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Ville lumière dans le noir,

Valon kaupunki pimeänä, murheelli-

quelle tristesse, quel gâchis.

nen päivä. Ajattelemme myötätunnolla
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• Lukijalle

2

• Actualités françaises 18

3

• Muistokirjoitus

4

• Uusi tunnustus Sovijärvelle

5

• Ranskan instituutille uusi johtaja

7

à Kaboul et autant de lieux agressés de
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façon médiévale et inutile.

Nos pensées et notre compassion sont

– ja etenkin kaikkia viattomia ja tunte-

avec les amis parisiens et français – de

mattomia uhreja Pariisissa, Beirutissa,

même que toutes les victimes inno-

Kabulissa ja muissa raakojen ja turhien

centes et inconnues à Paris, à Beyrouth,

hyökkäysten kohteissa.
Erityisen surullista on, että suvaitsemat-
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Il est tellement triste que le pays de la

teena on vapauden, tasa-arvon ja veljey-
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tolérance ait été visé par le fanatisme

den kaupunki.
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qui se nourrit d’intolérance. Il est com-
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préhensible que sous la menace l’on

Ymmärrettävästi uhan alla voidaan al-
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tend à catégoriser les gens. Mais il faut

kaa luokitella ihmisiä vihollisiksi. Mutta
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espérer que les Français, les Finlandais

tulee toivoa ja uskoa, että ihmisillä
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et tous les peuples puissent avoir la

Ranskassa, Suomessa ja maailman

force morale de suivre les valeurs de

maissa olisi moraalista rohkeutta nou-

la Déclaration des Droits de l’Homme,

dattaa Ihmisoikeuksien julistuksen ar-

valeurs universelles depuis les Nations

voja – itse asiassa ihmisyyden arvoja,

Unies en 1948 – ou en fait depuis le

joita on kirjattu monien perinteiden kir-

Cylindre de Cyrus en 530 av. J.-C.

joihin.

Ayons tous la force de rallumer les

Olkaamme rohkeita sytyttämään valot

lumières et l’espoir.

kaupungeissamme – ja toivo.
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"Vieraan kielen oppimisen perimmäinen tarkoitus on avata uusia maailmoja."

Actualités françaises 18

Helmi-huhtikuu 2016 yht. 46–50h

Keväällä 2016 1.2.–15.4. välisenä aikana järjestetään järjestyksessä 18.
Actualités françaises -kurssi. Kurssilla tarkastellaan tämän päivän ranskalaista elämänmenoa mm. kulttuurin, matkailun, arkielämän ja yritysmaailman näkökulmista. Kurssi antaa valmiuksia erityisesti suulliseen
ilmaisuun ja syventää kielitaitoa monipuolisesti ja reippaassa tahdissa. Sanasto, rakenteet ym. taidot karttuvat tehokkaasti ja syvällisesti.
Actualités 18 -kurssin oppimateriaali pohjautuu autenttiseen ja ajankohtaiseen aineistoon ja se laaditaan tämän kurssin tarpeisiin. Oppimateriaali
jaetaan osallistujille kurssin aikana.

KURSSIAIKATAULU
Kurssiaikataulu täsmentyy joulukuun aikana. Mikäli olet kiinnostunut kurssista, voit
vielä osallistua kurssin aikataulun laatimiseen. Aikaisemmat kurssit on toteutettu
lähinnä viikonloppuisin ja lisäksi yhtenä arki-iltana klo 17–20.30. Lauantaipäivinä työskentely tapahtuu klo 09.30–17.00. Ota yhteys kouluttajaan mahdollisimman pian,
niin pääset vaikuttamaan aikatauluihin.

Kurssipaikka
Opetus
Taitotaso

Helsingin yliopiston Haartman-instituutti, Haartmaninkatu
3 00250 HELSINKI
Yrityskouluttaja, Huk Kirsti Kontio-Ollila, Sryl:n kouluttaja
vuodesta 1991, Ranskalaisen koulun seniori
Muutaman vuoden opiskelun aikana kielen perusrakenteet
tulleet tutuiksi.

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja viimeistään
ja lisätiedot 25.01.2016: kirsti.kontio-ollila@pp1.inet.fi, puh. 040-59 69
105

Kurssin hinta

590 € (alv 0 % 475,80 €, alv 24 % 114,20 €) Kurssimaksu
suoritetaan ennen kurssin alkua. Maksun voi suorittaa
myös osamaksuna.

Tarjoushinta 520 € (alv 0 % 419,35 €, alv 24 % 100,65 €) kun
nopeille ilmoittautuminen tapahtuu 10.01.2016 mennessä.

Peruutusehdot

Peruutustapauksissa järjestelykuluina peritään 50 €.
Kurssimaksua ei palauteta kurssin alkamisen jälkeen.

Muistokirjoitus
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton neuvottelukunnan puheenjohtajana toiminut ekonomi
Reino Gunn kuoli pitkään sairastettuaan 20.5.2015. Hän oli
syntynyt 30.10.1934.
Reino Gunnilla oli takanaan monipuolinen ura ulkomaankaupan piirissä.
Uransa alussa hän toimi vientitehtävissä Nigeriassa ja Venezuelassa
sekä myöhemmin vuosina 1981–84
kaupallisena neuvoksena Suomen
suurlähetystössä Pariisissa. Pääosan
elämäntyöstään hän suoritti johtajana Suomen ulkomaankauppaliitossa
(nykyään Finpro), jossa hän vastasi
erityisesti taloudellisesti suhteista kehitysmaihin ja kansainvälisiin rahoituslaitoksiin.
Gunn oli kansainvälisesti orientoitunut aikana, jolloin tämä ominaisuus
oli Suomessa vielä harvinainen.
Sosiaalisen luonteensa ja monipuolisen tietopohjansa ansiosta Gunn loi
ympärilleen laajan ystävä- ja kontaktiverkoston niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ranskalla oli erityinen sija Reino
Gunnin sydämessä. Pariisissa vietettyjen vuosien ansiosta Gunnista
kehittyi aito frankofiili, jolla oli hyvä
Ranskan, ranskan kielen ja ranskalaisuuden tuntemus. Tätä henkistä
pääomaa hän hyödynsi toimiessaan
mm. Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin yleissihteerinä 1970–76
sekä SRYL:n neuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 1997–2008.
Neuvottelukunnan tehtävänä on
asiantuntijaelimenä tukea liiton toimintaa. Puheenjohtajan tehtävää
Gunn hoiti tarmokkaasti ja monipuolisia yhteiskunnallisia yhteyksiään hyväksi käyttäen.
Reino Gunnille myönnettiin mm. ranskalainen kunniamerkki Officier de
l’Ordre du Mérite.

Bo Göran Eriksson
SRYL:n hallituksen puheenjohtaja

Uusi tunnustus Sovijärvelle
arraskuussa 125 vuotta
täyttäneen Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys
– Cercle franco-finlandais de
Helsinki ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, Ylen toimittaja,
konferenssitulkki ja kääntäjä, Sini Sovijärvi sai Ranskan
suurlähettiläs
Serge
Mosturan luovuttamana Ranskan
kunnialegioonan ritarimerkin
(Chevalier de la Légion d’honneur) Ranskan suurlähetystössä Helsingissä 7.5.2015.

M

Sini Sovijärven toimittajan kuvaan kuuluvat läheisesti myös
Italian ja Espanjan kieli- ja kulttuurialueet. Hänet muistetaan
mm. Suomi-Ranska yhdistyksen
nuorisotoimikunnan perustajajäsenenä, Haluatko Ranskaan?
-oppaan kirjoittajana, Le Club
Nancy’n puheenjohtajana ja
Suomen
Ranskan
instituutin johtokunnan varajäsenenä.
Euroopan unionin konferenssitulkkien virkamieskilpailun hän
suoritti Luxembourgissa v. 1997.

