisamaija 
Hautsalo, FT, YTT Osmo Pekonen, 
FT Juha Torvinen ja FT Susanna 
Välimäki.

Konferenssin erityisteemana oli 
tutkia Saariahoa synesteettisenä sävel-
täjänä, joka on saanut paljon vaikut-
teita kirjallisuudesta ja kuvataiteista. 
Hänen teoksissaan keskeisessä osassa 

Juhlaseminaarin suomalaisjoukkue. Vasemmalta Juha Torvinen, Kaija Saariaho, 
Susanna Välimäki, Liisamaija Hautsalo ja Osmo Pekonen.

Kaija Saariahoa juhlittiin Pariisissa

ovat värit ja valot, unelmat ja mys-
teerit, revontulet ja taivaankappaleet. 
Monet suomalaissäveltäjät tulkitaan 
muitta mutkitta luonnonmystikoiksi, 
mutta Kaija Saariahon moniker-
roksisesta tuotannosta löytyy myös 
vuoropuhelua monien ranskalaisten 
kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden 
kanssa. ◆

osMo PeKonen
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P ieni mutta pirteä joukko Turun 
cercleläisiä (ja yksi Kaarinan-

Piikkiön Suomi-Ranska seurasta) 
teki matkan Helsinkiin marraskuussa 
2013, entiseen Ranskan kulttuu-
rikeskukseen, nykyiseen Ranskan 
instituuttiin. Meidät ottivat vastaan 
instituutin johtaja Georges Diener, 
kieliattasea Sophie Cécilia ja tie-
de- ja korkeakouluattasea Sandrine 
Testaz.

Instituutin ja sen kirjaston esitte-
lyn jälkeen käytiin vilkas keskustelu 
Turun Cerclen monista erilaisista 
mahdollisuuksista käyttää instituutin 
palveluksia hyväkseen. Erityisesti 
korostettiin sitä, ettei instituutti saisi 
olla liian Helsinki-keskeinen.

Vierailun jälkeen kävimme lou-
naalla ja tutustumassa Valokuvatai-
teen museoon.

Onnistunut reissu! ◆

de mieux profiter des services variés 
offerts par l’Institut. On a accentué 
particulièrement le fait que l’Institut 
et ses fonctions ne devraient pas être 
trop centrés sur Helsinki.

Après la visite à l’Institut, on a 
déjeuné et fait une visite au Musée 
de la Photographie pour voir l’expo-
sition ”Illusion et Surréalisme”. 
Voir l’image ”Amants au bord de 
la rivière”.

Bref, l’excursion était très réussie ! ◆

teKsti: Matti Pösö Ja Mari rePo

Kuva: ilKKa JouKanen

Visite à l’Institut français de Finlande à Helsinki – 

Turkkulaine Helsingiss

Turkulaisilla Mari Revolla ja Markku 
Äärimaalla oli hauskaa Helsingissä. 
Deux membres du Cercle français 
de Turku Mari Repo et Markku 
Äärimaa se sont bien amusés à 
Helsinki.

U n petit groupe actif  des membres 
du Cercle de Turku a fait une 

excursion à Helsinki, à l’Institut fran-
çais de Finlande, antérieurement le 
Centre Culturel français. Nous avons 
été très chaleureusement accueillis 
par le dirécteur de l’Institut, M. 
Georges Diener, l’attachée de coo-
pération scientifique et universitaire, 
Mme Sandrine Testaz et l’attachée 
de coopération pour le français, Mme 
Sophie Cécilia.

Après la présentation des locaux 
et des fonctions de l’Institut et de la 
bibliothèque, on a eu une conversa-
tion vivante et animée sur les diverses 
possibilités pour le Cercle de Turku 
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S einäjoen Suomi-Ranska yhdis-
tyksellä on jo vuosikymmenen 

ollut tapana kokoontua yhtenä 
talvisena lauantaina valmistamaan 
ja nauttimaan kunnon ranskalainen 
päivällinen. Menestys on aina ollut 
taattu. Käytössä on Marttilan ylä-
koulun kotitalousluokka, jonka tilat 
hieman rajoittavat osallistujamäärää: 
noin kaksikymmentä henkilöä mah-
tuu mukaan. Osallistujat jakaantuvat 
ruokalistan mukaan viiteen–kuuteen 
työryhmään.

Ruokalista on aina ennakkoon 
suunniteltu; tarveaineet lasketaan ja 

hankinnat tehdään niiden mukaan 
lauantai-aamuna. Erikoisempien 
raaka-aineiden saatavuus varmiste-
taan tietenkin ennakkoon.

Tänä vuonna saatiin jo kolmannen 
kerran nauttia vierailija Jarmo Kehus-
maan laatima menu. Sen aihe sopikin 
hyvin, kun kyseessä oli Languedocin 
alueen inspiroima menu. Seuran 
Ranskan-matka muutama vuosi sitten 
suuntautui juuri tuolle alueelle.

Jarmon Menu ei ole koskaan 
pelkkä menu, vaan siihen liittyy 
laaja, hauska, kulttuurihistoriallinen 
esitelmä, joka tilaisuuden alussa on 

Journée gastronomique languedocienne

jo ”puoli ruokaa”. Ruokalajit, niiden 
syntyhistoria ja valmistusprosessit 
käydään läpi ja sitten kääritään hihat 
ja ruvetaan hommiin.

Ruokien valmistus kestää yleensä 
noin kolme tuntia kattauksineen. Sa-
man verran jää sitten aikaa ruokien ja 
juomien nauttimiseen. Kokkauspäivä 
alkaa klo 12.30 ja seitsemäksi on salit 
siivottu. ◆

yrJänä elonheiMo

PuheenJohtaJa

seinäJoen suoMi-ransKa yhdistys

Journée gastronomique 
languedocienne

Le samedi 1er février 2014 
à Seinäjoki

MENU

Brandade de morue de Nîmes
Coquilles Saint-Jacques au 
Noilly-Prat
Œufs et tomates mimosas
Tarte aux tomates
Rôti de porc au lait et à la sauge
Gratinée de choux verts
Gâteau au chocolat
Massepain
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11 - Réussir en France : Johanna Gullichsen

ÉLÉGANCE DISCRETE 
DU DESIGN JG

Dans les tissus de Johanna Gullichsen, se ma-
rient la simplicité de la beauté nordique et l’élé-
gance de l’artisanat.

D
R

L’artisan et créatrice Johanna 
Gullichsen partage sa vie 
entre la Finlande et la France 
depuis 1997. Créatrice de 
tissus,  de décorations d’inté-
rieurs, de sacs et de linge de 
maison, elle est propriétaire 
de deux boutiques portant 
son nom, à Paris et à Hel-
sinki. Johanna n’aime guère 
évoquer les bons et mauvais 
côtés des deux pays.
- Je suis à Paris volontaire-
ment, dit-elle.
Johanna mène sa vie aussi 

bien à Paris qu’à Helsinki 
et se sent chez elle dans les 
deux capitales. Elle se rend 
à pied de chez elle à sa bou-
tique en France comme en 
Finlande. Ce n’est que la 
durée qui varie : à Paris du 
14ème au 6ème, ça prend 30 
minutes, dans sa ville natale 
juste 15. Travailler dans son 
magasin, quand elle le peut, 
lui procure une vie sociale 
intense et elle veut être calme 
une fois rentrée à la maison, 
affirme-t-elle.

