
Suomi-Ranska Yhdistysten Liiton jäsenlehti 2-2013
Bulletin de la Fédération des Associations Franco-Finlandaises



JULKAISIJA

PÄÄTOIMITTAJA

PAINOS

PAINOPAIKKA
KANNEN KUVAT ILMARI LUOTO

SUOMInRANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RYo RAUMANTIE wo hh/Fh HELSINKIk

TOIMISTO AVOINNA MAnTO KLO ttntFk TÉLk u/F8 9 F2t twttk

enmail: sryl@suominranskakcomo http:ccwwwksuominranskakcomk

Kalenteri______________________________________________________3

Kokouskutsu __________________________________________________4

Lukijalle ______________________________________________________5

Ajankohtaista __________________________________________________6

Kulttuurimatka Baskimaahan ja Akvitaniaan _________________________10

Nykyaikaista raitiovaunutekniikkaa bordeaux’ssa______________________11

Kolme kärpästä yhdellä iskulla____________________________________12

Liittokokous koolla Hyvinkäällä ___________________________________13

Ranskaa huipullaö______________________________________________14

Ranskan vieraita puimuritehtaalla _________________________________15

Fransklärarnas oförglömliga resa till SydçAfrikaà juli 2012________________16

Hämeenlinnalaiset ranskalaistumassa omatoimimatkalla Normandiaan ____17

Piqueçnique ”à la française” au bord de la rivière Mynäjoki ______________20

Suomen Ranskan instituutti taideviennin edistäjänä ___________________22

Parisà mon amourö _____________________________________________24

FRANnSUo SUOMInRANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RY:N JÄSENLEHTI NRO pcpht/

S
IS

Ä
L
T
Ö

SUOMInRANSKA YHDISTYSTEN LIITTO RYk

PAINOMERKKI OYo HELSINKI pht/k

t /hh KPL

LIISA PEAKEk



Kalenteri

* MARRASKUU 2013
BREL ENCORE! Kansallisteatterin Lavaklubi, Läntinen Teatterikuja 1
”Jokainen laulu on kuin teatteriesitys, tekstit niin voimakkaita runollisine kuvineen. Ne ovat 
täynnä surua, rakkautta, vihaa, vimmaa ja ajoittain hyvinkin säälimättömiä meitä ihmisiä kohtaan 
kulmikkaan humaanilla tavalla”. Näyttelijä Timo Tuomisen Brel-tulkinnat 13.11., 30.11. ja 18.12. 

* JOULUKUU 2013 
su 1.12. klo 12–15 Ranskalaisen koulun ystävien joulumarkkinat 
Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla, os. Raumantie 4, 00350 Helsinki.

ke 4.12. klo 19: Ranskalaisen Marguerite Duras’n Kuolemantauti ja kierros Kansallisteatterissa. 
Osallistujat pääsevät alennettuun hintaan 24€ (norm. hinta 27€) Kuolemantauti-esitykseen sekä ennen esitystä 
eksklusiiviselle tunnin kierrokselle Kansallisteatterin kulissien taakse. Tiedustelut: Ranskan instituutti, 
elina.tanskanen@france.fi

to 12.12. klo 18 Club Lyon: Ruokakulttuurin prof. Johanna Mäkelä: Tabuja illalliseksi: kulttuurit kohtaavat 
ruokapöydässä. Illallinen 60/65 €. Ilmoittautumiset Ravintola Lyon, puh. 09-408 131 tai ravintola.lyon@kolumbus.fi

* TAMMIKUU 2014
16.–19.1.2014 Matkamessut, Helsingin messukeskus. www.messukeskus.fi

* HELMIKUU 2014
Club Lyon: Vieraana kirjailija Riikka Ala-Harja. 

* MAALISKUU 2014
Club Lyon: Suomalainen musiikki Ranskassa. 

* HUHTIKUU 2014
Club Lyon: Eva ja C.G. Mannerheimin gastronomiset harrastukset. FM Jarmo Kehusmaa. 

* TOUKOKUU 2014
Club Lyon: Provencen vuoristoalueen ruokaperinne. 
Tutustumme jäsenmatkakohteen gastronomiaan.

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

Actualités Françaises, ranskan tehokurssi pitemmälle ehtineille. Katso ohjelma ja aikataulu, s. 21.

Music in the French culture 15.1.–30.4.2014 ke klo 16–18 Helsingin yliopiston Kielikeskus, Juhlasali, 3.kerr., 
Fabianinkatu 26: Prof. Eero Tarastin luentosarja englanniksi. Siinä käsitellään tärkeimpiä ranskalaisia säveltäjiä, heidän 
taus¬tojaan ja kulttuurikontekstejään. Luentoihin liittyy myös eläviä musiikkiesityksiä ts. d’Indyn, Faurén, Chaussonin 
ja Hahnin pianokvartetot neljänä eri kertana.

* SYYSKUU 2014
6.-13.9.2014 jäsenmatka Provencen vuoristo-alueelle. Oppaana ja erikoisasiantuntijana prof. Tarmo Kunnas.

* LOKAKUU 2014
Turun kansainväliset kirjamessut. Teemamaa RANSKA.

Kuva: Ravintola Lyon

Fran-Su 2/2013 3



KOKOUSKUTSU

SYYSLIITTOKOKOUS HELSINGISSÄ LA 23.11.2013

Suomi-Ranska yhdistysten liiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään 
lauantaina, 23.11.2013 klo 11.00 alk. Ranskan instituutissa, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, Helsinki. 
Kokoukseen kutsutaan sääntöjen 11§:ssä mainitut liittokokouksen edustajat käsittelemään sääntöjen 
12§:n määräämät asiat.

Kokouspäivän ohjelma:

klo 11.00 Tervetuliaiskahvit

klo 11.15- 13.00 Syysliittokokous, sali Paris. ( § 12) 
 Kokouksen aluksi instituutin johtaja Georges Diener ja 
 kieliattasea Sophie Cécilia kertovat vastuualueensa toiminnoista.

klo 13.00 - Lounas (omalla kustannuksella) Hima & Sali – ravintolassa, Kaapelitehdas 

klo 15.00- Käynti Teatterimuseossa, Kaapelitehdas. Liitto kutsuu kokousedustajat tutustumaan 
 Teatterimuseoon. Opastettu kierros alkaa klo 15. Kokoontuminen museon ala-aulassa.

 HUOM.: Kaapelitehtaalla on samana päivänä myös mielenkiintoiset Martin markkinat, 
 Suomen suurin Viro-aiheinen myyjäis- ja kulttuuritapahtuma. 

ILMOITTAUTUMISET: pääsihteerille 20.11. mennessä liisa.peake@suomi-ranska.com, 
09-561 1411(+ vastaaja) tai gsm 044 555 3920 (+ vastaaja). 
Ilmoita osallistumisesta kokoukseen, lounaalle ja museokäynnille.

TERVETULOA! BIENVENUE    Liittohallitus

Kaapelitehdas sijaitsee Ruoholahdessa, Lauttasaaren sillan kupeessa. Osoite on Tallberginkatu 1. 
Vieressä on raitiovaunu 8:n pysäkki Länsisatamankatu ja Ruoholahden metroasemalle on 550 metrin 
kävelymatka. Porkkalankatua pitkin kulkevat kaikki Espooseen menevät T-linjat sekä 20, 21V, 65A ja 
66A. Keskustan puoleisessa päädyssä, pohjoisseinustalla ja meren puolella on jonkin verran maksullisia 
ruutuja.Ruoholahden kauppakeskuksessa on 1500 maksullista pysäköintipaikkaa.   
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◆

Lukijalle
Kun lähes 30 vuotta sitten aloitin 
Suomi-Ranska yhdistyksen, nyk. 
liiton, pääsihteerinä, oli maidemme 
väliset suhteet kovin erilaiset kuin 
nykyään. Yhdistyksessä oli toki 
silloin jo tuhatkunta jäsentä ja jäsen-
yhdistyksiäkin oli parisenkymmentä 
ympäri maata, mutta ranska oli 
edelleen ns. harvinainen kieli, rans-
kalainen turisti epätavallinen näky 
Suomessa ja vain jotkut suomalaiset 
lomailivat Ranskassa. Matkaesitteet 
kertoivat vain Pariisiin ja Nizzaan 
suuntautuvista valmismatkoista. 
Olisiko silloin 80-luvun puolivälissä 
osannut kuvitella, että jonain päivänä 
Suomi ja Ranska kuuluvat samaan 
suureen liittovaltioon? Ei taatusti. 
Kun joku ranskalainen vieras joskus 
bongattiin harhailemassa Helsingin 
kaduilla, järjestettiin hänen kunni-
akseen illanvietto. Muistan itsekin 
opiskeluaikojen ”Petit cercle”-illat 
Laivurinkadun koulun yläkerrassa, 
jonne meitä nuoria Ranska-faneja ko-
koontui suuri joukko ihmettelemään 

maahamme eksynyttä rinkkaselkäistä 
ranskalaismatkailijaa. Tässä suhteessa 
Suomi-Ranska yhdistyksellä oli todel-
linen monopoliasema välittäessään 
Alliance Françaisen kautta aivan 
aitoja ranskalaisesiintyjiä jäsenyh-
distyksiin.

Tänään tilanne on toinen ja muu-
toksista saisi pitkän listan. Suurin ero 
lienee se, että suhteiden hoitaminen 
käy kätevästi sähköisten välineiden 
avulla omatoimisesti ja varsinaisten 
yhteistyökumppaneiden merkitys ja 
tarve on muuttunut merkittävästi. 
Suomeen on rantautunut paljon rans-
kalaisia tai ranskankielisiä, joten on 
jo arkipäivää, että esiintyjät löytyvät 
paikan päältä.   

 On vaikeaa uskoa, että kirjoitan 
nyt viimeistä Lukijalle – juttua Fran-
Su – lehteen ennen eläkepäiviä. Kuten 
aina, vuodet ovat vierinee nopeasti ja 
salakavalasti ohitse.  Aloittaessani 
vuosia sitten silloisen Suomi-Ranska 
yhdistyksen pääsihteerinä, piti työn 
olla vain väliaikainen homma, mukava 

osa-aikatyö äitiyslomalta työelämään 
palaavalle pienen tytön äidille. Mut-
ta elämä päätti toisin: Ranskaan 
liittyvät tehtävät lisääntyivät vuosi 
vuodelta ja urani aikana olen päässyt 
seuraamaan läheltä mm. Suomen 
avautumista Eurooppaan Pariisin 
kulttuuri-instituuttimme kautta, jota 
hallinnoivan säätiön asiamiehenä 
olen saanut toimia näihin päiviin 
asti. Viime vuosina olen ollut mu-
kana myös Ranskalais-suomalaisen 
kauppakamarin toiminnassa, mikä on 
avannut silmiä katsomaan maidemme 
välisiä suhteita talouden näkökulmas-
ta. On ollut antoisaa todeta kuinka 
kaikki toimialat kietoutuvat toisiinsa 
ja tukevat toinen toisiaan – tärkeää 
pienelle Suomelle! 

Pitkän Ranska-uran tärkein anti 
on kuitenkin ollut siinä, että Ranska-
harrastus ei maastamme ole kadon-
nut minnekään ja toiminnallemme 
on aina ollut kysyntää. Jäsenmäärät 
ovat vuodesta toiseen pysyneet kii-
tettävällä tasolla ja jäsenyhdistyksiä 
on syntynyt lisää eri paikkakunnille. 
Maailman suosituinta matkakohdetta 
on ollut ilo edustaa Suomessa. Rans-
kalaisuuteen liittyy edelleen paljon 
kiinnostusta ja ihailua herättäviä asi-
oita: ripaus eleganssia, kielen soljuvaa 
kauneutta, ruoka- ja juomakulttuurin 
laadukkuutta, menneisyyden loistoa ja 
nykyajan tehokkuutta. Näistä on aina 
voinut ammentaa ja työni jatkajalta 
eivät aiheet lopu.

Kiitän Fran-Sun lukijoita yhteisistä 
antoisista, monipuolisista ja unohtu-
mattomista vuosista. Elämä jatkuu, 
niin myös Fran-Su ja muut liiton 
toiminnot. Ja vihdoinkin minulla 
itselläni on aikaa paneutua harrasta-
maan Ranskaa ja ranskalaisuutta! ◆

Au revoir et à bientôt!