Sini Sovijärvi opiskeli pääaineenaan romaaninen filologia
ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Jatkoopinnot hän suoritti Ranskassa
Centre universitaire européen
de Nancy’ssa 1982. Hän on ollut
Ylen vakituinen toimittaja vuodesta 1986 ja toimittanut suuren
määrän Ranskan kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä
TV- ja radio-ohjelmia, julkaisuja
sekä verkkomateriaaleja.

Ylen Talo Ranskassa -produktion myötä, jossa Sini Sovijärvi
oli eritoten kulttuuriosioiden
toimittaja, hänelle myönnettiin
Ranskan valtion Chevalier des
Palmes académiques -kunniamerkki urastaan ranskalaisen
kulttuurin hyväksi v. 2009.

Sovijärven kunniamerkit:
Ranskan kunnialegioonan ritarimerkki 2015
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki 2013

Sini Sovijärvi
Helsingin ranskalaissuomalainen yhdistys
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Chevalier des Palmes académiques -ritarimerkki 2009
Cavaliere della Repubblica Italiana -ritarimerkki 1994
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Ranskan instituutille uusi johtaja
Ranskan instituutin johdossa aloitti syyskuussa Jeannette Bougrab,
joka on toiminut aiemmin muun muassa Ranskan nuorisoasioista vastaavana ministerinä. Jeannette Bougrab, 42, tunnetaan
Ranskassa sekularismin kannattajana, ihmisoikeusaktivistina ja feministinä. Hän on myös johtanut syrjinnänvastaista korkeaa elintä,
La Haldea. Bougrab on kirjoittanut kirjoja (Ma Republique se meurt,
2013 ; Maudites, 2015) ja ohjannut dokumentin naisten oikeuksista.
Teksti: Laura Sauvageot
Kuvat: Ranskan instituutti Suomessa

Turun ranskalainen seura 70 vuotta;
onko tämä koko totuus?

N

vähemmänkin tärkeät tilaisuudet
pidettiin
Studentkårenin
tiloissa.
Kuukausittaiset kokoukset olivat
useasti iltaisin yliopiston tai kauppakorkeakoulun luentosaleissa. Cercle
toimi alussa ennen kaikkea opettajien
ja ylioppilaiden voimin, mutta nykyisessä jäsenistössä on näiden ryhmien osuus vähentynyt.

ykyinen Turun ranskalainen seura – Cercle français
de Turku ry perustettiin 1945.
Seuran 70-vuotissyntymäpäiviä vietettiin 19. syyskuuta.
Professori Renkonen oli cerclen ensimmäinen puheenjohtaja. Vuonna
1953 puheenjohtajaksi valittiin professori, akateemikko Tauno Nurmela.
Tätä tehtävää hän hoiti ansiokkaasti
11 vuotta.

Tällä hetkellä cerclen 105 jäsenestä
yli puolet on muita kuin opettajia tai
opiskelijoita. Jäsenten keski-ikä on
noin 50 vuotta. Talous pidetään tasapainossa jäsenmaksuilla. Jäsenet
maksavat erikseen tilaisuuksista, joista on kuluja.

Innokas 60-luvun cercleläinen, Åbo
Akademin professori Tore Modeen
esitti syyskuussa 2006 seuran perustamisesta uuden teorian. Modeen
muistelee cerclen 35-vuotisjuhlia vietetyn vuonna 1964, jolloin perustamisvuodeksi tulisi 1929. Vuonna 1938
ilmestyneessä kirjassa Åbo tur och retur kerrotaan myös cerclen vuosijuhlasta. Voitaisiin siis viettää 86-vuotisjuhlia!

Restile-viinikauppa avustaa joissakin kuluissa ja Ilkka Joukanen antaa cerclen käyttöön Vinoteekkikokoustilan
ilmaiseksi.
Turun
kaupunki myöntää seuralle vuosittain
pienen avustuksen. Institut français’n
apu on arvokasta, se kun lähettää
luennoitsijoita.

Turun ranskalainen seura kokoontui
monissa eri paikoissa. Alkuvaiheessa
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Ruoka/viini-illat
ovat
suosittuja.
Niiden animoijana on jo vuosia toiminut Jarmo Kehusmaa. Ruokaillat pidetään jonkin turkulaisen koulun opetuskeittiössä omakustannushintaan.

Laivaravintola Cindyssä pidetyn iltajuhlan kunniavieraana oli Ranskan
suurlähettiläs Serge Mostura, joka
puheessaan totesi: ”Oh, combien je
suis fier d’être avec vous au bord de
cette rivière !”. Mielenkiintoinen vieras oli myös Institut français’n uusi
johtajatar Jeannette Bougrab 4-vuotiaan Mai-tyttärensä kanssa. Suomi–
Ranska-yhdistyksiä edusti keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Bo
Göran Eriksson. Omaperäisintä oli
Kuopion cerclen tekemä, Ranskan
kansallislaulu Marseljeesin tahtiin sopiva laulu.

Cerclellä on pieni kokoelma ranskankielisiä kirjoja, joita jäsenet saavat lainata. Kevään ja syksyn ohjelmassa on useasti pétanque-peli-illat.
Kielikursseja pyritään järjestämään
säännöllisin väliajoin. Näissä on saatu Institut français’n apua. Aiemmin
oli Cerclellä myös tapana myöntää
kirjastipendejä parhaille peruskoulun
ranskan kielen oppilaille.

Cercle vieux de Turku fêtera

Cerclen puitteissa perustettiin 1985
suomalais-ranskalainen lasten päiväkoti. Se itsenäistyi myöhemmin
cerclestä ja sai nimekseen l’Hexagone.

Turun cerclen ex-presidentti Matti Pösö muistelee seuran 70-vuotista
taivalta. Hänestä oikealle ex-presidentti Jarmo Kehusmaa ja nykyinen
presidentti Ilkka Joukanen. Kuva: Laura Sauvageot

Turun cerclen päätoimintamuoto
ovat kuukausittaiset luennot, joiden
aiheena ovat yleensä Ranskaan liittyvät asiat, mutta ranskankieliseen

Afrikkaan, Belgiaan, Sveitsiin ja
Kanadaan on tutustuttu kielelliseltä
näkökannalta.
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son anniversaire solennel
Toute la ville raffinée se parera
de tenues joyeuses et si belles
de tenues élégantes et si belles
………………

Vuosijuhlan päivätilaisuus pidettiin
Turun taidemuseossa, jossa samalla saattoi tutustua ranskalaisen valokuvaajan Jacques Henri Lartiguen
1920- ja 50-luvuilla otettuihin kuviin.
Tilaisuuden avasi cerclen nykyinen puheenjohtaja Ilkka Joukanen.
Katsauksen seuran 70 vuoteen piti
50 vuotta sitten jäseneksi kirjautunut
ex-puheenjohtaja Matti Pösö.

Que l’on fête avec brio
c’est le souhait de Kuopio
Marchez, marchez
orgueilleusement
Gloire aux soixante-dix ans !

