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Lukijalle

Kuluvana vuonna meillä on ollut ilo
juhlia monella tavalla 60 vuotta täyttävää Suomi-Ranska yhdistysten liittoa!
Suomi-Ranska yhdistys perustettiin
kylmän sodan kynnyksellä vuonna
1947. Kuvaavaa tuolle aikakaudelle
lienee se, että maailmanpoliittinen
tilanne toisen maailmansodan jälkeen
oli pikemminkin epäluuloinen ja pidättyvä kuin kansojen välistä ystävyyttä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
edistävä. Kuitenkin se, että ranskan
kielen ja ranskalaisen kulttuurin
edistämistyötä oli tehty Suomessa
Helsingin Alliancen toimesta jo
1890-luvulta lähtien, oli omiaan lujittamaan Suomen ja Ranskan välistä
ystävyystoimintaa ja kulttuurivaihtoa
60 vuotta sitten.
Suomi-Ranska yhdistysten liitto
kuuluu Suomen suurimpiin ystävyysseuroihin sekä jäsenmäärällä
että toiminnan valtakunnallisella
laajuudella ja vuosittain järjestettävien
tapahtumien lukumäärällä tarkasteltuna. Liiton elinvoimaisuudesta kertoo
osaltaan myös se, että jäsenyhdistyksiä toimii eri puolilla Suomea yhteensä 30 ja aktiivisia ranskan kielen ja
ranskalaisen kulttuurin ystäviä on tällä
hetkellä liitossa noin 5 000.
Viime aikoina olen useassa eri
yhteydessä kuullut, kuinka vaikeaa
yhdistystoiminnan on kilpailla ihmisten niukasta vapaa-ajasta muiden
harrastusten ja mielenkiinnonkohteiden kanssa. Vielä yleisempää lienee
se, että yhdistyksiin on vaikea saada
houkuteltua erityisesti nuoria. SuomiRanska yhdistysten liiton myöntei-

sestä tulevaisuudesta ja toiminnan
jatkuvuudesta kertoo se, että nuorisotoiminta kokoaa yhteen kielitaitoisia,
nuoria osaajia, joiden ranskan kielen
taitoa ja ranskalaisen kulttuurin tuntemusta tullaan Suomessa tarvitsemaan
myös tulevina vuosikymmeninä.

Najat Ouakrim-Soivio
puheenjohtaja
Suomi-Ranska yhdistysten
liiton liittohallitus

Sen lisäksi, että meillä on tällä hetkellä
ranskan kielen taitajia, meidän tulee
huolehtia myös siitä, että ranskan
kielen asema ei Suomessa heikkene.
Huoli eri kielten taitajista ja kulttuurin

tuntijoista on ilmaistu jopa nykyisessä
hallitusohjelmassa, jossa todetaan,
että kouluissa tullaan kuluvalla
nelivuotiskaudella edistämään monipuolisia kieliohjelmia. Mielestäni
kieliohjelman monipuolistaminen
ja tässä yhteydessä ranskan kielen
aseman edistäminen ei tapahdu ilman
määrätietoista ja pitkäjännitteistä
työtä, johon meidän kaikkien ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin
ystävien tulee osallistua. Haluan tässä
yhteydessä kiittää kaikkia teitä, jotka
olette jo vuosien ajan toimineet ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin
edistäjinä ja kulttuurisuhteiden ylläpitäjinä sekä työyhteisöissänne että
vapaa-ajallanne ympäri Suomea.
Kuten tämän Fran-Sun juhlanumerosta saatte tuonnempana lukea,
ranskan kieli ja ranskalainen kulttuuri
ovat olleet paitsi liiton ja jäsenyhdistysten toiminnan keskipiste, myös
se tekijä, joka on antanut yksittäisille
ihmisille mahdollisuuden kohdata
ranskankielisiä ihmisiä ympäri maailmaa. Tänä vuonna minulla on ollut
mahdollisuus vierailla muutamassa
paikallisyhdistyksessä ja olen ilolla
pannut merkille, kuinka rakkaus ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin on ollut se, joka kokoaa yhteen
eri-ikäisiä, erilaisissa ammateissa ja
elämänvaiheissa toimivia ihmisiä.
Nyt on kuitenkin juhlan aika ja haluan sekä omasta että Suomi-Ranska
yhdistyksen liiton hallituksen puolesta toivottaa onnea ja menestystä
60-vuotiaalle yhdistykselle myös
tulevina vuosikymmeninä. ◆
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Kalenteri 2007-2008
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SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO 60 v

FEDERATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES 60 ans
Lauantaina 27.10. 2007:
Liiton 60-vuotisjuhlalounas Ravintola Svenska Klubbenilla, Suomen Kansallisoopperassa
katsotaan näytös ”Sevillan parturi” ja päivä päättyy ”yömyssyyn ” ravintola Lyonissa.
Sibelius-tutkija Marc Vignalin esitelmäkiertue Suomessa 13.-16.11. 2007
Ranskan tunnetuimpiin musiikkikirjailijoihin kuuluva Marc Vignal on kirjoittanut suurteoksen
Jean Sibeliuksesta sekä tehnyt tunnetuksi muita suomalaisia säveltäjiä Ranskassa lukuisin esitelmin,
radio-ohjelmin ja kirjoituksin. M.Vignal on myös pitkäaikainen Suomen ystävä.
Esitelmät:
ti 13.11. klo 15.00, Kuopion musiikkikeskuksen kamarimusiikkisali, järj. Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
ke 14.11. Turku, Turun ranskalainen seura ry, tiedustelut jarmo.kehusmaa@hrsk.fi
to 15.11. klo 19.00, Cercle Franco-finlandais de Helsinki, Meritullinkatu 20 A 1
Ranska-aiheinen esitelmäsarja syksyllä 2007:
Helsingin työväenopistossa, ks. (www.opisto.hel.fi)
Espoon työväenopistossa (www.espoo.fi/tyovaenopisto),Tapiolan toimipiste (ovimaksu 4 eur/hlö):
pe 23.11. klo 18.00: M.Gilbert Gros: A la découverte de Paris

2008
CLUB LYON – Ranskan ystävien klubi kokoontuu jälleen ensi vuonna 2008.
Ravintola Lyon, Mannerheimintie 56, 00260 Helsinki. Seuraa ilmoittelua www.suomi-ranska.com.
Actualités Françaises 9 – tiivis ja tehokas ranskan intensiivikurssi 12.2. -15.3.2008
(48h) jo hieman ranskaa opiskelleille. Ks. s. 37.
Matka Pariisiin 19.-22.4.2008
Tutustumme suureen suomalaiseen kulttuurikatselmukseen Pariisissa, vieraillemme Suomi-instituutissa,
Alvar Aallon Maison Louis Carré’ssa, Musée du Quai Branly’ssä jne. Paikkoja rajoitetusti. Lisätiedot liitosta.
Jäsenmatka Loiren laaksoon 10.-16.6.2008
Tutustumme linnoihin, käymme katsomassa paikallista vuohenjuuston valmistusta ja maistelemassa
Loiren laakson tunnettuja puna-, valko-, rosé- ja kuohuviinejä. Oppaana Mme Tuula Turakainen.
Tarkempi ohjelma kevään 2008 Fran-Sussa ja liiton kotisivulla www.suomi-ranska.com.
Lisätiedot liitosta.
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Minun Ranskani

Kuopion Cerclen 50-vuotisjuhlaesitelmä kaupunginkirjastossa 11.4.2007.
Fil. Tri Riikka Rossi paljastaa ranskalaisen naturalismin heijastukset Minna Canthin
ja Juhani Ahon tuotantoon. Teema liittyi myös maaliskuiseen Minnan päivään (19.3),
jolloin Suomessa vedettiin liput salkoon ensi kertaa naisen, Minna Canthin kunniaksi.
Aloitin ranskan opinnot lukiossa.
Pidin jo tuolloin ranskan kielen vivahteikkuudesta, monimutkaisuudesta
ja ”kauniista” soinnista, mutta tässä
vaiheessa ranska oli enemmänkin yksi
mielenkiintoinen vieras kieli englannin, ruotsin ja saksan rinnalla.
Myöhemmin ranskan kieli tuli
ajankohtaiseksi kirjallisuuden opintojeni myötä. Kiinnostuin ranskalaisesta
kaunokirjallisuudesta ja kirjallisuuden
teoriasta. Käännöksiä ei ollut – tai ne
olivat huonoja, ja ryhdyin lukemaan
Zolaa, Maupassantia ja Flaubertia
alkukielellä. Ja pian olinkin Pariisissa
ja istuin Bibliothèque nationalen tutkijasalissa kirjoittamassa väitöskirjaa
ranskalaisen naturalismin vaikutuksesta suomalaiseen kirjallisuuteen...
Ranskankielinen väitöskirjani Le
naturalisme finlandais on kotimaisessa
kirjallisuudessa ainoa laatuaan – perinteisesti alan väitöskirjat kirjoitetaan suomeksi; englanninkielisiäkään
ei käytännössä ole. Ensi kimmokkeen
ranskaksi kirjoittamiselle sain Sor6 Juhla Fran-Su 2/2007

bonnen kirjallisuuden professori
Yves Chevreliltä, joka luettuaan
ranskaksi kääntämäni väitöskirjan
tutkimussuunnitelman kysyi, miksi
en kirjoittaisi tutkimustani ranskaksi
– tämähän on mielenkiintoista! Myöhemmin pääsin mukaan pohjoismaiseen romanistien tutkimusprojektiin,
ja ranskan kieli alkoi tuntua yhä luontevammalta tutkimuksen kieleltä.
En itse ole romanisti – kotimaisen
kirjallisuuden lisäksi opiskelin yliopistossa estetiikkaa, filosofiaa ja suomen
kieltä - eikä tutkimuksen kirjoittaminen ranskaksi ollut yksinkertaista. Silti
nautin kirjoittaessani ranskan kielen
kyvystä ilmaista abstrakteja asioita. Ei
ole ihme, että Ranska on tuottanut
niin monia kirjallisuudentutkimuksen
ja filosofian kärkinimiä: ranskan kieli
taipuu taiteentutkimuksen kieleksi,
jossa ei useinkaan ole kyse absoluuttisten totuuksien ilmaisemisesta
vaan ilmiöiden eri puolien analysoimisesta.

Kieli on väylä ihmisen ajatteluun,
eikä ranskalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa voi ymmärtää tuntematta
ranskan kieltä. Sama pätee tietysti
muihinkin kieliin kuin ranskaan.
Suomalaisenkin kaunokirjallisuuden
käännöksissä häviää aina kieleen
sidottuja kulttuurisia merkityksiä.
Kielinä ranska ja suomi ovat täysin
toisenlaiset ja edustavat kahta hyvin
erilaista ajattelua, mutta juuri siksi
on kiinnostavaa, että ranskalaisella
kirjallisuudella ja kulttuurilla on ollut
paljon merkitystä Suomessa 1800-luvulta alkaen eri aikoina nykypäivään
saakka.
Väittelin alkuvuodesta 2007. Sen
jälkeen vuorossa olikin kielellinen
täyskäännös, sillä opetin kevään 2007
Suomen kirjallisuutta Wienin yliopistossa. Kävin Pariisissa viimeksi alkukeväästä. Täytyy myöntää, että vaikka
Wien on upea kulttuurikaupunki,
välillä on vähän Pariisin ikävä... ◆
RIIKKA ROSSI, FT

Kana ja munat,
kukkoa unohtamatta
La France – qu’est-ce qu’on peut en dire? Niin, mitä sanoa Ranskasta, ja itse asiassa, mistä Ranskasta?
Ranskoja on niin monenlaisia, vastaajasta riippuen, ja vieläpä monenlaisia samallekin ihmiselle.
Yritänkin tässä luonnehtia juuri omaa Ranskaani, joka otsikon mukaisesti jaettakoon ensin kanaan ja muniin.
Gallian kukko on toki maineikkaampi kuin perheensä, mutta siksi se joutaakin odottaa vuoroaan. (Kestodilemman
munan ja kanan järjestyksestä olen ratkaissut yleisellä tasolla: ensin tulevat kana ja kukko, sitten muna…)

A

loitettakoon siis kanasta. Se on suosikkini, ja
useimmiten syy miksi ihmiset niin Ranskaa rakastavat. Kana on yhtä lailla Pariisin elegantti charmi,
maaseudun värikylläinen vetovoima, kielen ja kulttuurin
rikkaus, elämästä nautiskelun monipuolinen taito kuin
ennen kaikkea se luontainen ja myönteinen omanarvon
tuntu, joka meiltä suomalaisilta niin usein puuttuu. Vive
la bonne vie!
Entä munat? Ne ovat niitä poliittisia lopputulemia,
joita olen vuosien mittaan etenkin EU-rintamalla seurannut. Ja munien maku voi olla kitkerä – ainakin muille.
Ranskan oman vallan ja arvovallan pönkittämistä, usein
pienten maiden kustannuksella. Armotonta vedätystä
maataloudesta tai rahasta yleensä. Välistävetoja siellä,
lehmänkauppoja täällä, puolalaisilla putkimiehillä pelottelua tuolla.
Komissaarimme Olli Rehn totesi joskus EU-parlamentissa suunnilleen seuraavasti: ”Rakastan Ranskaa,
mutta toisinaan se on vaikeaa”. Kyse taisi olla Ranskan
temppuilusta laajentumisneuvotteluissa akselilla Kypros
ja Turkki. Niin tai näin, Rehnin hymyhuulin lausuma toteamus ilmaisi sympaattisesti monen Ranskan-seuraajan
ristiriitaiset tunteet. Mistä siis on kyse?
Nyt onkin jo kuuluisan kukon vuoro. Nähtäköön
nimittäin niin, että maailmalle mahtaileva kukko on puuttunut luomutyyliin peliin ennen munimista. Jonkinhan
täytyy selittää se, miksi niin ihana äitikana usein työntää
maailmalle munia, joista muilla on ylivoimaisia vaikeuksia
nauttia. Ja kohteliaampaahan lienee muutenkin löytää
syntipukki miesrintamalta, hiukan normaaliperheiden
tapaan.
Jotain tekemistä kukkofaktorilla täytyy Ranskan
poliittisten tuotosten kanssa olla. Kun katsoo vaikkapa
presidentti Sarkozyn ylienergistä mestarointia saralla

kuin saralla, kukkoilun roolin ymmärtää ilman syvällistä
poliittisen kulttuurin analyysiäkin. Koti-Suomessa itsensä
kaikkien asioiden supermieheksi nostava hahmo olisi pian
naurettava, kekkoskukko on historiaa.
Jos taas ajatellaan Ranskan itseriittoista linjaa vaikkapa EU:ssa, on helppo mieltää yhtymäkohdat Sarkozyn
käytöksen ja Ranskan valtiollisen roolin ajamisen välillä.
Kukko ei anteeksi pyytele, vaan nokkii parhaat palat
itsestään selvänä etuoikeutenaan. Se ei paljoa piittaa, jos
kukonlaulun ajankohta ei EU-tilan kumppaneja miellyttäisikään. Ja miksi piittaisikaan?
Vaikka Ranska nimittäin kukkoileekin, se tekee niin
omalta orreltaan katsoen menestyksellä. Se toisin sanoen
saa useimmiten minkä haluaakin. Toinen asia on toki,
ymmärtääkö kukko aina oman etunsa. Oman etunsa
ymmärtäminenkään ei silti paljoa auta niitä, jotka eivät
tahdo millään saada etuaan ajetuksi. Kukolle ollaan siis
kateellisia, kun itse ei osata tai uskalleta kiekua.
Toistaiseksi äitikana on katsellut kukkoa enimmäkseen
lemmekkään hyväksyvästi, vaikka kukko toki välillä aina
vaihdetaankin. Kanan charmantti omanarvontunto on
tiivistynyt miehisen aggressiiviseen ja röyhistelevään kukkoon, jonka kotikonnuilla kuulema hyväksyvä kotkotus
peittää muiden marinat alleen. Kukko on myös taitavasti
pelotellut kanan lankeamasta vieraiden houkutuksiin.
Mikä siis on tarinan opetus? Äitikanan perusolemusta
ei varmasti kukaan Ranskaa rakastava halua muuttaa. Kukon päätä taas ei hevin käännetä. Tilan muiden asukkien
on siis vain pantava kukolle kampoihin, jos pystyvät. Ja
jos itsekin välillä kunnolla kukkoilisi, ehkä munakorista
alkaisi löytyä suomalaismakuunkin maistuvaa tavaraa.
Taidankin haluta taas Ranskaan lomalle löytämään oman
sisäisen kukkoni – samaa pitäisi kai suositella kaikille joita
Gallian kukko politiikassa pompottaa. ◆