Manteau brun 
de Vuokko 
et dunes de sable
C’est à l’âge de 11 ans qu’elle 
a eu son premier contact avec 
la France, lors de son premier 
voyage à l’étranger. Elle 
passa Noël avec sa famille 
à Grasse, chez sa grand-
mère paternelle, qui n’était 
personne d’autre que Maire 
Gullichsen, une des plus 
grandes mécènes du design 
finlandais et co-fondatrice de 

Lexique :
Se marier : bien aller ensemble
Un artisan : une personne qui 

travaille avec ses mains
Guère : pas beaucoup, peu

Mener : gérer
14ème et 6ème : des arrondisse-

ments de Paris (des districts)
Ville natale : ville où l’on est né

Procurer : apporter
Grasse : ville du sud de la 

France en Provence
Paternel : de son père

Un mécène : quelqu’un qui aide 
un projet à se développer

Par Susanna Luoto
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d’Yyteri près de Pori. 
Alors j’ai dessiné ces 
énormes dunes jaunes 
qui remplissent toute 
une double page de 
mon cahier quadrillé. 
Et quand ma profes-
seur les a vues elle s’est 
juste contentée de dire « 
Qu’est-ce que c’est que 
ces grosses pommes de 
terre ? »
Ce fut un moment cru-
cial pour Johanna. Elle 
se rendit compte que 
les adultes ne com-
prenaient pas toujours 
tout, qu’ils n’avaient 

pas tout le temps raison. Aussi, elle 
fut surprise que des matières artis-
tiques manquaient de liberté, dans 
une école française !

Chez sa sœur 
sur l’île de Cité

Après avoir obtenu son bac en 
1977, Johanna a été admise à l’uni-
versité de Helsinki pour étudier le 
français, le suédois, l’histoire de 
l’art et la littérature. Son avenir 
n’était pas encore totalement cla-
rifié car parallèlement elle prenait 
des cours de dessin, de peinture, 
de sculpture et d’arts graphiques 
à l’école d’Art et Design de Hel-
sinki. Au fil du temps, elle se sentit 
plus attirée par l’artisanat que la 
lecture. Elle décida finalement de 
s’inscrire à l’école d’artisanat de 
Porvoo pour apprendre le tissage. 
Fascinée par le travail de création 
artisanale, elle voulut élargir ses 
connaissances en étudiant la me-
nuiserie et plus tard, la tapisserie. 
Elle voulait connaître l’intégralité 
des processus.
- Souvent lorsque j’étais étudiante, 
je me demandais pourquoi on pas-
sait autant de temps sur les généra-
lités. J’aurais voulu aller plus vite 
au cœur des choses, dit-elle.
Ces « généralités » ne sont quand 
même pas complètement sans im-
portance. Aujourd’hui, Johanna 
assure qu’elle est plutôt contente 
d’avoir étudié autant de matières.
- Lors de mes visites dans les mu-
sées ou les galeries d’art, je profite 
beaucoup d’avoir étudié l’histoire 
de l’art.

Lexique :

Artek : entreprise finlandaise de 
design d’ameublement

Marimekko : une grande 
marque finlandaise de design 

dans le secteur de l’habillement, 
des textiles et de la décoration 

intérieure
En plein air : dehors

Une crèche : la scène de la 
naissance de Jésus Christ dans 

la religion chrétienne
Une messe : une cérémonie 

religieuse
Une dune : une colline de sable

Quadrillé : marqué de lignes 
verticales et horizontales

Se contenter de : se limiter à
L’île de la Cité : cette île est 

située sur la Seine (le fleuve) au 
cœur de Paris

Porvoo : ville située à l’Ouest 
de Helsinki, environ à 50 

kilomètres
Le tissage : action d’entasser 
des fils pour en faire un tissu
La menuiserie : le travail du 

bois
La tapisserie : les tissus qui 

décorent les murs
Une matière : un sujet

Punavuori : quartier du centre-
ville de Helsinki
Résider : vivre

Nouer : se faire, avoir, obtenir
Proposer : vendre

Au fur et à mesure : petit à petit
Gagner du terrain : progresser
Se consacrer à : passer tout son 

temps à faire quelque chose
Auparavant : avant

Un métier à tisser : une ma-
chine mécanique pour créer 

des tissus
Informatisé : qui utilise l’infor-

matique
Marginal : sans importance

Une existence : une vie
Sain : positif

Des tas : beaucoup
Une rayure : un trait

Ecraser : presser, rendre plus 
petit

Fondre : devenir liquide
Un coin : un angle

Pliable : qui se plie en plusieurs 
morceaux pour prendre moins 

de place

se souvient de repas en plein 
air en décembre ou encore 
d’une crèche vivante à la 
messe de minuit, des expé-
riences rares, pour quelqu’un 
né en Finlande. 
Grasse n’était pourtant pas 
son premier contact avec la 
langue française. Johanna est 
allée à l’Ecole Française de 
Helsinki de six à onze ans et 
se souvient toujours d’une le-
çon qui lui a ouvert les yeux.
- C’était lors de la leçon de 
géographie quand il fal-
lait dessiner des dunes de 
sable. J’étais enthousiaste, 
car j’en avais vues lors de 
mes vacances sur les plages 

la compagnie et galerie Artek 
avec l’architecte Alvar Aalto 
et son épouse. 
- Nous sommes allés à Ma-
rineland à Antibes pour voir 
des dauphins…et je me sou-
viens que je portais un man-
teau brun de chez Vuokko, 
(une marque emblématique 
finlandaise dans l’esprit Ma-
rimekko), raconte-t-elle.
La France c’était l’été en hi-
ver pour la jeune Johanna qui 

D
R

D
R
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Au milieu des années 80, 
Johanna rendit visite à sa 
sœur Maire, pianiste, qui 
résidait à la Cité interna-
tionale des Arts de Paris. 
C’était pendant cette visite 
qui dura quelques mois que 
Johanna se rendit compte à 
quel point elle avait oublié 
son français. Une décou-
verte qui ne l’a plus laissé 
tranquille.

Du home-studio à la 
boutique et aux bou-
tiques

Avant de lancer son maga-
sin dans le quartier chic de 
Punavuori, où elle se trouve 
toujours, elle ouvre d’abord, 
en 1989, sa première bou-
tique à Helsinki, « un home 
studio » dans lequel elle ré-
side. Quatre ans plus tard, 
elle passe 2-3 mois à Paris, 
puis ses visites se répètent 
et finalement en 1997, elle 
est prête pour l’ouverture 
du magasin JG à Paris au 74 
rue du Cherche-Midi dans le 
6ème arrondissement. L’ou-
verture du magasin était 
précédée par la Biennale 
des éditeurs de la décoration 
à laquelle Johanna participe 
pour présenter ses tissus et 
surtout nouer des contacts. 
Au départ, elle proposait en 
plus de ses propres produits 
une petite sélection des plus 
beaux objets du design fin-
landais, notamment le pot de 
lait blanc créé par sa grand-
mère pour Artek. Mais au 
fur et à mesure, la marque 
JG gagna du terrain à l’in-
ternational et le nombre de 
produits signés par Johanna 
augmenta et ainsi, elle dé-
cida de se consacrer entière-
ment à ses propres créations. 
Aujourd’hui ses clients se 
trouvent notamment en Eu-
rope et au Japon, pays pour 
lequel elle a dû créer un site 
en japonais.