Matti Pösö
Cercle français de Turku
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Wiklundin

Musiikki-ilta Moniquen kanssa

(joka

toimi

Moniquen

Tilaisuuteen

Y

taja Mireillen johdolla. Juuri Mireille
ehdotti Moniquelle lähtemistä luomaan uraa ulkomaille. Vuonna 1958
Monique, taiteilijanimenään Monique
Tallien, sai ensimmäisen sopimuksensa Ruotsiin, Tukholmaan. Ruotsista

Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistyk-

Monique siirtyi Suomen Turkuun lo-

sen perustajajäsen ja monivuotinen

kakuussa 1959. Suomi oli syksyiseen

puheenjohtaja Monique Jaurola on

tapaan pimeä, kylmä, loskainen, mut-

ollut

toiminnan

ta onneksi se ei lannistanut nuorta

ajan sen sielu ja kantava voima.

taiteilijaa. Saimme kuulla tuolta ajal-

Syntyperäinen ranskalainen Monique

ta uskomattoman kauniin La vie en

on tullut meille yhdistyksen jäsenil-

rose, joka varmasti vei silloin monen

le ja muillekin hyvinkääläisille tutuksi

kuulijan sydämen… Turussa Monique

ennen kaikkea ranskan kielen opetta-

tapasi tulevan miehensä Anteron – ja

jana. Mutta harva meistä tunsi hänen

Suomi sai hienon laulajattaren!

koko

yhdistyksen

taustaansa ja uraansa chanson-laulajana. Oli aika vihdoinkin saada tutus-

Illan aikana saimme kuulla äänitteitä

tua häneen hienona taiteilijana!

1950- ja 1960-luvuilta. Herkkien laulujen La vie en rose ja Aristide Bruantin

Monique on syntynyt Pariisissa, jos-

Rue Saint Vincent jälkeen kuulimme

sa hän opiskeli aluksi pianonsoittoa

tyyliltään täysin erilaisen, vahvan

ja klassista laulua sekä teatteria.

laulun Rififi elokuvasta Du rififi chez

Myöhemmin hän siirtyi chansonin pa-

les hommes, joka on Moniquelle it-

riin ja opiskeli laulua maineikkaassa

selleen ollut aina tärkeä. Kuulimme

Le Petit Conservatoire de la chan-

myös muiden tuon ajan tunnet-

son:ssa legendaarisen laulunopet-

tujen
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laulajien

esityksiä:

Gunnar

koululla

säestäjänä Tukholmassa) esittämän

oli tullut ennätysmäärä osallistujia

Greensleeves sekä Dalidan vaikut-

– osoituksena meidän kaikkien kiin-

tavan tulkinnan Léo Ferrén

nostuksesta

laulusta Avec le temps.

hdistyksemme erittäin vilkas ja monipuolinen kevätkausi huipentui suurenmoiseen
musiikki-iltaan 26. toukokuuta
2015 Tapainlinnan koululla.

Tapainlinnan

la

Monique päätti ker-

saada

Moniquen

kuultarina.

Koska tilaisuus oli

tomuksensa äänit-

avoin kaikille, otim-

teeseen vuodelta

me

1967, jolla hän

myös

lauloi

suomeksi

kieltä taitamatto-

suoma-

mat kuulijamme.

vanhan

laisen laulun Pium

huomioon
ranskan

Yhdistyksemme

Paum – niin liikutta-

sihteeri,

van kaunis ja herkkä

loistava

Aki Korpela tulkkasi

esitys, että useampi meistä

Moniquen esityksen suo-

taisi pyyhkäistä silmäkulmaansa.

meksi. Moniquen esitelmä oli muutenkin hieno osoitus yhteistyön voimasta

Monique

esiintyi

myös

useissa

ja siitä, miten tärkeäksi muutkin asian

tv-viihdeohjelmissa 1960-luvulla tuon

kokivat: tytär Dominique osallistui

ajan suosituimpien suomalaisten tai-

tekniseen toteutukseen Australiasta

teilijoiden kanssa. Matti Heinivahon

käsin, Ritva Väänänen ja Reijo

kanssa laulettu duetto Onnen seit-

Tuominen paikan päällä.

semäs taivas tv-ohjelmassa Mukaan
vaan! vuodelta 1967 oli hyvin kaunis.

Tunteikas ja erittäin lämminhenkinen

Ystävyys Matti Heinivahon kanssa

ilta päättyi Tapainlinnan koulun oppi-

on jatkunut tähän päivään saakka,

laiden tekemään herkulliseen iltapa-

ja niinpä Monique oli kutsunut myös

laan. Nautintoja kaikille aisteille!

hänet mukaan tähän iltaamme. Matti
Merci, Monique !

Heinivaho esitti tilaisuuden päätteeksi
Raimo Rantasen säestyksellä joukon
tunnetuimpia kappaleitaan. Tunnelma

Helena Hoppu

oli korkealla hänen energisen ja ko-

Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys

mean esityksensä vauhdittamana.
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Säveltäjän Ranska
R

Pariisin musiikkitarjonnan runsaudesta kertoo, ettei Outi
juuri ehtinyt kahdesti saman
orkesterin konserttiin lähes puolivuotisen oleskelunsa aikana.
Myös 13. marraskuuta 2015
vapaan kentän järjestämät kulttuuritilaisuudet olivat antoisia.
Pompidou-keskuksen kirjastoon
piti jonottaa yli tunti, mutta vastapäisen IRCAM:in kirjasto oli
hyvä runsaine partituurikokoelmineen. IRCAM:in kaiuttomassa huoneessa Outille selostettiin puhallinsoittimien tutkimista.
Tässä hänellä on kotikenttäetu,
silla hänen puolisonsa on klarinetisti Lauri Sallinen.

ovaniemen Cercle sai vieraakseen säveltäjä Outi
Tarkiaisen, joka on luonut mielenkiintoisia suhteita ranskalaiseen musiikkimaailmaan.
Outi vietti viisi kuukautta Pariisin
Cité Internationale des Arts -residenssissä alkuvuonna 2014.
Aivan kaupungin keskustassa
(Marais, IV arr.) sijaitseva taiteilijatalo tarjoaa 35 m²:n asunnon
ja työskentelymahdollisuuden.
Ranskantunnit ja museovierailut
auttavat syventymään Pariisin
kulttuurielämään. Useita tunteja kestäneiden kielikylpyjen ainoa sääntö on kielto puhua muita kieliä kuin ranskaa.
Residenssissä
järjestetään
myös konsertteja ja taidenäyttelyitä. Taiteilijayhteisössä on
mukana lähes viitisenkymmentä kansallisuutta, Suomi muiden
mukana.

Säveltäjä Outi Tarkiainen
viihtyi taiteilijaresidenssissä
Pariisissa.
Kuva: Sigel Eschkol
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Residenssivierailun aikana Outi
kutsuttiin Uzerchen klassisen
musiikin festivaalin vierailevaksi
säveltäjäksi kesällä 2015. Siellä
hänen teoksiaan esitti mm. kilpailussa menestynyt Le Quatuor
Arod. Toinen festivaaleilla esillä ollut suomalaissäveltäjä oli
Sibelius. Suomalaistaiteilijoita
oli festivaalilla kaksi: Outin lisäksi sopraano Sanna Heikkilä.

Rovaniemeläissyntyinen
Outi
Tarkiainen on laaja-alainen muusikko. Hän on valmistunut säveltäjäksi Sibelius-Akatemiasta
sekä jazz-osaltolta että klassiselta puolelta. Outi on täydentänyt opintojaan ja myös työskennellyt useissa maissa.

IRCAM:in kaiutonta huonetta käytetään akustisiin mittauksiin.
Kuva: Lauri Sallinen
Naapurin puutarha artisokkaviljelmineen kuvattuna residenssin parvekkeelta. Kuva: Outi Tarkiainen
Outi olisi halunnut opiskella
ranskaa koulussa, mutta silloin
se ei onnistunut. Outin kertomus
intensiivisestä ja sinnikkäästä
itseopiskelusta on muille hyvänä
esimerkkinä. Opiskeluvaiheen
positiiviset mielleyhtymät siirtyivät
kielen
puhumiseen
Ranskassa!

Outin suhde Ranskaan jatkuu
ja syvenee, kohta hän suuntaa
jälleen jo tutuksi tulleeseen residenssiin. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan Outin uran
kehitystä!

