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◆

Lukijalle

Liisa Peake
pääsihteeri

Poikkeuksellisen kauniin kesän 
jälkeen olemme saaneet nauttia 

harvinaisen lämpimistä syyspäivistä. 
Olisiko kyseessä normaali ilmiö 
sääolosuhteissa vai kertooko kaikki 
uhkaavasti lähestyvästä ilmaston-
muutoksesta? 

Kesästä jäi mieleen myös maam-
me kulttuuri-ilmapiirissä tapahtunut 
virkistävä poikkeama tavanomaisesta: 
lehtien sivuilla käynnistyi ainut-
laatuinen keskustelusta Suomen 
kulttuuripolitiikasta, jota moitittiin 
umpioituneeksi ja jolle toivottiin 
uutta, kansainvälisempää näkemys-
tä. Helsingin juhlaviikkojen entisen 
toiminnanjohtajan alulle panema 
keskustelu poiki lukuisia kannanotto-
ja puolesta ja vastaan. Viime vuosina 
korostetusti etusijalle nostettu kult-
tuurivienti on herättänyt kummastusta 
myös ystävyysseurojen piirissä, jossa 
kulttuurien ja ihmisten välinen vuoro-
vaikutus on hyvin monikerroksista ja 
– suuntaista. Kaikessa inhimillisessä 
toiminnassa on aina kyse kahteen 
suuntaan tapahtuvasta vuorovaiku-
tuksesta, jossa kumpikin osapuoli 
sekä saa että antaa. Kulttuuriviennin 
ja -tuonnin lisäksi ystävyysseuro-
jen toimintaa on osuvasti kutsuttu 
kulttuurivaihdoksi. Tämä on hyväksi 
todettu termi, joka parhaiten kuvaa 
seurojen toimintakenttää. 

Kuluvana syksynä on tarjolla 
monenlaista kulttuurituontia, jossa 
Ranskalla on merkittävä osuus. Ate-
neumin taidemuseon seinät peittyvät 
maalaustaiteen kaikkien aikojen mo-
nipuolisimman taiteilijan Picasson 
teoksilla. Pariisin Picasso-museon 
remontin ajaksi 200 taideteosta saa 
kodin taiteemme korkeimmassa 
pyhätössä yli neljän kuukauden ajan. 

Kiinnostavan lisän näyttelyyn tuo sa-
manaikaisesti Ateneumin yläkerrassa 
oleva Picasson henkeen – näyttely, 
joka esittelee omien maalareidemme 
Picasson taiteen inspiroimia teoksia. 
Espanjassa syntyneestä, mutta Rans-
kassa asuneesta taiteen mahtimiehes-
tä voimme lukea lisää s. 10.

Myös Hämeenlinnan taidemu-
seo on valinnut Ranskan. Näyttely 
koostuu suomalaisten taiteilijoiden 
Pariisin-matkojen tuliaisista 1900-lu-
vun alkupuolelta ja tauluissa näkyy 
bulevardien katuvilinää, Seine-joen 
heijastuksia, hämyisiä katedraaleja. 
Porin taidemuseossa on esillä maa-
hanmuuttoon pureutuva teema. 
Videon, lyhytelokuvan ja valokuvan 
keinoin algerialais-ranskalainen tai-
teilija tutkii prosessia, jossa maahan-
muuttaja luopuu entisen kulttuurinsa 
viitekehyksestä ja alkaa rakentaa uutta 
identiteettiä. Myös kaupallisella puo-
lella ranskalaisuus on vahvasti esillä ja 
suuren laivayhtiön teemana on neljän 
kuukauden ajan Ranska. Ohjelmaan 

on panostettu todella monipuolisesti 
viihteestä gastronomiaan.  

Ranskan kielen asema ja sen 
opiskelu kouluissa on aihe, jota viime 
vuosina on seurattu lievää kauhua 
tuntien. Kaikki merkit viittaavat 
siihen, että ranskan kieltä osaavien 
määrä supistuu vuosi vuodelta. Val-
takunnallinen Kiekura-projekti (kieltä 
– kulttuuria - ranskaa) ranskan kielen 
aseman kohentamiseksi kouluissa 
on edennyt hengästyttävää tahtia 
paikkakunnalta toiselle. Tarkemman 
selostuksen Kiekuran tempauksista 
saamme lukea kevään Fran-Sussa, 
mutta ohjelmaan kannatta tutustua 
ennakkoon osoitteessa kiekura.
fi.  Tässä numerossa saamme hyviä 
vinkkejä siitä, miten suomalaisten 
ja ranskalaisten välinen suhde voisi 
tiivistyä. Vaikka mentaliteettierot ovat 
mielestämme usein kanssakäymisen 
esteenä, kehottaa suurlähettiläs Murto 
artikkelissaan s. 12 suomalaisia panos-
tamaan ranskan kielen oppimiseen ja 
saavutetun kielitaidon ylläpitämiseen. 
”Siitä olisi etua ei ainoastaan Rans-
kassa, vaan myös EU:ssa ja ylipäänsä 
kansainvälisellä tasolla.” Miten voi-
simme saada tämän viisauden myös 
opetuksesta vastaavien päättäjien 
tajuntaan?  Ilman monipuolista kieli-
taitoa ja kulttuurintuntemusta jäämme 
siihen väärinkäsitykseen, että muissa 
on jotain outoa ja samoin ajatellaan 
myös meistä. Tällaiseen ajatteluun 
ei varmasti kukaan halua aikoina, 
jolloin pienen maan hyvinvointi on 
riippuvainen koko muun maailman 
suhtautumisesta meihin. ◆

Hyvää syksyä Fran-Sun lukijoille!

Liisa Peake
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18.9.–6.1.2010 Pablo Picasso Ateneum, www.ateneum.fi

SyySkuu 2009 – tammikuu 2010
Tallink Silja Line: ”La France Fantastique” suuri Ranska-tempaus laivoilla neljän kuukauden ajan.

31.12. 2009 asti Maisemia ja tunnelmia-näyttely Hämeenlinnan Taidemuseossa, 
www.hameelinna.fi/taidemuseo

Tuulta päin /Le vent des peupliers
Gérald Sibleyrasin (Kanada) näytelmää esitetään Kansallisteatterissa, www.kansallisteatteri.fi

Vihan jumala/Le dieu du carnage
Yasmina Rezan näytelmä Tampereen Työväen Teatterissa, www.ttt-teatteri.fi
   
22.–25.10. Helsingin Messukeskuksessa: 
- Kirjamessut  teemana ”Mitä tapahtuu todella?” 
- Viini & ruoka & hyvä elämä – messut 
 Mm. Ravintola Lyon ja Suomi-Ranska yhdistysten liitto messujen Ranska-osastolla 
- Helsingin musiikkimessut, www.helsinginkirjamessut.fi

Kalenteri

KOKOUSKUTSU
Suomi-RanSka yhdiStySten liiton SyySliittokokouS  on lauantaina 21.11.2009 
Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla, auditorio, os. Raumantie 4, Helsinki. 

Kokouspäivän ohjelma:
Klo 11.00–11.45  Liittokokouksen henkilöjäsenten vaalikokous ( § 8)
	 •	 Aänestys-	ja	vaalijärjestys,	ks.	www.suomi-ranska.com > Vaalijärjestys
	 •	 Vaaliluettelo	on	nähtävänä	liiton	toimistossa	4.-5.11.2009	klo	10–15.
Klo 12.00–13.00  Lounas koulun ravintolassa (omalla kustannuksella). 
 Liha- tai kasvisruoka, leipä, levite, salaatti ja lasi viiniä, 15,- euroa/hlö. 
 Maksu liiton tilille Aktia 405500-1101463 ennen kokousta tai paikan päällä.
Klo 13.15 – 14.30 Syysliittokokous
 Kokoukseen kutsutaan sääntöjen § 10 mainitut jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten 
 edustajat suorittamaan sääntöjen § 12 liittovaltuustolle määrätyt tehtävät.

Ilmoittautumiset kokouksiin ja buffet-lounaalle tehdään maanantaihin, 16.11.2009 klo 16.00 mennessä 
liittoon, liisa.peake@suomi-ranska.com, 09- 561 1411 (+ vastaaja) tai gsm 044 555 3920 (+vastaaja).

BIENVENUE!    SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITON HALLITUS 
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Ravintola Lyon
Ravintola Lyon

SYKSY 2009 LYONISSA

PICASSON JALANJÄLJILLÄ ETELÄ-RANSKASSA
PICASSO-MENU Ateneumin näyttelyn (18.9.09–6.1.10)  kunniaksi

15.9.09 alkaen jouluun saakka

RANSKALAISEN KEITTIÖN SALAISUUDET
Menu Julie & Julia elokuvan mukaan

2.10.09 alkaen

VIINI, RUOKA & HYVÄ ELÄMÄ
 Olemme mukana kirjamessuilla  22.-25.10.09

Ranskan osastolla 

JOULUKUKKO saapuu marraskuussa,
AITO RANSKALAINEN CHAPON

Suomessa näitä herkullisia joulumyyntiin
kasvatettuja kukkopoikia saa vain Lyonissa

ISÄNPÄIVÄNLOUNAS tarjoillaan su 8.11.09

BEAUJOLAIS NOUVEAU saapuu to 19.11.09

JOULULOUNAAT ALKAVAT  ti 8.12.09

TIEDUSTELE  LAHJAKORTTIAMME

RAVINTOLA LYON
LÄHELLÄ TÖÖLÖSSÄ  - TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESSÄ

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

ravintola.lyon@kolumbus.fi, www.ravintolalyon.fi



Kalenteri
19.12. asti  Jälleenlöydetty aika. Q-teatterin esitys pohjautuu Marcel Proustin teokseen 
  Kadonnutta aikaa etsimässä (A la recherche du temps perdu). Q-teatteri, Tunturikatu 16, 
  www.q-teatteri.fi

24.–31.10.  Liiton jäsenmatka Provenceen 

31.01.2010  asti Zineb Sediran näyttely Under the Sky and Over the Sea. 
  Porin taidemuseo 