15 ans après

En octobre 2012, Johanna a 
fêté les 15 ans de sa boutique 
parisienne. Depuis qu’elle 
s’est consacrée entièrement à 
ses propres produits, les tissus 
sont devenus les produits les 
plus vendus, même à Paris.
Car Johanna ne s’intéresse 
pas uniquement à la création 
des modèles, elle se passionne 
surtout pour les divers aspects 
de la fabrication des tissus, 
qu’il s’agisse de la technique, 
du matériel ou de l’utilisation 
finale. Ainsi, elle apprécie 
quand ses clients savent et 

La marque Johanna Gullichsen

Il y a à peine 15 ans que Johanna Gullichsen a créé sa collection de tissus de tapisserie 
d’ameublement du nom de Normandie. Les rayures fines forment des diagrammes optiques 
écrasant le caractère unidimensionnel du tissu, lui donnant à la fois la surface et aussi la 
profondeur. Bref : un espace. Les traits hypnotiques de Normandie amènent à penser aussi 
à la peinture, notamment celle de Victor Vasarely, le père de l’op art (art optique). Les traits 
qui semblent bouger rendent le tissu idéal pour couvrir une multitude de formes avec une 
souplesse incontestable. Comme si le tissu avait fondu sur le meuble n’oubliant aucun coin.   
Même si Gullichsen a créé plusieurs autres tissus après Normandie, c’est encore et toujours 
Normandie qui continue de renaître dans les nouveaux produits de l’artisan-créatrice fin-
landaise : en housse de fauteuil Papillon, en matelas pliable, en sacs ou encore en maniques.  
Eos, Helios, Nereus, Selene, Tithonus sont les noms des motifs divers de Normandie.
En Finlande
Fredrikinkatu 18, 00120 Helsinki

En France
74, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris 

veulent travailler ou trans-
former ses tissus pour leurs 
propres créations.
La production et le tissage 
se font toujours en Finlande. 
Auparavant, elle utilisait sur-
tout des métiers à tisser dans 
la création des nouveaux 
modèles, mais aujourd’hui 
ce travail est de plus en plus 
informatisé.
- Avant il me fallait des ou-
tils en bois, mais maintenant, 
ils ont été remplacés par les titude de Johanna.
nouvelles technologies.
Grâce à elles, l’importance 
du lieu est devenue relative, 
sinon marginale. Ainsi, elle 

partage son existence de ma-
nière égale entre la France et 
la Finlande.
Quand elle se souvient de ce 
qu’elle espérait de sa vie en 
France, Johanna se contente 
de dire :
- Je n’avais pas vraiment 
d’attentes précises. Plutôt 
des craintes.
Heureusement ces peurs ne 
se sont jamais confirmées ce 
qui est aussi dû à la saine at-

- Grâce à mon accent, on 
m’excuse des tas de choses.
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d’Yyteri près de Pori. 
Alors j’ai dessiné ces 
énormes dunes jaunes 
qui remplissent toute 
une double page de 
mon cahier quadrillé. 
Et quand ma profes-
seur les a vues elle s’est 
juste contentée de dire « 
Qu’est-ce que c’est que 
ces grosses pommes de 
terre ? »
Ce fut un moment cru-
cial pour Johanna. Elle 
se rendit compte que 
les adultes ne com-
prenaient pas toujours 
tout, qu’ils n’avaient 

pas tout le temps raison. Aussi, elle 
fut surprise que des matières artis-
tiques manquaient de liberté, dans 
une école française !

Chez sa sœur 
sur l’île de Cité

Après avoir obtenu son bac en 
1977, Johanna a été admise à l’uni-
versité de Helsinki pour étudier le 
français, le suédois, l’histoire de 
l’art et la littérature. Son avenir 
n’était pas encore totalement cla-
rifié car parallèlement elle prenait 
des cours de dessin, de peinture, 
de sculpture et d’arts graphiques 
à l’école d’Art et Design de Hel-
sinki. Au fil du temps, elle se sentit 
plus attirée par l’artisanat que la 
lecture. Elle décida finalement de 
s’inscrire à l’école d’artisanat de 
Porvoo pour apprendre le tissage. 
Fascinée par le travail de création 
artisanale, elle voulut élargir ses 
connaissances en étudiant la me-
nuiserie et plus tard, la tapisserie. 
Elle voulait connaître l’intégralité 
des processus.
- Souvent lorsque j’étais étudiante, 
je me demandais pourquoi on pas-
sait autant de temps sur les généra-
lités. J’aurais voulu aller plus vite 
au cœur des choses, dit-elle.
Ces « généralités » ne sont quand 
même pas complètement sans im-
portance. Aujourd’hui, Johanna 
assure qu’elle est plutôt contente 
d’avoir étudié autant de matières.
- Lors de mes visites dans les mu-
sées ou les galeries d’art, je profite 
beaucoup d’avoir étudié l’histoire 
de l’art.

Lexique :

Artek : entreprise finlandaise de 
design d’ameublement

Marimekko : une grande 
marque finlandaise de design 

dans le secteur de l’habillement, 
des textiles et de la décoration 

intérieure
En plein air : dehors

Une crèche : la scène de la 
naissance de Jésus Christ dans 

la religion chrétienne
Une messe : une cérémonie 

religieuse
Une dune : une colline de sable

Quadrillé : marqué de lignes 
verticales et horizontales

Se contenter de : se limiter à
L’île de la Cité : cette île est 

située sur la Seine (le fleuve) au 
cœur de Paris

Porvoo : ville située à l’Ouest 
de Helsinki, environ à 50 

kilomètres
Le tissage : action d’entasser 
des fils pour en faire un tissu
La menuiserie : le travail du 

bois
La tapisserie : les tissus qui 

décorent les murs
Une matière : un sujet

Punavuori : quartier du centre-
ville de Helsinki
Résider : vivre

Nouer : se faire, avoir, obtenir
Proposer : vendre

Au fur et à mesure : petit à petit
Gagner du terrain : progresser
Se consacrer à : passer tout son 

temps à faire quelque chose
Auparavant : avant

Un métier à tisser : une ma-
chine mécanique pour créer 

des tissus
Informatisé : qui utilise l’infor-

matique
Marginal : sans importance

Une existence : une vie
Sain : positif

Des tas : beaucoup
Une rayure : un trait

Ecraser : presser, rendre plus 
petit

Fondre : devenir liquide
Un coin : un angle

Pliable : qui se plie en plusieurs 
morceaux pour prendre moins 

de place

se souvient de repas en plein 
air en décembre ou encore 
d’une crèche vivante à la 
messe de minuit, des expé-
riences rares, pour quelqu’un 
né en Finlande. 
Grasse n’était pourtant pas 
son premier contact avec la 
langue française. Johanna est 
allée à l’Ecole Française de 
Helsinki de six à onze ans et 
se souvient toujours d’une le-
çon qui lui a ouvert les yeux.
- C’était lors de la leçon de 
géographie quand il fal-
lait dessiner des dunes de 
sable. J’étais enthousiaste, 
car j’en avais vues lors de 
mes vacances sur les plages 

la compagnie et galerie Artek 
avec l’architecte Alvar Aalto 
et son épouse. 
- Nous sommes allés à Ma-
rineland à Antibes pour voir 
des dauphins…et je me sou-
viens que je portais un man-
teau brun de chez Vuokko, 
(une marque emblématique 
finlandaise dans l’esprit Ma-
rimekko), raconte-t-elle.
La France c’était l’été en hi-
ver pour la jeune Johanna qui 
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ENA on monen tuntema ly-
henne. Etenkin Ranskassa 

“enarkit” ja ENA (École Nationale 
d’Administration, eli Ranskan kansal-
linen hallintokorkeakoulu) herättävät 
monenlaisia – osin ristiriitaisiakin – 
mielikuvia: Monille enarkit edustavat 
huippuosaamista, lojaalia ja vaikutus-
valtaista virkamieskuntaa, yhteiskun-
nan eri aloille ulottuvaa ranskalaista 
hyvä veli -verkostoa. Toisille taas 
ENA on elitismin ja meritokratian 
linnake – eräänlainen sisäpiiri, johon 
harvalla on pääsy. ENA:n roolista, 
opetuksesta ja “demokratisoitumi-
sesta” käydäänkin Ranskassa jatkuvaa 
kiivastakin keskustelua.

Oli niin tai näin, Ranskan kan-
sallisella hallintokorkeakoululla on 
ollut keskeinen asema ranskalaisen 
yhteiskunnan kehityksessä. ENA 
on yksi noin 200 alueellisesta tai 
valtakunnallisesta korkeakoulusta, 
joita kutsutaan yhteisellä nimikkeellä 
“Grandes Écoles”. Nämä muodos-
tavat yliopistolaitokselle rinnak-
kaisen postgraduate-koulutusväylän. 
Se eroaa yliopistoista mm. siinä, 
että nämä korkeakoulut valmistavat 
suoraan ammattiin ja sisäänpääsy 
perustuu vaativiin sisäänpääsykokei-
siin. ENA:n lisäksi muita Grandes 
Écoles -opinahjoja ovat mm. École 
Polytechnique, École Nationale des 
Ponts et Chaussées (insinöörit), 
École Speciale Militaire de Saint-Cyr 
(sotilasakatemia), École Nationale 
de la Magistrature (tuomarit), École 
Normale Supérieure (opettajat, tut-
kijat), École des Arts et Métiers Paris 
(taideteollisuus).