Marja Jalkanen
Rovaniemen Cercle
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Bon Appetito ensi kertaa Porissa
kaupunkiin varmistui vasta aivan viime metreillä, joten laajempaa yhteistyökuviota Cercle Français de Porin
ja ruokatorin välille ei ehditty rakentaa. Toiveissa on, että Bon Appetito
saapuu Poriin myös ensi syksynä, jolloin toivottavasti saamme torille myös
kansainvälistä ohjelmaa. Cerclen
edustajat myös kävivät jututtamassa
ruokatorin järjestäjiä mahdollisen tulevan yhteistyön kuvioista.

Sanna Jääskeläinen
Cercle français de Pori:
Ranskalais-italialainen ruokatori Bon
Appetito saatiin ensimmäistä kertaa
Poriin syyskuun lopussa. Tori sattui
sopivasti samaan aikaan Porin Päivän
torijuhlien kanssa. Torijuhlat ja markkinat myös määrittelivät ruokatorin sijainnin. Se rakennettiin kadulle kauppatorin kupeeseen. Pitkänomainen
rakenne loi samalla tunnelman, kuin
olisi oltu vaikkapa Nizzan vanhankaupungin torilla. Tunnelma oli hieno,
vaikka sää oli välillä sateinen.

Satakunnan
Viikko
-lehden
(23.9.2015)
haastattelussa
Ali
Cheboun kehuu suomalaisia asiakkaita maailman parhaiksi. Lisäksi hän
tunnustaa kadehtivansa suomalaisia
puhtaan luonnon ja rauhallisen elämäntyylin takia.

Bon Appetito on tuttu juttu monessa suomalaisessa kaupungissa. Ali
Chebounin ja Anthony Blanchetin
perustama kauppiasryhmä Team
Fantastique tuli ensimmäisen kerran
Helsinkiin vuonna 2009. Ryhmän
markkina-aluetta ovat mm. Englanti,
Italia, Saksa, Irlanti, Skotlanti, Ruotsi
ja Suomi.

– Suomalainen ruoka on uskomattoman hyvää, olen maistanut
täällä jopa mämmiä, ja sauna tietysti on ihan oma lukunsa, hän
sanoo lehtijutussa.

Porissa ruokatori otettiin innostuneesti vastaan. Ruokatorin tuleminen

Bon Appetito -ruokatorin vetonauloja
ovat paikkakunnasta riippumatta ol17

leet ranskalaiset juustot, italialainen
parmankinkku ja tuoreet leivonnaiset.
Se nähtiin Porissakin, jossa patonkikojun edessä kiemurteli välillä melkoinen jono.
Krista Tuominen
ranskan ja englannin lehtori, Porin
suomalaisen yhteislyseon koulu:

Oppilaille hieno kokemus
Vierailimme Bon Appetito -ruokatorilla perjantai-iltapäivällä 29. syyskuuta
Porin suomalaisen yhteislyseon kou-

lun kahden A2-ranskan oppilasryhmän kanssa. Aluksi etenkin seitsemäsluokkalaiset ujostelivat ranskan
puhumista, vaikka ranskalaiset myyjät olivat oikein iloisia ja mielissään,
sekä hieman yllättyneitäkin, kun kyselin heiltä torikuulumisia ranskaksi
hiljaisella porilaisella torilla. Oppilaat
kuitenkin rohkaistuivat yksi toisensa
jälkeen tilaamaan kojujen tuotteita
ranskaksi, kun yhdessä harjoittelimme lähes kädestä pitäen asiointifraaseja ja kohteliaisuussanoja.

Joskus myös menestystarinoita
- kaikesta huolimatta
R

Les crêpes, les chichis, les pains au
chocolat etc. maistuivat entistä herkullisemmilta, kun ne oli itse tilattu
ranskalaisilta myyjiltä heidän omalla
äidinkielellään, luulen. Näin oppitunnin jälkeen muutamia oppilaitani perheenjäsentensä kanssa tilaamassa
onnistuneesti lisää leivonnaisia ranskaksi, ja yhdenkin iloisen äidin peukunnosto toi onnistumisen elämyksen
minulle opettajanakin.

Toivotaan, että ranskalaiset, mukavat myyjät saapuvat herkullisine tuotteineen paikalle ensi vuonnakin, niin
saadaan uusia ikäluokkia mukaan aitoon oppimistilanteeseen Porin torille
ranskaa puhumaan. Tämä oli hieno
kokemus sekä oppilaille että opettajalle, ja ovathan nämä keskustelutilanteet ranskaksi melko harvinaista
herkkua meidän kaupungissamme,
joten il faut en profiter.

Kahdeksannen
luokan
ranskan
ryhmän tytöt rohkaistuivat ranskan puhumiseen poikia helpommin,
mutta kaikille näytti jäävän oppitunnista ranskalaistorilla päällimmäiseksi tunteeksi onnistumisen elämyksiä,
makuelämyksistä
puhumattakaan.

Merci beaucoup Team Fantastique
de Bon Appetito et bienvenue à Pori
aussi l’année prochaine !

Kuvat: Kirsi Sainio-Lehtimäki
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anskalais-suomalaisen
kauppakamarin perinteinen
yhteiskokous toi ranskalaisen
sisarkamarin jäseniä tällä kertaa Helsinkiin, joskin lentoliikenteen pysäyttänyt ammattiliittojen järjestämä poliittinen
mielenosoitus mutkisti muutamien vieraiden matkasuunnitelmat.

Puheenjohtaja Thomas Ehrnrooth
toivotti osallistujat varhain torstaiaamuna
17.9.
tervetulleiksi
Helsingin Pörssiklubille aamiaisseminaariin, joka nimensä Breaking
Out of the Gloom mukaan valoi
tulevaisuudenuskoa esittelemällä suomalaisranskalaisia menestystarinoita. Valitettavasti sisarkamarin puheenjohtaja Patrice

Professori Sixten Korkman ja kauppakamarin puheenjohtaja Thomas
Ehrnrooth aloittelemassa Breaking out of the Gloom -seminaaria
Helsingin Pörssiklubilla 17.9.2015.

Dano ja varapuheenjohtaja JeanMarc Louvet joutuivat perumaan
tulonsa Suomen lakon vuoksi, sillä
molempien piti ehtiä Pariisiin vielä
seuraavaksi päiväksi.

teyksiä. Kukapa olisi arvannut, että
sellu-, saha- ja biopolttoainejätti
UPM Biorefining saattaa olla ratkaisu uutta tuotemerkkiään täysin
suomalaiseksi kehittävälle Anna
Ruohoselle kotimaisen kangaskuidun löytämiseksi. Sekä Luukkainen
että Ruohonen toivat lyhyillä esimerkeillään esille hyvin myös vieraan, tässä tapauksessa ranskalaisen kulttuurin huomioon ottamisen
bisneksissään. Molemmat pitkään
Ranskassa asuneina ja Ruohonen
yhä Pariisissa vaikuttavana ovat
sisäistäneet ranskalaiset pelisäännöt siinä määrin, että mistään ”vieraasta” kulttuurista ei kannattaisi
edes puhua. Vantaalla mäntymetsän keskellä sijaitsevassa toimitalossa uransa Suomessa aloittanut
Thierry Pépy puolestaan loihti ranskalaisvieraille hauskan ja avartavan kuvan suomalaisen työpaikan
erikoisuuksista, joita suomalaistenkin on syytä joskus huomata –
jollei muuten niin ymmärtääkseen
näin lakkoherkkänä aikana, etteivät kaikkialla maailmassa asiat ole
yhtä mallikkaalla tolalla.