21.11.  SRYL:n syysliittokokous Helsingissä (ks. kokouskutsu s. 5)

29.11.  klo 12–15 Ranskalaisen Koulun Ystävien joulumarkkinat 
  Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Raumantie 4 

8.12.  Ystävien joulukonsertti Temppeliaukion kirkossa

  Cercle franco-finlandais de Helsinki, Meritullinkatu 20 A 1, à 19h:
2.12.  M. Erkki Toivanen, journaliste et écrivain: “Marguerite Tuderus – La Française du Drame”
16.12.  Conférence par Mme Martine Bassereau-Dubois, Conseiller Culturel
  Renseignements au 050-357 0537, cercle.helsinki@elisanet.fi

2010 tammikuu:

21.-24.1.  Matka 2010 Helsingin Messukeskus

helmikuu:

13.2.  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 30 vuotta

maaliSkuu:

  Club Lyon: Naiset Ranskan gastronomiassaa (päivä vahvistuu myöhemmin)

13.3.  Ystävien Gaala-juhla

12.3.  Frankofoniatapahtuma Stoassa (koululaisyleisölle)

19.3.  Frankofoniataphtuma kulttuurikeskus Caisassa (aikuisyleisölle)

toukokuu:

22.5.  SRYL:n kevätliittokokous Kuopiossa
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Ajankohtaista

Juppé on toiminut Euroopan parlamentissa (1984-86), 
Ranskan budjettiministerinä (1986-88), 
ulkoasiainministerinä (1993-95), 
pääministerinä (1995-97) 
sekä ympäristöministerinä (2007). 
Hän on toiminut Bordeaux’n pormestarina vuodesta 1995 lähtien.

Euroopan turvallisuus ja 
transatlanttiset suhteet

Ranskan hallintokorkeakoulun ENA:n suo-
malaisten oppilaiden yhdistys ja ulkoasiainmi-
nisteriö yhteistyössä Ulkopoliittisen instituutin 
(UPI) ja Ranskan suurlähetystön kanssa järjesti 
6.4.2009 seminaarin, jonka juhlapuhujana oli 
Ranskan entinen pääministeri ja Bordeaux’n 
pormestari Alain Juppé.

Hänen puheenvuoronsa ”La politique européenne de 
sécurité dans le nouveau contexte transatlantique” herät-
ti yleisössä runsaasti keskustelua ja kysymyksiä. 

Salin ääriään myöden täyteen vetänyt seminaari 
järjestettiin Eduskunnan Pikkuparlamentin au-
ditoriossa. Puheenjohtajan toimi ENA:n jäsen, 
UPI:n neuvonantaja Eero Vuohula.

Maurice de Coppet’n palkinto  
Pirjo Thorelille

Pirjo Thorelin käännös Pierre Bayardin teoksesta 
”Miten puhua kirjoista joita ei ole lukenut” (Atena 
2008; alkuteos Comment parler des livres que l’on n’a 
pas lus?, Éditions de Minuit 2007) palkittiin kauden 
2007–2009 parhaana ranskalaisen alkuperäisteoksen 
suomennoksena.

Palkinto annettiin Thorelille maanantaina 28. syyskuuta 
Ranskan suurlähetystössä Helsingissä suurlähettiläs 
Françoise Bourolleaun läsnä ollessa. Palkinto myön-
nettiin Ranskan entisen suurlähettilään Maurice de 
Coppet´n (1868–1930) rahastosta ja se on suuruudel-
taan 3000 euroa. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein 
ja sen jakamisella pyritään lisäämään kiinnostusta rans-
kalaiseen kirjallisuuteen sekä ranskan kieleen Suomessa.

Palkintolautakunnan muodostivat ranskan kielen 
professori Mervi Helkkula ja romaanisen filologian 
professori Juhani Härmä Helsingin yliopiston huma-
nistisen tiedekunnan romaanisten kielten laitokselta. 

Maurice de Coppet-palkittu kääntäjä Pirjo Thorel.
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Officier de l’Ordre des Arts 
et Lettres –kunniamerkki 
Satu Laaksoselle

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVA:n 
ohjelmavastaavalle, FM Satu Laaksoselle on 
myönnetty ranskalainen Officier de lOrdre 
des Arts et Lettres –kunniamerkki. 

Ranskan suurlähettiläs Françoise Bourollea 
ojensi kunniamerkin Satu Laaksoselle 7. loka-
kuuta järjestetyllä juhlavastaanotolla Ranskan 
suurlähetystössä Helsingissä. 

Menestystarinoita ja 
käyttämätöntä potentiaalia

Noin 150 suomalaisen ja ranskalaisen 
kaupan ja politiikan vaikuttajaa kokoontui 
26.3. 2009 Ranskalais-suomalaisen kaup-
pakamarin Talousfoorumiin Kalastajator-
palle keskustelemaan Suomen ja Ranskan 
kaupan tilanteesta. Kulttuurieroihin liitty-
viä aspektejakaan ei ohitettu.

Ulkoministeri Alexander Stubb avasi semi-
naarin puheenvuorollaan, jossa hän painotti 
taloudellisten, poliittisten ja institutionaalis-
ten muutosten yhteismerkitystä. Stubb näki 
bilateraalisen ajan olevan takanapäin: myös 
Ranskan ja Suomen välistä kauppaa on syytä 
tarkastella EU:n näkökulmasta osana globaa-
lia kokonaisuutta, vaikka eri maiden välinen 
kauppa jatkossakin käytännön tasolla vaatii 
paneutumista myös maiden välisiin suhteisiin.

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneueve 

Suomen uutena Pariisin suurlähettiläänä aloitti 1.9.2009 
lukien ulkoasiainneuvos, FM Pilvi-Sisko Vierros-
Villeneuve. Hän on tullut ulkoministeriön palvelukseen 
1983 ja toiminut eri tehtävissä mm. Geneven pysyvässä 
YK-edustustossa ja Pariisin suurlähetystössä. 

Viimeksi hän on toiminut keskeisellä paikalla poliittisen 
osaston päällikkönä ja kerkisi toimia tässä tehtävässä 
kolmen ulkoministerin kaudella. Ranskan hallintokorke-
ahkokoulun (ENA) Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve kävi 
vv. 1988–89 ja hän on ensimmäinen tämän oppilaitoksen 
entisistä suomalaista oppilaista, joka on nimitetty suur-
lähettilääksi Pariisiin. 

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve puoliso on 
ranskalainen Jacques Villeneuve ja heillä 
on kaksi lasta. Vierros-Villeneuve seuraa 
tehtävässä suurlähettiläs Charles Murtoa, 
jonka toimikausi päättyi 31.8.2009.

Ranskalaisen koulun Ystävät ry:n 60-vuotisen toiminnan 
kunniaksi järjestettiin 14.5.2009 Helsingin ranskalais-
suomalaisella koululla juhlaseminaari, jonka suojelijana 
oli ulkoministeri Alexander Stubb. 

Seminaarin ohjelmassa oli mm. paneelikeskustelu, jonka 
teemana oli ”Elämän eväät”. Panelisteina olivat entiset 
koulun oppilaat näyttelijä Minna Haapkylä, Ulkoaisian-
ministeriön mediapäällikkö Renne Klinge, lääkäri Riitta 
Heiskanen ja HRSK:n musiikinopettaja Heli Kajo. Pu-
heetta johti  toimittaja Erkki Toivanen.

Ranskalaisen Koulun Ystävien juhlaseminaarin panelistit 
vasemmalta oikealle: Heli Kajo, Renne Klinge, 
Minna Haapkylä, Riitta Heiskanen ja Erkki Toivanen.
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Pablo Picasso maalaamassa 
(KAVAn arkistot)

Le nom de Picasso est sur toutes les 
lèvres en ce moment grâce à la grande 
exposition organisée au musée de 
l’Ateneum, événement que les ama-
teurs d’art ne manqueront sous aucun 
prétexte. En effet, cette exposition 
exceptionnelle propose non moins 
de 200 œuvres, peintures, sculptures, 
gravures et photographies, provenant 
des collections du Musée National 
Picasso de Paris, une première en 
Finlande qui est la seule étape scan-
dinave de cette exposition. Cela nous 
donne l’occasion de revenir sur le 
parcours de cet artiste que certains 
nomment, probablement à raison, 
l’un des artistes les plus célèbres du 
monde. Picasso étant une véritable 
institution voire une ‘marque de 
fabrique’ du monde de l’art. 

Si Picasso est comme Dali un des 
artistes majeurs de la scène artis-
tique française du XXe siècle, tous 
deux sont nés en Espagne. Picasso 
naquit à Malaga en 1881 mais passa 
la majeure partie de sa vie et mourut 
dans son pays d’adoption, la France. 
Lui-même artiste, son père pousse 
le jeune Picasso vers la peinture et 
celui-ci, précoce, réalise ses premiers 
tableaux dès sa plus tendre enfance. 
Arrivé à Paris dès 1900 après des 
études d’art en Espagne, Picasso s’y 
installe l’année suivante. En France, 
il découvre avec émerveillement 
l’œuvre de Gauguin, Degas, Cézanne 
et Toulouse-Lautrec. Commence 

Gwenaëlle Bauvois 

Pablo Picasso, 
le géant protéiforme 
de l’art du XXe siècle

alors la période bleue (1901-1904), 
suivie de la période rose (1905-1906), 
appelées ainsi par rapport aux teintes 
dominantes utilisées par le peintre. 
Picasso est par la suite influencé par 
les arts africains avant de se diriger 
vers le mouvement artistique auquel 
son nom est resté le plus rattaché: le 
cubisme, même si cela ne représente 
en réalité qu’une partie de sa foison-
nante œuvre. La technique, qui sera 
appelée par la suite cubiste, a été 
développée par Picasso et Braque 
entre 1907 et 1914, Les Demoiselles 
d’Avignon (1907) en étant évidem-
ment l’œuvre fondatrice. Pendant la 
Première Guerre Mondiale, Picasso 
séjourne à Rome avec Cocteau où 
il rencontre celle qui deviendra sa 
première épouse, Olga Khokhlova, 
de cette union naîtra son fils Paulo.