Liisa Peake

Pääsihteeri  
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Uusi suurlähettiläs Ranskaan

Tasavallan presidentti määräsi 30. elokuuta ulkoasi-
ainneuvos Risto Piipposen Pariisissa, Ranskassa 
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2013 
lähtien.

Piipponen siirtyy Ranskaan Afrikan ja Lähi-idän 
osaston osastopäällikön tehtävästä, jota hän on 
hoitanut syyskuusta 2012 lähtien. Aiemmin hän on 
toiminut Eurooppa-linjalla yleisten EU-asioiden ja 
yhteensovittamisen yksikön päällikkönä, ministeri-
ön EU-sihteeristössä, kehitysyhteistyöosastolla ja 
kauppapoliittisella osastolla.

Piipponen on työskennellyt 
Suomen suurlähettiläänä myös 
Kanadassa ja Kyproksella. Suo-
men muissa edustustoissa hän 
on työskennellyt Ranskassa, Al-
geriassa, Australiassa ja Suomen 
EY-edustustossa Brysselissä.

Vuosina 1992–1994 Piipponen 
työskenteli Efta-sihteeristön ja Eftan valvontavi-
ranomaisen palveluksessa Genevessä ja Brysselissä.

Piipponen tuli ulkoministeriön palvelukseen 
vuonna 1987.

Raija Kallinen in memorian 12.3.1934 – 13.3.2013

Opetusministeriön (nyk. opetus- ja kulttuuriministeriön) pitkäaikainen virkamies kulttuuriasiain-
neuvos FM Raija Kallinen nukkui pois maaliskuussa 2013. Opetusministeriöön Raija Kallinen tuli 
v. 1974 ministeriön kansainvälisten asiain osastolle, mistä hän jäi eläkkeelle v. 1995. 

1970-luvulla Suomi solmi useita 
kahdenvälisiä kulttuurisopimuk-
sia, joista yksi tehtiin Ranskan 
kanssa. Näiden sopimusten to-
teuttaminen annettiin opetusmi-
nisteriölle. Ministeriön kansain-
välisten asiain osastolla eri mai-
den ohjelmien toteuttamisen ja 
rahoituksen seuraaminen jaettiin 
eri esittelijöille, ja Raija Kalliselle 
tuli hänen ranskankielen taitonsa 
ansiosta mm. Ranskan kulttuu-
rivaihto. Työuransa aikana Raija 
Kallinen oli useiden kahdenvälis-
ten kulttuurivaihtotoimikuntien ja 
valtuuskuntien asiantuntijajäsen. 

Suomessa alkoi 1980-luvulla 
herätä ajatus siitä, että Suomella 

olisi hyvä olla meille tärkeissä 
maissa kulttuuri-instituutti. Aja-
tusta alkoivat toteuttaa kulttuurin 
kentän toimijat, jotka perustivat 
säätiöitä instituuttien toiminnan 
tukemiseksi. Ensimmäinen ins-
tituutti avattiin Pariisissa 1990. 
Pariisin instituutin perustamisvai-
heesta alkaen opetusministeriö oli 
mukana ja alkoi myöntää säätiölle 
avustusta instituutin toimintaa 
varten. Instituutin toiminnan 
päästessä alkuun ministeriön apua 
ja neuvoja tarvittiin monella taval-
la, ja tässä Raija Kallinen oli insti-
tuutille tärkeä yhteistyökumppani. 

Raija Kallisen vastuualueeseen 
kuuluivat myös ystävyysseurat ja 

hän huolehti mm. Suomi-Ranska 
yhdistyksen valtionavun myöntä-
misestä. 

Monien Ranskan kulttuuri-
vaihtoon liittyneiden tehtäviensä 
ansiosta Ranskan valtio myönsi 
Raija Kalliselle Ranskan kansal-
lisen ansioritarikunnan ritarin 
kunniamerkin sekä Ranskan 
Akateemisten Palmujen ritarin 
kunniamerkin.

Työyhteisössään Raija Kallinen 
oli reilu ja arvostettu työtoveri. 

eva Paajanen

entinen työtoveri oPM:ssä

Ajankohtaista
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Ajankohtaista

Kauppakamarien kokous Pariisissa

SUURYRITYSTEN ENERGIAKYSYMYKSISTÄ 
ALOITTELEVIEN IT-VELHOJEN 
RAHOITUKSEEN

Ranskalais-suomalaisen kauppa-
kamarin ja sen ranskalaisen sisar-
kamarin perinteinen yhteiskokous 
ja talousfoorumi järjestettiin tänä 
syksynä kesähelteisessä Pariisissa. 

Kauppakamarin ranskalaisen sis-
arkamarin puheenjohtaja Patrice 
J. Danon isännöimä talousfooru-
mi nosti esille niin suuryritysten 
nykyiset energiapainotukset kuin 
tietotekniikan alan haasteet aina 
sisällöistä itse yrityksen perustami-
sen vaiheisiin. 

Foorumin ensimmäistä osaa 
luotsasi asiantuntevasti entinen 
taloustoimittaja Oliver Jay kansain-
välisestä tiedotusstrategiayhtiöstä 
Brunswick. Alustajina kuultiin 
Ranskan kansainvälisten suhteiden 
instituutin IFRI:n energiaosaston 
johtajaa Cécile Maisonneuvea, 
Arevan strategiaosaston varajohtaja 
Raphael Bergeriä, Fortumin Rans-
kan maajohtaja Philippe Stohria, 
Finnairin kestävän kehityksen 
johtaja Kati Ihamäkeä sekä UPM 
Ranskan johtajaa Jean-Marc Lou-
veta. Siinä missä suuryritykset 
joutuvat yhä useammin selittämään 
energiaratkaisujaan sisältöjensä 
kustannuksella, foorumin toisen 
osan osallistujat saivat keskittyä 
ydinosaamiseensa. 

Tätä tietotekniikkaa ja start-up 
yrityksiä käsittelevää foorumia 
veti Le Figaron taloustoimittaja 
Elsa Bembaron. Erinomaisten 
puhujien ja heidän mielenkiin-
toisten hankkeidensa rinnalle hän 
debattia tuskin olisikaan saanut 
rakennettua, sen verran intensii-
visesti puolitoistatuntinen kului 
puhujien alustuksissa. F-Securen 
tietoturvahaasteista kertoi yhtiön 
Etelä-Euroopan varajohtaja Olivier 
Quiniou ja digitaaliseen turvallisuu-
teen erikoistuneen Gemalton vara-
pääjohtaja, Suomessakin viisi vuotta 
työskennellyt Frédéric Trojani 
puhui taas sirullisten ja visuaalisten 
tuotteiden tulevaisuudesta. Suomen 
kamarin puheenjohtaja, Pohjois-
maiden suurimmassa tietotekniik-
kapalvelualan yrityksessä Tieto 
Oy:ssä liiketoimintakonsulttina 
työskentelevä Merja Rinta-Erkkilä 
esitteli omassa puheenvuorossaan 
paitsi edustamaansa yhtiötä, myös 
ja ennen kaikkea IT-alan globaaleja 
kehityslinjoja. Ala on mullistanut 
maailmamme ja työmarkkinamme 
nopeasti radikaalisti ja pysyvästi. 

Nokian johtaja Ukko Lappa-
lainen päivitti yhtiön linjauksia ja 
entinen nokialainen, yksi tuotesi-
joitusrahasto Vision+:n perustajista 
ja sen Managing Partner hahmotteli 
taas sijoitusstrategioitaan digitaalisia 

hyödykkeitä tarjoaviin yrityksiin. 
Vision+:n rahoitusmalli samoin 
kuin Aalto Yliopiston AppCam-
pusta edustaneen ja menestyneenä 
yrittäjänä tunnetun mentorin Pekka 
Sivosen esittely Aalto yliopiston 
nettisovelluksia kehittävästä yk-
siköstään toimivat erinomaisina 
esimerkkeinä paitsi tulevaisuuden 
talousvisioista myös IT -alan kan-
sainvälisyydestä. Foorumin huip-
puna kuultiin nuorta videopelien 
kehittäjää, Monkey Moon –nimisen 
yrityksen Laurent Victorinoa, joka 
suorasanaisena ja ihailtavan tosis-
saan kävi läpi nuoren peliyrittäjän 
haasteita Ranskassa ja sellaisten 
kansalliset rajat ylittävien toimijoi-
den kuin esimerkiksi AppCampus 
roolia Monkey Moonin menes-
tystarinassa. Se, joka väittää, ettei 
suomalais-ranskalaiselle yhteistyölle 
ole tilausta, on väärässä.

Tulevaisuuden talousvisioista 
palattiin myöhemmin iltapäivällä 
visionääriseen ranskalaiseen men-
neisyyteen: ensin yksityisvierailuun 
Kansalliskokouksen historiallisiin 
saleihin ja lopulta illan kruunaavalle 
erinomaiselle päivälliselle legendaa-
risessa Automobile Club de Fran-
cessa Concorde aukion kupeeseen. 
Ranskalaista taitoa yhdistää uutta ja 
vanhaa tämäkin.
susanna Luoto 

Näkymä Kansalliskokouksen kirjastosta, jossa säilytetään mm. 
Jean d’Arcin oikeudenkäynnin pöytäkirjoja ja Jean-Jacques 
Rousseaun alkuperäiskäsikirjoituksia
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Ajankohtaista

Antti Nylén Kuva: Salla Keskinen

Esseisti ja suomentaja Antti Nylén on palkittu 
Charles Baudelairen runokokoelman Les fleurs 
du mal käännöksestä Pahan kukat (Sammak-
ko 2011). Helsingin yliopiston ranskan kielen 
professorien myöntämä Maurice de Coppet 
-palkinto jaetaan joka toinen vuosi ansiokkaasta 
ranskalaisteoksen suomennoksesta.

Palkintolautakunnan mukaan Baudelairen moder-
nin kirjallisuuden klassikon saattaminen suomen 
kielelle on merkittävä kulttuuriteko. Nylén on ollut 
tietoinen tehtävän haastavuudesta ja suoriutunut 
siitä ihailtavasti.

Nylénin ratkaisut – ennen muuta alkuperäisruno-
jen mitasta luopuminen – ovat syntyneet huolellisen 
harkinnan tuloksena. Käännöksen sijaan hän onkin 
kutsunut Pahan kukkia vuonna 1857 ilmestyneen 
alkuteoksen suomenkieliseksi tulkinnaksi.

– Halusin, että Suomessa voitaisiin lukea Pahan 
kukkia, ettei teos olisi vain runouden tai ranskan 
harrastajien omaisuutta. Ja vaikka alkuperäisteksti 
on tehty erilaisiin sidottuihin runomittoihin, on se 
usein hämmästyttävän helppotajuista nimenomaan 
ajatuksellisesti. Tämän vaikutelman välittäminen ei 
sallinut runojen pakottamista keinotekoiseen muo-
tohaarniskaan, Nylén sanoo.

Baudelaire on viimein saanut äänensä kuuluviin 
myös suomen kielellä: Antti Nylénin käsistä syn-
tyneet kukat välittävät vaikuttavalla tavalla ranska-
laisrunoilijan maailman kaikessa sen kauneudessa 
ja kauheudessa.

Pahan kukkia on myyty Suomessa lähes 5 000 
kappaletta. Nylén vastaanotti 3 000 euron palkinto-
summan Ranskan suurlähetystössä perjantaina 27.9.

Suomalaista kirjallisuutta ranskaksi kääntänyt 
Maurice de Coppet työskenteli Ranskan suurlähet-
tiläänä Suomessa 1920-luvulla. Rahasto perustettiin 
1931 hänen leskensä Yseult de Coppet’n Helsingin 
yliopistolle tekemän lahjoituksen turvin. Rahaston 
keskeytynyt toiminta elvytettiin vuonna 2005.

Palkinto ansiokkaan ranskalaisen teoksen laa-
dukkaasta suomennoksesta jaetaan joka toinen 
vuosi Maurice de Coppet’n kuolinpäivänä syyskuun 
lopussa.