JUSSI SEPPÄLÄ
Kirjoittaja on pitkään Yleisradion EU-kirjeenvaihtajana toiminut ulkomaantoimittaja ja valtiotieteen lisensiaatti.
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@Johanna Rojola,
Miten tulit lähteneeksi
Angoulêmeen?
Olen käynyt Savonlinnan taidelukion ja opiskellut Taideteollisessa
korkeakoulussa. Hampurin sarjakuvafestivaaleilla tapasin oppilaita ja
opettajia Angoulêmen taidekoulusta
ja kun kiinnostuin, opettajat kutsuivat
minua esittelemään heille töitäni.
Seuraavana päivänä menin heidän
puheilleen portfolio kainalossa.
Opettajat kehottivat lähettämään
hakemukset heti Angoulêmeen ja niin
pääsin sinne ”villinä vaihtarina”, en
virallisen ohjelman ja Taikin kautta.
Angoulêmessä pääsin suoraan 3.
vuosikurssille. Olivat siellä kovin
joustavia ja katsoivat edukseni Suomessa suoritetut opinnot. Paperit
sain ulos vuonna -95, kahden vuoden
opintojen jälkeen.
Minkälainen kielitaito sinulla
oli aloittaessasi Ranskassa?
Miten selvisit?
Minua kiinnosti jo kouluaikana ranskan kieli ja kulttuuri. Harmikseni ei
yläasteella ranskanryhmää syntynyt,
mutta lukiossa oli sitten mahdollisuus valita ranska, joten minulla oli
Ranskaan lähtiessäni takana kolmen
vuoden lyhyen kielen opinnot, jo
vähän ruostuneena nekin.
Ennen lähtöäni yritin kesällä
opiskella ranskaa kirjastosta lainaamani kielikurssin avulla. Opintojen
alkaessa en ymmärtänyt juuri mitään,
puoli vuotta siinä meni, hapuillessa.
Onneksi yksi tyttö Toursista puhui
rauhallisesti ja selkeästi, ja aluksi ymmärsin vain tämän Sandrinen ranskaa.
Sitten kieli lähti sujumaan. Kun sain
opinnot päätökseen Angoulêmessa,
asuin vielä Pariisissa 1,5 vuotta.
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Missä vaiheessa innostuit
sarjakuvista?
Jo ihan pienenä tein sarjakuvia: sanelin äidille tekstit, kun en itse osannut
vielä kirjoittaa, äiti kirjoitti ja minä
piirsin kuvat. Ja isältä sain joka vuosi
Astérix-lehden synttärilahjaksi. Ehkä
ne herättivät kiinnostuksen Ranskan
kulttuuriin.

eripuraa. Mutta herää kysymys: onko
niitä mielipiteitä? Ja onko se oikeaa
suvaitsevaisuutta että vaietaan? onko
omia näkemyksiä, jos ei ole valmis
perustelemaan ja argumentoimaan?
Oikeastaan silloin ei kunnioiteta toisen mielipiteitä jos niihin ei reagoida.
Joskus tuntuu että olen Ranskassa eri
ihminen kuin täällä.

Entä kulttuurierot,
miten ne koit?
En ollut alkujaan erityisen frankofiili.
Alussa olikin kulttuurishokki, kun tavat olivat niin erilaiset. Olin tottunut
kansainväliseen nuorisokulttuuriin
Berliinissä, Lontoossa. Minusta oli
shokeeraavaa todeta konservatiivisuus naisen asemassa, naisten pukeutumisessa. Kävin läpi sen normaalin
kuvion: ensin minussa syntyi kova
vastustus, sitten olin ranskalaisempi
kuin ranskalaiset itse ja häpesin Suomesta tulevia kavereitani, nyt suhtautuminen on luontevampaa. Ajan
kanssa olen hyväksynyt ranskalaisten
erityispiirteet, myös ranskalaisen naisellisuuden. Ja olen saanut todeta että
on suuri rikkaus kun pääsee kielen
kautta uuteen kulttuuriin sisälle.

Elääkö sarjakuvia piirtämällä?
Onko sinulta julkaistu albumia?
Ranskassa elää, ei Suomessa. Olen
tehnyt etupäässä kirjojen ja lehtien
kuvituksia sekä sarjakuvia lehtiin.
Sarjakuviani on julkaistu Suomessa
ja ulkomailla niin lehdissä kuin albumeissa ja antologioissakin.
Esikoisalbumini Kapinapeitto
ilmestyi -97 ja viime vuonna minulta
ilmestyi kirja Täti jaksaa heilua, joka
oli valikoima lehdissä ilmestyneitä
sarjakuviani. Viimeisimpiä töitä
on sarjakuva-antologia 2000-luvun
Decamerone, jossa minulta on sarjakuvanovelli. Kirjakuvituksiani on
mm. ranskan kielen oppikirjasarjan
Voilà kuvitus, se oli usean vuoden
projekti.
Toistaiseksi olen ollut lähinnä lehtisarjakuvapiirtäjä, sitä voisi
kirjallisella puolella verrata lehden
kolumnistin työhön, kun oman albumin julkaiseminen vastaisi romaanin
julkaisemista. Siihen pitäisi pystyä
keskittymään täysin. Nykyisin minulla on noin kymmenen työnantajaa
vuodessa.

Mitä erityisesti arvostat
ranskalaisuudessa?
Ranskassa ihmiset sanovat suoraan
ja kärkevästikin mielipiteensä. Olen
huomannut etten minä olekaan
erityisen paha suustani. Huumorin
varjolla voidaan kokeilla toisen kestokykyä ja vastaanottotaitoa. Ja vastataan nokkelasti takaisin. Kaikesta
on mielipide, puhutaan politiikasta,
uskonnosta, aiheista joista Suomessa
vaietaan. Suomessa piilotellaan omia
mielipiteitä, kun halutaan välttää

www.nbl.fi/johanna.rojola
www.worldcomics.fi

sarjakuvataiteilija Angoulêmesta
Olet aktiivinen toimija ja
monessa mukana. Mitä muita
töitä olet tehnyt?
Olen tehnyt paljon opetustyötä, josta
pidän. Olen opettanut kuvataideoppilaitoksissa pitkin Suomea, joskus
monta kuukautta putkeen 1-3 viikon
kursseilla.
Toimin myös Maailman sarjakuvat
-kansalaisjärjestössä kouluttajana,
mm. Libanonissa ja Mosambikissa.
Toimimme yhteistyössä paikallisten
järjestöjen kanssa. Nämä määrittelevät minkä viestin haluavat levittää,
esim. kampanjoida lukutaidon puolesta tai perheväkivaltaa vastaan, ja
me kouluttajat opetamme työpajoissa
asukkaita tekemään tästä viestistä tarinaa. Opetamme siis tarinankerrontaa

ja piirtämistä. Ja koska kirjapainoja
ei ole käytössä, näitä sarjakuvia monistetaan kopiokoneilla ja liimataan
julkisille paikoille, mm. vedenhakupisteisiin.

vittämässä tietonsa, ja tapaamassa
ystäviä ja kollegoita tietysti. Ja tammikuun viimeisen viikonlopun olen aina
Angoulêmen sarjakuvafestivaaleilla.
Käyn Ranskassa vähintään kerran
vuodessa. Joka toinen vuosi oleskelen
Oletko ollut näyttelyissä?
siellä vähän pitempään, 2-6 kuukautOlen ollut yhteisnäyttelyissä, mm. ta. Silloin keskityn omiin töihin, esim.
Luzernissa ja Kiasmassa. Omia näyt- näyttelyyn tai piirrän sarjakuvia.
telyjä on ollut jonkin verran, esim.
Art Goes Kapakka -tapahtumassa. Mitkä ovat haaveesi?
Näyttelyissä on minulta ollut esillä Mitä näkyy tulevaisuudessa?
myös isoja piirroksia.
Haaveeni: että voisin keskittyä sarjakuvaan. Uusi kirja on tulossa, sarjaOvatko yhteytesi Ranskaan
kuvia rakkaudesta, keväällä 2008. Ja
säilyneet?
näyttely nyt syksyllä Turkuun. ◆
Käyn siellä aina kun vain tilaisuus
tulee. Ranska on suurin sarjakuvien HAASTATTELU:
markkina-alue. Siellä voi käydä päi- LAURA PÄIVÄNEN
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Aleksi Vallemaa,

Olet vasta 25-vuotias ja ilmeisesti Suomen ainoa
koulutettu kipsirakentaja. Mikä on kipsirakentaja
tai kipsimestari? Miten sellaiseksi tullaan?
Virallinen ranskalainen termi on ”staffeur ornemaniste”. Sana tulee saksan sanasta ”staffieren”, kaunistaa,
koristaa. Suomessa olen kipsirakentaja, kipsimestari tai
kipsiteknikko, käsityöläinen ja yrittäjä. Koulutukseni oli
oppisopimuskoulutus, jonka teoriajaksot suoritin Centre
de Formation de Bâtiment -nimisessä ammattikorkeakoulussa Antibesissä ja työjaksot kipsirakentamiseen
erikoistuneessa yrityksessä Superstaff As. Lopputyön
ja -kokeet suoritin Lyonin ammattikorkeaan. Koulutus
kesti 2 vuotta ja sen päätteeksi jäin Superstaffiin töihin
vielä lähes kahdeksi vuodeksi. Vuonna 2006 asetuin
Suomeen ja käynnistin oman firman, mutta minulla on
vielä Nizzassa työtilat, koska saan joskus työtehtäviä
sieltä, viimeksi heinäkuussa.
Miten ajauduit alalle - ei mikään ihan tavallinen
valinta? Ja miten ihmeessä Antibesiin?
Heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen v. 2001 olin puolisen
vuotta töissä Masa Yardsin maalaamossa. Siellä tutustuin
ranskalaisiin, italialaisiin ja portugalilaisiin kipsirakentajiin,
ranska oli yhteinen kieli, ja kiinnostuin alasta. Kuulin
Superstaffista ja Antibesin koulusta, ja armeijan jälkeen
hakeuduinkin sitten sinne.
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Olet ensimmäinen ulkomaalainen opiskelija, joka
on otettu tämän kansainvälisen huippuyrityksen
koulutusohjelmaan. Miten alku käynnistyi?
Kaikki koulutus, niin teoreettinen kuin käytännönkin,
tapahtui ranskan kielellä, englantia ei Antibesissä puhunut
kukaan. Olen käynyt Helsingin ranskalaisen koulun, joten
kieli ei tuottanut ongelmia, vain ammattisanasto oli aluksi
vähän hankalaa. Mutta kaikki sujui, ja koska olen aika
sosiaalinen tyyppi, sain ranskalaisia ystäviä heti. Opinnoissa korostuivat taidehistoria, erityisesti eri aikakausien
tyylisuunnat, samoin matematiikka ja geometria, aineet
joista olen aina pitänyt, ja käytäntö konkretisoitui hyvin
harjoittelujaksojen aikana. Alan parhaan opin saakin
käytännön töissä. Olin myös aika motivoitunut opiskelija.
Opettajani sanoikin, että olen oppinut puolessa vuodessa
saman minkä yleensä oppii kahdessa vuodessa. Opiskelu
ja asuminen ulkomailla on sen verran kallista, että halusin
pian töihin ja Suomeen takaisin.
Minkälaisia töitä teet?
Teen katto- ja koristelistoja, kaikenlaista kipsimuotoilua,
kattorosetteja, kupoleja, pylväitä, pilareita, kattorakennelmia. Usein kipsityöt ovat koristelua tai remontin
viimeinen silaus, joskus taas seinät tai katot halutaan
rakentaa vapaaseen muotoon tai valaistus upottaa, ja
näin saadaan uusia muotoja ja erilaisia valaistusratkaisuja,
avaruutta ja tilan tuntua ja persoonallisuutta asumiseen
tai julkisiin tiloihin.

kipsimestari
Miten kipsit tehdään?
Käytän Ranskassa 1850-luvulla kehitettyä kipsirakentamisen perustekniikkaa. Kipsi tulee Ranskasta, se on
luokiteltu maailman puhtaimmaksi. Työhuoneessani
Tapanilassa minulla on kaksi valtavaa graniittitasoa,
joiden päällä kipsielementit valetaan muotteihin, materiaalina kuituvilla-kipsiseos. Elementtien annetaan
kuivua viikko huoneen lämmössä, minkä jälkeen seuraa
asennus ja pintakäsittely. Jos ornamentit ovat vaativampia, esim. suositut kukka- tai akaasiamallit, apuna on
kuvanveistäjä. Ja isompien elementtien, kuten kupolien
ja erilaisten massiivisten kattoelementtien, tekemisessä
tarvitaan apumiehiä.
Nyt sinulla on ollut asiakkaita Ranskasta ja
Suomesta. Onko asiakkaissa ja tilauksissa
kulttuurieroja?
Ranskassa on pitkä traditio kipsitöissä. Siellä asiakas ostaa
kuvastosta, joita on paljon erilaisia, tai asiakkaan arkkitehti
on jo piirtänyt valmiiksi tilaustyön. Ranskassa asiakas
yleensä tietää mitä tahtoo. Tosin tahto voi muuttua: joskus
on käynyt niin että kun kipsityö on valmis, asiakas on jo
muuttanut mieltään ja haluaakin ihan toisenlaisen, maksoi
mitä maksoi. Tilaus saattoi muuttua kolmekin kertaa.
Suomessa on rakentamista hallinnut niukkuus ja elementtien suoraviivaisuus. Nyt niiden aika alkaa murtua
ja asumiseen etsitään uusia muotoja. Täällä ala on uusi,
niinpä työt tehdään enemmän räätälöiden. Työt suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan ja suunnitteluun pannaan aikaa. Paljon täällä saa suunnitella ja
antaa ideoita asiakkaille, kun alaa ei tunneta. Se on tietysti
kivaa ja haastavaa, mutta joskus turhauttavaa, kun asiakas
ei tiedä mitä tahtoo. Olen nyt kasvattamassa suomalaista
mallistoa ja uusi katalogi valmistuu tänä syksynä.