Avauspuheenvuoron pitänyt professori Sixten Korkman loi tilaisuudelle raamit illuusiottomalla ja
tarkalla analyysillään euroalueen
taloudellisista ongelmista ja niiden globaaleista vaikutuksista.
Karua tilannekatsausta vastaan
tuntuivat seminaariin kutsutut panelistit entistä voitokkaammilta.
Kauppakamarin hallituksen jäsenen Heikki Cantellin isännöimässä
keskustelussa metsä- ja energiayhtiö UPM Biorefiningin liiketoiminta-alueen johtaja Heikki Vappula,
sähköjärjestelmiin ja -tarvikkeisiin
erikoistuneen Ensto oy:n toimitusjohtaja ja kauppakamarin hallituksen jäsen Timo Luukkainen,
lounasseteleistä tunnetun työsuhde-etuihin keskittyneen Edenred
Finlandin johtaja Thierry Pépy
sekä Pariisissa uraa luova suomalainen muotisuunnittelija ja nimeään kantavan muotitalon johtaja Anna Ruohonen esittelivät
kukin varsin erilaisia liiketoimintoja, joista voi löytyä yllättäviäkin yh-

Kamarien
yhteiskokouksessa,
conseil communissa, sen puheenjohtajan suurlähettiläs Esko
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Kamarien yhteiskokous huipentui illalliseen ravintola Palacen ylimmässä kerroksessa.

Hamilon johdolla päätettiin kokoontua seuraavan kerran aiemman puolentoista vuoden sijaan
kahden vuoden kuluttua syksyllä
2017 Pariisissa. Vastaisuudessa
kamarien yhteiskokoukselle ei nimitetä enää erikseen puheenjohtajaa, vaan tehtävässä toimii kunkin
yhteiskokousta järjestävän kamarin puheenjohtaja. Vastuuvuorossa
on näin ollen sisarkamarimme puheenjohtaja Patrice Dano.

Mosturan läsnäolollaan kunnioittama päätöspäivällinen ravintola
Palacen ylimmässä kerroksessa
merinäköalan hälvetessä sumuiseen ja pimenevään iltaan.

Pörssiklubin lämminhenkistä ja
seurustelevaa seminaaria seurasi Ranskan suurlähettilään Serge

Teksti ja kuvat: Susanna Luoto
Ranskalais-suomalainen
kauppakamari, Suomen osasto

Ranskalais-suomalainen kauppakamari kiittää yleiskokouksen
tukijoitaan, jotka olivat Alstom
Finland Oy, Atos, Ensto Oy, UPM
ja Stora Enso.
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Maurice de Coppet -palkinto 2015

P

na että merkittävänä kirjailijana
tunnettu Voltaire (1694–1778)
tuo
esille
maailmankatsomuksensa, jonka mukaisesti hän ruoskii suvaitsemattomuutta ja taistelee maailmankatsomuksellista haihattelua ja
taikauskoisuutta vastaan. Kirjan
lukuisten oppineisuutta osoittavien viittausten takia se ei avaudu helposti nykylukijalle. Erkki
Salo on tavoittanut mainiosti
Voltairelle niin ominaisen iskevän, henkevän ja sarkastisen
tyylin, ja hänen asiantuntevat
kommenttinsa helpottavat kirjan lukemista. Tehtävä on ollut
haastava, mutta Salon ratkaisut ovat syntyneet huolellisen
harkinnan tuloksena. Tekijänsä
keskeisiin kuuluvan teoksen
saattaminen suomen kielelle on
kulttuuriteko, josta on onniteltava kustantajaa; Voltaire ei nykyään ole Suomessa kovinkaan

alkintolautakunta,
jonka
muodostavat
professorit
Mervi Helkkula ja Juhani Härmä,
on päättänyt palkita kauden
2013–2015 parhaana ranskalaisen
alkuperäisteoksen
suomennoksena Erkki Salon
käännöksen Voltairen teoksesta Dictionnaire philosophique.
Otsikolla Filosofinen sanakirja
ilmestyneen kirjan on julkaissut Osuuskunta Vastapaino v.
2013; alkuteoksen ensimmäinen laitos ilmestyi vuonna 1764.
Kyseessä on yli 500-sivuisen
teoksen ensimmäinen suomennos. Palkintosumma on
4000 €.
Filosofinen sanakirja ei ole varsinainen sanakirja; se koostuu eripituisista artikkeleista tai esseistä, joissa käsitellään eri aiheita:
historiaa, uskontoa, filosofiaa,
kirjallisuutta, jne. Sekä filosofi23

tunnettu kirjailija. Tämän jakson
2013–2015 aikana ilmestyneistä ranskalaisten teosten suomennoksista kaksi kolmasosaa
on peräisin pienkustantajilta,
mikä ansaitsee tulla mainituksi.
Pienkustantamot tekevät erittäin
arvokasta työtä varsinkin vanhemman ranskalaisen kirjallisuuden ja erilaisten klassikoiden
tunnetuksi tekemisessä.

Maurice de Coppet toimi
Ranskan toisena Suomensuurlähettiläänä
1920-luvulla. Hän myös käänsi ranskaksi suomalaista kirjallisuutta.
Coppet’n kuoleman jälkeen hänen leskensä Yseult de Coppet
teki vuonna 1931 Helsingin yliopistolle lahjoituksen, jonka
turvin perustettiin suurlähettilään nimeä kantava rahasto.
Rahastosta myönnettiin palkintoja ansiokkaille ranskalaisten
kirjojen suomennoksille ja ruotsinnoksille. Rahaston sääntöjen mukaan valinta tapahtuu
sekä alkuperäisteoksen että
käännöksen arvon perusteella.
Rahaston viime vuosisadalla
keskeytynyt toiminta elvytettiin
usean vuosikymmenen jälkeen
vuonna 2005 ja palkinto jaetaan nykyisin joka toinen vuosi,
lahjoittajan toivomuksen mukaisesti Maurice de Coppet’n
kuolinpäivänä 28.9.

Erkki Salo teki elämäntyönsä kirjastonhoitajana Lempäälässä.
Hän oli opiskellut englantia ja
ranskaa Turun yliopistossa, ja
ennen nyt palkittua teosta hän
oli suomentanut ranskasta renessanssikirjailija
Rabelais’n
Pantagruelin sekä valistusfilosofi Rousseaun Yksinäisen kulkijan mietteitä. Voltaire-käännös
oli v. 2014 ehdokkaana J. A.
Hollon palkinnon saajaksi. Salo
kuoli tammikuussa 2014 68-vuotiaana. Salon perikunnan toivomuksesta koko palkintosumma
lahjoitetaan Suomen Punaiselle
Ristille.
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Aiemmat palkitut:
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.
2013: Charles Baudelaire : Les fleurs du mal / Pahan
kukat (Sammakko). Suom. Antti Nylén.

Fran–Su-lehden uudistamista koskevaan
kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti ravintola Lyoniin liittokokouksessa
14.11. Onnellinen voittaja on Matti Pösö, Cercle
français de Turku ry:n entinen puheenjohtaja
ja nykyinen sihteeri. Onnea voittajalle ja kiitos
kaikille kyselyyn vastanneille!
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Viiniä, konjakkia ja ostereita!
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry:n järjestämä matka
Bordeaux’hon ja sen ympäristöön.

Y

hdistyksemme
organisoi
viikon
pituisen
ryhmämatkan Bordeaux’hon 19.4.–26.4.2015.
Matka tehtiin lentäen Helsingistä
Pariisiin ja Pariisin Charles de Gaulle
-lentoasemalta luotijunalla (TGV)
suoraan Akvitanian pääkaupunkiin
Bordeaux’hon. Matkalla mukana oli
18 jäsentämme.

kuussa tekemällämme
matkalla.

Provencen

Maanantaina teimme bussilla retken
Saint-Émilionin viinialueelle ja kaupunkiin. Kaupunki on saanut nimensä erakkona luolassaan eläneeltä,
ihmeitä tehneeltä munkki Émilionilta.
Kaupunkioikeudet Saint-Émilion sai
englantilaisilta jo 1100-luvulla.