Antti Nylén on suomentanut myös muita Rans-
kan kirjallisuuden 1800-luvun klassikkoja kuten 
Flaubertin Bouvard ja Pécuchet, Chateaubriandin 
René ja Huysmansin Vastahankaan sekä Baudelairen 
esseitä (Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia). 
Lisäksi Nylén on julkaissut muun muassa kaksi 
esseekokoelmaa.

Edellisvuosina Maurice de Coppet -palkinnon ovat saaneet:
2005:  Gustave Flaubert: Madame Bovary / Rouva Bovary. (WSOY). Suom. Anna-Maija Viitanen.
2007:  Georges Perec: La vie mode d’emploi / Elämä käyttöohje (Loki-Kirjat). Suom. Ville Keynäs.
2009: Pierre Bayard: Comment parler des livres que l’on n’a pas lus / Miten puhua kirjoista joita ei ole lukenut 
 (Atena). Suom. Pirjo Thorel.
2011:  Jean-Marie Gustave Le Clézio: Ritournelle de la faim / Alkusoitto (Otava). Suom. Annikki Suni.

Antti Nylénin tulkinta 
ranskalaisklassikosta 
voitti Maurice de Coppet 
-palkinnon
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Ajankohtaista

Olli Välikangas 80 vuotta

Helsingin yliopiston romaanisen filologian professori 
emeritus Olli Välikangas täytti 80 vuotta 21. hel-
mikuuta 2013. Olli Välikangas kirjoitti ylioppilaaksi 
Helsingin lyseosta v. 1950 ja suoritti sen jälkeen opin-
tonsa Helsingin yliopistossa, jossa hän sai filosofian 
tohtorin arvon v. 1966 väiteltyään romaanisen filolo-
gian alalta. Laaja väitöskirja käsitteli puhuttelutermejä 
Balzacin romaanisarjassa La comédie humaine ja oli 
itse asiassa uranuurtaja kielentutkimuksen osa-alu-
eella, joka vasta viime vuosikymmeninä on noussut 
täyteen kukoistukseen, nimittäin keskusteluanalyysi 
ja vuorovaikutustutkimus. Tultuaan nimitetyksi 
professoriksi Helsingin yliopistoon vuodesta 1973 
Välikangas aloitti 1970-luvun lopulla yhteistyön Pa-
riisin III yliopiston kanssa suomen ja ranskan välisen 
kontrastiivisen kielentutkimuksen alalla. Yhteistyön 
tuloksena järjestettiin seuraavina vuosikymmeninä 
kuusi kollokviota, joiden esitelmät myös julkaistiin. 
Suomen ja ranskan vertailua on sittemmin harjoi-
tettu lukuisissa romaanisen (sittemmin ranskalaisen) 
filologian opinnäytteissä Helsingin yliopistoissa ja 
muissakin maamme yliopistoissa. Kansainvälinen 

kontrastiivinen tutkimus alkoi laa-
jemmin kehittyä varsinaisesti vasta 
1970-luvulla, joten Välikangas oli 
pioneeri tälläkin alalla.

Välikangas toimi yli kymmenen 
vuoden ajan Ylioppilastutkintolautakunnan jäsene-
nä 80- ja 90-luvuilla, ja myös sen kielivaliokunnan 
puheenjohtajana. Samoilla vuosikymmenillä hän 
toimi myös Uusfilologisen yhdistyksen hallituksessa 
ja sen puheenjohtajana; yhdistys valitsi hänet sittem-
min kunniajäsenekseen. Hän on ollut Suomalaisen 
Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1982. Välikangas 
oli Suomi-Ranska yhdistyksen (nyk. Suomi-Ranska 
– yhdistysten liitto) hallituksen jäsen 1980–1996.

Eläkkeellä ollessaan Välikangas on jatkanut 
tutkimustyötään ja julkaissut myös muistelmakirjan 
ajastaan sotalapsena Ruotsissa, Erövra Sverige åter: 
Lidingö 1944: Minnen från tiden som krigsbarn (2011). 

juhani härMä

Mikä kieltenopiskelussa on hauskinta?

Euroopan kielten teemapäivää vietettiin 26.9.2013 eri puolilla maata. 
Pääkaupunkiseudun kielipäivän tapahtumaan osallistuneet lapset vastasivat 
yllä olevaan kysymykseen seuraavasti:

Jos menee muuhun maahan, niin osaa kieltä.
Oppii maasta enemmän, jos osaa kieltä.
Voi puhua kavereiden kanssa niin, että muut eivät ymmärrä.
Opetuspelit ja leikit ovat kivoja.
Voi katsoa leffoja sillä kielellä.
Kaikki on hauskaa!

(Tempus 5/2013)
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Kulttuurimatka Baskimaahan ja Akvitaniaan

SRYL:n jäsenmatka 16.–23.9.2013
Syyskuussa lähti 24 hengen ryhmä tutustumaan Baskimaahan ja Akvitaniaan.

E nsimmäinen kohteemme oli 
Bayonnen kaupunki Biskajan 

lahden perukoilla. Baskin kielen alku-
perä on tuntematon. Sitä on puhuttu 
jo 3000 vuotta. Nykyään sitä ilmoittaa 
puhuvansa n. 10-50% väestöstä.

Baskimaahan kuuluu kolme maa-
kuntaa Ranskassa ja neljä departe-
menttia Espanjassa. Ranskan puolella 
baskit muodostivat muinoin itse-
näisiä pikkuvaltioita. Baskit pitävät 
itseään Amerikan löytäjinä, koska 
valaanpyyntäjät purjehtivat aina 
Newfoundlandiin asti 1400-luvulla. 
Kalastus olikin baskien pääelinkeino, 
myöhemmin alkoi maissin viljely.

Seuraava kohteemme oli Biarritz, 
jossa sade ja tuuli yllättivät kulkijat. 
Näimme kuitenkin upean uimaran-
nan ja palatsit. Rohkeimmat kiipe-
sivät läheiseen majakkaan. Ennen 
paluuta Bayoneen vierailimme vielä 
jättiläisakvaariossa.

Seuraava päivän ohjelmassa oli Py-
reneiden ylittäminen ja saapuminen 
Espanjan puolelle San Sebastianiin. 
Matkalla näimme viehättäviä baski-
kyliä. Tyypillisen kylän keskustassa 

on kolme tärkeää rakennusta: kirk-
ko, hautausmaa, kaupungintalo ja 
pelota-pelikenttä. Pelota on ikivanha 
baskilainen kansallispeli, jossa ko-
urupäisellä mailalla lyödään nahalla 
päällystettyä palloa kiviseinää vasten.

San Sebastian sijaitsee simpukan 
muotoisen lahden rannalla kahden 
vuoren välissä. Se on ollut vuosia 
madridilaisten kesälomakohde ilmas-
tonsa puolesta. Vierailimme myös 
San Telmon museossa, jossa riitti 
katsottavaa kolmessa kerroksessa.

Paluumatkalla Ranskan puolelle 
poikkesimme parissa maalaukselli-
sessa baskikylässä ennen saapumista 
Saint-Jean-de-Luziin, jossa tärkeim-
mäksi asiaksi tuntui muodostuvan 
Louis XIV oleskelu ja vihkiminen 
avioliittoon Saint-Jean-Baptiste-kir-
kossa. Vierailu Maison Louis XIV:ssa 
antoi hyvän kuvan senaikaisesta ra-
kennustyylistä ja ylimysten elämästä. 
Talo on säilynyt saman suvun hallussa 
ja on osittain kalustettu 1660-luvun 
tyyliin. Kaupunki on vanha merkittä-
vä kalastussatama, josta on sittemmin 
tullut lomanviettopaikka.

Matkalla Bordeaux’hon poik-
kesimme katsomassa maailman 
korkeinta dyyniä, jonka korkeus on 
114m. Lounastimme Arcachonissa, 
viehättävässä kylpyläkaupungissa. 
Bordeaux’ssa kävelimme Place de 
Quinconcelle, joka on yksi suu-
rimmista aukioista Euroopassa. 
Sitä reunustavat Montesquieu’n ja 
Montaignen patsaat ja taustalla virtaa 
Garonne-joki. Musee d’Aquitane 
antoi lisävalaistusta paikan historiasta.

Viimeinen kohteemme oli Saint 
Emillionin pikkukaupunki, joka 
sijaitsee keskellä viinialuetta. Kävely 
kaupungissa vaati voimia, kun kor-
keusero on noin 23 m. Upein nähtä-
vyys on kalkkikiveen hakattu kirkko 
(l’Eglise monolite). Kävelyn jälkeen 
viininmaistajaiset olivat paikallaan.

Matkailijat saivat aivan upean 
kuvan Baskimaasta prof. Kunnaksen 
valtavan tietomäärän ja mahtavan 
esityksen avulla. Kiitokset hänelle ja 
Liisa Peakelle, joka väsymättä huo-
lehti hyvinvoinnistamme. ◆

Muistiinkirjoitti Leena airo

Kävelykierroksella St. Jean-de- Luzissä. Katunäkymä Baskimaan pääkaupungista Bayonnesta.

Kuvat Seppo K. Laine
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Nykyaikaista raitiovaunutekniikkaa 
Bordeaux’ssa

Liiton tämänvuotisen Baskimaalle 
ja Akvitaniaan tehdyn jäsenmatkan 
viimeisin etappi oli Bordeaux. 
Kaupungin raitiovaunujen 
liikkuminen ilman ajolankaa herätti 
kiinnostusta. Matkalla mukana 
ollut rautatiespesialisti Mauno 
Pajunen selvitti raitiovaunujen 
modernia tekniikkaa seuraavasti: 

 

”Virranotto kolmannesta kiskosta, 
joka tunnetaan myös nimellä pintavir-
ranotto, on nykyaikainen menetelmä 
saada käyttövoima ilman ajolankaa. 
Se keksittiin Bordeaux’n raitiotietä 
varten v. 2000. Raitiotie avattiin 
seuraavana vuonna. Viime vuosiin 
asti Bordeaux oli ainoa paikka, jossa 
ajolangattomuus on käytössä. Nyt 
tätä teknologiaa sovelletaan mm. 
Reimsissä, jossa uusi raitiotie valmis-
tui pari vuotta sitten. 

Virranotto alakautta ei aiheuta 
vaaraa ihmisille tai eläimille. Näin sitä 
voidaan käyttää jalankulkualueilla ja 
kaupungin kaduilla. Virransyöttö ta-
pahtuu kolmannen kiskon kautta, jo-
ka on keskellä raidetta. Virtakisko on 
jaettu sähköisesti kahdeksaan metrin 
mittaiseen segmenttiin ja niiden vä-
lissä on kolmen metrin erotusjaksot. 
Jokaisessa raitiovaunussa on kaksi 
alapuolista virroitinta, joiden vieressä 
ovat antennit. Ne lähettävät radiosig-
naalin virtakiskolle, kun raitiovaunu 
kulkee niiden yli. Radiosignaali kytkee 
segmentin jännitteiseksi. Enintään 
kasi peräkkäistä raitiovaunun alla ole-
vaa segmenttiä voi olla jännitteisenä.

Bordeaux käyttää tätä tekniikkaa 
vain historiallisessa keskustassa es-
teettisistä syistä. Muualla kaupungissa 
on normaalilla ajolangalla varustettu 
raitiolinja.

Olen varma, että tekniikkaa on 
käytössä muuallakin. Pohjoismaihin 

Antenni ja erotusjakso.

Bordeaux’ssa raitiovaunujen ilme on hyvin moderni. 

kyseinen tekniikka ei ole toimiva 
ratkaisu lumen ja jään takia.

Toisessa kuvassa näkyy erotusjak-
so ja kuvassa näkyvien luukkujen alla 
on antennit, jotka tekevät segmentit 
jännitteiseksi vaunun ollessa niiden 
yläpuolella”. ◆
Mauno Pajunen
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Kuva: Riikka-Maria Pöllä.