ENA:n pääpaikka on nykyisin 
Strasbourgissa. Se on yksi maailman 

merkittävimmistä korkeakouluista 
hallinnon ja yhteiskuntapolitiikan 
alalla. Koulu sijoittuu kärkikastiin yli-
opistojen kansainvälisissä vertailuissa. 
Koulun perusti pääministeri Charles 
de Gaulle v. 1945 Ranskan neljännen 
tasavallan raunioille. Tavoitteena oli 
uudistaa pirstoutunut virkamiesten 
rekrytointijärjestelmä, luoda Rans-
kaan yhtenäinen virkamieseliitti ja 
kehittää hallinnon koulutustasoa. 
Koulu on tässä myös onnistunut. Se 
on käytännössä ainoa kanava, jonka 
kautta Ranskassa voi päästä johtavaan 
asemaan virkamieskunnassa. Myös 
merkittävä osa Ranskan poliittisista 
johtajista on ENA:n käyneitä ja lisäksi 
n. 30 prosenttia ranskalaisista enar-
keista toimii liike-elämän ja kansain-
välisten järjestöjen johtotehtävissä. 
Koulun lähes 70-vuotisen olemassa-
olon aikana yli 6 000 ranskalaista on 
suorittanut sen pitkän oppimäärän.

Jo varhaisessa vaiheessa ENA:n 
koulutus kytkettiin Ranskan kieli-, 
kulttuuri- ja ulkopolitiikkaan. Osaksi 
myös anglosaksisen vaikutusvallan 
kasvun vastapainoksi, Ranskan kan-
sainvälisten yhteyksien edistämiseksi 
ja ranskankielisten hallintoverkos-
tojen kehittämiseksi ENA-opinnot 
avattiin myös eräiden muiden maiden 
kansalaisille. Tähän mennessä koulun 
onkin suorittanut runsaat 3 000 ulko-
maalaista lähes 130 maasta. 

ENA-opinnot ovat vaativia post-
graduate-opintoja. Ne koostuvat 
sekä laaja-alaisista kurssijaksoista että 
yhdestä tai useammasta työharjoitte-
lusta EU-instituutioissa ja Ranskan 
keskus- ja/tai paikallishallinnossa. 
Opetuskieli on ranska. Valitun kurs-
sijakson pituus (8 tai 18 kk) riippuu 

hakijan aikaisemmasta työkokemuk-
sesta siten, että uran alkuvaiheessa 
olevat hakeutuvat pidemmille ja 
kokeneemmat lyhyemmille kursseil-
le. Opinnoissa käsitellään taloutta, 
hallintoa, ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa sekä 
EU-oikeutta ja kansainvälistä oikeut-
ta. Käytännön harjoitusten kautta 
kehitetään EU:n, julkishallinnon ja 
yksityisten yritysten päätöksenteon 
valmistelussa tarvittavia taitoja. Tie-
toja ja taitoja testataan kirjallisissa ja 
suullisissa kuulusteluissa. Opinto-
jen aikana laaditaan opinnäytetyö. 
ENA:n läpäisseet ranskalaiset asete-
taan paremmuusjärjestykseen, ja he 
sijoittuvat sitten valintansa mukaan 
Ranskan hallinnossa heille varatuil-
le, kiintiöidyille avoimille paikoille. 
Halutuimmat ja parhaiksi “rankatut” 
hallinnonalat ovat tilintarkastustuo-
mioistuin, valtakunnanneuvosto, 
ulkoasiainministeriö ja valtiovarain-
ministeriö.

Ranskan hallintokulttuurin tunte-
mus on tärkeää, koska sen pohjalta 
on luotu EU:n toimielinten ja useiden 
kansainvälisten järjestöjen hallinto. 
Etelä-Euroopan maiden lisäksi vas-
taavia hallintokäytäntöjä noudatetaan 
mm. Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa, missä 
myös suomalaiset yritykset pyrkivät 
laajentamaan toimintaansa.

Koska jokaiselle vuosikurssil-
le osallistuu myös ulkomaalaisia, 
ENA:n opiskeluyhteisö on hyvin kan-
sainvälinen. Opiskelu tarjoaa siten hy-
vät mahdollisuudet verkottumiseen. 
Jokainen vuosikurssi valitsee itselleen 
myös nimen jonkin ranskalaisen 
merkkihenkilön tai -tapahtuman 

ENARKIT – KEITÄ HE OVAT?
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mukaan. Näin saman kurssin käyneet 
muodostavat laajemman “enarkkiver-
koston” sisällä oman sisärenkaansa, 
jonka jäsenet tunnistavat toisensa ja 
pitävät yhteyttä maailmanlaajuisesti.

Vuonna 1976 pääministeri Kalevi 
Sorsan aloitteesta solmittiin Suomen 
ja Ranskan välinen sopimus, jonka 
mukaan myös suomalaisilla on mah-
dollisuus hakeutua opiskelemaan 
ENA:ssa. Sen jälkeen koulun pitkän 
tai lyhyen oppimäärän on suorittanut 
vajaat 30 suomalaista – enemmän 
kuin muista Pohjoismaista. Vaikka 
meistä suomalaisista enarkeista val-
taosa toimii johtavissa tehtävissä ul-
koasiainhallinnossa, heitä toimii ja on 
toiminut myös työ- ja elinkeinohallin-
non, maa- ja metsätaloushallinnon, 
valtiontalouden tarkastusviraston, 
eduskunnan ja kansainvälisten jär-
jestöjen tehtävissä.

Perisuomalaiseen tapaan ENA:sta 
valmistuneet suomalaiset perustivat 
jo vuonna 1985 alumniyhdistyksen, 
joka kuuluu enarkkien kansainvä-
liseen federaatioon. Se on ENA:n 
ulkomaisista alumniyhdistyksistä 
kolmanneksi vanhin. ENA:n entiset 
suomalaiset oppilaat ry on myös pit-
kään ollut Suomi-Ranska yhdistysten 
liiton jäsenjärjestö. Yhdistyksemme 
toimii paitsi suomalaisten enarkkien 
yhdyssiteenä myös yhteydenpito-
kanavana ENA:an ja sen muihin 
alumneihin ympäri maailmaa. 

Yhdistys edistää Suomen ja Rans-
kan yhteiskuntien välisiä yhteyksiä 
ja Ranskan kielen ja kulttuurin 
tuntemusta Suomessa, mikä osal-
taan helpottaa yhteydenpitoa myös 
Euroopan unioniin ja niihin maihin, 

missä ranskaa puhutaan joko virallise-
na kielenä tai se on muutoin yleisesti 
käytössä. Yhdistys on vuosikymmen-
ten kuluessa muotoutunut tärkeäksi 
sillaksi Suomen ja Ranskan suhteissa. 
Toimintansa puitteissa yhdistys jär-
jestää mm. ranskalaisten vaikuttajien 
luentotilaisuuksia Suomessa, ja se 
toimii kiinteässä yhteistyössä mm. 
ulkoministeriön, Ranskan suurlähe-
tystön, kulttuuri-instituutin ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Yhdistys kantaa erityistä huolta 
suomalaisen yhteiskunnan kielitaidon 
ja sen myötä maailmankuvamme 
kapea-alaistumisesta. Ranska on 
englannin jälkeen toiseksi yleisin vi-
rallinen kieli: sillä on tämä asema 37 
valtiossa, ja sitä puhuu äidinkielenään 
yli 240 miljoonaa ihmistä. Lisäksi 
ranskan kieli on edelleen keskeinen 
Euroopan Unionin hallintokieli, kan-
sainvälisen yhteisön neuvottelukieli 
sekä saksan ja espanjan rinnalla yksi 
EU:n valtakielistä. Kuitenkin vain 
murto-osa suomalaisista nuorista 
valitsee ranskan (tai yleensä jonkun 
muun kuin englannin) A- tai B-
kieleksi koulussa. Se kostautuu sekä 

virkamieskunnassa että liike-elämässä 
verkottumisen, kansainvälisen urake-
hityksen ja sen myötä vaikutusvallan 
heikkenemisenä.