Hotellimme Bordeaux’ssa sijaitsi erinomaisella paikalla aivan ydinkeskustassa lähellä Place de Gambettaa,
runsaan kilometrin päässä Garonnejoelta. Bordeaux’sta käsin teimme
koko viikon käytössämme olleella bussilla hienoja retkiä ympäristöön. Vastuullisen matkanjärjestäjän,
Finlande & France Travel Hannele le

Päivän aikana tutustuimme Château
Soutard -viinitilaan ja saimme hyvän katsauksen tilan historiaan.
Soutardin viinitilan omistaa vakuutusyhtiöiden ryhmittymä, joka on sijoittanut omaisuuksia päärakennuksen restauroimiseen sekä viinikypsyttämön uudistuksiin ja laitteisiin.

Baron, puolesta meillä oli oppaana
koko viikon ajan rva Lea Nousiainen
Pariisista saakka. Hän toimi oppaanamme myös vuonna 2013 loka-

Käyntiin kuului luonnollisesti viinien
maistelu ja mahdollisuus ostoksiin.
Lentomatkalaisina meillä ei kyllä paljon ollut mahdollisuuksia viinipulloja
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kuljetella. Pysähdyimme päivän aikana myös kurkistelemaan viinirypälerivistöjä Petruksen viinitilan reunoilla.
Saint-Émilionin kaupungissa nautimme hyvän ankkalounaan viineineen.
Kaupunki on kukkulalla, kuten keskiaikaiset kaupungit usein ovat, joten
kadut ja kujat olivat aika jyrkkiä.
Tiistaina suuntasimme Jarnacin kaupunkiin, joka on sosialistipresidentti
Mitterandin synnyin- ja kotikaupunki.
Teimme vierailun hänen synnyinkotiinsa, ja tutustuimme paikallisen oppaan
johdolla viinietikan valmistamiseen
erikoistuneen Mitterandin perheen
Château Soutardin viinikellarissa

kotitaloon. Mitterandin perhe oli varakasta yrittäjäsukua, mutta François
Mitterandista tuli kuitenkin sosialisti,
ja hänen aikanaan Ranskassa luotiin
työläisille 35 tunnin työviikko.
Huhtikuussa Charente-joen rannalla olevassa Jarnacin kaupungissa
vieraillessamme oli tunnelma tosi
aurinkoinen ja kesäinen. Lounaalla
tarjottiin
kampasimpukkakeittoa,
lammaspaistia ja jälkiruoaksi jäätelöä ja kahvia. Jarnacissa tapasimme
”livenä” myös matkanjärjestäjämme
Hannele le Baronin, joka oli ajanut
Carnacista Biskajanlahden rannalta
meitä tapaamaan.

Jarnacissa lounastettuamme ajoimme
Cognacin kaupunkiin, jonne oli aika
lyhyt ajomatka. Cognacissa vierailimme Ranskan kuninkaan François 1er
(Frans I) rakennuttamassa linnassa.
Tänä vuonna vietettiin François 1er’n
valtaannousun 500-vuotisjuhlia.
Teimme linnassa opastetun, mielenkiintoisen, linnan historiaan liittyvän
kiertokävelyn. Vallankumoukselliset
olivat ottaneet kuninkaanlinnan haltuunsa sen ajan melskeissä. Paroni
Otard oli ostanut linnan vallankumousneuvostolta käyttöönsä vuonna
1795 ja aloitti siellä konjakin polttamisen ja kypsyttämisen. Tutustuimme

myös Otardin kellareihin ja maistelimme talon juomia.
Konjakkia säilytetään Otardin kellareissa tammipuisissa tynnyreissä.
Vanhat tammitynnyrit olivat sieltä
täältä hämähäkinseittien peitossa.
Tynnyrit olivat tammea, mutta kunkin
tynnyrin päässä oli pähkinäpuinen,
poikittainen puukappale. Oppaan
mukaan tupajumit yms. puutuholaiset hyökkäävät ensin pähkinäpuun
kimppuun, mistä hämähäkit napsivat
nämä suihinsa, ennen kuin ne ehtivät tammipuisten tynnyrien lautojen
kimppuun.

Château d’Otard Cognacin kaupungissa

Hämähäkkien vartioimia konjakkitynnyreitä
Torstaina teimme retken Arcachonin
lahdelle, noin 25 km Bordeaux’sta
lounaaseen. Täällä tutustuimme
Gujan Mestras -nimisessä rannik-

maistuivat tosi hyviltä ja olivat vähäsuolaisempia kuin esim. Bretagnen
ja Normandian alueen osterit.
Arcachonin lahti on Biskajanlahden

kokylässä osterinviljelyn historiaan.
Ostereiden viljelyä alueella kehitettiin voimakkaasti Napoleon III:n aikakaudella 1800-luvulla. Samoin hänen
aikanaan istutettiin laajoille alueille
Biskajanlahden rannikolle mäntymetsiä sitomaan hienoa hiekkaa vahvan
eroosion takia.

voimakkaiden vuorovesivaihteluiden
alainen. Nousuveden aikana veden
alla on kuulemma noin 140 neliökilometriä, mutta laskuveden aikana
vain noin 40 neliökilometriä alueesta.
Ennen paluuta Bordeaux’hon kävimme Pylanin valtavalla 60 miljoonan
kuutiometrin liikkuvalla hiekkadyynillä sekä Cape Ferret’n majakalla ihailemassa Arcachonin lahden
ja Biskajanlahden merimaisemia.

Ostereita saimme myös syötäväksemme. Kirjoittajan mielestä ne
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Riemuylioppilaiden tervehdys
Lyhennelmä ranskankielisestä puheesta,
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kevätjuhla 30.5.2015
Arvoisa suurlähettiläs, hyvät uudet
ylioppilaat ja heidän vanhempansa,
opettajakunta ja koulun nuoremmat
oppilaat,

Château Carsin tilan ”pehtori”
Tuolloin oli laskuvesi juuri pahimmillaan ja ”botskit” lepäilivät kallellaan,
köleillään hiekkapohjassa.
Perjantaina suuntasimme Dordogneja Garonne-jokien väliselle alueelle, ”Entre-deux-Mers”, ja aika ylhäällä kukkulalla sijaitsevalle Juha
Berglundin omistamalle Château
Carsin viinitilalle. Juha Berglundia
emme tavanneet, mutta hänen pehtorinsa piti meistä tosi hyvää huolta
esitellen viiniviljelmiä ja viinien kypsytystä. Saimmekin maistaa hyvin upeita puna- ja valkoviinejä. Saman tilan
viinejä nautimme myös läheisessä

vää: keskiviikon ja lauantaipäivän.
Bordeaux’ssa oli helppo liikkua.
Keskustassa melkein kaikki nähtävyydet olivat kävelymatkan päässä.
Toisaalta hyvät raitiotieyhteydet mahdollistivat kulkemisen vähän pitemmällekin Garonne-joen kummallekin
puolelle. Bordeaux on ranskalaisten itsensä mielestä kaupunkilomakohteena nro 2 Pariisin jälkeen. Huhtikuun
loppupuolella säät suosivat meitä.
Päivälämpötilat nousivat parhaimmillaan 25 asteeseen. Palattuamme
matkalta luin lehdistä, että tuo alue
sai sen jälkeen kärsiä melkoisista sateista ja myrskyistä.