J o usean vuoden yhteistyössä 
ravintola LYONin kanssa toteut-

tamamme CLUB LYON on ollut 
monelle SRYL:n jäsenelle iloinen 
toimintamuoto, jossa yhtyy kolme 
mukavaa, frankofiilille mieluisaa asi-
aa: a) ajankohtainen esitelmä aiheesta, 
joka liittyy jollain lailla Ranskaan ja 
ranskalaiseen kulttuuriin; b) ravin-
tolan keittiömestareiden loihtimat 
suurenmoiset ateriat, jotka temaat-
tisesti liittyvät illan esitelmään ja c) 
SRYL:n jäsenten tai muiden franko-
fiilien iloinen tapaaminen ranskalai-
sille niin tyypilliseen tapaan. Tämä 
toimintamuoto sopii erinomaisesti 
myös meille vanhemmille jäsenille, 
jotka emme enää jaksa matkustella 
Ranskassa, puhumattakaan tarpoa tai 
polkea Tarmon johtamilla ranskalai-
sen kulttuurin matkoilla! Esitelmätkin 
pidetään pääasiassa suomeksi, joten 
täydellistä ranskan kielen taitoa ei 
vaadita!

Club Lyonin ovat ideoineet 
projektin ”äidit” eli SRYL:mme 
pääsihteeri Liisa Peake ja Lyonin 
ravintoloitsija Marjatta Helander, 
joka on ollut jäsen jo pitkään ja 
edustaa liiton ns. ”henkilöjäseniä” 
liittokokouksessa. Toteutuksen 
keskeisessä roolissa on tietenkin ra-
vintola LYONin keittiömestari, jona 
nyttemmin toimii Jari Nieminen.

Tulevana syksynä klubiteemoja 
ovat mm. ruokakulttuuriI, johon 
saamme asiantuntijaksi Helsingin yli-
opiston ruokakulttuurin professorin 
Johanna Mäkelän, joka on sosiologi 
peruskoulutukseltaan ja viraltaan 
maailman ensimmäisiä tällä sektorilla! 
Ahkera esitelmöitsijävieras klubissa 
on ollut Ft Panu Rajala, aikamoinen 

Ranskan tuntija hänkin, joka viimeksi 
puhui Olavi Paavolaisen Ranskasta ja 
sitä ennen Mika Waltarin Pariisista.

Yksi hauskimpia iltoja on mieles-
täni ollut se, kun kaksi nuorta, fiksua 
ja näyttelijänkin taitoja omaavaa 
yleisen historian tohtoriopiskelijaa 
Rose-Marie Peake ja Riikka-Maria 
Pöllä (joka nyttemmin kirjoittaa 
myös kaunokirjallisia tekstejä nimellä 

”Maria Rocher”), esittelivät vuoro-
puheluna kaksi Ranskan historian 
renessanssiajan naista: kurtisaani Ni-
non de Lanclos’n ja nunna Louise de 
Marillacin! Aivan ilmiselvästi heidän 
väitöskirjojensa ohjaaja, professori 
Laura Kolbekin nautti heidän esi-
tyksestään!

Syksyn Ranskan-matkaa, jota 
perinteisesti on vetänyt prof. Tarmo 
Kunnas, pohjustetaan yleensä aina 
kevään viimeisessä klubi-illassa: viime 
toukokuussa gastronomisen Ranskan 
- sekä kielen että kulttuurin – erin-
omainen tuntija, Haagan AMK:n 
ent. lehtori Pirkko Saikkonen 
kertoi Akvitanian ruokakulttuurista, 
kun matka suuntautui Bordeaux’n, 
Arcachonin ja Ranskan Baskimaan 
alueille. Kirjastonhoitaja Olli Ranta-
la kertoi värikkäästi baskikulttuurin 
ja –kielen erikoisuuksista sekä Baski-
maasta yleensä.

Kaikki SRYL:n ja cerclien jä-
senet ystävineen ovat lämpimästi 
tervetulleita näihin harvinaislaatui-
siin ja nautinnollisiin iltoihin, jotka 
yhdistävät ruokakulttuurin ja muun 
kulttuurin! On upeata, että ravintola 
Lyon on nimensä mukaisesti ”oikea” 
ranskalainen ravintola. Ihanaa, että se 
on sellaisena säilynyt!

 Astuessani kerran pariisilaisen 
ystävättäreni kanssa sisään ravin-
tola Lyoniin hän huudahti: ”Que 
c’est comme à Paris! Un bon bistro 
français. Je me sens tout de suite 
chez moi!” ◆

sinikka Mertano,FM,otM, 
kansLianeuvos

sryL:n kunniajäsen

KOLME KÄRPÄSTÄ YHDELLÄ ISKULLA
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H yvinkään Suomi-Ranska yh-
distyksellä oli ilo ja kunnia 

emännöidä kevään 2013 liittoko-
kousta lauantaina 18.5.2013. Kerta 
oli ensimmäinen yhdistyksemme 
27–vuotisen historian aikana. 

Hyvinkään kaupungin keskusta on 
kokenut muutaman viimeisen vuoden 
aikana ihan valtakunnallisestikin 
poikkeuksellisen laajan muutoksen: 
Aivan keskelle kaupunkia on raken-
nettu Suomen kuudenneksi suurin 
kauppakeskus Willa. Sen vieressä 
olevalle Vanhan villatehtaan alueelle 
on vanhoihin 1800-luvun lopun 
tehdasrakennuksiin saneerattu mm. 
uusi Kaupungintalo. Siksi meille 
paikallisille järjestäjille oli miltei alusta 
asti selvää, että liittokokous tulisi pitää 
juuri näissä muuttuneissa kortteleissa.

Hyvinkää on rautatien kaupunki. 
Niinpä valtaosa liittokokousedus-
tajista saapui junalla ja heitä oltiin 
Ranskan lipun kera vastassa asemalla. 
Kokouspäivä alkoi lounaalla uudessa 
kauppakeskuksessa. Kokouspaikaksi 
olimme saaneet Kaupunginhallituk-
sen kokoushuoneen uudella Kaupun-
gintalolla Villatehtaalla. 

Kokouksen aluksi Pohjoispuiston 
koulun 9. musiikkiluokan oppilaat 
esiintyivät kokousväelle. Itse kokous-
ta veti totuttuun tapaan liittokokouk-
sen puheenjohtaja, Lääkäriseura Coc-
cyx ry:n edustaja Martti Hyvönen. 
Siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat 
ja mm. toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen yhteydessä todettiin jälleen 
kertaalleen liiton tiukka taloustilanne. 

Kokouksen jälkeen oli vuorossa 
céremonie protocolaire: Liiton pitkäai-

kainen pääsihteeri Liisa Peake sai 
kukkia kahdelta taholta. Kokouksen 
puheenjohtaja kiitteli Liisaa ko-
kousjärjestelyistä ja yhdistyksemme 
vuodenvaihteessa aloittanut pu-
heenjohtaja Riitta Sovijärvi muisti 
Liisaa liki kolmekymmenvuotisesta 
yhteistyöstä liiton ja Hyvinkään vä-
lillä. Hän on ollut mukana kaikissa 
yhdistyksemme tärkeissä vaiheissa 
aina perustamisesta, vuodesta 1985 
lähtien. Meitä tuskin olisi olemassa 
ilman Liisaa. 

Pienen kaupungintalokierroksen 
jälkeen iltapäivä jatkui kulttuurioh-
jelman parissa toisella puolen Villa-
tehtaan sisäpihaa. Lasten ja Nuorten 
Taidekeskuksen, Villa Artun, tiloissa 
Hyvinkään kaupunginmuseon inten-

dentti emerita, Hyvinkään historian 
kiistaton asiantuntija Lea Bergström 
näytti kuvia ja kertoi Villatehtaan 
vaiheista ja sen Pariisin muotitaloille 
1960-luvulla tuottamista kankais-
ta.  Hän todisti, kuinka yhteydet 
Ranskan ja Hyvinkään välillä olivat 
olleet vilkkaita jo paljon ennen Suo-
mi–Ranska yhdistystä. Kiinnosta-
vassa esitelmätilaisuudessa oli myös 
kiitettävästi läsnä paikallisyhdistyk-
sen jäseniä liittokokousedustajien 
lisäksi. ◆

aki korPeLa

hyvinkään suoMi–ranska 
yhdistyksen haLLituksen jäsen 
vuodesta 1986

Liittokokous koolla Hyvinkäällä

Kevätliittokokous järjestettiin Vanhaan villatehtaaseen saneeratussa Hyvinkään 
kaupungintalossa. Kokousta emännöi Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistyksen 
puheenjohtaja Riitta Sovijärvi.
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Hämeenlinnassa Kirsti oli sikäläisen cerclen puheenjohtaja, nykyään 
kunniapuheenjohtaja. Hän on ollut valmis lähtemään oppilaittensa kanssa 
maailmalle sekä Hämeenlinnasta että Utsjoelta 
(Senegal, Versailles, rinkkamatka Ranskan ympäri). 
Kuva Kirsti Aikio

P ari kurssia ranskaa lukenut nuori 
halusi vaihto-oppilaaksi, muttei 

osannut täyttää hakemuslomaketta. 
Parituntinen puhelinsessio Kirstin 
kanssa auttoi. Seuraavana päivänä 
nuori kirjoitti kelpo aineen ja pääsi 
Ranskaan. Sittemmin hän oli Pariisin 
Disneylandin Tuhkimo.

Uupunut yksinhuoltaja oli mur-
rosikäisen poikansa kanssa leirin-
täalueella ja päätyi kieliongelmien 
takia poliisiasemalle. Kirsti selvitti 
ongelman, joka oli alkanut äidin yri-
tyksestä pestä pojan sukat keittiössä. 

Pyreneille haluttiin poroja 1990-lu-
vulla. Ostajat lähtivät elävien vasojen 
ja paikallisen puukkosepän tekemien 
puukkojen kanssa kotimatkalle. Kirsti 
oli tarpeen tulkkina.

Utsjokinen saamelaistaiteilija 
Annukka Hirvasvuopio-Laiti sai 
Kirstiltä kieliapua puhelimitse kon-
serttimatkallaan Pariisissa. Annukalla 
oli 4 kk:n ikäinen vauva mukanaan.

Japanilainen liikemies oli hirt-
täytynyt Tenon rantaan Kuninkaan 
kivelle (merkki vuoden 1751 raja-
sopimuksesta) vievän muistomerkin 
portaisiin. Poika Pariisista halusi tie-
tää isänsä viimeisistä hetkistä. Isä oli 
eronnut pojan ranskalaisesta äidistä 
ja avioitunut japanittaren kanssa. 
Tämä liitto oli epäonnistunut. Kuo-
linpaikan valinta selittyy sukunimellä, 

RANSKAA HUIPULLA!

sillä se tarkoittaa kaunista paikkaa 
joen takana. 

Jos ranskankielinen pari haluaa 
avioitua Utsjoella, Kirsti on luvan-
nut auttaa Pohjois-Lapin johtavaa 
oikeusavustajaa tekstin ääntämisessä. 

Kuinka merkittävä yhden ihmisen 
panos voikaan olla! Kunnioitetta-
vaa! ◆ 

Marja jaLkanen

Utsjoella, Suomen pohjoisimmassa kunnassa, on frankofoniaa. Siitä on kiittäminen Kirsti Ranta-Knuuttilaa. 
Tässä todisteena otteita hänen kertomuksistaan.

Utsjoen kansalaisopiston ranskan kurssilaiset syksyllä 2013 vas. Hilla Tähkäpää, 
Jere Simonen, Piibe Aikio, Tuuli Tähkäpää, Teppo Tähkäpää ja Kirsti-opettaja. 
Kuva Teppo Tähkäpää
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Artikkeli julkaistu Ajassa-lehdessä 16.4.2013

Ranskalaiset vieraat ryhmäkuvassa, vas. Jean-Claude ja Nicole Richard, Danièle 
Carre, Dominique Lacondemine, Gérard ja Carmen Alcazar, Maurice Bourjaillat, 
Janine Legate, Paule Hubert ja Vincent Lacondemine.

Mâcon-Pori -yhdistyksen 
Gérard Alcazaria kiinnostavat 
puimurituotannon eri vaiheet. Tässä 
hän tutkii puimurin etuakselia.

P uimuritehdas Sampo-Rosenlewin 
Mekani-juhlahuoneistossa soivat 

urut. Sitten urkuri, teollisuusneu-
vos Timo Prihti hypähtää keittiön 
puolelle. Hän alkaa tarjoilla kahvia 
ranskalaisille vierailleen. 