Eroa on siinäkin, että Ranskassa kipsirakentaminen on
osa nykyrakentamista, kun Suomessa se liitetään yleensä
vain vanhojen asuntojen remontoimiseen. Esim. Monacossa olin mukana isossa uudisrakennusprojektissa, jossa
150 uuteen asuntoon tehtiin kattolistat ja -koristeet.
Ranskassa tein kipsitöitä lähinnä Cannesin ja Monacon
välillä sijaitseviin yksityisiin villoihin, konserttisaleihin,
museoihin ja hotelleihin, mm. Hôtel Metropole Palace
Monacossa. Suomessa olen tehnyt töitä yksityisiin asuntoihin, yhteen hotelliin ja kirkkoon.
Mitä ranskan kieli ja Ranska sinulle nyt
merkitsevät? Vieläkö tarvitset ranskan kieltä?
Ranskasta on tullut minulle työkieli. Huomaankin puhuvani joskus itsekseni ranskaa, kun ammattitermit tulevat
ranskaksi helpommin. Yhteydet Ranskaan ovat edelleen
kiinteät. Työkontaktini ovat enimmäkseen Pariisiin ja Etelä-Ranskaan. Ranskassa on alan ammattilaisia, artesaaneja,
jotka tekevät työkseen ulkomaan keikkaa. Entisiä kollegoja, myös oma opettaja, tulevat tarvittaessa Suomeen
keikalle projektikohtaisesti. Ja kyllä minulle Etelä-Ranska
ja Côte d’Azur on se rakkain Ranska. Toiveena ja haaveena
on avata joskus Nizzassakin oma firma.
Vaikuttaa siltä että persoonallinen ja
uutuudessaan rohkea uranvalinta osui oikeaan.
Kyllä, todella. Tämä on kiehtova ala, monipuolinen,
saa suunnitella ja rakentaa. Ja koko ajan saa kehittää
omaa ammattitaitoaan, joka päivä oppii uutta. Ei kahta
samanlaista päivää. ◆
HAASTATTELU: LAURA PÄIVÄNEN
aleksi.vallemaa@aaadecoration.com
www.aaadecoration.com
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Minun Ranskani
O

TERTTU RASTAS, FM,
SRYL:N KUNNIAJÄSEN

len ollut sikäli onnekas, että opettajani ovat osanneet herättää kiinnostukseni kaikkiin opiskelemiini kieliin. Ranskan opiskelun aloitin lukiossa.
Ollessani Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana 1952–53 otin sielläkin ranskan
opinto-ohjelmaani. Opettajamme Miss Zimpelin johdolla pieni, kahdeksan
oppilaan ryhmämme pänttäsi ranskan verbejä niin perusteellisesti, etteivät
ne ole koskaan sen jälkeen tuottaneet vaikeuksia.
Turun yliopistossa professori Tauno
Nurmela avasi uusia, laajakatseisen
humanismin sävyttämiä näköaloja
romaanisen kielialueen ihmisten
maailmaan. Erikoisesti on jäänyt mieleeni ensimmäisenä opiskeluvuonna
käymäni ranskan jatkokurssi, jossa
oppikirjana professori Nurmelalla
oli Pierre Daninos’n Les Carnets de
Major Thompson. Pierre Daninos’n
huumori maustettuna Nurmelan
hauskoilla kommenteilla sai nuoren
opiskelijan haltioihinsa. Kun sitten
vuonna 1956 menin puoleksi vuodeksi au pairiksi Pariisiin, tunsin
oloni siellä hämmästyttävän kotoisaksi. Taas kerran minulla oli onnea
opettajan suhteen. Nurmelan suosituksesta valitsin iltakurssikoulukseni
Institut du Panthéonin, jossa opiskelu
monsieur La Fontainen johdolla oli
hauskaa ja tehokasta.
Ensimmäisessä työpaikassani,
Naantalin Yhteiskoulussa, nuoren
opettajan alkutaivalta siivitti opettajanhuoneen hieno toverillinen ilmapiiri. Opettajakunnan suhtautuminen
olisi sopinut malliesimerkiksi siitä miten uusi opettaja tulee vastaanottaa.
Siellä kävi pian selväksi, että ranskan
opettaminen oli mielekkäämpää kuin
pääkieleni englannin idiomien kanssa
painiskelu.
Avioiduttuani muutin Espooseen,
olin viisi vuotta kotiäitinä ja palasin
työelämään tuntiopettajaksi Espoon
työväenopistoon ja Tapiolan yhteiskouluun. Työväenopiston Tapiolan
ja Soukan toimipisteiden ranskan
opettajan työ oli haastavaa mutta mielenkiintoista. Opiskelijoiden ammatit
vaihtelivat suuryritysten johtajista
opiskelijoihin. Suurimman ryhmän
muodostivat opettajat. Lukukausien
12 Juhla Fran-Su 2/2007

loppujen lahjat olivat omaa luokkaansa. Käsiteltyämme Marguerite
Durasin Moderato Cantabilea sain
päähenkilön juomaa Pommard-viiniä.
Tämä tapahtui 1970-luvun alussa,
jolloin sitä ei totisesti ollut Alkon valikoimissa. Työn ohella jatkoin ranskan
opintoja Helsingin yliopistossa, jossa
sympaattinen professori Välikangas
opasti meitä kielitieteen uusimpien
kehityssuuntien sokkeloissa. Taas
kerran innostava opettaja.
Mieheni työn takia muutimme
1978 Rovaniemelle, jossa työskentelin eläkeikään asti. Päätyöskentelypaikkani oli lukiossa, yläasteella ja
muutaman vuoden myös ala-asteella.
Lisäksi pidin kursseja yliopistossa ja
kansalaisopistossa. Vapaa-ajallani minulla oli mieluisa tehtävä Rovaniemen
suomalais-ranskalaisen yhdistyksen
puheenjohtajana vastaanottaa niin
ranskalaisia kuin suomalaisia ranskalaisuuden asiantuntijoita. Heidän
panoksensa Ranska-innostuksen
luomisessa Rovaniemellä oli huomattava. Minä puolestani sain Palmes
Académiques -ritarikunnan chevalierarvomerkin 1984.
Lyseonpuiston lukiossa aloitimme
1990-luvulla ystävyyskoulutoiminnan
Belgiassa, Cineyn pikkukaupungissa
olevan Institut Saint Josephin kanssa.
Yhteistyöstä kehkeytyi Comeniusprojekti 1995–98. Opiskelijoiden
kanssa kävin Ciney’ssä neljänä vuotena. Siellä Walloniassa meille avautui
aivan uusia ulottuvuuksia ranskalaisuuteen. Comenius-projektissa oli
mukana thessalonikilainen, dublinilainen ja belfastilainen koulu, joten
meillä oli loistava tilaisuus tutustua
näiden koulujen oppilaihin, heidän

perheisiinsä ja opettajiin. Suosittelen
lämpimästi työtäpelkäämättömille.
Eläkkeelle jäätyämme muutimme
mieheni kanssa Raisioon. Toimin
yhden nelivuotiskauden Palmes
Académiques -ritarikunnnan Suomen
osaston puheenjohtajana. Vuonna
2004 sain ritarikunnan officier-kunniamerkin. Nyt olen kokonaan vapaalla, mitä nyt huollan 93-vuotiasta
äitiäni ja lapsenlapsiani ja viljelen
puutarhassani kaikenlaista syötävää.
Olen tietenkin vanhanaikainen,
mutta mielestäni koulujen nykyinen
kurssimuotoisuus ja erikoisesti luokattomuus eivät olleet aivan onnistuneita
uudistuksia. Kurssimuotoisuuden
myötä valinnaisten kielten opiskelu
on vähentynyt hälyttävästi. Mikä siis
neuvoksi? Opettajien haasteellisena
tehtävänä on saada ranskan kielen
vetovoima säilymään vahvana ja opiskelijat opiskelemaan sitä kunnolla eikä
vain pari kolme kurssia. Oppimistilanteessa virheidensietokynnys ei aina ole
tarpeeksi matala. Ranskalaisten huoli
kielensä puhtauden säilymisestä tuntuu joskus tarttuneen kovin tiukasti
suomalaisiinkin ranskan opettajiin.
Kuitenkin maailman kaikilla kolkilla
on yhteensä pari sataa miljoonaa
ihmistä, jotka puhuvat ranskaa mitä
erilaisimmilla aksenteilla ja tyyleillä.
Tärkeintähän on tulla ymmärretyksi.
Opettajalta vaaditaan myös muutakin
kuin ranskan kielen ja kulttuurin opettamisen osaamista. Opiskelijalle on
tärkeää, että opettaja on ihminen, joka
pystyy kohtaamaan oppilaassa toisen
ihmisen ja luomaan opetustilanteesta
turvallisen, sellaisen, jossa opiskelija
tuntee, että hänestä välitetään. ◆

Rahanarvoisia ideoita.

www.aktia.ﬁ

Juuri sopivasti kokkeja.
Meillä on ollut tapana tuntea asiakkaamme. Siksi meillä oma
palveluneuvojasi hoitaa kaikki raha-asiasi. Mukavaa.
Aktia. Ihmisen kokoinen pankki vuodesta 1826.

Aktia Munkkiniemi
Munkkiniemen puistotie 3
puh. 010 247 6750

Aktia Munkkivuori
Raumantie 1
puh. 010 247 6730

Anniversaire de la Fédération des associations

Franco-Finlandaises
M.Gérard Cros,
ance
ambassadeur de Fr

Sur le plan des relations économiques, on assiste à une
croissance régulière des échanges commerciaux francofinlandais. La France est le sixième fournisseur et le huitième client de la Finlande. La plus importante transaction
commerciale de l’histoire de nos relations a été opérée
au mois de décembre 2003 dans le domaine énergétique.
Le consortium formé par Areva (Framatome-ANP) et
Siemens a signé avec la compagnie d’électricité TVO,
le 18 décembre 2003, le contrat pour la fourniture du
cinquième réacteur électro-nucléaire. Les investissements
finlandais en France connaissent aujourd’hui encore une
forte croissance.
Dans le domaine culturel nos deux pays se sont
également rapprochés. Le lycée franco-finlandais qui
fêtait ses cinquante ans le 7 mars dernier s’est agrandi.
Il compte désormais environ 840 élèves et un tiers des
70 professeurs est francophone. De même la France
occupe une très importante seconde place en terme
d’échanges étudiants dans le cadre du programme
ERASMUS. Nous comptons environ 850 étudiants
français en Finlande cette année ce qui est très révélateur
de la progression de notre attrait mutuel. Soulignons
enfin l’importante relation de nos pays dans le domaine
scientifique puisque la France figure désormais dans le
groupe des trois partenaires privilégiés de la Finlande en
matière de recherche.
Riche et diversifiée, la coopération franco-finlandaise a connu un heureux développement ces dernières
années. Entre valorisation des acquis, affirmation de
nouveaux champs de prospection et renouvellement
d’évènements comme la fête de la francophonie. Nous
sommes actuellement dans une période de consolidation
et d’intensification de nos rapports bilatéraux, largement
soutenue par la Fédération des associations franco-finlandaises et tous ses membres. Nous devons aujourd’hui
lui rendre hommage .Elle a été un partenaire majeur et
fidèle pendant soixante ans pour arriver au résultat que
l’on connaît aujourd’hui.
Encourageons chaque année ses nombreuses initiatives qui permettent de développer encore d’avantage
notre intérêt mutuel et exprimer ainsi l’amitié entre nos
deux pays. ◆