1925 marque une rupture dans 
l’œuvre de Picasso, influencé alors 
par le surréalisme il peint ces per-
sonnages déformés et déstructurés, 
désormais largement associées à son 
nom. L’année suivante, l’artiste fait 
la rencontre de Marie-Thérèse Wal-
ter, alors mineure, qui deviendra sa 
compagne de longue date. En 1928, 
Picasso se lance dans la technique du 
collage puis dans celle de la sculpture 
en fer soudé en 1929, élargissant ainsi 
les formes de son art versatile. En 
juin 1934, il quitte définitivement 
Olga, qui ne s’en remettra jamais vrai-
ment, pour vivre avec Marie-Thérèse 
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qui donne naissance à la petite Maya 
en octobre, le peintre continuant 
d’entretenir en même temps une 
liaison suivie avec l’artiste Dora Maar. 
En 1936, la Guerre civile espagnole 
éclate et Picasso est nommé directeur 
du Prado. Dévasté par cette guerre 
qui dépasse l’entendement, Picasso 
peint en 1937 un de ses plus célèbres 
tableaux: Guernica.

En 1943, il rencontre la peintre 
Françoise Gilot, l’une des grandes 
femmes de sa vie qui lui donnera 
son fils Claude en 1947 et sa fille 
Paloma en 1949. C’est lors de l’année 
1947 que Picasso entame sa période 
dite de Vallauris, du nom de la com-
mune près d’Antibes célèbre pour sa 
poterie. Lors de cette riche période 
créatrice, Picasso réalise en tout plus 
de 4500 pièces de céramique.

En 1954, il rencontre Jacqueline 
Roque, qu’il épousera en 1961, année 
où il se met à travailler sur des tôles de 
fer peintes et que le couple s’installe 
à Mougins, près de Cannes. C’est à 
cette même période qu’il commence 
ses célèbres variations sur Les femmes 
d’Alger de Delacroix. En 1966, une 
importante rétrospective est consa-
crée à Picasso au Grand Palais et au 
Petit Palais.

Picasso décède le 8 avril 1973 
d’une embolie pulmonaire au grand 
âge de 91 ans. Il est enterré dans le 
parc du Château de Vauvenargues, 
qu’il avait acheté en 1957 avec Jacque-
line, après que la commune de Mou-
gins, où il vécut pourtant plusieurs 
années, ait refusé son exhumation. Sa 
femme Jacqueline le rejoindra dans 
l’éternité en 1986 sur les terres de 
leur château. Picasso nous laisse un 
héritage artistique incommensurable, 
une œuvre protéiforme et souvent 
exubérante atteignant le nombre 
faramineux de 30 000 pièces, que l’ex-
position de l’Ateneum nous permet 
de voir et revoir avec un œil neuf  et 
toujours admiratif.  ◆

Kuva dokumenttielokuvasta ”Le Mystère Picasso”, 1956. (KAVAn arkistot) 
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Tasan neljä vuotta kestänyt toimi-
kauteni Suomen suurlähettiläänä 

Ranskassa päättyi 31.8.2009. Lähetti-
lään paikka Pariisissa on upea diplo-
maattinen ”posti”. Tehtävä on ollut 
sekä haasteellinen että kiinnostava. 
Pariisin kauttani leimasivat etenkin 
Suomen Euroopan Unionin puheen-
johtajuuskausi vuonna 2006, Ranskan 
EU-puheenjohtajuus vuonna 2008, 
Suomen kulttuurikausi Ranskassa, 
”100 % Finlande” kevät-kesällä 2008 
ja Ranskan presidentin vaihtuminen 
toukokuussa 2007.  

Päällikkökauteni alkaessa Ranskan 
presidenttinä oli vielä Jacques Chirac. 
Viime vuosina Ranskan asema EU:n 
yhtenä johtavana maana on vahvis-
tunut entisestään. Tähän on osaltaan 
vaikuttanut Nicolas Sarkozyn nousu 
Ranskan presidentiksi toukokuussa 
2007. Hänen vauhtinsa on ollut 
kova alusta asti. Monia rohkeita uu-
distuksia on toimeenpantu kaikilla 
rintamilla. Mutta Ranskan valtiollinen 
rakenne ja hallintomalli säilyvät hyvin 
presidenttivaltaisena ja valta keskittyy 
yhä paljolti Pariisiin. 

Presidentin virkakaudet on rajattu 
nyt kahteen ja presidentti voi esiintyä 
Ranskan parlamentissa, eli molem-
mista kamareista koostuvalle kon-
gressille, toisin kuin ennen. Ylisuurta 
julkista sektoria karsitaan. Kahden 
eläkkeelle jäävän virkamiehen tilalle 
palkataan vain yksi. Suunnitteilla on 
myös eläkeiän nostaminen. Seuraavat 
presidentinvaalit ovat vuonna 2012. 
Ne vaikuttavat jo nyt politikointiin. 

Pariisin suurlähetystön päivittäi-
nen diplomaattinen toiminta painot-
tuu EU-työskentelyyn. EU-agenda 
sisältää monipuolisia ja teknisesti 
vaikeitakin sektorikohtaisia kysymyk-
siä. Ennen jokaista EU-neuvoston 
kokousta suurlähetystö hankkii tiedot 
Ranskan kannoista ja voi esittää Pa-
riisille Suomen kannat. Täten edus-
tusto palvelee ulkoministeriön ohella 
koko suomalaista valtionhallintoa. 
Ranskan painoarvo EU:ssa on suuri. 
Sarkozy uskoo suurten EU-maiden 
erityisvastuuseen, mikä painottaa 
hallitustenvälisyyttä. 

EU-puheenjohtajuuskausien aika-
na ja niiden alla Suomen ja Ranskan 
poliittinen ja virkamiestason vierai-
luvaihto oli hyvin vilkasta. Ranskan 
pääministeri kävi Suomessa kesällä 
2006 ja kesällä 2008. Pääministeri 
Matti Vanhanen vieraili Pariisissa 
tammikuussa 2008. Eduskunnan pu-
hemies Sauli Niinistö tapasi keväällä 
2008 kansalliskokouksen puhemiehen 
Bernard Accoyerin. Kyseessä oli en-
simmäinen puhemiesvierailu, jonka 
kesällä 2007 valitun kansalliskoko-
uksen uusi puhemies otti vastaan. 
Tasavallan presidentti ja pääministeri 
osallistuivat 13.–14.7.2008 Välimeren 
Unionin huippukokoukseen Pariisis-
sa. Ranska, EU-puheenjohtajamaana, 
kutsui koolle lokakuussa 2008 noin 
30 tunnin varoitusajalla Pariisiin 
EMU-maiden huippukokouksen. Se 
onnistui estämään finanssikriisin pa-
henemisen. Suomesta huippukokouk-
seen osallistui pääministeri Vanhanen.

Onko Ranska meille niin lähei-
nen maa kuin ehkä toivoisimme? 
Ranskalainen mentaliteetti, huumori 
ja yrityskulttuuri koetaan Suomessa 
usein oudoiksi. Samoin toisinpäin. 
Lopuksi esitän kolme ajatusta siitä 
miten Suomi voisi vaikuttaa Rans-
kassa ja suomalaisten ja ranskalaisten 
välinen suhde voisi tiivistyä.

1. Kahdenvälistä vierailuvaihtoa kan-
nattaisi kehittää ja keskusteluun olisi 
syytä tuoda aitoa kahdenvälistäkin 
sisältöä. On pidettävä mielessä se, että 
yhdistäviä tekijöitä Suomen ja Ranskan 
välillä ovat samanlainen perusnäkemys 
EU:sta suurena mantereemme rauhan-
projektina, ydinvoima ja halu painottaa 
tutkimus- ja kehityspolitiikkaa.

2. Kulttuurilla on Ranskassa tärkeä rooli 
ja kieli on osa kulttuuria. Suomalaisten 
kannattaisi panostaa ranskan kielen 
oppimiseen ja saavutetun kielitaidon 
ylläpitämiseen. Siitä olisi etua ei aino-
astaan Ranskassa, vaan myös EU:ssa 
ja ylipäänsä kansainvälisellä tasolla

3. Suomi-kuva ei voi olla parempi kuin 
maamme aidosti on. Suomen on pidettä-
vä huolta siitä, että sen asema vastakin 
vahvistuu. Tämä työ ei koskaan ole 
lopullisesti valmis. Suomen vahvuudet 
ovat olleet mm. opetuksen taso, kilpailu-
kyky, innovaatiopolitiikka, korruption 
puute ja hyvä hallinto. Tässä työssä 
diplomatia on vastakin Suomelle hyvä 
väline niin Ranskassa kuin kaikkialla 
kansainvälisellä tasolla. ◆

CharLes Murto 

Kohti tiiviimpää suhdetta?
Ranskalais-suomalaiset suhteet 
suomalaisen suurlähettilään näkökulmasta

Suomen Ranskan suurlähettiläs Charles Murto pitämässä puhetta 
suomalais-ranskalaisessa kauppafoorumissa Kalastajatorpalla 26.3. 2009.
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Lukuvuoden 2009 lopussa siirtyy 
eläkkeelle rehtori, kouluneuvos 

Anja-Liisa Alanko palveltuaan koulua 
29 vuoden ajan. Hän aloitti uransa 
SYK:ssa ranskan ja englannin opet-
tajana ja toimi sitten IB-koordinaat-
torina seitsemän vuotta, tänä aikana 
myös apulaisrehtorina viisi vuotta. 
1990-luvun alussa Helsingin Suoma-
lainen Yhteiskoulu oli ensimmäinen 
suomenkielinen IB-koulu, ja Anja-
Liisa Alangon panos oli ratkaiseva 
koko järjestelmän suomalaisen mallin 
luomisessa ja vakiinnuttamisessa. 