– Olkaa hyvä, ottakaa kakkua ja 
pullaa, hän kehottaa ja siirtyy jälleen 
musisoimaan taustatunnelmaa kah-
vittelulle.

Vieraat ovat Porin ranskalaisesta 
ystävyyskaupungista Mâconista. Kym-
menen hengen vierasryhmä edustaa 
Mâcon-Pori -yhdistystä. Päivän oh-
jelmaan oli jo kuulunut vierailu Porin 
ruotsalaisella koululla ja kaupun-
gintalolla. Iltapäivällä ryhmä saapui 
Sampo-Rosenlewin puimuritehtaalle.

Materiaalipäällikkö Krister Sö-
derström kertoo vieraille tehtaan 
historiasta, joka alkaa vuodesta 1858. 
Vuodesta 1991 Sampo-Rosenlewiä 
on isännöinyt Timo Prihti.

– Rauma-Repola! huudahtavat 
ranskalaiset vieraat nähdessään 
tehtaan historiasta kertovan omista-
jaluettelon.

Nimi on tuttu, sillä juuri Rauma-
Repola osti aikoinaan tehtaan Mâco-
nista ja sen myötä syntyi paikallinen 
ystävyysyhdistys. Aktiivinen toiminta 
ja yhteistyö Porin Ranska-yhdistyksen 
kanssa loi edellytykset myös ystävyys-
kaupunkitoiminnalle. Viralliset suh-
teet kaupunkien välillä luotiin yli 20 
vuotta sitten. Tänä päivänä entinen 
Rauma-Repolan Bergeaud-tehdas on 
osa Metso-konsernia.

Söderström esittelee tehtaan pui-
muri- ja metsäkonemallistoa ensin 
kuvina. Vientikohteista kertova kartta 
on laajuudessaan vaikuttava. 

– Ranskaan koneitamme ei juu-
rikaan viedä, sillä puimurimme ovat 
Ranskan isoille pelloille liian pieniä, 
hän kertoo.

Parhaillaan tehtaalla on tuotan-
nossa SR-Classic -sarjan puimureita, 
jotka viedään Azerbaidzhaniin. Sitä 
ennen valmistui 500 puimurin tilaus 
Algeriaan.

– Algerian koneet olivat yksin-
kertaisia, niissä ei ole esimerkiksi 
viljasäiliötä ollenkaan. Koneen päällä 

työskentelee koko ajan kaksi miestä, 
jotka säkittävät viljan, Söderström 
kertoo.

Pian lähdetään tehdaskierroksel-
le. Ranskalaiset vieraat tutustuvat 
kiinnostuneina tuotannon vaiheisiin. 

Mâcon-Pori -yhdistyksen entinen, 
pitkäaikainen puheenjohtaja Gérard 
Alcazar kertoo käyneensä Porissa 
kahdeksan kertaa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun vierailemme puimuritehtaalla. 
Samoin tämä on ensimmäinen kerta, 
kun olemme täällä talvella.

Alkuun vierailut järjestettiin jazz-
festivaalien aikaan. Sitten ohjelmaan 
tuli mukaan kiertovierailuja muualla 
Suomessa. Mâconilaiset ovat nähneet 
länsirannikon kohteet, Ahvenan-
maan, Keski-Suomen ja Pohjois-
Karjalan. Viime viikolla he jatkoivat 
Porista Lappiin.

– Nyt olemme tosi turisteja, Al-
cazar hymyilee.

– Emme kuitenkaan halunneet 
tulla ihan keskitalvella, koska pelkä-
simme, että silloin Lapissa on liian 
kylmää.

Ryhmä vieraili Suomessa huhti-
kuun alkupuolella. ◆
sanna jääskeLäinen

Ranskan vieraita puimuritehtaalla
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J ag ser på mitt intyg från den 
13:onde internationella världs-

kongressen för fransklärare som 
sommaren 2012 gick av stapeln i Dur-
ban, Syd-Afrika.Var jag verkligen där? 
Mitt i höstkylan, blåst och nästan 0 
grader utomhus, känns minnena näs-
tan overkliga. Ändå var det faktiskt 
vinter också i Syd-Afrika i juli. Detta 
märkliga, fantastiska land där vattnet 
rinner ”åt fel håll”, där människorna 
är så otroligt vänliga, där man kan 
se giraffer, elefanter och lejon i sin 
naturliga omgivning. Ett land med 
en fascinerande historia på gott och 
ont, ett land där sådant man läst om 
i historieböckerna och sett på natur-
programmen på tv, plötsligt visar sig 
ha en förankring i verkligheten.

Fransklärarföreningen i Finland 
ordnade resan för oss fransklärare 
och ett tiotal lärare från Finland del-
tog. I själva kongressen som ordnas 
vart fjärde år någonstans i världen, 
deltog ungefär 800 fransklärare från 
hela världen. Kongressens största 
behållning, förutom ett utmärkt 
program med föreläsningar och 
workshops, var just att knyta nya kon-
takter och vänskapsband över lands- 
och kontinentgränserna. Vi lärare har 

ju så mycket gemensamt, oberoende 
av nationalitet och hudfärg!

Och minst lika mycket att lära av 
varandra.

Förutom fantastiska Durban, en 
smältdegel av nationaliteter och med 
sina milslånga sandstränder, fick vi 
uppleva Kapstadens fascinerande 
kvarter och vyer, för att inte tala om 
en hisnande, stormig båtfärd till Rob-
ben Island, där Nelson Mandela hölls 
fången under apartheidpolitikens tid. 
Att se cellen där han försmäktade 
och höra en före detta fånge berätta 
om livet på ön, är något man sällan 
glömmer. Som socker på botten fick 

Fransklärarnas oförglömliga
resa till Syd-Afrika, juli 2012

vi till sist njuta av ett par oförglömli-
ga safaridagar på Ubizane Zululand 
Safari Lodge. Innan soluppgången 
åkte vi iväg i öppna safaribilar. In-
svepta i filtar fick vi se solen gå upp 
över savannen där buffelhjorden 
makligt sökte sig till vattenhålen och 
antiloperna spetsade öronen inför 
en ny dag.

Detta bara som några smakbitar 
från vår resa. Jag plockar in mitt intyg 
i skrivbordslådan och tänker:

Detta är som att ha ett intyg på en 
dröm jag drömt. ◆

Lotta särkkä

Shappinistreet, Kapstaden.

Godahoppsudden.
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I lmalaivan ikkunasta Pariisia lähes-
tyessämme aprikoin, mitä oikein 

olivat kellertävät, kuin viivoittimella 
piirretyt alueet. Voisivatko ne to-
della olla jo kesäkuun alkupuolella 
tuleentumassa olevia viljapeltoja? 
Kyllä ne niiksi osoittautuivat maata 
lähestyessämme. Kesä oli siis täällä 
huomattavasti pitemmällä kuin koti-
maassa Suomessa, vaikka Ranskassa 
oli parin viikon ajan ollut lämpötila 
vain 15 asteen tienoilla. 

Pariisissa oli 6. kesäkuuta jo ennen 
puoltapäivää kuitenkin lämmintä 
parikymmentä astetta ja aurinkoisissa 
tunnelmissa starttasimme hakemaan 
uusia elämyksiä.

Lentokoneessa saamamme nä-
köhavainto geometrisista peltoku-
vioista hämmästyttää ja ihastuttaa 
edetessämme kohti Normandiaa. Ei 
missään peltoja pilkkovia pusikoita 
ja ojia, ei rähjäisiä karjatiloja tai 

huonosti hoidettuja asumuksia. Päin-
vastoin, kaikki kertoo ahkeruudesta, 
tarmokkuudesta ja tehokkuudesta 
sekä taidosta eu-tukipolitiikassa. 

Matkailu avartaa: ennakkoar-
viomme Ranskasta on ollut perin 
vanhentunut. Niin on ollut käsityk-
semme, ainakin joidenkin meistä, 
myös Ranskan liikennekulttuurista ja 
-väylistä. Liikenne on hektistä, mutta 
kuitenkin sujuvaa upealla monikais-
tatiellä, jonka viimeistely ja liittymät 
tekevät vaikutuksen. 

Matkailumaan aarteet avautuvat

Suuren matkailumaan symbolin Eif-
fel-tornin olimme jo etäältä havain-
neet. Maanläheiseen, pieneen Vernon 
kylään saapuessa näemme yhden 
kuuluisan nähtävyyden. Givernyssä 
maailman laajuisesti tunnettu impres-
sionisti Claude Monet maalasi, eli ja 

vaikutti lähes 40 vuoden ajan 1800-
ja 1900 lukujen vaihteessa. Taiteen 
runsaus ja tasokkuus hämmentävät 
ja hurmaavat taidetta ymmärtämät-
tömänkin. Ehkä vielä suuremman 
vaikutuksen tekee taiteilijan puutarha 
lukemattomine kukkalajeineen, pui-
neen ja vesi sekä –puurakennelmi-
neen. Yllätys, yllätys: Pariisin Seinen 
vesi pujottelee sivu-uomassaan myös 
Monet:n puutarhassa.

Suuressa Ranskassa kaikki ei ole 
suurta. Meille suomalaisille Ranskan 
ystäville ovat entuudestaan tiedossa 
maan lukuisat pienet viinintuottajat, 
juustolat ja ravitsemus- ja majoitus-
liikkeet sekä todella pienet kunnat, 
jopa vain muutaman sadan asukkaan 
yhteisöt. 

Pieni on kaupunkimme Deau-
villekin ja sen tosi pieni viehättävä 
hotelli L’Esperance Victor Hugon 
kadun varrella. Olimme tulleet kuin 
kotikaupunkiin ja hyvin hoidettuun 
kotiin. Hotellin hurmaava isäntä, 
emäntä ja tarjoilija, kaikki samassa 
persoonassa toivotti meidät lämpi-
mästi jo ulko-ovella tervetulleiksi 
ja taisipa kantaa laukut ylimpään eli 
kolmanteen kerrokseen saakka. 

Seuraavina aamuina meitä odotti 
pikkuaamiaisen sijasta herkullinen 
buffet täydennettynä bossin henki-
lökohtaisilla, vain ranskalaisten hal-
litsemilla lisäkkeillä. Pisteytyksemme 
vastasi hyvinkin hotellille annettuja 
korkeita lukuja siitä huolimatta, 
että huoneista puuttuivat monet 
nykyaikaiset mukavuudet. Kotoista 
Katuman tunnelmaa loivat iltaisin ja 
varhain aamuisin naapuritalon katolla 
kaakattavat harmaalokit.