L’adhésion de la Finlande à l’Union Européenne en 1995
a durablement bouleversé le paysage et la nature des
relations entre nos deux pays. Décuplant les échanges
et la mobilité, multipliant les contacts à tous les niveaux,
favorisant le désir d’une meilleure connaissance, elle a
permis de lever les distances et l’ignorance partagée. Un
large esprit d’ouverture et d’initiative a entraîné une multiplication des acteurs et des champs de coopération.
La fédération des associations franco-finlandaises
est le parfait témoin des changements opérés ces douze
dernières années. Ces 30 associations actives aux quatre
coins de la Finlande, regroupant environ 5000 membres,
soulignent l’importance de nos rapports actuels.
Les contacts politiques franco-finlandais sont nombreux et ont été largement augmentés au cours des
présidences finlandaises et françaises de l’Union. La
Présidente de la République Finlandaise Tarja Halonen
a effectué une visite officielle en France les 1er et 2
mars 2005. Depuis le Président de la République Française Jacques Chirac s’est rendu deux fois en Finlande,
ainsi que de nombreux membres du Gouvernement. Le
Premier Ministre Dominique de Villepin et le Ministre
des Affaires Etrangères Philippe Douste-Blazy ont tous
deux effectués une visite en Finlande l’année passée.
Ces échanges de plus en plus fréquents témoignent de
l’intensification de nos rapports. Le nouveau Président
de la République Française, Nicolas Sarkozy, élu le 6
mai dernier, continuera dans ce sens au cours des cinq
prochaines années. Mais derrière l’action des gouvernements, il y a les femmes et les hommes qui composent la
communauté française en Finlande; forte de plus de 2000
personnes dont la moitié ont la nationalité finlandaise.
Cette communauté est un exemple florissant des liens
personnels qui unissent nos deux pays et dont le civisme
s’est manifesté par sa forte participation aux élections
présidentielles françaises des 22 avril et 6 mai.
GÉRARD CROS, Ambassadeur de France en Finlande
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Mirja Bolgárin syntymäpäivä 16.10.2007
O

n vaikea kuvitella ikuisesti
nuorta Mirja Bolgária juhlimassa 80-vuotispäiväänsä. Hänen
persoonassaan henkilöityy suomalais-ranskalaisten kulttuuri- ja
kirjallisuussuhteiden kehitys puolen
vuosisadan ajalta.
Mirja Bolgarin taustassa on karjalaisuutta ja suomalaista inkeriläisyyttä.
Hän on suuri isänmaan ystävä ja
samalla kosmopoliitti. Kansainvälisyys ei ole koskaan uhannut hänen
suomalaista identiteettiään eikä repinyt häntä juuriltaan, vaikka hän
väittääkin jossain teoksessaan, että
kahden kulttuurin välillä eläminen
merkitsee myös alituista ikävää Hän
on suomalainen, joka on hyvin avoin
vieraille vaikutteille ja joka samalla
säilyttää oman perinteensä hyvin
luonnollisesti. Kirjailijana hän on
samalla kertaa suomalaisen avoin ja
rehellinen ja ranskalaisen kriittinen
ja hillitty.
Mirja Bolgár kuului siihen pieneen
nuorten suomalaisten etujoukkoon,
joka pian toisen maailmansodan
päättymisen jälkeen tuli eksistentialisteistaan tunnettuun Pariisiin ja joka
opiskeli siellä ryhtyäkseen sitten suomalais-ranskalaisen yhteistyön merkittäväksi rakentajaksi. Hän opiskeli
aluksi Helsingin yliopistossa, mutta
jatkoi opintojaan Sorbonnessa 1948
- myös Ecole des Hautes Etudesissä
- suorittaen ranskan kieltä ulkomailla opettavan opettajan diplomin.
Hän toimi sitten journalistina mm.
Ranskan radion palveluksessa ja tuli
1950-luvun suomalaisille hyvin tutuksi yleisradion ja myöhemmin Uuden
Suomen Pariisin kirjeenvaihtajana.
Hän on ollut paitsi aktiivinen
journalisti, myös kirjailija ja esseisti,

Mir ja Bolgár
elokuussa 2007

kirjallisuuskriitikko ja “kulttuurilähettiläs” suomalais-ranskalaisessa
kulttuurivaihdossa.
Hän on ollut herkkä uusien kirjallisten virtausten ja vaativienkin
kirjailijoiden ymmärtäjä ja tehnyt
esseistiikallaan ja käännöksillään Suomessa tunnetuksi modernia ranskalaista kirjallisuutta - aikanaan Simone
de Beauvoiria, mutta myös modernia
ranskalaista romaanikirjallisuutta ja
lyriikkaa esimerkiksi teoksellaan “Sanat, että tietäisimme” (1973). Hän on
esitellyt monia nykyranskalaisia kirjailijoita suomalaisille jo ennen kuin nämä ovat saaneet merkittävän aseman
oman maansa kirjallisessa traditiossa.
Toisaalta hän on tehnyt tunnetuksi
suomalaisten kirjailijoiden, mm.
Mika Waltarin, Veijo Meren ja Paavo
Haavikon, tuotantoa ja tasoittanut
Suomen kirjallisuuden ja suomalaisen

kulttuurin tietä Ranskassa. Hänen
erinomainen asiantuntemuksensa
ja elegantti, charmikas ja iloinen
olemuksensa ovat avanneet hänelle
ja samalla suomalaiselle kulttuurille
tärkeitä ovia Ranskassa.
Omaelämäkerrallisissa teoksissaan, viimeksi lapsuuttaan ja nuoruuttaan tilittävässä persoonallisessa
kirjassaan “Kaikki tuo, jota ikäväksi
kutsut” (1998) hän on välittänyt
elävän kuvan kahden kulttuurin
kohtaamisesta.
Mirja Bolgár on toiminut pitkään
monilla sektoreilla auttamassa ja
tukemassa suomalaisia kustantajia,
Suomen valtion virallisia edustajia,
Suomen Kirjallisuuden Tiedotuskeskusta ja Suomen Ranskan Instituuttia. ◆
TARMO KUNNAS
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Helsingin yliopisto
Humanistinen tiedekunta

Maurice de Coppet’n rahaston
palkinto 2007
Perjantaina 28. syyskuuta palkittiin Ville Keynäsin käännös Georges Perecin romaanista Elämä käyttöohje (Loki-Kirjat 2006; alkuteos La Vie mode d’emploi, 1978) kauden
2005–2007 parhaana ranskalaisen alkuperäisteoksen suomennoksena. Palkinto
myönnettiin Ranskan entisen suurlähettilään Maurice de Coppet´n (1868–1930)
rahastosta ja se on suuruudeltaan 3000 euroa. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein
ja sen jakamisella pyritään lisäämään kiinnostusta ranskalaiseen kirjallisuuteen sekä
ranskan kieleen Suomessa.
La Vie mode d’emploi on Perecin (1936–1982) pääteos ja 1900-luvun tärkeimpiä romaaneja. Perec rakensi teoksen monimutkaisille kaavoille, säännöille ja rajoituksille,
joita hän pyrki noudattamaan tiukasti. Tämä tekee kirjasta lukijalle arvoituksellisen
palapelin. Tämän modernin klassikon kääntäminen on poikkeuksellisen haasteellista
myös Perecin sanaston takia. Keynäs on kokeneena kääntäjänä onnistunut taitavasti
siirtämään teoksen erikoisen maailman suomen kielelle.
Prof. Mervi Helkkula ja prof. Juhani Härmä, jotka muodostivat palkintolautakunnan,
totesivat valinnan vaikeaksi, koska kilvassa oli mukana useita Ranskan kirjallisuuden
sekä uusia että vanhempia merkkiteoksia ja monia erinomaisia suomennoksia. Lautakunta kiinnitti erityisesti huomiota pienkustantajien merkittävään osaan Ranskan
kirjallisuuden tunnetuksi tekemisessä; noin puolet kauden käännöksistä on pienkustantamojen julkaisemia.

Lisätietoja:
romaanisen filologian professori Juhani Härmä,
puh. (09) 191 23120, juhani.harma@helsinki.fi

R
a

Depuis 1966

SYKSY 2007 LYONISSA

on

l
o
aL
t
n
i
y
v

JOULUKUKKO saapuu marraskuussa,
AITO RANSKALAINEN CHAPON
Suomessa näitä herkullisia joulumyyntiin
kasvatettuja kukkopoikia saa vain Lyonissa

NAUTIMME MYÖS VALKOKANKAAN HERKKUJA
Suomen elokuva-arkisto toteuttaa ruokaelokuvien sarjan
KAIKILLA AISTEILLA
Lyonissa voi nauttia näiden elokuvien mukaan
suunniteltuja annoksia

ISÄNPÄIVÄNLOUNAS tarjoillaan su 11.11.2007
BEAUJOLAIS NOUVEAU saapuu to 15.11.2007
JOULULOUNAAT ALKAVAT 10.12.2007

BON APPÉTIT!
RAVINTOLA LYON
LÄHELLÄ TÖÖLÖSSÄ - TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESSÄ
Mannerheimintie 56 00260 Helsinki
Puh.( 09)408 131, fax (09)442 074
ravintola.lyon@kolumbus.fi
kotisivut osoitteessa www.ravintolaopas.net/lyon

in memoriam
Monipuolinen romanisti ja kulttuurivaikuttaja:

professori Jaakko A. Ahokas
(1923-2007)

P

rofessori Jaakko A. Ahokas syntyi Kangasalla
16.8.1923 ja kuoli 26.8.2007. Hän kävi koulua
Genevessä 1932–39, sitten Helsingissä (SYK) ja tuli
ylioppilaaksi 1942. Filosofian maisteriksi hän valmistui
1952 ja tohtoriksi Helsingin yliopistosta 1959. Hänen
väitöskirjansa käsitteli Geneven kaupunginneuvoston
1409-1536 laadittujen latinankielisten pöytäkirjojen
kansankielistä aineistoa, ts. mitä alueen silloisen kielen,
frankoprovensaalin sanastoa näissä asiakirjoissa esiintyi.
Opiskelun ja väitöskirjan laatimisen aikana hän toimi kielenkääntäjänä ulkoministeriössä (1949-64) ja usein myös
tulkkina. Hänen tulkintaitonsa olivat poikkeukselliset,
kuten kaikki hänen tulkkaustaan myöhemminkin seuranneet tietävät: niin asia- kuin kirjallinenkin teksti kääntyi
suomesta ranskaksi ja ranskasta suomeksi tyylikkäin,
kieliopillisesti korrektein ja idiomaattisin lausein.
Jaakko Ahokkaan toiminnan pysyvimpiä ja merkittävimpiä alueita olivat toisaalta Suomen kirjallisuuden
tunnetuksi tekeminen ulkomailla, toisaalta nimenomaan
ranskan kielen ja ranskalaisen kielialueen kulttuurin välittäminen suomalaiselle yleisölle.
Kaunokirjallisuutta Jaakko Ahokas käänsi sekä ranskasta suomeen että suomesta ranskaan ja englantiin.
Ranskalaisista ehkä tunnetuimpia on Alain-Fournier’n
Le grand Meaulnes (Suuri seikkailu) 1963 sekä Pekka
Parkkisen kanssa 1977-83 laaditut Henri Michaux’n, Max
Jacobin ja Arthur Rimbaud’n käännökset. Suomalaisen
kirjallisuuden tuntemusta Ranskassa Ahokas edisti monin
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tavoin. Arvostetun Halpérine-Kaminsky-palkinnon hän
sai yhdessä Claude Sylvianin kanssa tekemästään Tuntemattoman sotilaan ranskalaisesta käännöksestä v. 1957.
Monipuolinen ja kattava suomalaisen proosan antologia,
johon oli valittu 31 suomenkielisen ja 8 ruotsinkielisen
kirjailijan tekstejä Aleksis Kivestä Antti Hyryyn ja Anders
Cleveen, ilmestyi Pariisissa 1973. Ahokas myös kirjoitti
Suomen kirjallisuutta koskevat osat Le Petit Robert 2 -ensyklopediaan. 1973 ilmestyi niin ikään Bloomingtonissa,
Indianassa, Ahokkaan A History of Finnish Literature.
Ahokas käänsi englanniksi mm. Södergranin, Katri Valan, Meriluodon ja Mannerin runoja. Jaakko Ahokas oli
myös perustamassa 1955 nykyistä Suomen kääntäjien ja
tulkkien liittoa, jonka puheenjohtajana hän toimi kymmenen vuoden ajan.
Jaakko Ahokas oli myös ahkera esseisti 1950-luvulta
asti. Aiheet kattoivat laajan skaalan ranskalaisesta ja
italialaisesta kirjallisuudesta teatteriin ja elokuvaan.
Opettajana Jaakko Ahokas oli tyylikkään latinalaisen
herrasmiehen perikuva, aina huoliteltu ja henkevä. Monet opiskelijat tapasivat hänet myös Helsingin Cercle
franco-finlandais’n tilaisuuksissa. Hän toimi yhdistyksen
puheenjohtajana 1975-1989, ja myös tällä tavoin vaikutti
ranskalaisen kulttuurin ja ranskan kielen tunnetuksi
tekemiseen Suomessa. Cercle kutsui hänet kunniajäsenekseen. ◆
OUTI MERISALO JA SINI SOVIJÄRVI,
Cercle Franco-Finlandais de Helsinki ry

in memoriam

Anita Juliette Djezirian
Helsingin Cerclen johtokunnan jäsen ja
pitkäaikainen aktiivinen vaikuttaja
kuoli 20.8.2007 Helsingin Terhokodissa
80-vuotiaana.

A

nita Djezirian o.s. Håkansson syntyi ja kasvoi Helsingissä. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon Tehtaanpuiston Yhteiskoulussa v.
1948 hän teki aluksi toimistotöitä, mutta toivoi pääsevänsä ulkomaille
kieliä oppimaan. Ennen pitkää tilaisuus siihen tarjoutuikin. Oltuaan
ensin töissä Englannissa hän siirtyi Pariisiin, jossa pian tutustui armenialaiseen liikemieheen Edouard Djezirianiin. Pari avioitui, ja Anita
Djezirian paneutui innolla uuden kotimaansa kieleen ja kulttuuriin.
Pariisissa hän suoritti Louvren virallisen kolmivuotisen opastutkinnon.
Anita Djezirian tuli tutuksi myös monille suomalaisille Pariisin kävijöille
taitavana ja miellyttävänä oppaana, joka opasti myös englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Lisäksi hän kävi Louvren taidekoulua.
Aviomiehen kuoltua v. 1984 Anita Djezirian palasi v.1986 Suomeen 35
vuoden Pariisin vuoden jälkeen ja asettui asumaan Herttoniemeen.
Anita Djezirian oli monipuolisesti lahjakas ja hyvin sosiaalinen henkilö,
jolle varsinkin äidin kuoleman jälkeen ystävät ja yhteisöt muodostuivat
tärkeiksi. Hän lauloi Herttoniemen kirkkokuorossa, oli taitava piirtäjä
ja taidemaalari sekä harrasti porsliinimaalausta. Myös liikunta oli hänen
sydäntään lähellä. Hän oli vilpitön eläinten ystävä ja ahkera palstaviljelijä.
Monet saivat nauttia ranskalaisen keittiön herkkuja Anitan kauniissa
kodissa. Aivan loppuun saakka hän harrasti innokkaasti kieliä, etenkin
ranskaa ja italiaa.
Cercle franco-finlandais’lla oli aivan erityinen sija Anita Djezirianin sydämessä. Suomeen palattuaan hän alkoi käydä säännöllisesti kokouksissa
Laivurinkadulla ja pian osallistui myös buffet-tarjoilun järjestämiseen.
Siinä tehtävässä totuimme hänet näkemään melkein 20 vuoden ajan.
Kaivaten kunnioitamme rakkaan ystävämme lämmintä muistoa.
Sirkka-Liisa Kareoja
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Kevyttä ravia

läpi Pariisin

Senlisissä tutustuimme katedraaliin ja
vanhaan kaupunkiin.
Rue Mouffetard on entinen Lutetian
(Pariisin)-Rooman valtatie, ja nykyisin
laadukas torikatu.