Yhdistyksen keskeisenä tavoit-
teena onkin edistää suomalaisten 
postgraduate-opiskelijoiden hakeutu-
mista Ranskan kansalliseen hallinto-
korkeakouluun ja myös tukea heidän 
opintojensa jälkeistä urakehitystä 
Suomessa. Tässä onkin haastetta, sillä 
ENA:an hakeutumista hillitsee paitsi 
em. kielitaito-ongelma myös opinto-
jen rahoitus, johon on julkisen hallin-
non talousongelmien vuoksi entistä 
vaikeampaa saada tukea. Poikkeuksen 
muodostaa ulkoasiainhallinto, jossa 
ENA-opinnot on kytketty vuodesta 
2014 alkaen kiinteästi urakehitykseen. 
Tällaisen järjestelyn toivotaan yleisty-
vän muillakin hallinnonaloilla. Lisäksi 
yhdistyksemme on pyrkinyt etsimään 
opinnoille tukea muista lähteistä, mm. 
stipendivaroin.

Olemme olleet iloisia, että ENA:n 
entisten oppilaiden yhdistys on vuo-
sikymmenet voinut toimia Suomi-
Ranska yhdistysten liiton jäsenjärjes-
tönä laajemmassa “perheessä” mui-
den Ranskan ystävien kanssa yhteisten 
tavoitteiden edistämiseksi. Työsarkaa 
riittää jatkossakin yllin kyllin esimer-
kiksi yhteisten tapaamisten, vierailu-
jen, esitelmätilaisuuksien ja vaikkapa 
kulttuurimatkailun saralla. ◆

Juhani lönnroth

PuheenJohtaJa

ena:n entiset 
suoMalaiset oPPilaat ry

ena ProMotion louise Michel 
1982-23
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Kukapa olisi arvannut, että 
Alexandre Dumas’n ansiosta 
tieni veisi pienestä lappilaisesta 
Ounasjokivarren kylästä 
ranskalaisen yliopiston suomen 
kielen ja kulttuurin vierailevaksi 
lehtoriksi? Kolmea muskettisoturia 
on kiittäminen siitä, että aikoinaan 
ryhdyin opiskelemaan ranskaa. 

kuningatar Mathilde rakennuttivat 
luostarikirkot, Abbaye aux hommes 
ja Abbaye aux dames. 

Vaikka Caen on melko pieni 
kaupunki, kulttuurielämä on varsin 
vilkasta. Viikoittaiset markkinat 
toimivat kaupunkilaisten kohtaa-
mispaikkana. Isoimmat markkinat 
järjestetään sunnuntaisin satamassa. 

Toisen maailmansodan aikana 
Caen koki saman kohtalon kuin 
moni muukin rannikon keskiaikaisista 
kaupungeista: 80 % rakennuksista 
tuhoutui heinäkuun 1944 pommituk-
sissa. Kaupungin ylpeys on Vilhelm 
Valloittajan linna, Château Ducal, 
joka vartioi kaupunkia pienen kuk-
kulan päällä. Vuoden 1060 tienoilla 
rakennettu linnoitus toimi Vilhel-

min palatsina. Nykyisin linnassa on 
kaupungin taidemuseo, Musée des 
Beaux-Arts, ja Normandian histori-
allinen museo, Musée de Normandie. 

Vaikka kaupunki on jouduttu suu-
relta osin jälleenrakentamaan, jäljellä 
olevat historialliset rakennukset an-
tavat Caenille varsin viehkon ilmeen, 
johon kävelykatujen pikkuputiikkien 
modernit mainoskyltit sekoittuvat 
hauskasti. Yliopiston ykköskam-
pus – ja kielten rakennus – sijaitsee 
muutaman minuutin kävelymatkan 
päässä linnasta. 

Suomen kieli on laitoksen kieli-
aineista suosituin: vuosittain kieltä 
opiskelee noin 50 pää- ja sivu-
aineopiskelijaa. Suomen kielestä 
innostuneita opiskelijoita saapuu 

Napapiiriltä Normandiaan – 
suomen kielen ja kulttuurin opettajana Ranskassa

R anskassa suomen kieltä voi 
opiskella yliopistotasolla vain 

Pariisissa ja Caenissa. Caenin yliopis-
tossa opetetaan suomen lisäksi myös 
muita pohjoismaisia kieliä: ruotsia, 
norjaa, tanskaa ja islantia. Suomen 
kielen ja kulttuurin opetuksella on 
suhteellisen pitkät perinteet Nor-
mandiassa: tutkinnon suorittaminen 
suomen kielessä on ollut mahdollista 
vuodesta 1981. Kansainvälisen liik-
kuvuuden keskus CIMO on tukenut 
suomen kielen opetusta vuodesta 
2004 lähtien, jolloin yliopistoon pe-
rustettiin vierailevan suomen kielen 
ja kulttuurin lehtoraatti.

Caen on viehättävä pieni kau-
punki, lisänimeltään la ville aux cent 
clochers. Keskusta tuntuukin olevan 
täynnä kirkkoja. Keskiaikaisen linnan 
edustalla kohoaa kaupungin ehkä 
komein kirkko, katedraalimainen 
Saint-Pierre, jonka rakentaminen on 
aloitettu 1200-luvulla. Lyhyen matkan 
päässä seisoo 1300- ja 1500-lukujen 
välillä rakennettu Saint-Jeanin kirkko, 
joka aikojen saatossa on painunut 
Pisan tornin tavoin vinoon. Vil-
helm Valloittaja ja hänen vaimonsa 

Kaupungintalo ja miesten luostarikirkko, Abbaye aux hommes.
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Normandiaan eri puolilta Ranskaa 
ja jopa ulkomailta: Belgiasta, Italiasta 
ja Espanjasta. Osa tulee suomalais-
ranskalaisista perheistä ja joillakin on 
suomalainen tyttö- tai poikaystävä. 
Hyvin usein opiskelijoiden kiinnostus 
suomen kieleen on kuitenkin syntynyt 
suomalaisen hevimusiikin kautta – 
kiitos siitä Lordille & kumppaneille!

Vaikka suomalaisuuteen ja suo-
men kieleen liittyy Ranskassa ek-
sotiikkaa, on lappilaisuudesta ollut 
tähän asti pelkkää plussaa. Opiske-
lijatkin innostuvat ihan eri tavalla 
perinteisestä kirjoitusharjoituksesta, 
kun kirjeen voi luvata lähtevän oike-
alle Joulupukille Napapiirille!

Täällä viikinkien jalanjäljillä suo-
men kielellä on kysyntää. Suomen 
kielen tulevaisuus Caenissa näyttää 
kuitenkin epävarmalta, sillä säästö-
kuurin kouriin joutunut CIMO lak-
kauttaa Caenin vierailevan lehtoraatin 
taloudellisen tuen ensi lukuvuodesta 
lähtien. Opetusresurssien pienenty-
minen opiskelijamäärien kasvaessa 
on iso haaste. Toivomme kuitenkin, 
että tilanteeseen löytyisi ratkaisu, jolla 
voitaisiin taata laadukkaan suomen 
opetuksen jatkuminen Caenin yli-
opistossa. Kolmea muskettisoturia 
lainatakseni: un pour tous, tous pour 
un – suomalaisella (ja ranskalaisella) 
sisulla suomen kielen puolesta! ◆

Kuvat Ja teKsti:
MerJa torvinen

Maître de langue de finnois

université de 
caen Basse-norMandie

Markkinoilla on erinomaiset hedelmä- 
ja kasvisvalikoimat.