Hämeenlinnalaiset ranskalaistumassa 
omatoimimatkalla Normandiaan

Jardin Cl Monet, Giverny
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Calvadosta ja muita
maistuvia elämyksiä

Calvados on yksi Ranskan lahjoista
maailman juomakulttuurilleG Sen hieF
nostunut’ pehmeämaku tuli meillekin
tutuksi’ kiitos Akin asiantuntemukF
sen lounasmaljojemme valinnassaG
ChateauFbreuilEn CalvadosFtehtaassa
pääsimme näkemään tuotteen valmisF
tuslaitteistoa ja kuulemaan CalvadokF
sen historiasta ja valmistusprosessista
sekä tietysti makustelemaan jaloa
juomaaG
Ranskalainen arvostaa ruokaa ja

osaa rauhoittua nauttimaan hyvästä
ruoastaG Sen totesimme päivittäin’
vaikka ateriamme katuravintoloissa
yleensä noudattivat matkalaisen
säästöbudjetin rajoitteitaG
Tutustuminen Calvadoksen deF

partementtiin kuuluvaan Courcyn
kylään ja pormestari Therese ThoF
rettoniin oli yksi retkemme kohokohF
distaG Thoretton on kylänsä korkein
määräaikainen virkamies’ jonka
kunnanvaltuusto valitsee kuudeksi
vuodeksi keskuudestaanG Pormestari
valloitti meidät ystävällisyydellään ja
välittömyydelläänG
Käynnin muistoksi pormestari

Thoretton lahjoitti SuomiFRanska
yhdistysten Liiton Hämeenlinnan
jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle
Arja Koskelle CourcynmitalinG Tästä
miellyttävästä tilaisuudesta oli lyhyt
matka seuraavaan tärkeään kohteesen
eli Aki Jauron pari vuosisataa vanhaan
”linnaan”G
Aki on perheensä ja ranskalaisF

ten ystäviensä voimin saneerannut
korkean kivirakennuksen todella
esittelykelpoiseen kuntoonG
Ilmari ja Markku tutustuivat

uskaliaasti pilotti Didierin lennättäF
mänä Courcyyn ja sen ympäristöön
lintuperspektiivistäG CapriquetEn
kenttä on ensisijassa harrastajalentäF
jien käytössä’ joista juuri Didier on
invalidisoitumisestaan huolimatta

hankkinut lentokoulutuksen ja kumpF
paniensa kanssa lentänyt vuosiaG Aki
oli järjestänyt yhdessäDidierin kanssa
matkalaisille vierailun myös Didierin
linnatyyliseen taloonGDidier osoittauF
tui todelliseksi ranskalaiseksi gentleF
manniksi’ jonka seurassa ryhmämme
vietti helteisessä säässä miellyttävän
iltapäivän aperitiiveja nautiskellenG
Visiitti ”L’Atelier FromagerEssa

opasti matkalaiset ranskalaisen juusF
tonvalmistuksen saloihin suuressa
meijerissä sGoG juustolassaG Hyvän
juuston valmistus osoittautui moniF
mutkaiseksi prosessiksi’ joka edellytF
tää muun ohessa korkeaa hygieniaa ja
pitkäaikaista kypsyttämistäG MakueläF
mys saatiin eri lajeja maistelemallaG
Juustolamatkalta poikettiin tuF

tustumiskäynnille Deauvillen GolfF
keskukseen’ joka mittasuhteiltaan
lienee Ranskan suurimpiaG Sinikka
ja Markku totesivat yksissä tuumin
paikan myöhemmin tehtävän golfF
turneen väärtiksiG
Yhdeksi varmaksi tutustumiskohF

teeksi oli etukäteen päätettyNormanF
dian maihinnousun jokin keskeinen
maihinnousupaikkaG Sellaiseksi valiF
koitui Juno Beach’ joka oli erityisesti
kanadalaisille joukoille osoitettu maiF
hinnousuvyöhykeG Alue on suhteelliF
sen loivaa hiekkarantaa’ joka rannalla
päätyy hiekkasärkkäänG Nousuvesi
ja rannan miinoitus merkitsivät kaF
nadalaisille raskaita’ nG 1Y prosentin
miestappioita kesäkuun alussa N*00’

mutta kanadalaiset etenivät kuitenkin
ensimmäisinä liittoutuneiden jouF
koista pitkälle Ranskan sisämaahanG
AmerikkalaisFkanadalaisessa maiF
hinnousua kuvaavassa sotamuseossa
JunoFBeachin lähistöllä saa selkeän
kuvan sotanäyttämön tapahtumistaG
Trouville on Deauvillen kylkeen

huomaamattomasti liimautunut pikF
kukaupunkiG Kuntarajoja ei todella
huomaaG Viimeisenä yhteisenä iltana
ylitimme näkymättömän kuntarajan
ja kävelimme hyvässä säässä TrouF
villen komeata pääkatua Bd Fernand
MoureauxEtaG Illallinen nautittiin hyF
vässä’ tutuksi tulleessa seurassa ransF
kalaista puheensorinaa ympärillämme
kuulostellen ja matkavaikutelmia jo
varovasti arvioidenG

gggg
Viisi päivää Ranskassa ei vielä mahF
dollista laajaa kokonaiskäsitystä tästä
suuresta maastaG Matkallamme saimF
me kuitenkin jonkinlaisen käsityksen
siitä’ miten EUEn toiseksi suurimF
massa valtiossa asiat yleensä ovatG
Käsityksemme on hyvinmyönteinenG
Meillä saattaa jopa olla Ranskasta ja
sen elämänmenosta opiksi otettavaaG
Matkamme tärkeä anti on erityiF

sesti mielestämme myös siinä’ että
olemme voineet hiukan ranskalaistua
ja todeta’ että ikä ei ole este uusien’
upeiden tuttavuussuhteiden syntymiF
selle ja syventämiselleG◆
t e k st i ja ku v a t r a in e r Le h t in e n

Calvapulloja
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Matkareitti5ja5tärkeimmät5kohteet
BtosFXFX FinnairinulentouCDG´uPariisiu> VERNONHsGIVERNYHsClXMonetspuutarha www.fondation-monet.com >

DEAUVILLE HôteluL’Espérence

BpesvXFX COURCYnspormestarin ThereseuThretton’inuvastaanotto www.mariedecourcy.fr >uAkiuJauronu”LINNA”u>
CAPRIQUETSlentokenttä´ulentäjänäuDidieruBerhault

BlasKXFs ChâteausBreuil´uCalvados:tislaamo www.chateau-breuil.com >LIVAROT´uJuustolau:ulaufromagerieu”L´Atelier
Fromager” www.graindorge.fr > DEAUVILLE golfkenttäutai DEAUVILLESTROUVILLE

Bsus2XFX MAIHINNOUSU4uJunouBeach´ www.junobeach.org >OmahauBeach www.abmc.org >BAYEUX´
Tapisserie:museou> VILLESSURSMER4uantiikkiautojenunäyttely

Bmasd0XFX Toisetupaluumatkalleusuuntana CharlessdesGaullenskenttä
ToisetujatkavatuNormandianulänsirantaau> Honfleur´ www.ot-honfleur.fr mmOuImpressionistienuMuseoy
MuséeuEugèneuBoudin´u>SaintSVaastslasHouque´ulegendojenusaariu´ www.saint-vaast-reville.com >
PointesdesBarfleur´uCattevillenumajakka www.ville-barfleur > Cherbourg´uCitéudeulaumer:uatomisukellusvene´
aquarium´u> www.ot-cherbourg-contentin.fr > Flamanville´uydinvoimala

BtisddXFX GRANVILLE´uEuroopanusuurinuvuorovesivaihtelu www.ville-granville.fr > LEsMONTsStsMICHEL´
Ranskanusymboli´uUNESCO:kohdeuBenediktiiniluostari www.monum.fr > DOMFRONT´
LeuPlusuBeauuDétourudeuFrance´ukeskiaikainenukaupunki www.domfront.com

BKesdfXFX ChâteausCARROUGES´uainutuasuttuujaukalustettuulinnauMq..:luvulta www.monum.fr >
NotresDamesdesSÉES´ugoottilainenukatedraali´urakennettuuM/..:uMè..uluvuillau> EvreuxS>sParisH
CharlessdesGaulles>sHämeenlinna

VUOKRATTAVANA	TALO	NORMANDIASSA
pienessä9keskiaikaisessa Courcyn9kylässä9(www.mairiedecourcy.fr) Calvadoksen9maakunnassa
kesäkaudella92014. Talossa5on5olohuone15ruokahuone15keittiö5ja5kylpyhuone/vessa5alakerrassa5ja
yläkerrassa5neljä5makuuhuonetta.5Kaikki5mukavuudet5löytyy15myös5laajakaista.5Matkaa5Pariisiin5noin
2405km5ja5rannikolle5noin5505km.5Lähikaupunkeja5ovat5Saint9Pierre9sur95Dives15Falaise15Lisieux5ja
Caen.5Viikkovuokra56505€.595Annan5mielelläni5lisätietoja.
Aki9Jauro9050955291945
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Tapahtuma alkoi koskettavalla ta-
valla, kun taiteilijat Leena Kela ja 
Jean-Leon Pallandre esittivät Jukon 
tehdashallissa tehdaslaisten tukemana 
performanssi- ja äänitaideteoksen, 
joka teki kunniaa mynämäkeläiselle 
työlle.

Joenrannan Taidepiknikille saapui 
satoja vieraita eväskoreineen ja vilt-
teineen. Tuttu jokimaisema muuttui 
hetkessä taideareenaksi, kun taiteilijat 
ja yleisö kohtasivat ajoittain hyvinkin 
konkreettisesti - kävijät muistavat 
varmasti esimerkiksi Jonimatti Jout-
sijärven henkeäsalpaavan joenyli-
tyksen, johon osa itsekin osallistui 
ylitysköyttä kireällä pitämällä. 

Jokea pitkin yleisön luo lipuneet 
tai Asmandian rannasta esitetyt 
musiikki- ja tanssiesitykset hivelivät 
sekä korvaa että silmää: Ann-Mari 
Rannikon juontamassa ja ”asema-
päällikön” tahdittamassa tilaisuudessa 
kuultiin laulun lisäksi musisointia 
puhaltimilla, jousilla ja harmonikalla. 
Nähtiinpä tilaisuudessa vieraita jopa 
kaukaa menneiltä vuosisadoilta, kun 
Pia Bartschin ideoima Tableau 
Vivant -rokokooseurue rantautui 
Asmandian laavulle. Hannu-vaari 
teki lasten ja lastenmielisten kanssa 
pieniä puulaivoja ja vesille laskettiin 
myös Aseman koululaisten yhdessä 
vaarin kansa ideoima yhteinen ”mat-
kustajalaiva”. Kaikissa esityksissä oli 
ranskalainen vivahde, minkä myös 
ranskalaiset hankekumppanimme 
ilahtuneina panivat merkille.

Illan päätti trubaduuri Kari Ka-
tajan vetämä yhteislaulutilaisuus, 
joka kokosi paikalliset ja ranskalaiset 
piknikin viettäjät Asmandian laavul-
le. Ilta yltyi ranskalaissuomalaiseksi 
vuoro- ja yhteislauluksi, jossa laulu-
vihko laulettiin läpi useampaan kuin 
yhteen kertaan. Laulun- ja tanssin 
aiheita improvisoitiin hämärtyvässä 
syysillassa myös itse.

Päivän aikana koulun piha-alueella 
esitettiin myös Kylämatka-näytelmä 
ja Nukketeatteri Piironginlaatikon 
nukketeatteriesityksiä lapsille.

Haluamme kiittää kaikkia muka-
na olleita piknik-vieraita, esiintyjiä, 
talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita 
sekä tukijoita ja arpajaisvoittoja lah-
joittaneita yrityksiä ja yhteisöjä. Tämä 
oli hieno päivä!

Erityinen kiitos kuuluu myös niille 
perheille, jotka ottivat ranskalaisia 
vieraita koteihinsa perjantai-illaksi - 
jotkut jopa yöksi. Ranskalaiset olivat 
erittäin otettuja ja vaikuttuneita suo-
malaisesta vieraanvaraisuudesta. Heil-
le vierailut olivat olleet suuri elämys. 
He kertoivat, että perhevierailujen 
ansiosta he todella kokivat olleensa 
osa Taidepiknik-tapahtumaa ja kuu-
luvansa joukkoon - eivät pelkästään 
hankekumppaneina, vaan kyläläisten 
ystävinä. ◆

artikkeLin Laatinut Minna hau-
tio / MynäMäen aseManseudun 
kyLäyhdistys ry

Hankkeesta: Kansainvälistymis-
hanke Connecting Cultureside 
Cultures - Forming Finnish-
French Fellowship

Mynämäessä järjestetyt Taide-
polku Bonjour vuonna 2012 ja 
Taidepiknik-tapahtuma 2013 
ovat osa kolmevuotista (2012-
2014) kansainvälistymishanketta, 
joka on käynnistynyt ja saa tukea 
maaseudun kehittämisyhdistys 
Ravakka ry:n kautta. Kyseessä on 
maaseudun kehittämiseen tähtää-
vä EU-hanke.

Hankkeen aikana Mynämäen 
Asemanseudun Kylät ry tekee 
yhteistyötä kahden ranskalaisen 
maaseudulla sijaitsevan taideyh-
distyksen kanssa, Scènes Obliques 
etelä-Ranskasta Les Adrets’n 
kunnasta, sekä La Chambre d’eau 
pohjois-Ranskasta l’Avesnois’n 
alueelta. Yhteistyökumppaniyh-
distykset vierailevat hankkeen 
aikana toistensa kylissä ja tapah-
tumissa. vaihtaen näkemyksiä ja 
kokemuksia, laajentaen ja rikas-
taen kansainvälisessä hengessä 
toistensa toimintaa.