Cadillacin kylässä lounaalla.
Matkalaisemme
viettivät
Bordeaux’ssa
kaksi
omatoimipäi31

Seppo Sihvonen
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura

maailmantilanne oli kovin erilainen
vuonna 1965, kun luokkatovereitteni
kanssa istuimme eturivissä kuten te
nyt tänä aamuna, meitä oli vain 19.
Toisen maailmansodan tuhojen jälleenrakentaminen oli vielä meneillään, mutta muuttunut vakaan kasvun
kaudeksi, les trentes glorieuses, kuten sitä Ranskassa kutsutaan. Uusien
suurvaltojen vastakkainasettelu ja kilpailu olivat päivittäin etusivuilla ja ensi
kertaa televisio toi koteihimme sodan
mm. Vietnamista. Berliini oli ympäröity muurilla. Etelä-Afrikan kammottava apartheid-järjestelmä vasta alkoi
nousta otsikoihin.
Euroopan unionin perustus, Rooman
sopimus vuodelta 1958, oli jo luonut
maanosallemme lupaavan näkymän
tulevaisuuteen.

Te uudet ylioppilaat olette onnellisen
1990-luvun lapsia, ja nämä viidenkymmenen vuoden takaiset takautumat ja Rooman sopimus tuntunevat
eteenpäin kurottavissa mielissänne varmaan yhtä kaukaisilta kuin
Lascaux’n luolan esihistorialliset piirrokset. Sanon ”onnellisen 90-luvun”
monestakin syystä. Neuvostoliiton
hajottua
asevarustelumäärärahoja
suunnattiin länsimaissa yhteiskuntiemme kaikinpuoliseen kehittämiseen, sitä kutsuttiin rauhanosingoksi.
Kehitysapukin sai osansa.
Teille uusille ylioppilaille eturivissä
amerikkalaisen Lehman Brothers
-pankin päästäminen vararikkoon
seitsemän vuotta sitten on tietenkin
läheisempi järisyttävä tapahtuma. Sitä
seurasi finanssikriisi ja Euroopassa
velkakriisi. Elämme edelleen maanosassamme näiden tapahtumien seurauksena taloudellista laskukautta ja
kärsimme korkeasta työttömyydestä.

Teille professori Thomas Piketty ja
vastikään Nobel-palkittu Jean Tyrole
ovat varmastikin tutumpia, ja olisitte
kyenneet heidän teeseistään kirjoittamaan vaikka aineen. Teillä etuoikeutetuilla ranskalaisen koulun käyneillä
on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua alkukielellä muuhunkin kuin angloamerikkalaiseen valtavirtaan.

Kun Ranskan ulkoministeri Maurice
Schuman vieraili Puistokadun ranskalaisessa koulussa, meidän luokassamme vuonna 1953, emme tietenkään arvanneet vierailun taustaa.
Meitä 7–8 vuotiaita kiinnosti enemmän Joséphine Bakerin vierailu luokassamme seuraavana vuonna – olihan hän sentään musta varieteetähti!
Mutta miksi Ranskan ulkoministeri
silloin vieraili Suomessa? Miksi ranskalainen koulu ylipäätään perustettiin
Helsinkiin pian sodan jälkeen?

Osuvimmin nykyisen maailmantilanteen on ehkä tiivistänyt Maailman
kauppajärjestön entinen pääjohtaja
Pascal Lamy merkittävässä artikkelissaan, joka julkaistiin myös Helsingin
Sanomissa. Hän totesi, että kaupan
esteistä vapautettu maailmankauppa,
ja ennen kaikkea finanssipääomien
täysin säätelemätön liike maailmassa, ei ole enää kansainvälisten järjestöjen eikä itse asiassa siis kenenkään
hallinnassa.

Sekä koulun perustamisella että ulkoministerin vierailulla oli kansainvälispoliittinen taustansa. Schumanin
vierailu Helsinkiin oli signaali länsimaiden tuesta Suomen asemalle
Korean sodan jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa.
Hyvät ranskalaisen koulun uudet ylioppilaat,

Suomessa Ulkopolitiikka-lehden viime vuoden viimeinen numero käsitteli ansiokkaasti ja monipuolisesti teemaa ”Vauraiden aika”, varallisuuden
kasautumisen ja tuloerojen kasvun
aiheuttamia riskejä kansainvälisen
järjestelmän vakaudelle.

kansainvälisten suhteiden rauhallinen
ja hedelmällinen vaihe 1990-luvulla
ja 2000-luvun alussa on viime vuosina muuttunut Suomen ja Euroopan
kannalta varsin ikävään suuntaan.
Ukrainan tapahtumat heijastuvat
koko maanosaamme, myös Itämeren
alueelle.
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Ääriliikkeiden fanaatikkojen väkivalta
Pariisissa satiirilehti Charlie Hebdon
toimituksessa järkytti meitä tammikuussa. Tämän koulun perinteenä
olemme saaneet vahvan uskon sanan ja hengen vapauteen. Kantakaa
sitä sydämissänne! Ranskan hallituksen päättäväisyys sananvapauden
turvaamiseksi ja satojentuhansien
kansalaisten mielenosoitukset ovat
herättäneet meissä ihailua ja kunnioitusta.

Lopuksi pitäkää mielessänne Ranskan
valistuksen filosofin Voltairen kestävä
elämänohje:
”Terve, harkitseva humanistinen katsomus on mielestäni mahdollista vain
mikäli itse kykenee nauttimaan elämästä.”

Älkäämme kuitenkaan unohtako
myönteisiä, lupauksia herättäviä kehitystrendejä. Toimista planeettamme
ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi näyttäisi viimeinkin syntyvän yhteisymmärrys. Presidentti François
Hollanden ensi joulukuuksi Pariisiin
kutsuma YK:n ilmastokonferenssi antaa toivoa, ja haluan siihen uskoa.
Teillä ranskalaisen koulun oppilailla
on mahdollisuus ja valmiudet toimia
Suomen yhteyksien vahvistamiseksi Ranskaan talouden ja kulttuurin
alueilla, nehän ovat kaiken kanssakäymisen ja yhteisen edun perusta.
Hakeutukaa Ranskaan tai ranskankielisiin maihin jatko-opintoihin, se
Eero Vuohula
avaa elämänurillenne mahdollisuukRiemuylioppilas vuodelta 1965
sia, puhun kokemuksesta.
ENA:n entiset suomalaiset oppilaat
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Un francophone en Finlande
Comment expliquer aux Finlandais que je suis français comme
Aleksis Kivi était russe ?

D

puisque j’étais « français » conformé-

epuis quelques années,
ma principale activité professionnelle consiste à traduire
de la littérature finlandaise vers
ma langue maternelle : le français. Avec environ 274 millions
de locuteurs dans le monde, la
langue dans laquelle j’ai grandi m’offre la chance exceptionnelle d’être en contact avec une
vaste proportion de mes congénères sur tous les continents.

ment à mon passeport.
Du « Français » au béret et à la baguette,
il n’y a qu’un pas. Et quand j’ai le malheur
de glisser dans une conversation que je

Nice. Photo par Sébastien Cagnoli

bois du vin rouge, on s’exclame aussitôt :
« Eh oui, bien sûr, les Français… »

leur temps, les navires finlandais qui ve-

faire à l’ignorance et aux clichés, n’aurait

Certes, j’ai connu pire, avec un journal

naient vendre du bois et du goudron à

même pas existé.

de la République de Komi (Russie) qui

Marseille ou à Gênes pour y acheter du

m’avait qualifié (en titre) de « Casanova

sel arboraient le pavillon tricolore russe.