Kevät on jo tullut Caeniin.
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Muodin mekka, herkuttelijan ja shoppailijan 
taivas, elokuvahullun ja yökyöpelin paratiisi. 
Legendaarinen ulkomaantoimittaja kertoo 
kaupunkioppaassaan tarkoin valitut 
suosikkikohteensa.

”Herättää välittömän tarpeen varata lento ja 
hotelli, ravintolasta puhumattakaan.”  – Kotiliesi 
kirjasarjan avausosasta Nizza, Cannes, Biarritz à 
la Helena Petäistö

Helena petäistö  
Pariisi, Versailles, Giverny à la Helena Petäistö 

Helena paljastaa 
koti kaupunkinsa 
Pariisin salaisuudet

otava.fi
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Tänä kevääna julkaistaan toimittaja 
ja kirjailija Helena Petäistön uusi 
teos Pariisi, Versailles, Giverny à 
la Helena Petäistö. Karismaattinen 
konkari antoi Ranskan ystäville 
alkupalaksi niin paljon vinkkejä, 
että jätimme osan seuraavaa lehteä 
sulostuttamaan. Suomi-Ranska-
akselilta poiketaan toviksi jutun 
lopussa, johon saimme politiikan 
asiantuntijan näkemyksen Ukrainan 
tilanteesta. Aloitetaan kuitenkin 
pikavinkeillä Pariisiin.

Mikä on varmin vinkki?
Takuuvarma vinkki on kaupungin 
ehdottomasti erikoisin kahvila-
teehuone Ranskan suurimman 
moskeijan yhteydessä: Ensikertalaiset 
tulevat aina paikasta ulos ihmeissään 
ja ihastuneina, aivan kuin olisivat 
käyneet jossakin muussa maassa ja 
maailmassa. Täällä saa hyvää mint-
tuteetä ja makeita itämaisia leivoksia 
joko sisätiloissa tai terassilla usko-
mattomissa puitteissa vähän kuin 
Alhambran puutarhassa.
Café de la Grande Mosquée, 
39 Rue Geoffroy Saint Hilaire, 
V (M: Censier-Daubenton)

 
Mikä on rajatuin vinkki?
Jos omatunto jostakin syystä kolkut-
taa, silloin on parasta suunnata nun-
naluostarin (Les Filles de la Charité) 
kappeliin katumaan tekojaan. Ky-
seessä on Lourdesin jälkeen Ranskan 
suosituin pyhiinvaelluskohde aivan 
Pariisin sydämessä, jonne katoliset 
eri puolilta maailmaa tulevat sankoin 
joukoin. Kappeli on rakennettu 

paikalle, jossa Neitsyt Maria ilmestyi 
vuonna 1830 viisi kertaa nuorelle 
maalta tulleelle noviisille Catherine 
Labourélle. Kappelin harras näytelmä 
saa paatuneimmankin pakanan taipu-
maan. Kappelin putiikista voi vielä 
hankkia pikkurahalla Catherinen ih-
meitä tekevän kaulakorun kopion. Se 
varmasti pitää katujan kaidalla tiellä...
Chapelle de la Médaille Miracu-
leuse, 140 Rue du Bac, VI 
(M: Sèvres-Babylone)

 
Ravintolasuosikki? 
Naapurini Gérard Depardieu avasi 
muutama vuosi sitten kotikadul-
lemme viehättävän bistron, josta on 
tullut minun ja monien muiden ”la 
cantine”, kanttiini, kuten Pariisissa 
kantapaikkaa nimitetään. Eikä ihme, 
sillä paikan sielu on aina ystävällisesti 
hymyilevä Cécilia, ja keittiössä häärii 
taitava alsacelaiskokki Jean-Pierre 
Meidinger. Uuden aallon gastro-
bistron herkut huuhdotaan alas De-
pardieun viinitilojen viineillä, joiden 
etiketissä komeilee tähden kuva. 
Liitutaululla on usein tarjolla tähden 
oma suosikkisapuska, herkullinen 
cochon de lait, maitopossu. Joskus 
Gégé itse käy harjoittelemassa tarjoi-
lijan roolia lounasaikaan. Suositussa 
bistrossa käy usein myös kaupungin-
osan pormestari.
Le Bien Décidé, 117 Rue du 
Cherche Midi, VI (M: Duroc)

 
Suosikkiostospaikka?
Teenharrastajan paratiisissa, Mariage 
Frèresillä, jo pelkkä tuoksu huumaa! 
Tästä ikivanhasta, Aurinkokuninkaan 
ajoista asti toimineesta teetalosta lähti 
1980-luvulla koko länsimaisen tee-

kulttuurin renessanssi. Nyt teesekoi-
tuksia on yli 500, suosikkejani Marco 
Polo, Boléro, French Breakfast Tea 
sekä vihreä Thé sur le Nil. Pankin-
johtaja-teenjuoja Erkki Liikanen tilaa 
täältä aromatisoitua suursuosikkiaan 
Montagne d’Or -sekoitusta. 
Mariage Frères, 13 Rue des Grands 
Augustins, VI (M: Odéon tai Saint 
Michel)

 
Suosikkimuseo?
Pariisin hurmaavin museo on mese-
naattipariskunnan Nélie Jacquemar-
tin ja puolisonsa Edouard Andrén 
”pieni” kotimuseo, joka on tosiasiassa 
loistelias 1800-luvun linna kaupungin 
keskustassa, täynnä arvokasta taidetta 
ja antiikkia. Italialainen renessanssi-
taide on parhaiten edustettuna, mutta 
täällä on paljon muutakin suurten 
museoiden tasoista ranskalaista ja 
eurooppalaista taidetta. Kierroksen 
voi päättää kodin ruokasaliin, jossa 
saa Tiepolon kattofreskojen alla 
myös syödä kevyesti yhdessä Pariisin 
viehättävimmistä kahviloista.
Musée Jacquemart-André, 
158 Bd Haussmann, VIII 
(M: Miromesnil) 

 
Suosikkikaupunginosa?
Tietysti Saint Germain des Prés! 
Vasemman rannan helmi eksisten-
tialistien kahviloiden, jazz-luolien, 
kustannusliikeiden ja kirjakauppojen 
aikoinaan boheemi alue on kyllä 
porvarillistunut ja tullut trendik-
kääksi, mutta ihme kyllä charmi on 
säilynyt. Nykyään täällä asuvat tähdet 
Catherine Deneuvestä Gérard Depar-
dieuhön ja Jean-Paul Belmondoon, 
mutta historiallinen kaupunginosa 

Vinkkejä Ranskaan à la Helena Petäistö
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kiemurtelevine pikkukatuineen, pu-
tiikkeineen ja bistroineen ei pröystäile 
ulospäin sitä pönäkämpien kaupun-
ginosien tavoin. Saint Germain des 
Prés’n kirkko on kaupungin vanhin 
ja sen aukio ehdottomasti Pariisin 
strateginen keskipiste. 