Rehtorina Anja-Liisa Alanko 
on johtanut koulua määrätietoi-
sen avarakatseisesti ja lämpimän 
ihmisläheisesti marraskuusta 1997 
alkaen ja toiminut saman ajan myös 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyh-
tiön hallituksen jäsenenä. Hän on 
kehittänyt SYK:ta menestyksekkäästi 
perinteitä vaalien, mutta samalla 
koko ajan etsien uusia ratkaisuja 
ajankohtaisiin koulutushaasteisiin. 
Hänen rehtoriaikanaan SYK:n op-
pimistulokset ovat tunnetusti olleet 
valtakunnan parhaimmistoa, IB-
lukiossa poikkeuksellisen korkeita 
maailmanlaajuisestikin.

Anja-Liisa Alanko on merkittäväl-
lä tavalla kehittänyt vieraiden kielten 
opetusta paitsi omassa koulussamme 
myös valtakunnallisesti ja kansainvä-
lisestikin. Hän on esimerkiksi väsy-
mättä puolustanut ns. harvinaisten 
kielten asemaa ylioppilastutkinnossa. 
Hän on toiminut Suomen ranskan-
opettajain yhdistyksessä sihteerinä 
ja puheenjohtajana, kansainvälisen 
ranskanopettajien yhdistyksen halli-
tuksessa ja sen Itä-Euroopan komissi-
on sihteerinä ja puheenjohtajana sekä 

Suomi-Ranska yhdistysten liiton ja 
Suomen Ranskan instituutin säätiön 
hallintoelimissä. Anja-Liisa onkin to-
dellinen ranskan kielen ja ranskalaisen 
kulttuurin edistäjä sekä Suomessa 
että ulkomailla ja myös vankkumaton 
ranskan kielen opetuksen kehittäjä ja 
puolestapuhuja.

Huomattavia kansainvälisiä asian-
tuntija- ja luottamustehtäviä Anja-
Liisa Alanko on hoitanut IBO:ssa 
– International Baccalaureate Orga-
nization -järjestössä. Hän on toiminut 
IBO:n hallintoneuvoston jäsenenä ja 
varapuheenjohtajana, kansainvälisen 
rehtorineuvoston jäsenenä, opetus-
suunnitelmakomitean jäsenenä ja 
puheenjohtajana, talous- ja rahoi-
tuskomitean jäsenenä sekä Afrikan, 
Euroopan ja Lähi-idän alueen rehto-
rineuvoston jäsenenä ja puheenjoh-
tajana ja neuvoa antavan komitean 
jäsenenä. Harva suomalainen on 
palvellut yhtä vaikutusvaltaisissa 
tehtävissä kansainvälisissä koulutu-
sorganisaatioissa.

Anja-Liisa Alanko on myös erit-
täin aktiivinen ja innostava opettajien 
ja rehtoreiden kouluttaja sekä koti-
maassa että ulkomailla. Erinomaisen 
kielitaitonsa takia hän onkin kysytty 
ja pidetty asiantuntija. Hän on edus-
tanut suomalaista koululaitosta PISA-
lähettiläänä eri puolilla maailmaa ja 
esitellyt maamme koulutusjärjestel-
mää ulkomaalaisille vieraille. 

Myös yksityiskouluasia on lä-
hellä Anja-Liisan sydäntä. Hän on 
toiminut pitkään Yksityiskoulujen 
Liiton hallituksessa ja edistänyt 
myönteisellä tavalla yksityiskoulujen 
yhteisiä tavoitteita. Hän kuuluu myös 
Suomen Kulttuurirahaston alaisen 

Yksityiskoulujen Eläkekassan rahas-
ton hoitokunnan hallitukseen ja on 
siten ollut vuosittain päättämässä 
merkittävästä määrästä apurahoja 
opetuksen ja kasvatuksen tukemiseen 
ja tutkimukseen maassamme. 

Koulu ja Osakeyhtiö kiittävät 
rehtori Anja-Liisa Alankoa SYK:n 
hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja 
arvokkaasta työstä. Toivomme, 
että voimme käyttää hänen asian-
tuntemustaan myös tulevaisuudes-
sa. Samalla tahdomme toivottaa 
Anja-Liisalle antoisia ja onnellisia 
eläkepäiviä. ◆

Jukka NiiraNeN

vararehtori

heLsiNgiN suoMaLaiNeN 
YhteiskouLu

Rehtori Anja-Liisa Alanko eläkkeelle
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in memoriam

Ulla Jokinen on poissa

Ulla Jokinen 1921-2009

Suomi-Ranska yhdistysten liiton 
kunniajäsen, professori Ulla 

Jokinen kuoli 10.8.2009 Helsingissä 
87-vuotiaana. Viipurissa syntynyt Ulla 
Jokinen valmistui maisteriksi 1944 ja 
hänen 1978 ilmestynyt väitöskirjansa 
keskiranskan relatiivipronomineista 
saavutti kansainvälistä huomiota. Ulla 
Jokinen oli vuosikymmeniä säännöl-
linen esitelmöijä alan kongresseissa 
ja symposiumeissa. Ulla Jokinen 
tuli tunnetuksi myös nykyranskaa ja 
muitakin romaanisia kieliä koskevilla 
tutkimuksillaan. Oma lukunsa ovat 
Ulla Jokisen n. 60 kaunokirjallista 
käännöstä pääasiassa ranskan ja itali-
an kielistä (Morante, Bassani, Buzzati, 
Guareschi, Simenon). 

Ulla Jokinen oli tarmokas ja 
järjestelykykyinen ja aina valmis 
uusiin haasteisiin. Hän oli tärkeissä 
tehtävissä Helsingin olympiakisoissa, 
Uusfilologisen yhdistyksen sihteerinä 
1960–65 ja vuosikymmenien ajan 
kantava voima Suomi-Ranska yh-
distyksen ja Cercle franco-finlandais 

de Helsinki ry:n toiminnassa. Erin-
omaisen kielitaitonsa, kulttuurintun-
temuksensa ja sosiaalisten kykyjensä 
ansiosta Ulla nousi nopeasti Suomi-
Ranska yhdistyksen johtoportaaseen 
ja hänestä tuli 1970-luvun puolivälissä 
yhdistyksen hallituksen varapuheen-
johtaja ja työvaliokunnan puheen-
johtaja (76–78). Sitä ennen Ulla oli 
toiminut jo 50-luvun puolivälissä 
pääsihteerin sijaisena ja 60-luvulla 
yhdistyksen tilintarkastajana. Hal-
lituksen jäsen Ulla oli aina vuoteen 
1996 ja neuvottelukunnan jäsen 
vuoteen 2008. Ulla toimi myös vuo-
sikymmenen verran Suomi-Ranska 
yhdistyksen edustajana Helsingin 
ranskalais-suomalaisen koulun joh-
tokunnassa. Hän oli yhdistyksen 
kunniajäsen. 

Yliopistoura vei Ullan mennessään 
pois Helsingistä joksikin aikaa, mutta 
hän oli aina taustatukena Ranska-
yhdistysten toiminnassa. Eläkkeelle 
siirryttyään v.1988 Ullalla oli taas 
aikaa yhdistystoiminnalle ja hänet va-
littiin Helsingin cerclen puheenjohta-
jaksi (1989). Yhdistyksen toiminta sai 
uutta verta ja Ullan kolmivuotiskausi 
yhdistyksen johdossa kulminoitui 
cerclen 100-vuotisjuhliin joulukuussa 
1991. Jo tuolloin verkostoitumisen ja 
yhteistyön merkityksen ymmärtänyt 
Ulla organisoi Helsingin kaupungin 
myötävaikutuksella suurelle yleisölle 
avoimen Ranska-esitelmäsarjan sekä 
ainutkertaisen valokuvanäyttelyn 
”Helsinki-Pariisi 100 v” Jugend-
salissa. Ullan aloitteesta Helsingin 
cerclestä laadittiin myös ranskankie-
linen 100-vuotishistoriikki. 

Myöhemmin Ullan apu oli korvaa-
maton yhdistyksen kirjaston hajotes-

sa Helsingin ranskalais-suomalaisen 
koulun muuttaessa Munkkivuoreen ja 
Ulla teki valtavan työn lajitellessaan 
ja luetteloidessaan kirjaston yli 1000 
nidettä käsittävän kokoelman.  

  Kun kokoonnuimme kuulaana 
elokuisena päivänä siunaustilaisuu-
den jälkeen muistelemaan Ullaa, 
kuulimme monia mieliinpainuvia pu-
heenvuoroja. Olli Välikangas muisteli 
kauniin sanoin Ullaa opiskelutoverina 
ja myöhemmin kollegana. Carl Öh-
man kertoi värikkäästi tutustumises-
taan nuoreen kielitaitoiseen Ullaan 
teatteripiireissä. Tilaisuus kirvoitti 
myös aivan spontaanejakin puheen-
vuoroja. Elina Suomelan muistoissa 
Ulla oli suuri idoli ja esimerkillinen 
kollega, jolta sai neuvoja aina ”kon-
ferenssigarderobin ” hankkimista 
myöden. Aloittaessani Suomi-Ranska 
yhdistyksen pääsihteerinä 1980-luvun 
puolivälissä tuli Ullasta, entisestä 
opettajastani yliopistolta, pian mi-
nulle korvaamaton apu ja tuki työssä, 
jota Ulla rakasti. Varsinkin hänen 
ollessaan cerclen puheenjohtajana 
pääsin läheltä seuraamaan sitä hen-
gästyttävää tahtia, millä Ulla organisoi 
jäseniltoja ja suuria tapahtumia juh-
lineen, piti esitelmiä ja juhlapuheita, 
kirjoitti artikkeleita ja solmi suhteita 
niin Helsingissä kuin Ranskassa.

