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Lukijalle
1

600-luvulla siellä laidunsivat lehmät
aaltoilevien peltojen ja viheriöivien
niittyjen keskellä, vaikka matkaa Pariisin
vilskeeseen oli vain muutama kilometri.
Maisemaa täplitti siellä täällä myös muutama taivasta tavoitteleva kirkontorni ja
vaatimaton maalaistönö. Yhdessä näistä taloista töitä ei kuitenkaan paiskittu
pellolla tai karjasuojassa vaan lukuisten
sotaisten selkkausten kurjistaman kansan hyväksi. Joka aamu neljän maissa talon asukkaat, muutama naimaton nainen
ja leskirouva, heräsivät ja kerääntyivät yhteiseen rukoushetkeen. Aamupalan jälkeen kukin heistä hajaantui tahoilleen: yksi ryhtyi valmistamaan muhennosta jaettavaksi lähiseudun nälkäänäkeville, toinen lähti lääkitsemään sairaita ja kolmas
kiirehti opettamaan köyhiä tyttöjä.

Samana iltana vietin itse väitöskaronkkaani helsinkiläisessä ravintolassa, juhlien yhtä
hyvin omaa akateemista saavutustani kuin
Laupeuden tyttärien työtä ja ranskalaista kulttuuria ja sivistystä ylipäänsä. Juhlia
seurannut aamu oli karmaiseva, kun uutiset terroriteoista vihdoin tavoittivat minutkin.
Kammottavuudestaan huolimatta koen
juuri nämä lähtökohdat mitä suurimmaksi
motivoivaksi voimaksi uudessa tehtävässäni pääsihteeri Maria Paloheimon sijaisena.
Pelon lietsonnan ja sisäänpäin kääntymisen sijasta meidän tulee nimenomaan kurottautua toistemme puoleen ja keskittää
tarmomme erilaisten ihmisryhmien yhdistämiseen, ei erottamiseen. Tässä tehtävässä näen ystävyysseurat mitä tärkeimmäksi toimijaksi. Historioitsijana olen myös ylpeä saadessani edustaa ja edistää yhden
maamme vanhimman ystävyysseuran toimintaa.
Niin ikään taustastani johtuen toiminnassa tulee edelleen painottumaan nimenomaan Ranskan kulttuurin ja historian tuntemuksen edistäminen. Erityisesti nyt, koulutusleikkauksiin erikoistuneen SSS-hallituksen aikakaudella, katson liiton ja paikallisyhdistysten tekevän korvaamattoman
arvokasta työtä sivistyksen puolesta – sivistyksen, josta meillä eurooppalaisina on
Ranskaa paljosta kiittäminen.

Aikojen saatossa näiden naisten yhteisöstä kehittyi Ranskan vaikutusvaltaisin laupeudentyöhön erikoistunut katolinen järjestö, joka tunnetaan nimellä les Filles de
la Charité, Laupeuden tyttäret, ja joiden
sairastupien sanotaan usein toimivan pohjana maan nykyiselle sairaalaverkostolle.
Vierähtävät vuosisadat muuttivat myös laidunmaat järjestön päämajan ympäristössä
tiiviiksi talorykelmiksi, kaupungin vilskeeksi ja lopulta pääkaupungin bilekansan vakiopaikoiksi.
Marraskuun kolmantenatoista 2015 entisessä maalaisidyllissä räjähti. Useita kertoja. Lähes 130 kuollutta, satoja haavoittuneita.