L

iiton tämänkesäinen jäsenmatka
vei 24 Ranskan ystävää professori Tarmo Kunnaksen Pariisiin. Paljon viikossa nähtiinkin. Sitä enemmän
käveltiin, kuultiin ja viisastuttiin.
Toden totta, vaikka matkan teemana oli ’Mitä Pariisissa on ehdottomasti
nähtävä’, meidän Pariisimme käsitti
myös Pariisin ympäristöstä monta
mielenkiintoista kohdetta, jotka eivät
olisi omatoimimatkalla monellekaan
auenneet, tuskin edes löytyneet.
Jo asuinpaikkamme lupasi paljon:
Hôtel des Arènes sijaitsi roomalaisajan
Pariisin, Lutetian, (Lutècen) areenan
reunalla.
Louis Carré ja Jean Monnet
Lentokentältä ajoimme Bazoches-surGuyonnen kylään, jossa vierailimme
Alvar Aallon suunnittelemassa
Maison Louis Carré -talossa. Rakennus
ja puutarha ovat olleet suojeltuja historiallisena monumenttina vuodesta
1996. Olimme ensimmäisten turistien
joukossa, ja heitä – erityisesti suomalaisia – toivotaan runsaasti lisää.
Naapurissa oli talo, jossa oli asunut EU:n isähahmona kunnioitettu
konjakkikauppias Jean Monnet.
Taloa tutkiessa mieleen nousi arvailu
konjakin roolista Euroopan mahtimiesten käännyttämisessä myönteisiksi unionille.
Fontainebleaun linna sai tällä matkalla vastata massaturistin Versailles’ta.
Ste Geneviève-des-Bois’n venäläiseltä
hautausmaalta löytyi monta kiintoisaa
hautaa, muiden muassa paronitar
Anastasia Mannerheimin ja balettitanssija Rudolf Nurejeffin.
Pantheonista Pigallelle
Panthéonin Pyhän Genevièven freskot
ja kryptan suurmiesten hautamuistomerkit todistivat menneestä. Keskiaikaisesta Clunyn museosta jäivät mieleen
ainakin Nainen ja yksisarvinen ja
muut upeat gobeliinit.
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La Conciergerien seinät olivat antaneet viimeisen suojan suurelle
joukolle onnettomia, jotka vallankumouksen aikana päätyivät giljotiiniin,
heidän joukossaan kuningatar Maria
Antoinette.
Erääksi länsimaisen rakennustaiteen suurimmista saavutuksista
ylistetyn Sainte Chapellen kappelit
upeine koristeluineen ja lasimaalauksineen pistivät miettimään, ettei
tällaista enää koskaan tehdä, kun
ei osata eikä kannata! Ei ihme, että
keskiajan hurskaat vertasivat kappelia
taivaanporttiin.
Kuulut historialliset paikat liittyivät
kokemuksiimme: Notre Dame, Pariisin vanhin kirkko St. Germains-des-Près,
Musée Quai d’Orsayn ja Louvre, joiden
kokoelmiin meitä perehdytti Tuula
Turakainen miellyttävällä asiantuntemuksellaan. Pariisi on täynnä
henkeäsalpaavia elämyksiä.
St. Sulpicen kirkko johdatti Da
Vinci -koodin maailmaan, ja kirkon
seinällä selvitettiinkin historian ja
fiktiivisen romaanin suhteita.
Kevytkenkäisempinäkin kuljimme: Pigallelta Montmartren taiteilijoiden
ja turistien Place du Tertrelle. Viereiset
Sacré Coeur ja St. Pierre -kirkot katsastettiin ennen lähtöä Saint Ouenin
kirpputorille. Moni pettyi, kun torin
tarjonta olikin muuttunut ”turistiantiikiksi”.
Rauhan viestiä moskeijassa
Pariisin suuressa moskeijassa meitä
odotti opas Yamina Aïdi, joka innostui niin, että järjesti ylimääräisen
tapaamisen kaikkien Ranskan islamilaisten päämiehen, M. Le Recteur de
la Grande Mosquée de Paris Dalil
Boubakeurin kanssa.
Herra rehtori Boubakeur, joka oli
käynyt muun muassa Rovaniemellä
ja Nordkapissa, puhui rakastavasti
yhteydestä: ”Me kaikki olemme samaa ihmisyhteyttä. Uskonnon ei pidä
erottaa vaan yhdistää ihmisiä.”

Senlis.
Ison moskeijan kahvilasta siirryimme
läheiseen Le Marais’n viehättävään
kaupunginosaan, jossa puikkelehdimme kapeita kujasia. Lounaan ja
Victor Hugon kotimuseon jälkeen päivän
opinto-osuus päättyi Picasso-museoon.
Torstain piti olla risteilypäivä.
Tavanomaisen Seinen risteilyn sijaan
me risteilisimme pitkin St.Martinin
kanavaa. Selvitimme ensimmäisen sulun, mutta toinenpa ei suostunutkaan
toimimaan. Virallinen selvitys kuului,
että sade oli aiheuttanut sähkölaitteissa oikosulun. Siinä sitten kummastelimme tekniikkamaa Ranskan
haavoittuvuutta kesäsateessa.
Risteily muuttui jännitysnäytelmän
seuraamiseksi: saako huoltomies
sulun auki vai ei, ja kun käsipelillä
sai, saako sen vielä kiinnikin? Aika
kului, ja hermo meni, kun oli ehdit-

tävä eteenpäin. Koko ryhmä hyppäsi
kesken risteilyn pois vesibussista.
Kuninkaat ja maahanmuuttajat
St. Denis Pariisin ulkopuolella oli
erikoinen kokemus: Ranskan kuninkaiden hautakirkko Basilique St.
Denis keskellä maahanmuuttajien
monisävyistä yhdyskuntaa.
Ihmisen museo Quai Branlylle oli komea
kokoelma mitä kummallisimpia esineitä eri puolilta maailmaa.
Kotiinlähtöpäivänä pysähdyimme
Senlisin hurmaavaan vanhaan pikkukaupunkiin lounaalle ja tutustumaan
katedraaliin ja linnanjäänteisiin.
Hanhenmaksan, ankankoipien ja maitovasikan jälkeen Finnairin lihapullat
maistuivat tutun kotoisilta! ◆
Teksti ja kuvat:
URPU-KAARINA YLI-LAURILA
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys
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RENCONTRES THEATRALES DE LYON
Bonjour!
Nous sommes des étudiants de l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat) et nous
organisons un festival de théâtre avec des étudiants du monde entier à Vaulx-en-Velin (près de Lyon).
La prochaine fois, ces rencontres auront lieu en février 2008.
Nous recherchons donc des pièces en français ou des pièces muettes.
Si vous êtes intéressés à participer, veuillez nous répondre le plus rapidement possible à l’adresse email:
rencontrestheatralesdelyon@yahoo.fr et nous vous recontacterons pour vous donner plus d’informations.
Merci de l’intérêt que vous nous porterez.
A bientôt
Pierre-Eliel GIRARD
pour Les Rencontres Théâtrales de Lyon
(Reuteuleu)

PARHAAT EVÄÄT RANSKAN OPISKELUUN
ALE!

Uusi ranskalais-suomalainen sanakirja
Pentti ja Pirkko Pesonen
35 € (43 €)

Ranskaa matkailijoille
Katriina Kurki
19 €

• lähes 90 000 hakusanaa ja sanontaa
• runsaasti kulttuurisanastoa
• Belgian, Kanadan ja Sveitsin kielialueille
ominaisia ilmaisuja
• esitys eri argot-tyypeistä

Ranskaa matkailijoille johdattaa
opiskelijan nopeasti ja tehokkaasti
kielen alkeisiin. Aitoja puhetilanteita ja matkailusanastoa harjoitellaan
lukuisten kuuntelu- ja reagointitehtävien avulla.

Tarjous voimassa 30.11. saakka.
Toimituskulut sisältyvät hintaan.

Oy Finn Lectura Ab Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Puh. 020 7489 485 asiakaspalvelu@finnlectura.fi www.finnlectura.fi

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.ﬁ

Sampo Pankki, Pohjois-Helsingin konttori
Kantelettarentie 1 ja Kaupintie 3
Jaana Immonen, puh. 050 423 6081
Sami Kapanen, puh. 040 508 1551

Marie de Verneuil
– Helsingin Alliancen perustajan
arvoituksellinen tarina
Kesällä 1897, 110 vuotta sitten, helsinkiläiset Ranskanystävät kokivat järkytyksen sanomalehti-ilmoituksia
silmäillessään. Alliance Française de Helsingforsin perustaja
ja yksi kantavista voimista, neiti Marie de Verneuil (1859–
1897), oli kuollut 38 vuoden iässä. Millainen henkilö oli
tämä 12 vuotta Suomessa toiminut suomalaisen frankofilian
edistäjä, joka lopulta jopa otti Suomen kansalaisuuden?
Kotiutumisen aika 1885–1886:
Marie de Verneuil’n varhaiset
vaiheet opettajattarena
Vuonna 1885 Suomeen saapuneen
Marie de Verneuil’n aiemmasta elämästä Ranskassa tai edes perhetaustasta ei ole tietoa. Todennäköisesti
hän oli valmistunut kotimaassaan
opettajaksi, sillä Helsingissä hän
tarjosi opetusta ahkerasti. Neiti de
Verneuil oli selvästikin omistautunut
ammatilleen, sillä muutto toiseen
maahan parhaassa perheenperustamisiässä 26-vuotiaana oli varmasti
arvovalinta.
Ranskattaren ammatillinen kunnianhimo ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista, sillä 1800-lukua leimaa
oppineiden naisten esiinmarssi.
Lisäksi Ranskassa nimenomaan vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla
keskiluokkaisten tyttöjen koulutus
yleistyi, minkä seurauksena aiempaa
useampi nainen päätti ansaita oman
leipänsä opettajattarena.
Ranskanopettajan ammattia Marie
de Verneuil harjoitti Suomessa aluksi
kontra-amiraali Leopold Ludvig Toppeliuksen perheessä. Jo syyskuussa
1885 Nya Pressenissa julkaistiin kuitenkin ainakin neljä ilmoitusta, joissa de
Verneuil tarjosi opetusta (pääasiassa
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nuorille tytöille) ranskan kieliopissa,
kirjallisuudessa ja keskustelutaidossa.
Kahdenkymmenenviiden oppitunnin
kurssin hinnaksi ilmoitettiin 25 markkaa. Seuraavan vuoden elokuuhun
mennessä de Verneuil oli ilmeisesti
vakiinnuttanut asemansa opettajana
ja vuokrasi nyt asuntoa omillaan.
Hufvudstadsbladetin ilmoitusten mukaan ”cours théorique et pratique
de la langue Française” oli tarjolla
osoitteessa Andreegatan kolme.

tellektuaalina, josta suomalaisten
naisten tulisi ottaa oppia:

Käänteentekevä syksy 1886:
Marie de Verneuil’n uusi ura
kirjallisuusluennoitsijana
Syksy 1886 merkitsi käännekohtaa
nuoren opettajattaren uralla. Ranskan kielen yksityistuntien lisäksi hän
nimittäin ryhtyi pitämään suurelle
yleisölle suunnattuja 19. vuosisadan
ranskalaisen kirjallisuuden luentoja
saksalaisen koulun tiloissa. Tiistaiiltaisin pidettävän luentosarjan kertamaksu oli yksi markka.
Neiti de Verneuil’n luentojen
suosio jatkui useamman vuoden
ajan. Finland-sanomalehti piti de
Verneuil’n luennointia niin tärkeänä,
että mainosti eräässä artikkelissaan
uusia esitelmiä. Kirjoittaja näki de
Verneuil’n uraa uurtavana naisin-

Alliancen vuosi 1890:
Marie de Verneuil’n läpimurto
Vuonna 1890 Marie de Verneuil oli
vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja viihtyi Helsingissä. Siitä todistaa pieni ilmoitus Päivälehdessä: ”Suomen kansalaisoikeutta
on pyytänyt Ranskan alamainen neiti
Marie de Verneuil.” Noin kuukautta
myöhemmin Finland uutisoi, että
hakemus hyväksyttiin. Jossain vaiheessa ennen syksyä opettajatar kävi
myös kotimaassaan, sillä syyskuussa
hän ilmoitti Hufvudstadsbladetissa
palanneensa Ranskasta ja ottavansa
taas oppilaita vastaan. Matka liittyi
mitä todennäköisimmin Helsingin
Alliance Françaisen perustamiseen
tähdänneisiin järjestelytöihin, mah-

”Neiti de Verneuil on tietojemme mukaan
ensimmäinen naisihminen, joka on Suomessa pitänyt jo pidemmän aikaa käynnissä
olleen luentokurssin kirjallisuushistoriallisesta aiheesta. Näin ollen hän on tavallaan
aloittanut uudenlaisen toiminnan, avannut
uuden ammattialan naisille maassamme ja
ansaitsee todella tulla tavallista enemmän
huomioiduksi ja arvostetuksi.”