Kaikkien mieleen Ulla on jäänyt 
suurena persoonana, jonka karjalai-
nen iloisuus yhdistyi monipuoliseen 
osaamiseen ja tieteelliseen tark-
kuuteen. Kiitollisena muistamme 
myös niitä lukuisia kertoja, jolloin 
vieraanvaraisen Ullan kodin ovet 
Uudenmaankadulla avautuivat niin 
ystäville Suomesta kuin muualta. ◆  

Liisa Peake
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25.11.1968 pieni joukko lappeenrantalaisia Ranskan ys-
täviä päätti perustaa yhdistyksen tarkoituksenaan edistää 
Suomen ja Ranskan välistä vuorovaikutusta ja ranskan 
kielen harrastusta Lappeenrannassa ja sen ympäristössä. 
Perustajajäseniä olivat mm. Marie-Louise Rasmussen ja 
juuri edesmennyt Jaakko Ilmanen. He kumpikin toimivat 
pitkään yhdistyksen puheenjohtajina ja heidät on nimi-
tetty yhdistyksen kunniapuheenjohtajiksi. Yhdistyksen 
alkutaipaleella Alliance Françaisen kautta saatiin usein 
esiintyjiä puhumaan eri aiheista. Näin jäsenistöllä oli tilai-
suus oppia ymmärtämään entistä paremmin ranskalaisen 
kulttuurin eri puolia ja ranskalaista elämäntyyliä. Lisäksi 
on järjestetty itse mm. Ranskan eri alueiden ruokailtoja 
sekä musiikki- ja elokuvailtoja.

Viime vuosina ovat esitelmöitsijöinä olleet myös 
Suomi-Ranska yhdistyksen välittämät Suomessa asuvat 
ranskalaiset ja suomalaiset esitelmöitsijät sekä Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston ja UPM:n ranskalaiset 
harjoittelijat ja opiskelijat. Yhteistyötä on tehty myös 
muiden vastaavien yhdistysten sekä eri maiden ystävyys-
seurojen kanssa. 

Etelä-Karjalan Suomi-Ranska Yhdistyksen yksi 
menestystarina on jouluhalko, jonka menekki joulu-
myyjäisissämme on kohonnut vuosi vuodelta. Sitä on 
nautittu myös luonnollisesti jälkiruuaksi yhdistyksen 
joulupäivällisellä, joka on yksi suosituimmista yhdistyksen 
tapahtumista vuoden mittaan. Toinen suosikkitapahtuma 
on Beaujolais Nouveau marraskuun kolmantena torstaina. 
Ohjelmaan kuuluu keväisin myös petankki.

Yhdistyksellä on esitelmä- tai muu tilaisuus keskimää-
rin kerran kuukaudessa. Alkuvuosina kokoontumispaik-
kana oli usein Adriano Bar. Viime vuosina yhdistyksen 
”kantapaikaksi” on muodostunut Kahvila Majurska 
Lappeenrannan linnoituksessa.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Dina Lindström ja 
yhdistyksen rahastonhoitaja Aili Piironen on juuri valittu 
Suomi-Ranska yhdistysten liiton varapuheenjohtajaksi. 
Nykyinen jäsenmäärä on reilu seitsemänkymmentä ja 
uusia ranskalaisuudesta kiinnostuneita toivotaan mukaan 
toimintaan.

Ranskan kielen ja kulttuurin edistämistä etelä-karjalassa
40 vuotta

Neljänkymmenen vuoden aikana yhdistys on monin 
tavoin tehnyt Ranskaa ja ranskalaisuutta tunnetuksi 
Etelä-Karjalassa ja työ jatkuu edelleen, sillä rakkaus 
ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin ei koskaan 
kuole. 40-vuotisjuhlia vietettiin 29.11.2008 Lappeen 
Ruustinnassa iloisissa merkeissä. Kutsuvieraina olivat 
Suomi-Ranska -yhdistysten liiton edustajina Mme Najat 
Ouakrim-Soivio ja pääsihteeri Mme Liisa Peake sekä 
paikallisen yhdistyksen entinen puheenjohtaja M. Teini 
Koistinen ja Ranskan kunniakonsuli Lappeenrannassa 
M. Timo Blauberg, joka toi juhlaan Ranskan Suomen 
suurlähettilään Mme Françoise Bourolleau’n terveh-
dyksen. Ranskalaisen tuulahduksen juhlaan toi Petteri 
Waris soittamalla ranskalaissävelmiä harmonikalla. Juhlan 
kruunasi erinomainen illallinen. ◆

DiNa LiNDströM, PuheeNJohtaJa

MerJa kiesi, eNt. sihteeri

Mariitta steNbäCk, haLLitukseN JäseN

Ranskalainen keittiö, taide, kirjallisuus, elokuvat, musiikki ja ranskan kieli ovat kuuluneet Etelä-Karjalan 
Suomi-Ranska Yhdistyksen toimintaan 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys on ollut myös järjestämässä 
Rakastettava Ranskanmaa – luentosarjaa yhdessä Etelä-Karjalan kansalaisopiston kanssa.

Etelä-Karjalan Suomi-Ranska – yhdistyksen juhlijoita 
vasemmalta oikealle: Najat Ouakrim-Soivio, Aili Piironen, 
Teini Koistinen, Merja Kiesi, Dina Lindström, Irene Keronen, 
Timo Blauberg ja Mariitta Stenbäck.
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Savolainen frankofilia kuittasi 
kontolleen jälleen makean voiton. 

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen 
dosentti, matemaatikko ja kirjailija 
Osmo Pekonen väitteli tohtoriksi 
16. kesäkuuta 2009.

Paikka: Lapin yliopisto napapiirin 
tuntumassa, aihe: Pierre Louis Mo-
reau de Maupertuis´n tutkimusmatka 
Tornionjokilaaksoon 1736-37.

Väitöksen pääkohde oli retkikun-
nan pappi ja sielunhoitaja Réginald 
Outhier. Väitöskirja julkaistaan sar-
jassa Acta Semiotica Fennica.

Franche-Comtén miehiä
Tutkimuksen kiinnostavuutta lisää se, 
että Ranskan kuninkaallisen tiedeaka-
temian lähettämä apotti Outhier oli 
kotoisin Franche-Comtésta. Tämä 
Sveitsiä hyväilevän maakunnan kes-
kus oli ennen, kuten vielä tänäänkin, 
Besançon, Kuopion ystävyyskaupun-
ki 1980 –luvulta.

Meille maallikoille voi mainita, 
että Maupertuis´n vetämän retken 
tarkoitus oli maastomittauksin to-
dentaa laskelmat maapallon lievästä 
litistyneisyydestä.

Ranskankielistä väitöstä oli triko-
lorin maasta todistamassa arvoval-
tainen tiedemiesten valtuuskunta. 
Ranskasta lensi myös kuvausryhmä, 
joka työskenteli Tornionjokilaak-
sossa parin viikon ajan. Se kierteli 
paikoilla, joilla Maupertuis´n seurue 

liikkui, muun muassa Aavasaksalla ja 
Kitisenvaaralla.

Lapin matkaa tutkiessaan Pekonen 
löysi tiettävästi vanhimmat Tornion, 
Pellon ja Piteån kartat.

Itse väitös sujui mallikkaasti: 
opponentti Yhdysvalloista veti ky-
symyksissään huomattavan tiukkaa 
linjaa, mutta loppu hyvin kaikki hyvin, 
summaa väittelijä itse.

Mahtavat meriitit
Pekosen ansioluettelo on laajuu-
dessaan mykistävä: tietokirjoja, 
lehtiartikkeleita, esseitä eri aloilta, 
suomennoksia, palkintoja; kansainvä-
lisiä ja kotimaisia luottamustehtäviä, 
kunnianosoituksia; runoratsun kavi-
onkapsetta...

Miten onkaan mies ehtinyt niin 
moneen ja niin lavealla rintamalla: 
eksakti tiede ja syvähenkinen huma-
nismi käyvät yhtä jalkaa; differentiaa-
lilaskenta ja moderni lyriikka lyövät 
kättä toisilleen.

Pekonen on kunniajäsen v. 1752 
perustetussa Besançonin tiedeakate-
miassa. Jäsenyys on tuoretta tekoa; 
virkaanastujaisesitelmäkin odottaa 
vielä pitämistään. Perinteissä löy-
tyy: vuonna 1827 tämä oppineiden 
yhteisö pestasi kirjeenvaihtajakseen 
nuoren lupauksen, syntyjään be-
sançonilaisen kynäsepon nimeltä 
Victor Hugo.

Pekosen ansiolistaa komistavat 
ikiaikaisen eepoksen Beowulfin ja 

Artikkeli julkaistu aiemmin Aakusti 3/2009

Vive la Savonie!
Vive la France!

parin muun anglosaksisen runoteok-
sen suomennokset. Herra paratkoon! 
Hän hallitsee myös muinaiskieliä.

Nimet sellaiset kuin Proust, Péguy 
ja Lasse Heikkilä viestivät, että kyn-
täjä ei ole valinnut kivetöntä sarkaa.

Eläköön Savo ja savolaisuus
Savolaiset ovat Suomen ranskalaisia, 
julistaa ylväänä ja pystypäin tämä 
Mikkelin kupeessa Tuukkalan kylässä 
varttunut kahdesti väitellyt tohtori. 
Sosiaalisuus, suvaitsevaisuus, indi-
vidualismi, salaviisas opportunismi, 
verbaalinen notkeus ja luontainen 
diplomaattinen lahjakkuus – siinä 
kuuluisa savolainen savoir vivre, joka 
somasti myötäilee myös ranskalaisen 
hengen hyveitä, hehkuttaa Pekonen.

Perspektiivit ja kannukset on 
hankittu nuoruusvuosina. 80-luvulla 
tämä Porrassalmen taistelun mailta 
ponkaissut esseisti ja kulinaristi opis-
keli sotilasakatemiassa nimeltä École 
Polytechnique. Samoilta Pariisin päi-
viltä juontuu rautainen kielitaito; hän 
puhuu ranskaa – omien sanojensa 
mukaan – kuin hevonen.

Liekö maakunnan ranskankielinen 
uusnimi Tuukkalan tohtorin oivallus? 
Savo olkoon gallien suussa Savonie, 
kuuluttaa Pekonen. Ehdotusta on 
mitä jyrkimmin kannatettava. Savo-
nie rimmaa kivasti Lapin (Laponie) 
ja Karjalan (Carélie) kanssa. Mainio 
keksintö, ilman muuta.
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Samaan pataan pannaan myös 
maakunnan tunnuslintu kalakukko 
(Gallus osteichthys) ja sen lähisukulai-
seksi todistettu Gallian kukko (Gallus 
gallicus).