Mitä Giverny ja Versailles 
tarjoavat matkailijalle?
Versailles’n valtava 800 huoneen 
linna, jonka Aurinkokuningas loihti 
soisen metsästysmaan keskelle pie-
neen Versailles’n kylään, on ollut 
Euroopan hovien ja lukuisten muiden 
loisteliaiden linnojen esikuva. Nyky-
äänkin 78 000 asukkaan Versailles’n 
kaupunki on yhtä kuin sen linna. 
Näin on ollut jopa entistä enem-
män vuoden 2003 jälkeen, jolloin 
linnassa aloitettiin suurisuuntainen, 
17 vuoden ajaksi kaavailtu remontti. 
Budjetti on jättimäiset 390 miljoonaa 
euroa, joten ei ihme, että tulosta alkaa 
näkyä. Vallankumouksen pyörteissä 
ryöstetty linna on saamassa entistä 
enemmän hovin aikaista loistoaan 
takaisin. Linnan ja sen puutarhan 
lisäksi Versailles’n keskustan vilkas 
toriaukio terasseineen ja bistroineen 
sekä lähikatujen putiikkeineen hou-
kuttelee linnakierroksen jälkeen. 
Viehättävin lounaspaikka, La Flotille 
täynnä iloista kesäpäivän tunnelmaa, 
löytyy linnan puistosta, mutta histori-
allinen Gaulupeau-kahvila Aurinko-
kuninkaan ajoilta on yhä kaupungin 
keskustassa.

Giverny on aivan ainutlaatuinen 
paikka, jossa voi astella sisään tai-
deteokseen! Impressionismin isä 
Claude Monet sanoikin, että hänen 
puutarhansa on yhtä lailla hänen 
elämäntyönsä kuin hänen johdollaan 
alkanut radikaali uusi taidesuunta, 
impressionismi. Monet löysi Gi-
vernyn talonsa vuonna 1883 ja eli 
siellä kuolemaansa, vuoteen 1926 
saakka uskomattoman puutarhansa 
ja lummelampensa keskellä. 1970-lu-

vulla Ranskan valtio aloitti puutarhan 
henkiin herättämisen Monet’n maa-
lausten, vanhojen valokuvien ja do-
kumenttien perusteella. Olen käynyt 
puutarhassa lukuisia kertoja, ja aina 
se lumoaa samalla henkeäsalpaavalla 
tavallaan. Myös taiteilijan talo on 
kuin kaunis koru lämpimine värei-
neen ja viehättävine sisustuksineen. 
Givernyn kylässä on pakko herkutella 
historiallisen, viehättävän taiteilija-
ravintolan kuuluisalla munakkaalla, 
omelette Baudylla, ja romanttiseen 
viikonloppuun kylässä houkuttele-
vat monet bed & breakfast -paikat 
puhumattakaan kylän helmestä, Le 
Jardin des Plumes -hotellista vanhassa 
puutarhan ympäröimässä huvilassa. 

 
Miten Pariisi on vuosien mittaan 
muuttunut?
Olen tuntenut Pariisin vuodesta 1974 
lähtien. Sinä aikana Pariisi on aina 
vain kaunistanut kasvojaan. Varsinkin 
Jacques Chiracin pitkä pormestariaika 
toi monta hyvää uudistusta kaupun-
kikuvaan. Esimerkiksi Vihreän ruo-
hokentän peittämä valtava Invalides-
aukio oli ennen Chiracin aikaa vain 
suuri parkkimeri ennen kuin Chirac 
ajoi autot pysäköintiluolaan maan alle 
ja teki aukiosta varsinaisen keitaan, 

joka antaa avarat puitteet Napoleonin 
kultakupoliselle hautakirkolle. Lon-
toossa näkymät olisi peitetty aukiolle 
rakennetuilla moderneilla torneilla, 
mutta ranskalaisten esteettisen silmän 
ja suuruudenhulluuden yhdistelmä 
ovat pitäneet Pariisin kauniina his-
toriallisena kaupunkina vailla kovin 
monta suurta mokaa. 

Liikenneruuhkat ja niiden tuo-
mat ilmansaasteet sen sijaan ovat 
lisääntyneet valtavasti 1970-lukuun 
verrattuina. Myös Pariisia ympäröi 
valitettavasti nykyään saastepilvi, jon-
ka näkee jo lentokoneesta kaupunkiin 
laskeutumisen yhteydessä. 

 
Miksi koti Pariisissa 
Suomen sijaan?
Olen asunut Pariisissa kolmeen eri 
otteeseen. Ensimmäisellä kerralla 
olin täällä pankin pääkonttorissa 
kaupallisessa harjoittelupaikassa 
opiskeluaikanani Helsingin Kauppa-
korkeakoulussa. Opiskelujen jälkeen 
tulin ranskalaiseen yritykseen töihin 
vuodeksi – joka venyi kahdeksaksi 
vuodeksi. Syksyllä 1990 tulin MTV:n 
uutisten kirjeenvaihtajaksi periaat-
teessa kolmeksi vuodeksi, joka on 
sitten myös venähtänyt vähän aiottua 
pitemmäksi ajaksi... Pariisin lisäksi 
teen paljon töitä myös Brysselissä, 
minne täältä pääsee onneksi kätevästi 
luotijunalla 1 tunnissa 20 minuutissa.

 
Tarkoittaako apteekkitalon osto 
Suomesta paluuta juurille?
Olen kaikkina Pariisin vuosinani 
viettänyt kaikki kesä- ja joululomat 
Suomessa, ja minulla on koko ajan 
ollut ”kesämökki” Helsingissä, joten 
juuret ovat vahvasti kotimaassa. Kala-
joen upea apteekintalo vuodelta 1850 
oli menossa kaatopaikalle, joten se oli 
pakko pelastaa. Nyt se odottaa hirret 
numeroituna varastossa uudelleen 
pystyyn nousua 25 kilometrin päässä 
alkuperäisestä paikastaan – kun pa-
himmat työkiireet alkavat hellittää. 
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Lännelle tilanne on yhtä vaikea 
kuin terrorismin vastainen taistelu, 
sillä läntiset demokratiat eivät taistele 
samoilla aseilla kuin Venäjä. Taloudel-
linen ahdinko tuskin hermostuttaa 
Venäjän johtoa ollenkaan samassa 
määrin kuin läntisiä johtajia, joilla on 
kansan tyytymättömyys vastassa heti, 
jos talous romahtaa. 

Suomen tilanne poikkeaa kaikista 
muista, sillä Suomi on ainoa läntinen 
rajanaapuri ilman Naton suojaa. Olen 
huomannut, että Ukrainan kriisi on 
vihdoin avannut monien eurooppa-
laisten kollegoiden, myös ranska-
laisten, silmät näkemään Suomen 
maantieteellisen aseman aiheuttaman 
rankan todellisuuden kautta aikojen. 
Enää finlandisation-termiä ei käytetä 
keskusteluissa yhtä kevyesti kuin 
aiemmin. ◆

vastauKset: helena Petäistö

KysyMyKset: Maria PaloheiMo
Helena Petäistö Pariisissa.

Se on haasteellinen, mutta ihana 
loppuelämän projekti. 

 
Millaisen kysymyksen huippu-
journalisti asettaisi itselleen?
Se voisi todellakin liittyä nyt Ukrai-
naan... 
Se, mitä nyt on päässyt tapahtumaan, 
osoittaa, miten usein maailmanhis-
toria on hetken oikkujen, oikeiden 
tai väärien päätösten, joskus jopa 
ensin merkityksettömiltä vaikuttavi-
en pikkutapahtumien seurausta. Jos 
Ukrainan oranssi vallankumous olisi 
osattu hoitaa oikein, ei nyt oltaisi 
tässä kriisissä, joka on syöksemässä 
maailman uuteen kylmään sotaan. 
Oranssin vallankumouksen jälkeen 
Putin ei asettunut poikkiteloin, vaan 
Ukrainan omat hallitsijat sortuivat 
keskinäiseen kahinointiin ja korrupti-
oon – ja niin ”window of  opportuni-
ty”, lyhyt historiallinen mahdollisuus 
vapautumiseen menetettiin. Se jos 
mikä osoittaa, miksi vaikeina aikoina 
maalla pitäisi olla hyvät johtajat.
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Provence tunnetaan eleganteista 
ranta- ja kasinokaupungeistaan 
sekä mentaliteetista, jota hallitsevat 
elämänilo, nautinnonhalu, 
mielikuvitus ja huumori. Mutta 
on olemassa myös maisemallisesti 
vaikuttava villi, karu, järisyttävä 
Provencen vuorimaa. 