dollisesti emojärjestöltä saatavien
valtuuksien hakuun.
Suomalaisen frankofilian edistämisessä oli nimittäin tultu vaiheeseen,
jossa toiminnan lujittamiseksi ja
voimien yhdistämiseksi haluttiin perustaa asialle omistautunut yhdistys.
Akateemisten piirien ponnisteluja
Alliancen saamiseksi Helsinkiin voi
tuskin aliarvioida. Toimihan Gabriel
Biaudet (1848–1898) Keisarillisen
Aleksanterin Yliopiston ranskan kielen lehtori, Marie de Verneuil’n ohella
yhdistyksen kantavana voimana.
Historioitsija Kristina Ranki onkin
todennut yhdistyksen toimineen
käytännön toimikenttänä hieman
aiemmin perustetulle romaanisen filologian oppituolille. Lisäksi
Uusfilologinen yhdistys muodosti
nähtävästi merkittävän foorumin
etenkin yhdistyksen perustamista
suunniteltaessa.
Vihdoin marraskuun 12. päivänä useat kymmenet kiinnostuneet
saapuivat hotelli Kämpiin Alliance
Françaisen Helsingin haaraosaston
perustamista käsittelevään kokoukseen. Kokoonkutsujana toimi Marie
de Verneuil, Alliancen lähettiläs,
joka myös piti Päivälehden mukaan
”hauskan ja walaisewan” esitelmän
järjestön toiminnasta. Yhdistyksen
säännöt vahvistava perustamiskokous
pidettiin myöhemmin marraskuussa,
jolloin neiti de Verneuil valittiin varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi
valittiin Gabriel Biaudet.
Alliancen tulo Suomeen linkittyi
Ranskan ekspansionistiseen politiikkaan, jolla pyrittiin maailmanlaajuisesti vahvistamaan ranskalaisen
kulttuurin ”säteilyä” traumaattisesti
hävityn Saksan-sodan (1870–1871)
jälkeen. Helsingin Alliancen perustamisessa keskushenkilönä toiminut
Marie de Verneuil ei nähdäkseni
kuitenkaan tietoisesti pyrkinyt edistämään Ranskan suurvalta-asemaa,
vaan hyödynsi suuren järjestön tar-

joamat käytännölliset edut. Sillä ei
kai patrioottinen suurvalta-Ranskan
kannattaja olisi hakenut Suomen kansalaisuutta. Sen sijaan vahvan Alliance
Françaisen suojissa hajanaista Ranska-toimintaa saatiin yhtenäistettyä ja
tehostettua.
Toisaalta de Verneuil hyötyi myös
henkilökohtaisesti, sillä maailmanlaajuisen järjestön resurssit tarjosivat
mahdollisuuden aiempaa varmempaan toimeentuloon ja lopulliseen
”läpimurtoon” merkittävänä kulttuurivaikuttajana. Neiti de Verneuil
järjestikin yhdistyksessä hyvin pitkälti
sellaista toimintaa, jota oli harjoittanut myös aiemmin: antoi ranskan
kielen tunteja ja piti ranskalaisen
kirjallisuuden esitelmiä, jotka olivat
tosin menettäneet suosiotaan 1890luvun puoliväliin tultaessa. Hänen oppilaansa – kaupungin kosmopoliitit,
joskin konservatiiviset ruotsinkielisen
yläluokan edustajat – olivat myös varmasti hyvin pitkälti aiemmilta vuosilta
tuttuja. Esimerkiksi Aino Järnefelt ja
Katri Bergholm mainitsevat Marie
de Verneuil’n kirjeenvaihdossaan.
Alliance oli hänelle kuitenkin myös
ponnahduslauta aiempaa haastavampiin tehtäviin. Hän järjesti muun muassa draamailtoja 1890-luvun alussa
ja ryhtyi yhdistyksen lastentarhan
johtajaksi 1895. Officier d’Académie
-arvonimi myönnettiin hänelle toukokuussa 1897.

Synkkä vuosi 1897:
Marie de Verneuil’n
lamaannuttava kuolema
Pian arvonimen myöntämisen jälkeen
kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1897
Helsingin frankofiilit saivat lukea
Päivälehdestä järkyttävän uutisen:
”Että Neiti Marie de Verneuil kovan
taudin sairastettuaan kuoli Bernin kaupungissa Schweizissä yöllä toukokuun
30 päivää vastaan 38 vuoden iässä, siitä
ilmoittavat hänen lähimmät ystävänsä
vilpittömällä surulla.”
Marie de Verneuil’n poismenon
katsotaan olleen kohtalokas Alliance
Française de Helsingforsin toiminnalle. Lamaannukseen yhdistys joutui
pian seuraavana vuonna toisen keskushahmon, lehtori Biaudet’n, kuoleman jälkeen. Lopullisesti yhdistys
haudattiin 1914 maailmansodan ja
Suomen ”tilanteen” vuoksi. Suositun,
työlleen omistautuneen opettajattaren ja luennoitsijan, merkittävän
suomalaisen frankofilian edistäjän ja
lastentarhan johtajan mielenkiintoinen tarina päättyi kuten se alkoikin:
arvoituksellisesti. ◆
ROSE-MARIE PEAKE,
HuK, historian opiskelija

Alliance Françaisen lopettamispäätöksen jälkeen yhdistyksen kirjasto, omaisuus
ja toiminta siirtyivät La Bibliothèque française de Helsingforsiin. Kirjasto yhdistyi
1918 l’Amicale franco-anglaise -nimiseen yhdistykseen, josta Finnish-British Society
erkani 1926. Société franco-finlandaisena jatkanut järjestö sulautui 1936 Cercle
français’iin ja muutti nimensä Cercle franco-finlandais’ksi, joka on toiminnassa
yhä edelleen.
Marie de Verneuil’n elämäntarinan pidempi versio on SRYL:n
kotisivulla www.suomi-ranska.com. Sieltä löytyvät myös lähdeviitteet.
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Kenraali ja Ranska:

Jalkaväenkenraali
A.E. Martola,
Eero Snellman
ateljeessaan.
Muotokuvassa
kenraalimajuri
A.E. Martola.

J

alkaväenkenraali A.E. Martolan syntymästä tulee tänä vuonna
kuluneeksi 111 vuotta.

Ilmari Armas-Eino Martola syntyi
Raahessa 12.5.1896 piirilääkäri Johan
ja saksanopettaja Anna Martolan
perheeseen, kirjoitti ylioppilaaksi
Turussa vuonna 1914 ja aloitti
opintonsa Helsingin yliopistossa.
Opinnot jäivät lyhyeen, koska vuonna
1915 A.E. Martola hakeutui satojen
muiden nuorten miesten tavoin jääkärikoulutukseen Saksaan. Jääkärit
palasivat talvella 1918 Suomeen ja
toivat valkoiselle armeijalle merkittävän voimalisän. Jääkäreiden mielestä
vuoden 1918 tapahtumissa kyse oli
nimenomaan vapaussodasta.
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Martola palveli luutnanttina I
Jääkärirykmentissä, mutta sotilasura
oli katketa alkuunsa haavoittumiseen
Lempäälässä 15.4.1918. Hengen
pelasti Tampereella tehty leikkaus
ja toipumisloman jälkeen luutnantti
palasi palvelukseen jo elokuussa.
Opinnot Ranskan
sotakorkeakoulussa
Vuosiksi 1919-1921 jääkärikapteeniksi ylennyt Martola pääsi opiskelemaan
Ranskan sotakorkeakouluun (Ecole
Supérieure de Guerre). Pariisiin
lähetettiin myös kapteenit Gunnar

Heinrichs ja Kaarle Kekoni, jotka
keskeyttivät opintonsa ensimmäisen
vuoden jälkeen. Martola jatkoi ja
hänestä tuli ensimmäinen Ranskan
sotakorkeakoulun suorittanut suomalaisupseeri.
Ranskalaisessa sotilasakatemiassa
vaadittiin paljon kotitöitä. Itse asiassa
koko järjestelmä perustui valtaosin
itseopiskeluun. Lukuvuosi alkoi
marraskuun alussa ja päättyi elokuun
lopussa. Opetus jakaantui kahteen,
yleissivistävään ja sivistävään, osaan.
Tyypillinen opintopäivä alkoi aamulla
joko ratsastuksella tai kielitunneilla.
Aamupäivällä oli yleensä yhteisluento.
Iltapäivät oli omistettu ryhmäharjoituksille. Kotitöiden merkitystä kuvaa
se, että vähintään kaksi iltapäivää
viikossa oli tarkoitettu itsenäiseen
työskentelyyn.
Saksassa peruskoulutuksensa saaneille jääkäreille opintojen Ranskassa
täytyi olla hämmentävä, mutta myös
avartava kokemus. Martola totesi, että
Ranskassa aukesi aivan uusi maailma,
joka muutti hänen näkökulmaansa
aiempiin saksalaisiin esikuviin. Jääkäriupseerit pelkäsivät, että heidän
Saksan-taustallaan olisi negatiivisia
vaikutuksia Ranskassa, mutta pelko
osoittautui aiheettomaksi.
Kansainvälisen koulutuksen
kautta kotimaiseksi
vaikuttajaksi
Suomeen palattuaan Martola ylennettiin majuriksi. Hän työskenteli
yleisesikunnassa ja oli innokas sovel-

ensimmäinen
Ranskan sotakorkeakoulun
suorittanut suomalaisupseeri
tamaan Ranskassa hankittuja tietojaan
operatiivisen osaston päällikkönä.
Erityisesti taktiikasta ja strategiasta
saamistaan opeista hän katsoi olleen
hyötyä koko sotilasuransa ajan.
A.E. Martolan uran kannalta tärkeää oli Ranskasta hankittu kielitaito.
Vieraita kieliä osanneet upseerit olivat
monessa suhteessa etulyöntiasemassa. Ulkomailla koulutetut pystyivät
lukemaan uusinta tietoa alkuperäiskielellä muiden odottaessa käännöksiä. Suuri merkitys oli myös opintojen
aikana solmituilla kontakteilla eri
maiden upseereihin. Martola tutustui
Pariisissa useisiin upseereihin, joista
myöhemmin tuli kotimaissaan merkittäviä sotilasvaikuttajia.
Hyvä esimerkki Martolan Ranskassa saamista opetuksista ja niiden
soveltamisesta ovat hänen laajat
artikkelinsa Jalkaväen taistelu sekä
Päätöksen teko (1924), joissa näkyivät
selvinä Ranskan vaikutteet.
Ranskan sotakorkeakoulun suorittaja eteni everstiluutnantiksi jo 30vuotiaana ja viittä vuotta myöhemmin
hän oli eversti.
Kun Suomen puolustusvoimat
1920-luvulla haki muotojaan, Martolan sota-akatemian opinnoilla
oli käyttöä ja hänestä tuli vahva
vaikuttaja suomalaisen sotataidon
kehittymisessä. Hän oli jäsenenä
Suomen sotakorkeakoulun perustamista pohtineessa komiteassa, ja
häntä pidetäänkin koko sotakorkeakoulun perustajana. Martola
itse totesi: ”Minä kirjoitin komitean

mietinnön, laadinpa suunnitelman
koulun opetusohjelmasta, jotka
kaikki komitea hyväksyi”. Oli selvää,
että Martolan kokemukset Ranskasta
auttoivat sotakorkeakoulukomiteaa
saamaan työnsä nopeasti valmiiksi.
Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa
vuonna 1924.
Kansainvälisiin tehtäviin
Martola sai lisää kansainvälistä kokemusta toimiessaan vuosina 19281931 sotilasasiamiehenä Pariisissa
ja Brysselissä. Komennus etenkin
Pariisiin oli ollut everstiluutnantin
toiveena jo vuosia.
Sotilasasiamieskauden jälkeen
Martola palasi yleisesikuntaan ulkomaanosaston päälliköksi, tehtävänään
seurata eri maiden sotilaallista kehitystä. Suojeluskuntien yliesikunnan
esikuntapäällikkönä Martola toimi
vuosina 1933-1940. Hän oli myös
suojeluskuntien vs. päällikkö vuosina
1934-1935.

maailmassa Suomen Paperitehtaiden
Yhdistyksen (Finnpap) palveluksessa.
Lisäksi Martola oli aktiivisesti mukana yhdistyksissä ja luottamustehtävissä, Helsingin olympiakisojen
johtaja 1951-1953, Suomi-Ranska
yhdistyksen puheenjohtaja 1952-1954
ja Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja vuosina 1951-1972.
Martola ehti luoda uraa myös
Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa. Hän oli jo 1920-luvun
lopulla toiminut sotilasasiantuntijana
YK:n edeltäjän Kansainliiton aseistariisumiskomission Suomen valtuuskunnassa. YK:ssa hän oli pääsihteeri
Dag Hammarskjöldin sotilaallisena
neuvonantajana Suezin kriisiä koskevissa kysymyksissä 1956-1957 sekä
lyhyen kauden vuonna 1958. Vuosina
1966-1969 Martola komensi YK:n
rauhanturvajoukkoja (UNFIGYP)
Kyproksella. Tehtävän aikana Martola
ylennettiin 70-vuotiaana kenraaliluutnantiksi. Jalkaväenkenraaliksi hänet
ylennettiin 4.6.1982. A.E. Martola
kuoli Helsingissä 6.2.1986.
A.E. Martola oli naimisissa vuodesta 1923 Aune Kyllikki Ignatiuksen
kanssa ja he saivat kolme tytärtä. ◆

Monipuolisia haasteita,
kansainvälistä vastuuta
Sotavuosina A.E. Martola oli aluksi
kotijoukkojen esikuntapäällikkö,
mutta hänellä oli tilaisuus soveltaa
tietojaan myös rintamalla divisioonankomentajana. Vuonna 1941
Martola ylennettiin kenraalimajuriksi
ja heinäkuussa 1944 hänet nimettiin
VI armeijakunnan komentajaksi.
Sodan jälkeen A.E. Martola oli FT JARKKO KEMPPI
lyhyen ajan Uudenmaan läänin Kirjoittaja on Maanpuolustuskorkeamaaherra. Hän vaikutti myös yritys- koulun Sotahistorian laitoksen tutkija
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Suomi-Ranska yhdistyksen
toimistossa Hallituskatu 17:ssa
v. 1951.

Yhdistystoimintaa
1947-

60

vuotta

Taidemaalari Eero Snellmanin aloitteesta perustettiin Helsinkiin 23.5.1947 Suomi-Ranska yhdistys, jonka
tehtävänä oli elvyttää sodan runtelemia Ranskan ja Suomen kulttuurisuhteita. Yhdistyksen ensimmäisen pääsihteerin, kielitaitoisen kosmopoliitin, lakit.tri Arvid Enckellin ja puheenjohtajan, pankinjohtaja
Sakari Tuomiojan laajojen Ranska-suhteiden sekä uutteran työn tuloksena yhdistys solmi jo ensimmäisenä
toimintavuotenaan perustavat suhteet Ranskan taide-, elokuva- ja opetusmaailmaan. Myös Alliance
Françaisen kanssa solmittiin virallinen yhteistyösopimus. Pariisiin perustettiin sisaryhdistys Association
France-Finlande edistämään Suomen näkyvyyttä Ranskassa. Yhdistyksen toimisto ja kirjasto avattiin
Helsingin ydinkeskustassa Hallituskatu 17:ssa. Yhdistyksellä oli myös Ranska-aiheinen näyteikkuna
Hallituskadulla, Keskuskadulla ja Museokadulla.