Luovan käännöstaiteen helmi 
on aurinkokuninkaan rempseä lau-
sahdus: L´État c´est moi – Minnoon 
koko mua.

Hengen ritari vailla vertaa
Pekosen ansiot ranskalaisen kult-
tuurin lipunkantajana on noteerattu 
laajalti. Palsta tasavallan päälehdessä 
tarjoaa tuon tuosta pikantteja maku-
paloja tieteen historiasta.

Meriiteistään Pekonen on saanut 
Ranskan valtiolta Chevalier des Pal-
mes académiques –ritariarvon. Hän 
on kaikkiaan kolmen ranskalaisen tie-
deakatemian kirjeenvaihtajajäsen.  ◆

raiMo turJaNMäki,
PuheeNJohtaJa,
kuoPioN suoMi-raNska seura

Ps. osMo PekoNeN savoN kieLeN 
seuraN JäseN.

Alexandre Dumas`n sankariko 
tässä? Ei vainenkaan. Tuimailmeinen 
tuplatohtori Osmo Pekonen kesäkuun 
karonkassa valmiina iskuun 
savolaisuuden, ranskalaisuuden ja 
humanismin puolesta.
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Vaihtovierailuun osallistui kym-
menen ranskaa opiskelevaa 8. ja 

9. luokan oppilasta ja kaksi valvojaa. 
Kyseessä oli vastavierailu ranskalai-
seen kouluun, josta kävi ryhmä vierai-
lemassa koulussamme tammikuussa. 
Ystävyyskoulumme Jean-Baptiste 
Vatelot on katolinen yksityiskoulu 
pienessä Toulin kaupungissa Koillis-
Ranskassa Lorrainen maakunnassa. 
Vietimme Toulissa neljä koulupäivää, 
joille ranskalaiset isäntämme olivat 
järjestäneet paljon ohjelmaa. Olimme 
ensin päivän koululla ja myöhemmin 
teimme tutustumisretkiä Nancyn 
ja Strasbourgin kaupunkeihin sekä 
Vogeesien (les Vosges) vuoristoon. 
Iltaisin tutustuimme ranskalaiseen 
arkeen isäntäperheiden parissa. 
Lisäksi vaihtovierailumatkaan on 
perinteisesti kuulunut itse järjestä-
mämme vierailu Pariisiin. Vietimme 
Pariisissa perjantain ja lauantain 
ennen sunnuntain 26.4. kotimatkaa. 
Jokaisella oppilaalla oli tehtävänä 
laatia vierailusta matkapäiväkirja.

Matkamme keväiseen Ranskaan 
alkoi sunnuntaiaamuna 19.4. Turun 
linja-autoasemalta, josta suuntasim-
me bussilla Helsinki-Vantaan lento-
kentälle. Lentomme saapui Pariisiin 
iltapäivällä. Jatkoimme Pariisista 
Nancyyn (Toulin lähellä) junalla ja 
perillä meitä olivat vastassa ranska-
laiset isäntämme.

Maanantaipäivän vietimme Tou-
lissa ystävyyskoulussamme. Tutus-
tuimme koulun tiloihin ja paikalliseen 
koulupäivään. Oppilaamme pääsivät 
osallistumaan myös oppitunneille 

isäntäperheidensä nuorten kanssa. 
Tiistaina suuntasimme patikoimaan 
Vogeesien vuoristoon Alsacen maa-
kunnan puolelle. Päämääränämme 
oli Hohneckin huippu. Paluumatkalla 
pysähdyimme erääseen paikalliseen 
verstaaseen katsomaan, miten puu-
kenkiä valmistetaan.

Keskiviikkona tutustuimme Nan-
cyn kaupunkiin, joka sijaitsee noin 
30 kilometrin päässä Toulista itään. 
Näimme kaupungin tuomiokirkon 
sekä upean 1600-luvulla rakennetun, 
erään Lorrainen herttuan mukaan 
nimetyn Stanislasin aukion ja teimme 
kiertoajelun kaupungissa. Iltapäivällä 
oppilailla oli vapaa-aikaa. Torstaina 
vierailimme Strasbourgissa, jossa 
kiertelimme kaupungin kaunista kes-
kustaa tutustuen muun muassa Petite 
Francen alueeseen sekä tuomiokirk-
koon. Lounastauon jälkeen suunta-
simme vesibussiajelulle kaupungin 
halki ja näimme Euroopan unionin 
virastorakennuksia sekä kuulimme 
kaupungin värikkäästä historiasta.

Perjantaiaamuna hyvästelimme 
ranskalaiset ystävämme ja suuntasim-
me junalla Pariisiin. Pariisissa majoi-
tuimme huokeaan nuorisohotelliin. 
Tutustuimme perjantain aikana Notre 
Dameen, Latinalaiseen kortteliin, 
Sacre Cœuriin ja Montmartren kuk-
kulaan. Iltamme huipentui käyntiin 
Eiffel-tornissa, jossa pääsimme aina 
huipulle asti. Eiffel-tornilta suunta-
simme Champs Élysées’lle Riemu-
kaarta ihailemaan ja sieltä päivälliselle.

Lauantain ohjelmassa oli käynti 
Louvren museossa, jossa vietimme 

pari tuntia. Museon valtavan koon 
vuoksi keskityimme lähinnä siipiin, 
joissa oppilaillekin tutut Mona Lisa 
sekä Milon Venus sijaitsivat. Samalla 
tulivat tutuiksi myös antiikin veistok-
set sekä muinaisen Egyptin aarteet. 
Louvren jälkeen kävelimme hetken 
Tuileries’n puistossa. Lounastauon 
lisäksi oppilailla oli hieman vapaata 
aikaa. Osa oppilaista halusi nähdä 
myös Claude Monet’n lummemaa-
laukset, joten suuntasimme heidän 
kanssaan Orangerien museoon niitä 
ihailemaan. Lauantaipäivän päätteeksi 
menimme illalliselle Hard Rock Café-
hen, joka oli kaikkien mieleen.

 Sunnuntaina koitti kotimatka ta-
kaisin Suomeen. Pariisissa vietettyjen 
päivien aikana oppilaat saivat kokea, 
millaista Pariisin kaltaisessa suur-
kaupungissa liikkuminen on. Metrolla 
ja paikallisjunalla liikkuminen oli uut-
ta monelle maaseudulla kasvaneelle 
nuorelle. Myös kaupungin kansainvä-
lisyys, ihmisvilinä, liikenne ja turistien 
määrä olivat monelle häkellyttävä 
kokemus. Viikko kokonaisuudes-
saan oli hieno ja elämyksiä täynnä. 
Ennen kaikkea nuorille tarjoutui 
mahdollisuus tutustua ranskalaiseen 
elämäntapaan sekä kokeilla käytän-
nössä kielitaitoaan yksinkertaisissa 
viestintätilanteissa. Onnistumisen 
kokemuksia syntyi esimerkiksi ruokaa 
tilatessa ja isäntäperheiden kanssa 
keskustellessa. Moni kertoi ylpeänä 
selvinneensä asioinnista ranskan 
kielellä ja ymmärtäneensä ainakin 
hieman paikallisten nopeaa puhetta. 

Raportti 
ELISENVAARAN KOULUN VAIHTOVIERAILUSTA RANSKAAN 
19. – 26.4.2009
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Elisenvaaran koulun oppilaita 
kouluvierailulla Toulin kaupungissa 
Koillis-Ranskassa Lorrainen 
maakunnassa keväällä 2009.

Lopuksi haluamme kiittää läm-
pimästi Suomi-Ranska yhdistysten 
liiton nuorisotoimikuntaa saamas-
tamme avustuksesta matkamme 
hyväksi. Olitte mukana tarjoamassa 
unohtumattomia elämyksiä ja in-
noitusta ranskan kielen opiskeluun. 
Peruskoulunsa pian päättävät 9.luok-
kalaiset ranskan lukijat saivat myös 
mahdollisuuden nähdä, miten jo 
kahdenkin vuoden työllä hankittu 

Raportti 
ELISENVAARAN KOULUN VAIHTOVIERAILUSTA RANSKAAN 
19. – 26.4.2009

kielitaito auttaa selviytymisessä rans-
kalaisen arjen keskellä. Toivommekin, 
että matkasta jääneet muistot ja 
kokemukset motivoivat heitä jatka-
maan opintojaan myös peruskoulun 
jälkeen. ◆

uLLa Maria kaNsaNeN, 
ProJektivastaava   
Jarkko oNNeLa,
avustava oPettaJa
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Rue Mouzaia-kadun 
omakotitalokortteli 
Itä-Pariisissa.

Vanha totuus on, että aurinko 
nousee idästä. Varsinkin Parii-

sissa tämä pitää nykyään paikkansa, 
sillä kaupungin itäiset korttelit ovat 
viime vuosina tullet muotiin. Siinä 
missä kaupungin länsilaita torkkuu 
porvariston hillittyä charmia tai liike-
elämän ylikansallista turbulenssia, 
itäosat tarjoavat vanhan ajan charmia, 
vilkasta huvielämää, edullisia ravin-
toloita sekä kulttuuria. Sanotaankin, 
että nykyään kaikki ns. move sijoittuu 
Pariisin itäosiin, ennen kaikkea Rue 
Oberkampfin, Rue Bellevillen ja Rue 
Ménilmontantin väliseen kolmioon. 
Näistä ennen siirtolaisten valtaamista 
kansankortteleista on tullut taitei-
lijoitten ja varakkaitten porvaribo-
heemien eli bobojen (= bourgeois 
bohème) asuinaluetta. Asuntojen 
neliöhinnat ovat kohonneet alueella 
huimasti ja nousevat nykyään reip-
paasti yli 5000:n euron. 