Pourtant, au milieu des années 1840, les

gaulois ». Comment expliquer que les

Imaginons donc un Finlandais du XIX

e

Français ont eu le privilège d’entendre

Niçois n’ont jamais été des Gaulois, et

siècle qui se rendait à Paris au cours de

parler de la Finlande et des Finlandais

Actuellement traducteur en résidence au

que mes ancêtres ont cultivé les vignes

sa carrière – ce qui n’était pas rare. On

grâce à un ouvrage d’une qualité hu-

Helsinki Collegium for Advanced Studies,

pendant de nombreux siècles sans pour

aurait sans doute dû juger trop compli-

maniste que je ne cesse d’admirer : La

j’ai le sentiment d’être un francophone en

autant être français ? Comment expliquer

qué – voire politiquement suspect – de

Finlande, de Louis-Antoine Léouzon Le

Finlande. Lorsqu’un quotidien finlandais

cela à des Finlandais quand les Français

présenter ce citoyen de Russie comme

Duc. En deux tomes, avec toute la pré-

m’a présenté récemment comme « le

eux-mêmes n’en savent rien et n’en ont

un « Finlandais ». « À quoi bon parler

cision possible en son temps, l’auteur y

Français qui menait une double vie à

que faire ?

de la "Finlande" ? aurait-on pu se dire.

décrivait l’histoire de ce mystérieux pays

Personne ne sait où ça se trouve, et

nordique, de l’âge de pierre aux der-

Paris », j’ai demandé s’il était absolument
indispensable de mettre ma citoyenneté

Je suis d’autant plus déçu de rencontrer

personne n’a jamais entendu parler de

nières nouvelles du Grand-Duché, ainsi

en avant avec tant d’insistance (et pour-

ces préjugés en Finlande, où il convient

"Finlandais". Alors que la Russie… tout

que le patrimoine mythologique finnois,

quoi souligner Paris, où je n’ai fait que

pourtant de se rappeler qu’Aleksis Kivi et

le monde connaît ! Les matriochkas, le

avec une traduction intégrale du premier

passer, comme tout le monde ?). On m’a

ses contemporains, du point de vue de

caviar, les cosaques, les Bateliers de la

Kalevala de 1835, abondamment anno-

répondu que ce n’était pas discutable

leur « passeport », étaient « russes ». De

Volga, etc. » Et la Finlande, pour satis-

tée et commentée.

35

36

Le port maritime d’un pays monta-

L’histoire française du pays niçois est

Ensuite, tandis que la jeune « Italie » se

tardives telles que Nice. Sur tout cet es-

gnard dont la capitale était Turin

courte : un siècle et demi, de la fin du

construisait sur la base d’une pluralité lin-

pace (qu’on qualifiait encore récemment

XIX siècle à nos jours (sans parler de la

guistique qui n’a rien perdu de sa vigueur,

d’« empire colonial »), tous les citoyens

frange annexée lors de la dernière modi-

la France a éradiqué toute autre langue

sont « égaux » : ils ont une seule langue

fication de frontière, en 1947).

que le français sur l’ensemble de ses ter-

– le français – et une seule histoire –

ritoires. « L’ère des révolutions se ferme,

l’histoire de France, de Vercingétorix à
de Gaulle.

e

Le

drapeau

bleu-blanc-rouge

et

la

Marseillaise, les rois de France et la révolution française... tout cela s’est passé
dans un pays étranger. Du Moyen-Âge

Mais un siècle et demi, c’est suffisant

l’ère des améliorations commence », se

à la fin de la « révolution industrielle »

pour oblitérer la langue et l’histoire

félicitait Victor Hugo, enchanté par les

(expression inventée par l’économiste

d’un peuple. À l’école, on m’a toujours

progrès tels que la « domination des lan-

Cela dit, il est évident que les langues

niçois Adolphe Blanqui), Nice était le port

enseigné l’histoire de France. Quant

gues les plus littéraires, c’est-à-dire les

d’empires que sont par exemple le man-

maritime d’un pays montagnard dont la

à la langue, rappelons que le principal

plus humaines ». Ce principe s’est ap-

darin, l’anglais, l’espagnol, le français, le

capitale était Turin. Napoléon a occupé

idiome en usage à Nice était l’occitan

pliqué à toutes les provinces historiques

russe ou l’arabe sont de précieux outils

les États de Savoie au même titre que

niçois jusqu’au changement de souve-

(français dialectal dans la moitié nord, oc-

qu’on aurait tort de dénigrer. Dans cer-

l’Europe entière, après quoi les Niçois ont

raineté, l’italien (toscan) étant alors ré-

citan dans la moitié sud, corse, dialectes

tains pays d’Afrique, l’anglais permet à

encore participé à deux « guerres d’in-

servé à l’administration et aux études

germaniques, celtes, basque…) et aux

des concitoyens de se comprendre alors

dépendance italienne » où s’est illustré

supérieures (aux côtés du français, dans

colonies (Antilles, Océanie, Algérie, etc.),

qu’ils n’y parvenaient pas quand chacun

un célèbre Niçois, le patriote Garibaldi.

certaines autres provinces du royaume).

ainsi qu’aux conquêtes territoriales plus

parlait la langue de son village (je rap-

Le pays niçois en deux cartes
Une carte du relief et des

Une carte des cours d’eau.

voies de communication. La ville de Nice se
trouve à égale distance de
Marseille, de Turin et de
Gênes, entre des massifs
alpins culminant à plus de
3000 mètres d’altitude et
des fonds marins de plus
de 2500 mètres de profondeur. La frontière de 1947
est en blanc.

À l’ouest du pays niçois,
le vaste bassin du Rhône
(en vert) et le littoral provençal (en rose) ; à l’est, le
bassin du Pô (en rose) et
le littoral ligure. Entre les
deux, les Alpes maritimes
forment un territoire montagneux très particulier.

porte là une réflexion exprimée par un

grande part de la société française),

collègue nigérian). Le secret de la com-

d’autres ont maintenu l’usage du niçois

munication réside dans le multilinguisme.

dans l’intimité, développant ainsi de pré-

À l’exception de la France, les pays fran-

cieuses compétences de bilinguisme.

cophones sont multilingues : idéalement,

Et l’idiome niçois, heureusement, n’est

chaque être humain préserve sa langue

pas mort. Non seulement il est employé

familiale à l’intérieur de sa sphère intime

entre Niçois, mais il permet de commu-

et se sert volontiers d’une langue d’em-

niquer dans toute l’Occitanie, que ce soit

pire pour dialoguer à l’extérieur. On le

en Espagne (Valence et Catalogne), en

constate clairement en Finlande, où le

France (Limousin, Auvergne, Aquitaine,

finnois est intact – et ne me paraît pas

Languedoc, Provence…) ou en Italie

particulièrement en danger – dans les

(Piémont). Il est rassurant de voir que

relations personnelles, tandis que l’an-

les langues et cultures occitanes sont

glais est très largement employé comme

prises au sérieux et étudiées avec

un outil efficace en société. Selon toute

enthousiasme dans des universités au

probabilité, mes ancêtres qui travaillaient

Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en

dans la marine de Savoie parlaient niçois

Finlande et dans bien d’autres pays. Et la

en famille et dans le quartier, sans doute

traduction d’un roman de Sofi Oksanen

aussi génois, piémontais et provençal

en niçois a rappelé récemment que l’on

avec les beaux-parents, italien et français

a bien affaire à des langues littéraires,

avec les autorités, voire anglais ou russe

de l’occitan classique des troubadours

avec les premiers touristes… Jusqu’au

au prix Nobel provençal Frédéric Mistral

XIX siècle, le multilinguisme n’avait rien

et à la diversité linguistique de l’Europe

d’extraordinaire ou d’élitiste : c’était une

contemporaine.

e

évidence, c’était du bon sens, et je crois
que cette observation est valable dans le

Écrivain d’expression française, Sébastien

monde entier.

Cagnoli cherche à partager avec le public
francophone les œuvres d’auteurs étrangers, notamment dans le domaine finnois,

Pendant que ma famille se convertissait

de la poésie d’Uuno Kailas aux romans de

docilement à un unilinguisme français (il

Sofi Oksanen. Il est actuellement traduc-

ne faut pas oublier que parler une autre

teur en résidence au Helsinki Collegium

langue que le français était sévèrement

for Advanced Studies grâce à une bourse

puni à l’école jusqu’aux années 1950,

de la fondation Alfred Kordelin. Photo par

et demeure encore très mal vu par une

Veikko Somerpuro.
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