1950-luku

Suomi-Ranska yhdistyksen toiminta kattoi koko maan: taidenäyttelyt ja Alliance Françaisen esitelmöitsijät
kiersivät Helsingin lisäksi 11 eri paikkakunnalla Ranska-yhdistyksissä, ”cercleissä”.
Alliance Françaisen ”eurooppalainen ainekirjoituskilpailu” järjestettiin lukiolaisille ensimmäisen kerran v.
1952. Ylioppilaille jaettiin stipendejä ja eri alojen ammattimiesten vaihtoa tuettiin. Yhdistyksen toimistossa
oli vilkasta ja vuosikymmenen keskivaiheilla kirjastossa kävi pyörein luvuin 1600 asiakasta vuodessa.
Pariisissa avattiin v. 1951 Suomi-Ranska yhdistyksen alaisuuteen ”Finlande-Information”-matkailutoimisto,
joka toimi kolme vuotta.
Suomi-Ranska yhdistys ja Ranskalaisen Koulun Ystävät ry perustivat Ranskalaisen Koulun kannatusosakeyhtiön,
joka keräsi varat ranskalaisen koulun perustamista varten. Ranskan valtio osallistui myös hankkeeseen
ja koulutalo valmistui v. 1956 Laivurinkatu 3:ssa. Yhdistys sai toimisto- ja kirjastotilat koulutalosta, jota
alettiin kutsua ”Maison de Franceksi”. Pian myös Cercle franco-finlandais de Helsinki ry muutti koululle
ja yhdistysten kirjastot liitettiin toisiinsa.
Ensimmäiset viralliset keskustelut keskusjärjestöksi muuttumisesta olivat esillä.
Pankinjohtaja Sakari Tuomiojan jälkeen puheenjohtajaksi valittiin kenraalimajuri A.E.Martola (195254). Hänen seuraajansa, prof. Edward Wegeliuksen puheenjohtajakausi kesti lähes parikymmentä vuotta
(1954–71).
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Arvid Enckell

Edward Wegelius

Sakari Tuomioja

1960-luku

Ranskan suurlähetystön ja Alliance Francaisen säännöllisten kirja-, sanoma- ja aikakausilehtilahjoitusten
ansiosta yhdistysten kirjasto Maison de Francessa Laivurinkadulla saavutti merkittävän aseman ranskalaisen
kirjallisuuden tyyssijana: vuosittain lainaajien määrä oli 1 100-1 300. Yhdistys järjesti esitelmäkiertueiden lisäksi konsertteja, taidenäyttelyjä ja keskustelutilaisuuksia. Sekä ylioppilaille että ranskanopettajille
jaettiin stipendejä.
Hallituksen huolenaiheena oli ranskan kielen asema. Yhdessä Suomen Ranskanopettajain yhdistyksen
kanssa suunniteltiin toimenpiteitä ranskan kielen opetuksen laajentamiseksi kouluissa. Maison de Francessa
järjestettiin asiasta suuri tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jonka pöytäkirja luovutettiin Kouluhallituksen
pääjohtajalle.
Keskustelu Ranska-yhdistysten kattojärjestöksi muuttumisesta oli jälleen esillä.
Yhdistyksen pääsihteeri ryhtyi hoitamaan Pariisin Taiteilijakaupungin säätiön ranskankielistä kirjeenvaihtoa; yhdistyksen perustaja Eero Snellman oli Pariisin Cité des Arts -taiteilijakaupungin perustajajäseniä
ja liitti täten hankkeen yhdistyksen toimintapiiriin.
Vuosikymmenen lopulla 1968 Centre Culturel Français´n avaaminen Helsinkiin ennakoi uusia aikoja niin
yhdistystoiminnalle kuin ranskalaisen kulttuurin ja ranskan kielen harrastukselle maassamme.

1970-luku

V. 1970 sinetöitiin suomalais-ranskalaisesta kulttuurivaihdosta virallinen asiakirja, joka allekirjoitettiin Ranskan
silloisen kulttuuriministerin Maurice Schaumanin maahamme tekemän virallisen vierailun yhteydessä.
Kolme Suomi-Ranska yhdistyksen hallituksen jäsentä sekä yksi maakuntayhdistyksen (Kuopion) puheenjohtaja kutsuttiin ranskalais-suomalaisen sekakomission, ns. ”Comission Mixte” jäseniksi. Yhdistyksen
hallituksella oli erityisasema ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin tuntijana ja siltä pyydettiin lausuntoja
ja kannanottoja maiden väliseen kulttuurivaihtoon liittyvissä erityiskysymyksissä.
Alliance Française ryhtyi järjestämään yhteisiä suurtapaamisia. Ensimmäinen ns. maailmankongressi
järjestettiin Nizzassa ja yhdistyksen pääsihteeri osallistui siihen.
Edelleen huoli ranskan kielen asemasta jatkui. Vuosikymmenen lopulla yhdistyi antoi julkilausuman, jossa
tuotiin esille vaatimus ranskan kielen aseman säilyttämisestä ja vahvistamisesta peruskoulun ja lukion
opetussuunnitelmissa. Laadittiin myös lukuisia ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Julkilausuman teksti
annettiin STT:lle, joka välitti sen lehdistölle, radiolle ja televisiolle. Useat sanomalehdet kautta maan
julkaisivat asiasta uutisia.
Yhdistyksen puheenjohtaja oli valt.tri Heikki Jalanti (1971-79), joka luopui tehtävästä ulkomaille muuton
takia. Häntä seurasi prof. Tore Modeen (1980-1990).
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SRYL:n puheenjohtajat
Juhani Härmä ja
Sinikka Mertano v. 2003.

Prof. Tore Modeen

1980-luku

Suomen kansainvälistymisen ja nuorison liikkuvuuden seurauksena v. 1982 nuoret Ranskan-ystävät perustivat Suomi-Ranska yhdistyksen yhteyteen nuorisotoimikunnan, jonka tehtäväksi tuli neuvoa ja opastaa
Ranskasta kiinnostuneita nuoria. Nuorisotoimikunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli FM Outi Savonlahti. Nuorisotoimikunnan työ lankesi hyvään maahan: ensimmäiseen Ranska-tietoiskuun saapui n. 250
nuorta kuulemaan eri mahdollisuuksista oleskella Ranskassa. Innostuneen vastaanoton rohkaisemana
nuorisotoimikunnan varapuheenjohtaja Sini Sovijärvi laati nuorille oman oppaan ”Haluatko Ranskaan käytännön opas Ranskasta kiinnostuneille nuorille”. Nuorisotoimikunta perusti myös stipendirahaston nuorten
Ranskan-matkojen tukemiseksi. Sekä oppaan julkaisemisesta että Ranska-tietoiskuista tuli vakiintunut
toimintamuoto.
Ranska-yhdistykset alkoivat kokoontua säännöllisesti syyskokoukseen Helsinkiin. Myös Ranskan suurlähetystön tarjoama vastaanotto kokouspäivän päätteeksi tuli tavaksi. Lisäksi alettiin julkaista jäsenlehteä,
jossa yhdistykset esittäytyivät. Lehteä postitettiin myös maakuntayhdistysten jäsenille.
Suomi-Ranska yhdistyksen hallitus sai Opetusministeriöltä tehtäväkseen kutsua koolle Ranska-asiantuntijoista koostuvan toimikunnan pohtimaan Suomen kulttuuri-instituutin perustamista Ranskaan.
Muutaman vuoden kuluttua hanke toteutui ja Suomen Ranskan instituutin säätiö perustettiin v. 1984.
Alkoi kiivas etsintä sopivien toimitilojen löytymiseksi Ranskasta.

1990-luku

Yhdistyksen hallitus suuntasi katseensa Helsingin ulkopuolelle ja Ranska-yhdistysten syyskokoukset
alettiin järjestää maakuntakaupungeissa. Hallitus ryhtyi myös uudistamaan sääntöjä. Syksyllä 1996 uudet
liittomuotoisen kattojärjestön säännöt hyväksyttiin ja syyskokous valitsi uuden liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet. Ensimmäiseen liittovaltuustoon valittiin 28 jäsenyhdistysedustajaa ja kuusi liiton
henkilöjäsenedustajaa sekä näille varamiehet. Liittohallitukseen valittiin 10 jäsentä, joista osa jäsenyhdistysten edustajia. Suomi-Ranska yhdistysten liitto (Fédération des Associations Franco-Finlandaises)
syntyi yhdistyksen varapuheenjohtajan, hallintojohtaja Sinikka Mertanon asiantuntevassa ohjauksessa prof.
Carl Öhmanin ollessa puheenjohtajana (1991–96). Uuden liittomuotoisen kattojärjestön ensimmäinen
puheenjohtaja oli prof. Juhani Härmä (1997–2005). Liiton jäsenmäärä oli kaikkiaan lähes 5000 henkeä.
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Syyskokousyleisöä 23.11.1996 ranskalais-suomalaisella koululla Laivurinkadulla. Kokous hyväksyi yhdistyksen
sääntömuutosehdotuksen ja Suomi-Ranska yhdistys muuttui Suomi-Ranska yhdistysten liitoksi.

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu muutti uusiin tiloihin Munkkivuoreen syksyllä 1994 ja yhdistys
sen mukana. Muuton seurauksena yhdistetylle Laivurinkadun kirjastolle ei enää löytynyt tiloja ja kirjat
hajaantuivat kahtaalle: Suomi-Ranska yhdistyksen Helsingin yliopiston opiskelijakirjastoon ja cerclen
Kuopion varastokirjastoon.
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin nosti ranskan kielen suosion aallonharjalle ja liiton tärkeäksi
toimintamuodoksi tulivat mm. ranskan kielen kurssit. Alliance Françaisen toiminnan painopiste siirtyi
yhä enemmän Euroopan rajojen ulkopuolelle ja esim. esitelmöitsijävierailut Suomeen tyrehtyivät lähes
täysin. Yhteistyö Ranskan kulttuurikeskuksen kanssa tuli entistä tärkeämmäksi. Liitto sai käyttöönsä
jäsenyhdistyksissä kiertävän ranskalaisen opettajaharjoittelijan, joka otettiin innostuneena vastaan.
Uuden tekniikan myötä liitto avasi kotisivun, Fran-Su -jäsenlehden toimittaminen nopeutui ja sähköposti
helpotti tiedonkulkua. Liiton jäsenmatkat saivat nopeasti uskollisen osallistujakunnan.
Lokakuussa 1990 Pariisissa avattiin Suomen Ranskan instituutti. Instituuttia ylläpitävän säätiön toimisto
yhdistettiin Suomi-Ranska yhdistyksen toimiston yhteyteen ja pääsihteeristä tuli säätiön osa-aikainen
asiamies.

2000-luku

Uudelle vuosituhannelle tultaessa yhdistystoiminta sai uusia muotoja: teknologian edistyksen myötä
välimatkat lyhentyivät ja kanssakäyminen lisääntyi. Liikkuvuuden ansiosta ranskankielisiä eri alojen
esitelmöitsijöitä löytyi jo paikan päältä ja ranskankielinen sanomalehti Le FrancoFinn alkoi ilmestyä.
Ranskalaisten nuorten työ- tai harjoittelupaikkahakemukset olivat jokaviikkoinen näky liiton sähköpostilaatikossa. Ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin edistäminen ei enää rajoittunut vain emämaan Ranskan ympärille, vaan koko ranskankielinen maailma nousi esille. Alliance Françaisen ainekirjoituskilpailu,
uudelta nimeltään ”Visions d’Europe”, sinnitteli edelleen saaden rinnalleen lukuisia muita koululaisten
kielitaitoa mittaavia kilpailuja. Verkostoituminen, yhteistyökumppanit, taloudellinen epävakaisuus ja
huoli ranskan kielen asemasta kuuluvat edelleenkin uuden vuosituhannen haasteisiin. Tasa-arvo on
toteutunut myös käytännössä: liittohallitus sai ensimmäisen naispuheenjohtajan: kehityspäällikkö Najat
Ouakrim-Soivio jatkaa miespuolisten kollegoidensa viitoittamalla tiellä. ◆
LIISA PEAKE, pääsihteeri (1984-)

60

Yhdistystoimintaa 60 v -artikkelin pidempi versio on SRYL:n kotisivulla www.suomi-ranska.com
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Kuopion cercle

50 vuotta

VALOKUVA:
EILA RYHÄNEN

Marie-Françoise Poitout ja Da Vinci koodin salat. Madame Poitout, Besançonin suomi-seuran vetäjä ja takuuvarma
Suomen kävijä, johtaa puhetta Kuopion kansalaisopiston keväisellä kirjallisuuskurssilla.

S

ociété Finlande-France de Kuopio sai alkunsa huhtikuussa
1957. Tuolloin kolme valveutunutta
ja näkyvää kaupunkilaista – mm.
ministeri ja toimitusjohtaja Osmo P.
Karttunen – allekirjoittivat yhdistyksen perustamiskirjan. Seura määritteli
tehtäväkseen edistää ranskalaisen
kulttuurin tuntemusta ja ranskan
kielen harrastusta Kuopiossa ja koko
maakunnassa.
Vuosien varrella toimintaa on ollut
vaihtelevasti: alkuun iso innostus,
sitten autuas uinahdus ja jälleen uusi
nousu.

Seuran nimi vaihtui. Sociétésta tuli
cercle. Sääntöjä viilattiin uuteen uskoon, perusidea säilyi silti: trikolorin
väreihin vannottiin.
Lisäpotkua toiminnan elpymiselle
antoi monikymmenpäinen ranskalainen asiantuntijaryhmä, joka 70-luvun
lopulla asensi puhelinyhdistykselle
keskuksia kaksin kappalein. Projekti
kesti useamman vuoden; monet olivat
tulleet koko perheen voimalla.
Viime vuosia on leimannut vireä yhteistyö ystävyyskaupunki Besançonin
kanssa. Virallisesta virkamiesvaihdosta
alkanut toiminta on laskeutunut ruohon juureen, rivikansalaisten pariin.

Se on tuottanut viljalti suomalaisranskalaisia ystävyyssiteitä, joiden
elinvoimaa voi vain hämmästellä.
Esimerkistä käy cerclen juhlavuoteen liittyvä besançonilaisten Suomen
matka. Syyskuun puolivälin tietämissä
on Franche-Comtésta tulossa vieraita kolmisenkymmentä. Lappi on
ryhmällä tavoitteena mutta mennen
tullen viivähdetään Kuopiossa, tavataan tutut ja onnitellaan 50-vuotista
yhdistystä.
Matkaan pohjoiseen lähtee myös
rapsakka joukko savolaisia muikunpurijoita – kymmenkunta jäsentä
kaikkiaan. ◆
RAIMO TURJANMÄKI
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Kuopiolaisten iskuryhmä Ranskan
suurlähetystön puistossa vallankumouksen
muistopäivänä 14.7 2007. Kuvassa oikealta
rouva Maritta Vuorinen, kutsujen emäntä
Mme Catherine Cros, Raimo Turjanmäki,
Liisa Sarvi, Pirkko Rauhala, Leena Toivanen
ja Eila Ryhänen. Kuvan otti kunniakonsuli
Heikki Vuorinen.