Jos itä-Pariisi vetää puolensa 
boboja, taiteilijoita ja esteetikkoja, 
se ei suinkaan ole sattumaa. Vanhat 
perinteet ovat jättäneet kaupungin 
itäisille kukkuloille paljon entisaiko-
jen kylämaista tunnelmaa. Kalseitten 
modernien pilvenpiirtäjien juurelta 
löytyy vielä omakotitalokortteleita, 
joitten vehreissä puutarhoissa kuk-
kivat sireenipensaat ja ruusupuut ja 
kissat juoksentelevat kujilla. Suurin 
omakotitalokortteleista on Porte de 
Bagnolet’n metroaseman vieressä 
sijaitseva ”la Campagne à Paris”, 
joka on rakennettu 1800-luvulla. 
Samantyyppinen rauhallinen kyläyh-
teisö löytyy myös Botzaris-metron 
läheltä, Rue Mouzaia- kadun vierestä. 

Vanhoja omakotitaloja ja mukula-
kivisiä kujia saattaa löytyä yllättäen 
muualtakin itä-Pariisista. Rue des 
Cascadesin ympärille levittyvillä 
pittoreskeilla kujilla onkin kuvattu lu-
kuisia ranskalaisia elokuvaklassikoita 
kuten François Truffaut’n Jules ja Jim 
sekä Jacques Beckerin Rakastajatar 
(Casque d’Or), jonka pääosaa näytteli 
Simone Signoret.  

Simone Signoret’ta voi muistella 
myös Père Lachaisen hautausmaalla, 
joka sekin kuuluu Pariisin itäosien 
nähtävyyksiin. Père Lachaise on Pa-
riisin kuuluisin ja suurin hautausmaa, 
jonne on haudattu satoja maailman-
kuuluja kulttuurinimiä kuten Chopin, 
Proust, Pissarro ja Modigliani.  Père 
Lachaisen kastanjakujat varjostavat 
myös monien laulajien ja näyttelijöi-
den viimeisiä leposijoja. Esimerkiksi 
Jim Morrisonin, Yves Montandin ja 
Edith Piafin haudat sijaitsevat Père 
Lachaisella. Tämä kertoo siitä, että 
populaarikulttuuri on perinteises-
ti ollut itä-Pariisin tavaramerkki. 
1800-luvulla Ménilmontantin kuk-
kulalla kukoistivat viiniviljelmät ja 
korttelin guinguettes-ravintoloihin ja 
tanssihalleihin tultiin huvittelemaan 
pitemmänkin matkan takaa. 1900-lu-
vun puolella Maurice Chevalier ja 
myöhemmin Edith Piaf  aloittivat 
uransa samaisen kansankorttelin 
kabareissa. Molemmille tähdille on 
omistettu itä-Pariisissa omat nimik-
koaukiot. Edith Piafin ihailijat voivat 
vierailla myös Piaf-museossa Rue 
Crespin du Gast-kadulla. Vanha huvi-
perinne jatkuu alueella yhä. Erityisen 
vilkasta huvielämä on siirryttäessä 

Ménilmontantilta alaspäin, Rue Ober-
kampf-kadulle. Rue Oberkampfin 
ravintola-ja kahvilaviidakosta erottuu 
erityisesti kaunis Café Charbon, joka 
on entinen tanssihalli.

Nuorten huvittelijoiden, bobojen 
ja taiteilijoiden lisäksi myös monikult-
tuurisuus antaa itä-Pariisille oman 
leimansa. Siirtolaisia asuu alueella 
paljon. Bellevillen metroaseman 
ympärille on asettunut Pariisin toi-
seksi suurin aasialaisyhteisö. Kam-
putseasta, Vietnamista, Laosista ja 

Myös Pariisissa aurinko 
nousee idästä
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manner-Kiinasta tulleet siirtolaiset 
ovat tuoneet alueelle oman ruoka-
kulttuurinsa, kaupat ja ravintolat.  

Rue de Bellevillen varrelta löytyy 
hyviä aasialaisia ravintoloita, kuten 
thaimaalaista ruokaa tarjoileva Lao 
Siam. Aasialaisen ruuan ystäville 
Itä-Pariisi on hyvä osoite. Eli kuten 
ranskalaisen chansonin suuri klassik-
ko Charles Trénet aikoinaan lauloi: 
Ménilmontant, mais oui Madame, 
c’est là que j’ai laissé mon coeur 
(=sydämeni jäi Ménilmontantiin)! ◆

Osoitteita:
La Campagne à Paris, Bd. Mortier- Rue Jules Siegfried (Métro Porte de Bagnolet)
Père Lachaise, 16 Rue du Repos (Métro Père Lachaise)
Edith Piaf-museo, 5 Rue Crespin du Gast (Métro Ménilmontant)
Café Charbon, 109 Rue Oberkampf  (Métro Saint Maur)
Lao Siam, 49 Rue de Belleville (Métro Belleville) 

aNNeLi vehkoo
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Université de Pierre et Marie Curien 
klassisen kaunista piha-aluetta 
Pariisin sydämessä.

Suoritin lääketieteen lisensiaatin 
tutkintoni syventävät opinnot 

Pariisissa Université Pierre et Ma-
rie Curien yliopistossa Centre de 
Recherche des Cordelier’ssa. Olin 
tiennyt jo vuosikausia, että jos vain 
saisin jossain opintojeni vaiheessa ti-
laisuuden lähteä Ranskaan, en miettisi 
päätöstäni kahta kertaa. Valitettavasti 
lääketieteellinen tiedekunta ei tun-
netusti tee vaihtoonlähtöä helpoksi, 
joten jouduin tekemään alusta alkaen 
kaiken itse. Koko ruljanssi tutkimus-
ryhmän ja asunnon etsimisestä tukien 
hakemiseen kesti noin puoli vuotta.

Koska Pariisin asuntojen ja jo-
pa pienien huoneiden hinnat ovat 
pilvissä, löysin tuttujeni kautta per-
heen, joka majoitti minut vapaaseen 
huoneeseensa vaihtoni ajaksi pientä 
korvausta vastaan. Minulla kävi 
tuuri, sillä pääsin asumaan mielen-
kiintoiseen 9. kaupunginosaan, josta 
tutkimuskeskus oli vain yhden met-
rovaihdon päässä Odéonilla. 

Ihastuin heti ensisilmäyksellä 
tutkimuskeskuksen vanhaan arkki-
tehtuuriin ja arvokkaaseen tunnel-
maan. Tuntui hassulta kävellä joka 
päivä sisälle muiden opiskelijoiden 

kanssa kun turistit räpsivät vieressä 
valokuvia. 

Itse tutkimustilat olivat modernit, 
erästä puutetta lukuun ottamatta. 
Osittain rahanpuutteen, osittain 
paikan historiallisuuden takia tiloi-
hin ei ollut asennettu ilmastointia, ja 
koska ikkunoita ei saanut pitää auki 
kontaminaatiovaaran takia, lämpöti-
lat nousivat jo ennen keskipäivää yli 
30 asteeseen. Täysin kuumuuteen 
tottumattomana ja kumihanskoihin 
ja suojatakkiin verhottuna pyörryin 
heti ensimmäisenä päivänä. Onneksi 
ei käynyt pahasti, ja herättyäni ryhmä-
läiset lohduttivat, että näin käy kaikille 
jossain vaiheessa. Siitä lähtien tein 
kuten muut; pidin juomatauon noin 
joka 20. minuutti.

Tutkin HMGB1-tumaproteiinin 
vaikutusta tulehdusreaktiossa ak-
tivoituviin veren neutrofiileihin. 
Käytännössä päiväni alkoi soitolla 
Etablissement Français du Sang’han 
(Ranskan veripalvelu), josta hain joka 
aamu koeputkellisen verta päivän 
kokeita varten. EFS sijaitsee Hôtel 
Dieun sairaalassa, Notre Damen 
vasemmalla puolella, joten sain joka 
aamu kävellä pitkin Seinen rantaa ja 

ihailla yhtä maailman kauneimmista 
katedraaleista.

Kun veri oli haettu, aloin tehdä 
päivän kokeita kahden muun opis-
kelijan kanssa. Kokeet ja työnjako 
päätettiin aina edellisen päivän loppu-
kokouksessa, mikä määräsi seuraavan 
päivän pituuden ja taukojen määrän. 
Joskus ruokatauko saattoi kestää jopa 
yli kaksi tuntia, kun vain odotimme 
solujen reaktioita, joskus ruokailuun 
taas jäi vajaat 15 minuuttia vasta 
pitkälti kello kolmen jälkeen. Pitkinä 
ruokataukoina kävimme kävelemässä 
Parc de Luxembourgissa, ja keskuste-
limme saamistamme tutkimustulok-
sista, politiikasta, kulttuurieroista tai 
jostain päivän polttavasta uutisesta.

Kokeiden jälkeen menimme analy-
soimaan tulokset virtaussytometrillä, 
joka sijaitsi toisella puolella keskusta. 
Tämä oli usein päivän odotetuin 
heti, koska tila oli ilmastoitu. Sitten 
palasimme tulosten kanssa vastaavan 
professorin luokse loppupalaveriin 
puhumaan tulosten merkittävyy-
destä ja siitä, miten jatkaisimme 
seuraavana päivänä. Pidin paljon 
siitä, että opiskelijoita kuunneltiin, ja 
heidän havaintojaan ja mielipiteitään 

Tutkimusvaihto Pariisissa
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✓	Haluan liittyä 
Suomi-Ranska yhdistysten liiton henkilöjäseneksi  

arvostettiin suuresti. Olimme täysi-
painoisia ryhmän jäseniä, ja olimme 
päätöksenteossa mukana siinä missä 
väitöskirjantekijät ja professoritkin.