M atka alkaakin tutustumisella 
Verdonin vuoristomaisemiin 

ja solaan. Toisena päivänä matka jat-
kuu korkeiden Alppien tuntumassa, 
jossa kohdataan kauniiden maisemien 
ohella Ranskan historiaa ja merkittä-
vää kaupunkikulttuuria. Kolmantena 
päivänä matka suuntautuu viinitilojen 
kautta van Goghinkin perinteestä 
tunnettuun Arlesiin. Reitin täydentää 
vierailu aurinkoisen Provencen sydä-
meen ja ehkä sen merkittävimpään 
kaupunkiin, Aix-en-Provenceen. 
Matkan lopuksi rantakulttuuriin ja 
taidemuseoihin tutustutaan Canne-
sissa ja Nizzassa. 

Matkan taideantia edustavat Cha-
gall, Matisse ja Vasarely, joilla on omat 
museonsa Aix-en-Provencessa ja 
Nizzassa. Hyvä syy pohtia klassisen 
taiteen ja nykytaiteen vastakohtai-
suutta. Oma painonsa matkassa 
on provencelaisella gastronomialla 
karitsan potkineen ja meriruokineen.

Ranskan tuntijana ja historiankin 
tutkijana kunnostautunut professori 
Tarmo Kunnas toimii asiantuntija-
oppaana.

Provencen vuoristoalueet ja elegantit kaupungit
Alustava matkaohjelma:

Lauantai 6.9.2014: Saapuminen

15.55–17.55 Norwegianin reittilento Helsinki–Nizza
 Bussi vastassa lentokentällä ja kuljetus illalliselle Grasseen.
n. 19.15–21 Illallinen (ilman juomia) esimerkiksi Grassessa sisältyy 
 matkan hintaan. 
klo 21–23 Matka jatkuu Verdonin luonnonpuistoon, majoittuminen 
 hotelliin Auberge des Salles **, 83630 Les Salles sur Verdon.

Sunnuntai 7.9.2014: Vuoristomaisemaa

 Aamiainen hotellilla.
Aamu Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. 
 Lähtö hotellilta upeiden näkymien Verdoniin. 
n. klo 12–14 Ensimmäinen pysähdys kauniissa kylässä Moustiers-
 Sainte-Marie, missä lounas. Lounas (ilman juomia) 
 sisältyy matkan hintaan.
Iltapäivä Matka jatkuu Castellanen ja Dignes-les-Bains’n kautta 
 Sisteroniin.
n. klo 17 Majoittuminen hotelliin La Citadelle***, 
 126 Rue Saunerie, 04200 Sisteron.
Illallinen  (ilman juomia) hotellin ravintolassa sisältyy hintaan.

Maanantai 8.9.2014: Vuorilta viinipeltojen kautta Arlesiin 

 Aamiainen hotellilla.
Aamu Huoneiden luovutus ja laukut bussiin.
 Lähtö Sisteronista kohti Arlesia. 
 Matkalla ajetaan Mont Ventoux’lle. 
 Lounas päivän aikana sisältyy hintaan 
 (3 ruokalajia, juomat lisämaksusta).
Iltapäivä Vierailu viinitilalla (joko esim. Pertuis tai 
 Châteauneuf-du-Pape, reitistä riippuen). Maisteluita. 
n. klo 18 Saapuminen Arlesiin ja majoittuminen hotelliin 
 Best Western Atrium***, 1 rue Emile Fassin, 13200 Arles.
 Vapaa ja omakustanteinen illallinen.

26 Fran-Su 1/2014



Tiistai 9.9.2014: Arles

 Aamiainen hotellilla.
Aamu Huoneiden luovutus ja laukut hotellille matkatavarasäilöön/ 
 bussiin. Kävellen tutustumista Arles’n kaupunkiin: arena, 
 teatteriraunio, kryptoporticus, antiikkimuseo, Saint Trophimen 
 luostari, Van Gogh -keskus.
 Päivän aikana vapaa ja omakustanteinen lounas.
n. klo 16 Lähtö hotellilta bussilla kohti Aix-en-Provencea.
klo 17 Saapuminen Aix-en-Provenceen ja majoittuminen 
 hotelliin keskustaan. 
 Hotel Artea***, 4 Boulevard de la République, 
 13100 Aix-en-Provence.
 Vapaa ja omakustanteinen illallinen.

Keskiviikko 10.9.2014: Aix-en-Provence

 Aamiainen hotellilla.
 Kävellen tutustumista Aix-en-Provencen vanhaan kaupunkiin, 
 katedraaleihin ja palatseihin. 
 Päivän aikana vapaa ja omakustanteinen lounas ja illallinen. 

Torstai 11.9.2014: Taidetta: Cézanne ja Vasarely 

 Aamiainen hotellilla.
Aamu Huoneiden luovutus ja laukut bussiin.
 Vierailut Aix-en-Provencessa Vasarely-museossa ja 
 Cézannen työpajassa.
klo 13–15 Lounas (ilman juomia) esim. Tholonet’ssa terassiravintolassa, 
 mistä näkymät suoraan Mont Sainte-Victoirelle.
klo 15.00 Ajo Cannesiin, missä pysähdys ja kaupunkikierros.
n. klo 18.30 Saapuminen Nizzaan ja majoittuminen kaupungin keskustaan 
 hotelliin Ellington****, 25 Boulevard Dubouchage, 
 06000 Nice.
 Vapaa ja omakustanteinen illallinen.

Perjantai 12.9.2014: Nizza

 Aamiainen hotellilla.
 Kävellen / julkisilla kulkuneuvoilla tutustumista Nizzaan, 
 sen vanhaan kaupunkiin sekä upeisiin museoihin 
 Chagall ja Matisse. 
 Päivän aikana vapaa ja omakustanteinen lounas.
klo 19.00 Yhteinen päätösillallinen Nizzassa. 3 ruokalajia juomineen.

Lauantai 13.9.2014: Vielä ehtii tutustua Nizzaan ja sitten kotiin

 Aamiainen hotellilla.
Aamu Huoneiden luovutus ja laukut hotellille säilöön. 
 Vapaa-aikaa Nizzassa. Päivän aikana omakustanteinen lounas.
klo 16.30 Bussi noutaa hotellilta ja kuljetus lentokentälle. 
18.45–23.00 Norwegianin reittilento Nizza–Helsinki

Matkan hinta 

per maksava asiakas: 

1850 € / hlö, 
kun maksavia 18 henkilöä
Hinnat perustuvat majoitukseen 2 hh. 
Yhden hengen huoneesta 
lisämaksu 395 € / hlö. 
Hinnat sisältävät 
Pamplemoussen palvelumaksut. 

Matkan hinta sisältää:

•  Em. Norwegianin reittilennot 
Helsinki–Nizza–Helsinki 

•  Bussikuljetukset ohjelman 
 mukaan, bussissa vettä 
 koko ajan tarjolla
•  Bussinkuljettajan tarvittavat 
 yöpymiset ja ruokailut 
•  Majoitukset em. hotelleissa 
 2 hh/1 hh koko matkan ajan
•  Aamiaiset ja paikalliset turistiverot
•  Ohjelmassa mainitut ruokailut 
 (ja mahdolliset juomat) 
•  Ohjelmassa mainitut vierailut ja 
 maistelut sekä vierailukohteiden 
 sisäänpääsyt
•  ALV
•  PACAn alueen kartan (Provence 

Alpes Côte d’Azur) sekä kaupun-
kien kartat kaikille lähtijöille

•  Matkapaketin kaikille osallistujille 
postitettuna kotiin

•  Erillislaskutuksen per lähtijä
 
Matkan hinta ei sisällä:
•  Matkustaja- tai matkatavara-
 vakuutuksia
•  Mahdollista lentoyhtiön 
 polttoainelisämaksua

Ilmoittautumiset:

15.5. mennessä osoitteeseen 
sryl@suomi-ranska.com. 
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