Pique-nique ”à la française” au bord de la 
rivière Mynäjoki

Tableau Vivant -rokokooseurue

Mynäjoen varrella vietettiin 7.9. ainutlaatuinen Taidepiknik-tapahtuma à la 
française aivan erityisen kauniissa syyssäässä.
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”Vieraan kielen oppimisen perimmäinen tarkoitus on avata uusia maailmoja.”  
       

Actualités Françaises 16                       31.01.-16.03.2014  yht. 48h 

Actualités Françaises on reipashenkinen ranskan  tehokurssi sinulle, joka haluat syventää osaamistasi 
ja ottaa kunnon harppauksen opiskelussasi. Kurssilla tarkastellaan tämän päivän päivän ranskalaista 
elämänmenoa mm. kulttuurin, matkailun, arkielämän ja yritysmaailman näkökulmista. Sanasto, rakenteet, 
puhuminen ym. taidot karttuvat monipuolisesti, tehokkaasti ja syvällisesti. 

Actualités 16-kurssin tarpeisiin räätälöity oppimateriaali perustuu autenttiseen ja ajankohtaiseen 
audiovisuaaliseen aineistoon ja se jaetaan osallistujille kurssin aikana.

KURSSIAIKATAULU 

viikko   5
perjantai 31.01. klo 17.00-20.30  4h
lauantai  1.02. klo 09.30-14.30  8h
viikko   6
lauantai 08.02. klo 09.30-17.00  8h
sunnuntai 09.02. klo 09.30-14.30  6h
viikko   9
torstai 27.02. klo 17.00-20.30  4h
viikko  11
perjantai 14.03. klo 17.00-20.30  4h
lauantai  15.03. klo 09.30-17.00  8h
sunnuntai 16.03. klo 09.30-14.30  6h yht. 48h

Kurssipaikka Helsingin yliopiston Haartman-instituutti,
 Haartmaninkatu 3, 00290 HELSINKI
                                                  
Opetus Yrityskouluttaja, Huk Kirsti Kontio-Ollila, 
 SRYL:n  kouluttaja vuodesta 1991, Ranskalaisen koulun seniori 

Taitotaso Muutaman vuoden opiskelun aikana kielen perusrakenteet tulleet tutuiksi.
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen mahdollisimman pian tai viimeistään 15.01.2014 
ja lisätiedot  kirsti.kontio-ollila@pp1.inet.fi,  puh. 040-59 69 105  

Kurssin hinta  580€ (alv 0% 467,74€, alv 24% 112,26€) Maksu suoritetaan ennen kurssin alkua. 

Tarjoushinta nopeille 500€ (alv 0% 403,23€, alv 24% 96,77€) 
 kun ilmoittautuminen tapahtuu 20.12.2013  mennessä. 

Peruutusehdot  Esteestä pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti viimeistään 24.01.2014. 
 Peruutustapauksissa järjestelykuluina peritään 50 €. 
 Kurssimaksua ei palauteta kurssin alkamisen jälkeen.
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S uomen Ranskan instituutti toimii 
osana Suomen kulttuuri- ja tie-

deinstituuttiverkostoa. Suomella on 
eri puolilla maailmaa 17 instituuttia, 
jotka parantavat Suomen näkyvyyttä 
maailmalla ja tiivistävät yhteistyötä 
Suomessa ja asemamaassa toimivien 
kulttuuri- ja tiedorganisaatioiden 
välillä. Suomen Ranskan instituutti 
toimii suomalaisen kulttuurin näy-
teikkunana Ranskassa ja kohdeylei-
sönä onkin alusta alkaen ollut ennen 
kaikkea ranskalaiset kävijät. Sen 
toiminta rakentuu sekä tieteen että 
kulttuurin ympärille, mutta 2000-lu-
vun puolivälistä lähtien toiminta on 
keskittynyt erityisesti kulttuuritapah-
tumien järjestämiseen. Säännöllinen 
kuvataidetoiminta on kuulunut alusta 
alkaen instituutin ohjelmistoon, mut-
ta sen osuutta koko tapahtumatar-
jonnasta on painotettu eri aikoina eri 
tavoin. Varsinkin vuosina 2005–2012 
kuvataiteen osuutta instituutin laajas-
sa ohjelmatarjonnassa lisättiin. 

Aikaisemmin vahvoina pidettyjen 
tieteellisten ansioiden sijaan instituu-
tin toiminnassa painotetaan nykyään 
etenkin organisatorista osaamista, 
verkostoja ja tuottajaosaamista. 
Vuonna 2004 instituutin johtajaksi 
valittiin taidehistorioitsija Marjatta 
Levanto, jolla oli instituutin johtajaksi 
astuessaan vankka kokemus taide-
museoammattilaisena. Levannon 
jälkeen instituutin johtajaksi siirtyi 
vuonna 2008 Marja Sakari, niinikään 
taidemuseokentällä toiminut taide-
historioitsija. Sekä Levannolla että 
Sakarilla on ollut ymmärrystä näyt-

Suomen Ranskan instituutti 
taideviennin edistäjänä
Pariisin 5. kaupunginosassa kahden valtaväylän vilkkaassa risteyksessä 
toimii arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema Suomen Ranskan 
instituutti. Vuonna 1990 perustettu instituutti esittelee suomalaista 
kulttuuria monipuolisesti järjestämällä tiloissaan niin tieteellisiä konferensseja 
ja asiantuntijaseminaareja kuin konsertteja ja taidenäyttelyitäkin. 
Suomen Ranskan instituutin tehtävä on muiden Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituuttien tavoin tukea suomalaisen taiteen viemistä. Miten Suomen 
Ranskan instituutti osallistuu erilaisiin taidevientihankkeisiin ja miten se 
pyrkii lisäämään suomalaisen kuvataiteen näkyvyyttä Ranskassa? 

Design Klaus Haapaniemi.

Café Instituutti.
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telyiden pystyttämisestä, erinomaiset 
kuratointitaidot ja taidemaailman 
verkostot, mikä vaikutti instituutin 
kuvataidetoimintaan merkittävällä 
tavalla. 

Instituutissa on oma tila kuva-
taiteen esittämistä varten. Tilan 
tarkoitus on toimia joustavana 
monitoimisalina eri ohjelmatoimin-
tojen esittämiselle, mihin se sopiikin 
hyvin. Soveltuakseen ihanteellisella 
tavalla kuvataiteen esittämiselle tila 
on kuitenkin rauhaton. Kuvataide 
tarvitsee neutraalin ja rauhallisen 
alustan, eikä instituutin näyttelysali 
vastaa tätä määritelmää parhaalla 
mahdollisella tavalla. Sali sopii pa-
remmin esimerkiksi konserteille ja 
teatteriesityksille. Monitoimisaliin 
on myös vastikään perustettu pieni 
kahvila, mikä hyödyntää oikealla 
tavalla tilan monimuotoisuutta ja 
tuo siihen lisää eloa. Uudenlaista 
toimintamallia edustaa myös pieni 
suomalaisia design-tuotteita myyvä 
kauppa instituutin aulatilassa. 

Instituutin kuvataidetoimintaa on 
omien tilojen rajallisuuden vuoksi py-
ritty ulkoistamaan mahdollisimman 
paljon. Näyttelyiden ulkoistaminen 
paikallisiin museoihin ja gallerioihin 
mahdollistaa parhaassa tapauksessa 
suomalaisen kuvataiteen nivou-
tumisen entistä tiiviimmin osaksi 
ranskalaista taideverkostoa. Sakarin 
mukaan valmiiden näyttelykokonai-
suuksien tarjoaminen ranskalaisille 
taidetoimijoille on kuitenkin käy-
tännössä hankalaa, sillä ranskalaiset 
eivät mielellään ota vastaan valmiiksi 
kuratoituja näyttelyitä. 

Suomalaisen kuvataiteen kansain-
välistäminen ei ole yksioikoinen asia. 
Tapoja on monia eikä ole vain yhtä 
oikeaa keinoa edesauttaa suomalaisen 
kuvataiteen näkyvyyttä Ranskassa. 
Toiminnan ulkoistaminen, instituutin 
omien näyttelyiden linkittäminen 
paikallisten taidetapahtumien kanssa, 
keräilijöiden ja muiden taidevai-

kuttajien kutsuminen instituutin 
tapahtumiin ovat kaikki hyviä tapoja 
parantaa suomalaisen kuvataiteen 
asemaa Ranskassa. Kaikki tämä vaatii 
kuitenkin ennen kaikkea tiivistä ver-
kostoitumista ja kontaktien ylläpitoa, 
mihin tarvitaan entistä suuremmat 
henkilöresurssit. 

Kalevi Sorsa kehotti aikoinaan 
Suomen Ranskan instituutin avajais-
puheessaan käyttämään rohkeasti sitä 
Suomen valtiovallasta riippumatonta 
toimintavapautta, mitä sille on annet-
tu. Tällä hetkellä Opetus- ja kulttuu-
riministeriö on instituutin toiminnan 
suurin rahoittaja ja siinä mielessä 
valtiovallan linjaukset vaikuttavat 
merkittävällä tavalla siihen, miten 
instituutti toimii. Vuosina 2005–2012 
kuvataiteeseen kohdennettua tukea 
on myönnetty vain kerran. Pääpaino 
on ollut muotoilun ja arkkitehtuurin 
vientihankkeissa. Ilman ulkopuolisen 
rahoituksen ja sponsoritoiminnan 
merkittävää lisäämistä, instituutti ei 
pysty toimimaan luovasti vapaana 
asiantuntijaorganisaationa ja paran-
tamaan suomalaisen kuvataiteen 
näkyvyyttä huomattavalla tavalla.

Instituutti tukee suomalaista 
kulttuuriyrittäjyyttä vastaperustetun 
kaupan ja kahvilan kautta. Toiminta 
tuo osaltaan uusia taloudellisia lisä-
resursseja, joiden avulla instituutti 
voi entistä paremmin ulkoistaa ku-
vataidetoimintaansa ranskalaiselle 
kuvataidekentälle. Ja kuvataiteen 
esittämiselle osoitettu tila instituutista 
pienenee kahvilatoiminnan vuoksi 
entisestään, voi intistuutti saada 
tästä uudenlaisesta toimintamallista 
lisävirettä suomalaisen kuvataiteen 
kansainvälistämiseen. ◆

saara heikinheiMo 
Kirjoittaja on vastavalmistunut taidehisto-
rioitsija ja filosofian maisteri, joka kirjoitti 
pro gradu -tutkielmansa Suomen Ranskan 
instituutin kuvataideohjelmistosta vuosina 
2005–2012. 
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J oskus jotkut asiat ovat liian rak-
kaita, liian läheisiä, liian tuttuja, 

että niistä kirjoittaminen tuntuu haas-
tavalta vaikka sen kuuluisi olla help-
poa. Miettiessäni tätä kirjoitustani, 
pohdin paljon mistä rakkaus Pariisiin 
syntyy. Itse olen ollut rakastunut 
tähän kaupunkiin jo lapsesta lähtien, 
tuntenut käsittämätöntä kaipuuta 
kaupunkiin, josta olin haaveillut aina 
siitä lähtien kun näin isäni Louvresta 
ottamia kuvia. 

Mutta entä sitten aikuisena, kau-
pungissa vietettyjen vuosien jälkeen? 
Millaiseksi Pariisi on muuttunut 
aikuisen mielessä? Edelleen tuo kau-
punki on minulle rakkaus, intohimo. 
Se on mahdollisuuksien pelikenttä, 
toiveiden areena, onnen antaja, mutta 
myös surun kehto. Koko ihmisyyden 
kirjo ja elämän vuoristorata. Historia, 
ruoka, viini, kulttuuri, muoti, taide, art 
de vivre! Niin ja ranskalainen rakkaus. 

Niistä muodostuu minun Pariisini. 
Minulle Pariisi on kuin hyvä suhde, 
josta ei saa tarpeekseen. Vaikka joskus 
riitasoinnut tulevat väliin, niistä pääs-
tään yli ja rakastetaan yhä lujempaa. 