Mitä vaihdosta sitten jäi käteen? 
Ensinnäkin opin erittäin paljon itses-
täni ja tutkimisesta. Näin itse, kuinka 
tutkijoiden täytyy pystyä jatkuvasti 
käsittelemään valtavaa määrää uutta 
tutkimustietoa, ja kuinka heidän 
on aina pysyttävä innovatiivisina 
ja avoimina uusille ideoille, vaikka 
se tarkoittaisi kaiken siihen astisen 
tiedon hylkäämistä. Opin myös, että 
työ vaatii loputtomasti sitkeyttä ja 

päättäväisyyttä, varsinkin silloin, 
kun kaikki kokeet eivät onnistu niin 
kuin pitäisi, tai kun rahat vain eivät 
yksinkertaisesti riitä. Ranskankielen 
taitoni meni huimasti eteenpäin, ja 
sain muista opiskelijoista elinikäisiä 
ystäviä. Lisäksi saamamme tutki-
mustulokset olivat niin mullistavia, 
että julkaisemme niistä syksyn aikana 
artikkelin, joten mahdollista tulevaa 
väitöskirjaani ajatellen vaihdosta oli 
aivan konkreettistakin hyötyä.

Loppujen lopuksi uskon, että 
kaikista eniten opin kuitenkin parii-
silaisesta elämäntyylistä ja paikallisista 

tavoista. Tutustuin uusiin ihmisiin, 
söin mitä herkullisimpia ruokia, kävin 
jos jonkinlaisissa kulttuuririennoissa 
ulkoilmaelokuvista ja lukuisista 
näyttelyistä aina Euroopan suurim-
paan jazzfestivaaliin, juhlin muiden 
kanssa itsenäisyyspäivää palokunnan 
tanssiaisissa, ja – tietenkin opin koko 
sydämestäni vihaamaan ruuhkamet-
roja. ◆

eMiLia hoLMströM, Lääket. Yo

NuorisotoiMikuNNaN 
stiPeNDiNsaaJa 2009
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postimaksun

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

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

Agenda 2009 - 2010 - 
ranskalais-suomalainen koululaisen kalenteri 
Itäkeskuksen peruskoulun ja Töölön ala-asteen 
ranskaa lukevien IV-luokkalaisten yhdessä pariisilaiskoulun 
samanikäisten oppilaiden kanssa laaditun kalenterin mottona on 
savuton, terveellinen ja hyvää mieltä tuova arki: 

La santé c’est précieux, la conserver c’est encore mieux. 

Oppilaiden laatimia lausahduksia: 

”Être 100% non fumeur, c’est être bien dans son cœur”. 
”Sans la cigarette, la vie est chouette”. 
”Moi, pour rester et bonne santé, je mange équilibré”. 
”Pour s’occuper de son corps, c’est aussi être bien dans sa tête, s’exprimer et bouger” 

Tiedustelut: 
Riitta Heiskanen, 
gsm 050 3586068. 

Lahjavinkki: 

Hinta 10 euroa.
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RANSKAN RIVIERA  

KIINTEISTÖNVÄLITYS

Yksiöistä arvokiinteistöihin

 Välitys ja vuokraus, myynninjälkeiset palvelut

LAKIASIAT

kiinteistö-, perintö- ja verolaki

 
Armi FORNARI

Ranskan Oikeustieteen kandidaatti
puh. +33.6.62.46.35.83
www.europagence.com



Kypsä ja keskusteleva
Parfait! opettaa selviytymään ranskaksi sekä matkojen että työ-
elämän eri tilanteissa. Viestinnällisyyttä painottava alkeisoppikirja 
sopii mainiosti myös ranskan perusteiden kertaamiseen. 

Korkeakouluihin, kansalais- ja työväenopistoihin, työelämän koulutukseen 
Oppikirja  ISBN 978-951-1- 22182-1  31,80 €

Opettajan opas  ISBN 978-951-1-22945-2  35,20 €

Äänite, CD  ISBN 978-951-1-22943-8  46,70 €

Oppilaan CD  ISBN 978-951-1-23477-7  18,80 €

otava.fi

Oppikirjana 

Talo Ranskassa 

TV-sarjassa

Nuorisotoimikunnan 
stipendinsaajat 2009

Määräaikaan mennessä SRYL:n nuorisotoimikunta sai yhteensä 29 hakemusta, joissa haettiin avustusta seuraaviin 
tarkoituksiin: ystävyyskouluvierailuihin (4), leirikouluihin (10) sekä yksittäisiin opintomatkoihin Ranskaan (15).
Stipendirahastoon karttui lahjoituksia n. 1000 euroa, josta lahjoitettiin neljälle hakijalle 250 euroa kullekin. 
Tällä kertaa keräys tuotti poikkeuksellisen vähän varoja stipendirahastoon. Suomi-Ranska yhdistysten liiton 
nuorisotoimikunta jakoi keväällä 2009 stipendejä seuraaville, yhteensä 1000 euroa:

Elisenvaaran koulu, Kyrö 
250 euroa ystävyyskouluvierailuun Jean-Baptiste Vatelot- kouluun Touliin

Holmström, Emilia, lääket.yo, Helsinki
250 euroa lääket.lisensiaatin syventävien opintojen suorittamiseen, 

Université Pierre et Marie Curie, Paris

Kaikkonen, Laura, lukiolainen, Helsinki
250 euroa vaihto-oppilaskauteen Ranskassa (3 kk)

Väisänen, Viivi, lukiolainen, Helsinki
250 euroa vaihto-oppilasvuoteen Ranskassa 2009–2010

Ikaalisten koulu, Ikaalinen: Kunniamaininta

Ikaalisten koulun oppilaat ovat osoittaneet tarmokasta ja innostunutta panostusta  leiri-
koulurahoituksen hankkimiseksi: he ovat osallistuneet ranskalais-suomalaisen omakus-
tanteisen keittokirjan ”Bon appétit” laatimiseen ja myyntiin, on ollut talkoita, myyjäisiä, 
ranskalaisten vieraiden oppaina toimimista jne. 

Perustelut myöntämiselle:
Koska ranskan kielen oppiaineekseen valitsevat ovat olleet vähenemään päin viime vuosina, päätti nuorisotoimikunta 
tukea kahta helsinkiläistä lukiolaista Laura Kaikkosta ja Viivi Väisästä haasteellisen vaihto-oppilasvuoden opinnoissa 
Ranskassa. Lääket. yo Emilia Holmströmiä tuettiin hänen oma-aloitteisuudestaan lääketieteen erityisalaan liittyvän 
opintopaikan hankkimisessa sekä suomalais-ranskalaisten tiedeyhteisöjen toisiinsa lähentämisessä. Kyröläinen Elisenvaaran 
koulu on solminut ystävyyskoulusuhteet toulilaisen koulun kanssa ja perustelee yhteistyön merkitystä osuvasti: ”Jotta 
oppilaat saataisiin ymmärtämään ranskan kielen merkitys tärkeänä politiikan ja kulttuurin kielenä, on luotava 
tilanne, jossa he pääsevät käytännön kosketuksiin ranskan kielen kanssa. Tästä syystä olemme pitäneet yhteyttä 
Jean-Baptiste Vatelot- koulun kanssa. Olemme toteuttaneet joka toinen vuosi vaihtovierailun heidän kanssaan”.    
Leirikoulua varten saapuu hakemuksia yleensä runsaimmin. Hankkeen luonteesta johtuen nuorisotoimikunnan 
mielestä leirikoulu voidaan tehdä ilman suurempia kielellisiä haasteita huoltajien löysien kukkaronyörien avustuksella. 
Kuitenkin Ikaalisten koulu oli poikkeuksellisen tarmokkaasti panostanut leirikouluvarojen keräämiseen usean vuoden 
ajan ja koululle päätettiin antaa kunniamaininta. Leirikouluhakijoiden joukossa oli myös jo edellisellä kerralla v. 
2007 stipendin saaneita.     
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SRYL:N JÄSENYHDISTYKSET

Helsinki:  Cercle franco-finlandais de Helsinki - 
 Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry 
Hanko:  Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry 
Hyvinkää:  Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry 
Hämeenlinna:  Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry 
Joensuu:  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarina:  Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry 
Kuopio:  Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry 
Lahti:  Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry 
Lappeenranta: Etelä-Karjalan Suomi-Ranska yhdistys ry 
Mikkeli:  Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry 
Pori:  Cercle Français de Pori ry 
Porvoo:  Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry  
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  

SRYL ja sen jäsenyhdistykset järjestävät monenlaista 
toimintaa: esitelmätilaisuuksia, ruokailtoja, retkiä, 
kielikursseja ja matkoja Ranskaan. Useimpien 
toimintakieli on sekä ranska että suomi/ruotsi.

Mikäli olet perustamassa Ranska-yhdistystä 
paikkakunnallesi, ole yhteydessä liittoon neuvojen 
saamiseksi: 09- 561 1411, gsm 044 555 3920 
tai sryl@suomi-ranska.com. Liittoon kuuluvilta 
yhdistyksiltä peritään jäsenmäärään perustuva 
jäsenmaksu palveluita vastaan.  

SRYL:iin kuuluvat myös seuraavat 
erikoisyhdistykset:

ENA ry -  École Nationale d’Administrationin entiset 
suomalaiset oppilaat, Lääkäriseura Coccyx ry, Ranska-
laisen koulun ystävät ry, Suomen Ranskanopettajain 
yhdistys ry, Ranskalaisen Koulun Seniorit ry , Marcel 
Proustin ystävät ry  ja Ranskalais-suomalaisen 
kauppakamarin Suomen osasto ry.

SUOMI-RANSKA 
YHDISTYSTEN LIITON (SRYL) 

TAI SEN JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENEKSI

Liity

Jäsenyhdistysten yhteistiedot löytyvät liiton kotisivulta 
www.suomi-ranska.com > Jäsenyhdistykset. 
Liiton (SRYL:n) henkilöjäseneksi voi liittyä kotisivulla kohdassa Yhteystiedot > Liittymislomake.
Liiton jäsenmaksut/vuosi ovat: 22 euroa ns. suora jäsen, 15 euroa ns. päällekkäisjäsen, joka kuuluu myös 
johonkin sryl:n jäsenyhdistykseen, 13 euroa opiskelijat, koululaiset ja 35 euroa perhejäsenyys 
(kaksi tai useampi samasta perheestä). Jäsenyhdistysten jäsenmaksut vaihtelevat yhdistyksittäin.