Kallaveden rannalla ilman liivejä
Oli suvi, joskus 90-luvun tietämissä.
Kuopion cercle oli saanut vieraakseen delegaation ystävyyskaupunki
Besançonista, kymmenisen henkeä.
Isäntäseura oli vuokrannut läheisestä Mäntysaaresta huvilan, jonka
rannalla oli määrä saunoa, paistella
makkaraa ja muutenkin viettää iltaa
suomalaiskansalliseen malliin.
Savon luonto tarjosi parastaan;
upea kesäinen ehtoo oli luvassa.
Etujoukko oli soutanut hyvissä
ajoin saareen, matkassaan seuran
sihteeri, grilliä ja saunaa virittelemän.
Mukaan valmisteluun oli saatu myös
pari innokasta vierasta.
Kun sitten pääjoukko sovitulla
kellonlyömällä tuli lähtövalkamaan,
ranskalaisten johtaja teki pikaisen
tilannearvion ja totesi että ryhmä ei
ilman turvaliivejä veneisiin nouse.
Johtohenkilö itse vielä uimataidottomana ei voisi ottaa vastuuta
joukosta, jos jotain sattuisi. Vakuutuksetkaan eivät korvaisi.

Muidenkin mieltä kysyttiin ja kaikki olivat tiukasti samaa kantaa: salmen
yli ei lähdetä seikkailemaan.
Nyt meni isänniltä sormi suuhun.
Liivit eivät olleet tulleet järjestäjien
mieleen, niitä kun ei vielä noina
vuosina juurikaan kysytty. Veneitä
oli toki riittävästi, matka lyhyt, vain
muutama sata metriä, ilta leppoisa,
järven pinta tyyni kuin peili. Vieraiden huoli turvallisuudesta tuntui
lievästi liioitellulta.
Isännät päättivät soittaa saareen
sihteerille, jonka taidot taivutella
tunnettiin.
Sihteeri ponkaisi oitis veneeseen
mutta voi! – kiireessä valitsi ikälopun
paatin, joka ei millään suostunut kulkemaan suoraa linjaa. Kun myös airotyöskentelyssä oli toivomisen varaa,
rannalla saatiin seurata uniikkia spektaakkelia: venho lähestyi tyvenessä
vähän kerrallaan, mutta tuon tuosta,
muutaman aironvedon jälkeen, teki

uljaan pyörähdyksen. Piruettien kruunaama veden ylitys lopulta onnistui ja
osaaottavien katseiden saattelemana
kaikkensa antanut soutaja rantautui
ja huokaisi syvään.
Mutta eivätpä auttaneet sihteerinkään taivuttelut: vieraiden päätös oli
kuin betoniin valettu.
Etujoukko soitettiin saaresta pois
salaatteineen juomineen makkaroineen kaikkineen.
Päivä päättyi silti somasti; cerclen
hallituksen jäsen kutsui seurueen
kotiinsa, jonka puutarhassa sitten
elettiin muistorikas, rattoisa ilta.
Episodilla oli toinenkin onnekas
loppu. Kotonaan Besançonissa matkanjohtaja hakeutui oitis uimisen
oppiin ja tänään tämä vannoutunut
Suomen ystävä ja Suomi-seuran
puheenjohtaja viihtyy vedessä kuin
merenneito konsanaan. ◆
RAIMO TURJANMÄKI
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Suomi-Ranska yhdistysten liiton
nuorisotoimikunnan stipendinsaajat 2007

S

uomi-Ranska yhdistysten liiton nuorisotoimikunta jakoi syksyllä 2007 stipendejä Ranskaan lähteville
nuorille eri tarkoituksiin yhteensä 5 125 euroa. Määräaikaan mennessä (31.5.2007) hakemuksia saapui 42 kpl. Kaksi suurinta asianmukaisen hakemuksen jättänyttä hakijaryhmää olivat leirikouluryhmät
(22 %) sekä lukiovaihto-oppilaat (22 %), jotka toivoivat tukea oleskelunsa toteuttamiseen eri puolilla
Ranskaa. Hakijoiden joukossa oli myös runsaasti korkeakouluvaihtoon hakeutuvia sekä kielikursseille,
työharjoitteluun tai partiovaellukselle menijöitä.
Hyvien hakijoiden joukosta nuorisotoimikunta valitsi seuraavat stipendinsaajat:
Ryhmät:
Godby Högstadieskola / Ahvenanmaa, leirikoulua varten Pariisissa toukokuussa 2007
Iisalmen lyseo / Iisalmi, leirikoulua varten Pariisissa keväällä 2008
Johanna Hulkkonen ryhmineen, Explorer Belt -partiomatkaa varten Ranskassa kesällä 2007
Pääskytien koulu / Porvoo, leirikoulua varten Pariisissa syksyllä 2007
Syväkankaan koulu / Kemi, leirikoulua varten Peynierissä keväällä 2007
Yksittäiset henkilöt:
lukiolainen Milla Anttonen, Vantaa, vaihto-oppilasvuodeksi Ranskassa 2007–2008
lukiolainen Jaana Lirkki, Helsinki, vaihto-oppilasvuodeksi Ranskassa 2007–2008
lukiolainen Kristiina Metsälä, Vaasa, kielikurssille Antibes’issä kesällä 2007
fil.yo Maria Mölsä, Helsinki, opiskelua varten Université Lumière Lyon II, Lyonissa 2006–2007
lukiolainen Linda Rajamäki, Lohja, Explorer Belt -partiomatkalle Ranskassa kesällä 2007
lukiolainen Minttu Siitonen, Porras, pianokurssille Nizzassa kesällä 2007
Suomi-Ranska yhdistysten liiton nuorisotoimikunnan v. 1983 perustettua stipendirahastoa on kartutettu sekä yhteisöjen että yksityisten lahjoitusten turvin. Stipendejä jaetaan joka toinen (pariton) vuosi
Ranskassa tapahtuvan opiskelun, harjoittelun, leiri- tai muun harrastustoiminnan tukemiseksi. Vuonna
2007 rahastoa tukivat seuraavat tahot:
UPM Kymmene Oyj, Ranskalais-suomalainen kauppakamari, Nordea pankki Oyj, Cercle
franco-finlandais de Helsinki ry, Suomen ranskanopettajain yhdistys ry, M. Juhani Härmä ja
M. Markku Äärimaa.
Nuorisotoimikunta onnittelee lämpimästi stipendinsaajia ja kiittää lahjoittajia.
Seuraavan kerran stipendejä jaetaan keväällä 2009. Hakuaika on 1.1. – 28.2.2009.
Lisätietoja: sryl@suomi.ranska.com, http://www.suomi-ranska.com/
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-Ilmoitus-

Lohen graavaus
onnistuu ranskaksikin
Ranskalaiselle ystävälle lahjaa
etsivän kannattaa pistäytyä
kirjakauppaan. Liisa Rasimuksen
Sous le Soleil de Minuit
(Ajatus Kirjat) on oiva kuvaus
suomalaisesta ruokakulttuurista
ja elämäntavasta.
Makumatkalla Liisan kanssa
kuljemme Helsingistä Lappiin
asti maistellen perinteisen
suomalaisen keittiön antimia.
Kesän marjaherkut, syksyn
sienet, graavit kalat ja
joulupiparkakut löytyvät tietysti
kirjan ruokaohjeista kuten
myös monet muut arjen ja
juhlan herkut. Kirjaa höystävät
viehättävät tarinat
ja lapsuudenmuistot.
Kirja ei ole vain ruokakirja, vaan pääsemme mukaan
muun muassa saunan lämmitykseen, avantoon, jäänmurtajalle ja moniin
kesän kulttuuritapahtumiin. Kirjan sisältöä täydentää runsas upea kuvitus.
Kirjasta on ilmestynyt paitsi ranskan- myös englanninkielinen versio
Under the Midnight Sun.
Kirjaa on saatavana mm. Akateemisen ja Suomalaisen Kirjakaupan myymälöistä.
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TARJOTAAN VUOKRALLE
MENTONISSA
2h + keittiö + kylpyhuone + erillinen WC. Läpitalonhuoneisto.
Keittiöstä ja olohuoneesta pääsee parvekkeelle, olohuoneesta isolle katetulle
parveke-terassille (pöytä + 4 tuolia). Kalustettu – ei vuodevaatteita, mutta astiat ja
pyykinpesukone + siivousvälineet. 1 parkkipaikka kellarin autohallissa, vieraspaikkoja
pihalla. Uima-allas asukkaille pihassa. Piha-alue aidattu, kulku porttikoodilla (jalan)
ja kauko-ohjaimella (autolla). Sijainti Menton / Rocquebrun Cap Martin.
Vähintään 1 vuoden vuokrasopimus 1,600 euroa/kk, 1 kuukauden vuokratakuu,
vuokra neuvoteltavissa jos maksetaan vähintään 3kk jaksoissa etukäteen,
vuokranmaksu suoraveloituksella pankkitilille.
Yhteydenotot jarmokesanto@tjbsolutions.com tai +44 7768 325870

JUAN LES PINSISSÄ
Juan Les Pinsissä (Antibes) vilkkaan Bd Raymond Poincaren
varrella, 10 min. kävelymatkan päässä Rivieran kuuluisasta
hiekkarannasta korkeatasoinen, upouusi kaupunkikaksio
(43 m2), meluton, 2krs, hissi on. Avarat näkymät etelään (meri
pilkottaa). Ravintolat, kaupat, Antibesin vanha kaupunki ja kaikki
palvelut kävelyetäisyydellä. Koneellistettu avokeittiö (kuivaava
pyykinpesu- ja tiskikone, mikro, liesi yms). Erilliset WC ja
kylpyhuone. Terassi 12 m2 etelään. Kalustettu 4-5 hengelle. TV.
Ilmastointi. Vuokrattavissa 01.08.2007 lukien.
Lentokenttäbussin pysäkki 50 m.
Hinta 600-700 Eur/viikko sesongista riippuen. Pidempi oleskelu sopimuksen mukaan.
Autotalli ja Internetyhteys eri veloituksesta. puh. +358-400-801982,
gisela.trube@vaisala.com tai yrjo.trube@polimoon.com
Lisäinfoa ja kuvia: www.rivieralle.com
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Suomi-Ranska yhdistysten liitto ry
Raumantie 4, 00350 Helsinki
sryl@suomi-ranska.com

“Vieraan kielen oppimisen perimmäinen tarkoitus on avata uusia maailmoja”

Actualités Françaises 9 helmi-maaliskuu 2008
Tiivis ja tasokas ranskan tehokurssi sinulle, joka haluat ottaa kunnon harppauksen opiskelussasi. Kurssilla tarkastellaan ranskalaisen arjen ilmiöitä mm. kulttuurin, matkailun, yritysmaailman
näkökulmista. Oppimateriaali on valmistettu kurssin tarpeisiin ajankohtaisen ja autenttisen
aineiston pohjalta.
Viikko 7
Viikko 9
Viikko 11

tiistai
perjantai
lauantai
tiistai
perjantai
lauantai
tiistai
perjantai
lauantai

12.02.
15.02.
16.02.
26.02.
29.02.
01.03..
11.03
14.03.
15.03.

kello 17.00 – 20.30
kello 17.00 – 20.30
kello 09.30 – 17.00
kello 17.00 – 20.30
kello 17.00 – 20.30
kello 09.30 – 17.00
kello 17.00 – 20.30
kello 17.00 – 20.30
kello 09.30 – 17.00

4h
4h
8h
4h
4h
8h
4h
4h
8h

yht. 48h

Mahdollisista aikataulun muutoksista voidaan neuvotella yhdessä kurssin alettua.
Kurssin hinta 450 euroa. Osallistujille lähetetään lasku ennen kurssin alkua.
Lisätiedot:
Kouluttaja, Huk Kirsti Kontio-Ollila puh. 040-5969105, kirsti.kontio-ollila@tunkelonisotalo.fi
SRYL:n pääsihteeri Liisa Peake, yhteystiedot yllä
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja viimeistään 25.01.2008 liiton toimistoon osoitteeseen
sryl@suomi-ranska.com tai puh.09-561 14 11, gsm 044-555 39 20.
Peruutustapauksissa peritään toimistokuluina 100 €. Kurssimaksua ei palauteta mikäli peruutus tapahtuu
04.02.2008 jälkeen. Kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia on vähimmäismäärä.
Kurssi soveltuu jo hieman ranskaa osaaville.

Haluan liittyä
Suomi-Ranska yhdistysten liiton henkilöjäseneksi
Nimi: ____________________________________________________________________________________
Lähiosoite: ________________________________________________________________________________
Puh. ______________________ Sähköposti: ____________________________________________________
Jäsenmaksuni on (merkitse rasti oikeaan vaihtoehtoon):

❏ 22 eur/vuosi, ns.
”normaalijäsen”

❏ 15 eur/vuosi, koska olen liiton jäsenyhdistyksen jäsen eli ns. ”päällekkäisjäsen”

Haluan tietoa liiton toiminnasta sähköpostitse: kyllä ❏

❏ 13 eur/vuosi, koska olen
opiskelija tai koululainen

ei ❏

Liiton henkilöjäseneksi voi myös liittyä osoitteessa: www.suomi-ranska.com. HUOM. jo liittoon kuuluva jäsen:
lähetä sähköpostiosoitteesi liittoon, mikäli haluat tietoa liiton toiminnasta e-osoitteeseesi, os. sryl@suomi-ranska.com.

✂

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

✂
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

SUOMI-RANSKA YHDISTYSTEN LIITTO
Tunnus 5015991
00003 Vastauslähetys

✂

Kohotamme maljan 60 vuoden kunniaksi.
Tuokoon tulevaisuus menestystä Liitolle
ja yhä enemmän suomalaisia ystäviä Ranskalle.
Kutsumme Liiton jäseniä ja kaikkia Ranskan ystäviä tutustumaan
ranskalaiseen maaseutuun aidoimmillaan, Dordognen departementissa,
Bordeaux´in naapurissa. Historiaa yllin kyllin luolapiirroksista keskiajan
sotalinnoihin, viinitiloja, värikkäitä kyliä ja toreja, kulttuuria ja kulinarismia.
Vehreässä kumpuilevassa maisemassa patikkaretkiä, golfia, ratsastusta,
kanoottiretkeilyä, pyöräilyä hiljaisilla kyläteillä.
Tarjoamme täysin varustettuja lomataloja tai aamiaismajoitusta.
Ota yhteyttä!
www.cantegrive.com info@cantegrive.com
puh (33) 6 07 60 27 97
Aune Somersalmi & Jonna Roberts