Historia
Pitkä historia tekee paikasta mielen-
kiintoisen, antaa paikalle luonnetta. 
Eri vuosisadoista muistuttavat ker-
rostumat kaupunkikuvassa muo-
dostavat kokonaisuuden, joka on 
hurmaava. Pariisissa voi vain kuljeksia 
päivätolkulla, ja ihailla arkkitehtuu-
risia yksityiskohtia, miettiä vanho-
jen rakennusten sisäänsä sulkemia 
ihmiskohtaloita. Mutta jos pelkkä 
mielikuvituksen käyttäminen alkaa 
kyllästyttää, voi historiaan tutustua 
ihan faktojenkin kautta. Museot!

Musée de Luxembourg, Luxem-
bourgin puistossa on Marie de Me-
dicin rakennuttama 1615-1630. Se on 

ensimmäinen ranskalainen museo, ja 
se avattiin yleisölle vuonna 1750. Mu-
seon alkutaipaleella pystyi ihailemaan 
Rubensin maaluksia kuningattaresta 
sekä Leonardo da Vicin, Raphaelin, 
Tiatianin, Rembrantin ja Van Dyckin 
maalauksia, mutta edellä mainitut 
taulut ovat muuttaneet Louvreen. 
Nykyään museossa on mielenkiintoi-
sa vaihtuvia näyttelyitä, ja yleisöllä on 
ollut ilo nähdä mm. Botticellia, Ve-
ronesea, Gauguinia ja Matissea. Eikä 
taidekokemusta huononna yhtään se 
seikka, että siihen on helppo yhdistää 
nautinnollinen hetki Luxembourgin 
puistossa.

Musée Rodin, seitsemännessä 
kaupunginosassa, on 1700-luvulla 
rakennettu hôtel particulier, jonka 
rakennutti rikas finanssimies, Abra-
ham Peyrenc de Moras (1686-1732). 
1900-luvun alussa hôtel Biron nimeä 
kantava rakennus laitettiin, useiden 
eri omistajien jälkeen, myyntiin. Sopi-
vaa ostajaa odotellessa, hôtel Bironin 
tiloja vuokrattiin. Useat taiteilijat 
pitivät siellä ateljeetaan: mm. kirjai-
lija Jean Cocteau (1889-1963), taide-
maalari Henri Matisse (1869-1954), 
tanssija Isadora Duncan (1877-1927) 
ja runoilija Rainer Maria Rilke (1875-

Paris, mon amour!
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1921), joka ensimmäisenä kertoi 
Auguste Rodinille rakennuksesta. 
Vuonna 1908 Rodin vuokrasi siitä 
eteläisestä alaosasta huoneita, ja yk-
sitoista vuotta myöhemmin, vuonna 
1919, hotel Rodin avattiin museona 
ensimmäistä kertaa.

Kuten Luxembourgin museota, 
myös tätä museota ympäröi kaunis 
puisto, ruusuistutuksiin ja veistok-
sineen. Tämä tekee museokäynnistä 
entistä nautinnollisemman.

Louvre, joka toimi alun pe-
rin linnoituksena, sai alkunsa jo 
1100-luvun lopulla kuningas Filip 
II Augustin toimesta. Vuosisatojen 
kuluessa ja eri hallitsijoiden toimesta 
Louvre muuttui, ja saavutti loistonsa. 
Ranskan suuren vallankumouksen 
aikana, vuonna 1793 linnan tiloihin 
perustettiin museo, jona se toimii 
edelleenkin. Nykyään tämän maail-
man kuulun museo salit ovat täynnä 
loppumattomia taideaarteita. Omia 
suosikkeja voi käydä katsomassa kerta 
toisensa jälkeen. 

Oma Louvreni löytyy maan alta, 
vanhan linnan jäämät ajalta, jolloin 
esimerkiksi Valois-suku hallitsi 
Ranskaa, ennen kuin vuonna 1589 
Ranskan kuninkaaksi kruunattiin 
Henrik IV, josta alkoi Bourbon-
suvun hallituskausi. Näiden vanhojen 
linnan perustuksien läpi kulkiessa 
voi kuvitella kuinka Valois-suvun 
prinsessa Margareta de Valois vaelsi, 
ja valitteli onnettomuuttaan, koska 
hänen täytyi naida 18.8.1572 tuolloin 
protestanttinen Henri de Navarre, 
tuleva Henrik IV.

Ruoka & viini. 
Elämän pienet nautinnot
Ruoan ja viinin liitto sekä niiden 
pitkät ja ravintoloiden monipuolisuus 
perinteet tekevät Pariisista kulina-
ristisen iloittelun. Aamusta iltaan 
voi nauttia makuhermoja hellivistä 
matkoista. Aamiainen kahvilassa, 

päivällä nappaa patonki boulange-
riesta, juustoa, hilloa ja viinipullo 
kainalossa, suuntana Seinen ranta 
tai Luxembourgin puisto. Crêpesejä 
jälkiruoaksi, illaksi pieneen bistroon. 
Parisiista löytyy kaikkea! Pariisin ei 
tulla laihduttamaan! 

Ravintola Chez Georges toisessa 
kaupunginosassa. Ilman varausta 
tähän ravintolaan on melkein mah-
dotonta päästä. Pöydät ovat vieri 
vieressä, ja puheen sorina päätä huu-
maava. Pariisin muotiviikkojen aikana 
muotialan kerman ja mallien suosi-
ossa. Vanhemmat rouvat valkoisissa 
röyhelöesiliinoissa hoitavat tarjoilun, 
konstailematonta ranskalaista ruokaa. 
Pihvit vievät kielen mennessään, ja 
itsekin muutun siellä suunnattomaksi 
lihansyöjäksi. Herkullinen tarte tatin 
kannattaa muuten tilata heti, se kun 
melkein joka kerta loppuu. 

Joen vasemmalla puolella Café 
de Flore, klassikko, jossa Art-deco 
sisustus on säilynyt melkein ennal-
laan, mutta parasta siellä on terassi. 
Yksin ei täällä tarvitse kauaa istua. 
Aina juttuseuraa ilmaantuu paikalle, 
jos ei muuta niin mitä ystävällisimmät 
miestarjoilijat pitkissä valkoisissa 
essuissaan ja ruseteissaan. Aika 

kuluu nopeasti aamuisin syödessä 
herkullisia, rasvaisia croissantteja 
tai aperoaikaan siemaillessa viiniä 
tai samppanjaa, ja vain katsellessa 
pariisilaisia. 

L’Avenue, joka on nuorekas koh-
taamispaikka Avenue Montagnella. 
Siellä kohtaavat niin Pariisin vanhat 
suvut, muotimaailma kuin uusrik-
kaatkin. Ruoka on trendikästä, mutta 
ranskalaisittain runsasta ja suussa 
sulavaa. Parasta siellä on tarkkailla 
ihmisiä, joita ainakaan ulkoisesti eivät 
maailman murheet paina. 

Hotel Ritz, klasikko ja kohtaus-
paikka. Mm. Coco Chanel asui siellä 
vuosia, ja toisen maailman sodan 
aikana yksi harvoista paikoista, jossa 
oli lämmitys. Lasillinen Ritzissä, ja 
samalla voi elää oman pienen hetken 
Pariisin kohtauspaikkojen historiaa.

Muoti
Pariisi on muodin keskus. Kaupunki 
lunasti paikkansa muodin suunnan-
näyttäjänä 1600-luvulla Aurinko-
kuninkaan aikana, jolloin Ranska 
nousi arvoon arvaamattomaan ja 
johtotähdeksi aikansa Euroopassa. 
1700-luvulla ennen Ranskan suurta 
vallankumousta, Pariisissa menesty-
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vää vaatekauppaa piti Rose Bertin, 
joka loi vaativalla aatelille mitä 
moninaisempia luomuksia. Hän oli 
modernin haute couturen edeltäjä. 

Haute couture elää edelleen-
kin, vaikka siihen harvalla on enää 
varaa. Esimerkiksi tämän vuoden 
helmikuun lopulla Grand Palais’ssa 
järjestetyssä Chanelin Haute couture 
näytöksessä, kutsun saaneet hyti-
sivät ehkä kylmästä, mutta samalla 
nauttivat joka hetkestä. Chanel loi 
aktiivisille naisille jakkupuvun 1928, 
Dior taas lanseerasi käsitteenä pik-
kuiltapuvun, petite soiréen. Se oli 
lyhyempi kuin tavallinen iltapuku ja 
sen kanssa saattoi pitää hattua. Yves 
Saint Laurent loi taas housupuvun 
vuonna 1966. Joten paljosta Pariisin 
muodin luojille on erityisesti meillä 
naisilla kiittäminen.

Vaikka Rue St- Honorélla sekä 
Avenue Montagnella voi ihailla kal-

liiden brändien luomuksia, Pariisissa 
on parasta se seikka, että sieltä voi 
löytää ihania vaatteita, kenkiä, lauk-
kuja ja koruja myös järkevään hintaan. 
Olkoon tyyli mikä tahansa. Marais, 
seitsemäs, yhdeksäs ja kymmenes 
kaupunginosa ovat loistavia paikkoja 
tehdä löytöjä. Pariisittaren huoletto-
man chic tyyli korkokenkineen on 
meidän kaikkien saatavilla!

Rakkaus
Mistä syntyy ranskalaisen rakkauden 
ja rakastajien legenda? Olen tullut sii-
hen tulokseen, että se on vuosisatojen 
mittaisen brändäyksen tulos. Juuret 
juontavat jo 1600-luvulle jolloin 
ranskalaisen, ja erityisesti pariisilaisen 
eliitin piirissä tuli muodikkaaksi har-
rastaa verbaalista liehittelyä. Haluttiin 
erottua porvaristosta ja muista jotka 
eivät kuuluneet ylimpään säätyyn. Sa-
maan aikaan kukoisti avioliitonulko-

puoliset suhteet, kuningasta myöten, 
vaikka aviorikos olikin yksi vakavim-
mista rikkomuksista. Eivätkä rans-
kalaisten rakkauden harjoittaminen 
vähentynyt vuosisatojen kuluessa. 
Sitä, onko ranskalainen rakkaus pa-
rempaa kuin jonkun toisen kansalai-
suuden, on vaikea lähteä arvioimaan, 
mutta tästä myytistä ranskalaiset vielä 
edelleenkin nauttivat. Mutta rakkaus 
ja viettely eivät ole pelkästään yhden 
asian lopputulos, vaan siihen liittyy 
useita elementtejä: niin kulttuuriset 
ulottuvuudet, puhetapa, aistinau-
tinnot kuin ulkoiset tekijät, ja näissä 
kaikissa ranskalaisilla on vuosisataiset 
perinteet, jotka kukoistavat edelleen.

Ranska sekä ranskalaiset lumoavat, 
ja Pariisi on kerta toisensa jälkeen 
vanha tuttu, mutta silti uusi, arvaa-
maton seikkailu. ◆

riikka-Maria PöLLä

OIKAISU
Fran-Sun viime numerossa 1-2013 oli artikkeli Sylvain Floriac- un cuisinier lotois en Finlande (s.19). 
Valitettavasti juttu sisälsi asiavirheitä ja epätarkkuuksia. Yhdysvaltain suurlähetystön keittiöpäällikkönä toimii 
M. Jean – Christophe Nourrisson, ei M. Floriac. Toimitus pahoittelee artikkelissa olleita virheellisiä tietoja.  
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Rovaniemi:  Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry 
Seinäjoki:  Seinäjoen Suomi-Ranska -yhdistys ry 
Tampere:  Cercle franco-finlandais de Tampere ry 
Turku:  Turun ranskalainen seura ry 
Vaasa:  Cercle franco-finlandais de Vaasa ry 
Valkeakoski:  Valkeakosken Suomi-Ranska -yhdistys ry  

Erityisyhdistykset: 
ENA ry (École Nationale d’Administrationin entiset suomalaiset oppilaat) 
Lääkäriseura Coccyx ry 
Ranskalaisen koulun ystävät ry 
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry 
Ranskalais-suomalainen teknillis-tieteellinen seura ry 
Ranskalaisen Koulun Seniorit ry 
Marcel Proustin ystävät ry 
Ranskalais-suomalainen kauppakamariyhdistys ry  

Lisätietoja jäsenyhdistyksistä saa liiton kotisivulta www.suomi-ranska.com