VIISI FAKTAA MINUSTA
1. Pääsihteeriyden ohella kirjoitan postdoc-tutkimusta katolisen eliitin suhteesta
epänormatiiviseen seksuaalisuuteen 1600-luvun Ranskassa sekä opetan Ranskan
1600-luvun historiaa ja historian popularisointia Helsingin yliopistolla. Tärkeä kollegani on Riikka-Maria Pöllä, alias kirjailija Maria Rocher, jonka kanssa myös työstämme Yleisradiolle uudenlaista historiallista tv-sarjaa työnimellä Rocher & Lyon.
Ranskalainen joie de vivre kulkee luonnollisestikin tärkeänä punaisena lankana
sarjassamme!
2. Jos voisin matkustaa aikakoneella, haluaisin ehdottomasti kokeilla elämää begiininunnana 1200-luvun Pariisissa. Yhteisöllisyys sekä elämä immateriaalisen, itseä
suuremman hyvän puolesta kiehtoo minua loputtomasti luostarielämässä. Keskiajan melko koruton mutta silti mahtipontinen rakennus- ja maalaustaide on hivellyt esteettistä silmääni jo teini-ikäisestä saakka.
3. Nautin suuresti myös nykypäivästä: minulla on etuoikeus inspiroitua päivittäin
kotikulmieni eli Arabian kekseliäästä nykyarkkitehtuurista ja boheemin taiteellisesta tunnelmasta.
4. Ilman ihanaa tokaluokkalaista Inessa-tytärtäni jalkani eivät aina koskettaisi
maata. Arjen rutiinit pohdiskelevan papupadan kanssa juurruttavat hyvään elämään. Äitiys on myös yhdistänyt minut lukuisiin ihmisiin ja järjestöihin, jotka ovat
elämäni suola.
5. Sen jälkeen kun opin tunnontuskitta nauttimaan yllättävästä aperitiivihetkestä
aurinkoisella terassilla Kansallisarkiston virkamiesten päätettyä ryhtyä jälleen kerran lakkoon, Ranskassa on harmittanut useimmiten enää vain kasvisruokavalioni.
Muiden annokset ovat aina kiinnostavampia!

Rose-Marie Peake
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton
pääsihteeri (vs.)
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Kuva: Ari Aalto Helsingin yliopisto / kuvapalvelut
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Puheenjohtajan tervehdys
M

eidän suomalaisten ensikokemukset
Pariisista muistuttanevat toisiaan: oli
kotipaikkakuntamme sitten Helsinki, Kustavi tai Lahti, maailman metropolissa riittää ihmeteltävää.

vaan myös uudella kielellä. Uusintakokeesta läpipääseminen vaati ahkeraa lukemista, eikä ranskalaisen yliopiston vuosikurssimainen opiskelutapa vastannut Suomessa saamaani mielikuvaa rennoista, juhlantäyteisistä opiskeluvuosista. Täysipäiväistä
työtähän se oli! Mutta kyllä l’art de vivreä
ja ranskalaista kahvi- ja aperitiivikulttuuria
kerkesi opiskelemaan terasseilla ystävien
kanssa. Opiskelusaavutuksista mieleenpainuvimpiin kuuluu se, kun joitain vuosia
myöhemmin sain vuosikurssin parhaan arvosanan aineesta Droit de l’urbanisme et du
territoire, ja kaupan päälle professorin kehut eri näkökulmia huomioivasta ajattelutavastani. Voi sitä iloa: minulla on omaa savoir-fairea !
Vieraassa maassa vietetyt nuoruusvuodet muovasivat ja jättivät jälkensä. Onneksi
yhteys Ranskaan ja ranskalaiseen kulttuuriin säilyi Suomeen muuton jälkeen vahvana 13-vuotisen uran ansiosta Ranskan kulttuurikeskuksessa. Ranskalaisen nykykulttuurin anti teatterista tanssiin, sirkuksesta
jazziin tuli viimeistään Suomessa työn kautta tutuksi.
Ranskalaisen kulttuurin lisäksi tuo Pariisin vuosina käytännössä oppimani kieli on
avannut oven ranskankieliseen maailmaan
– frankofoniaan – ja mahdollistanut moniin
kulttuureihin tutustumisen muun muassa
käännöskirjallisuuden, elokuvan ja musiikin kautta. Pariisi, tuo suuri eurooppalainen
sulatusuuni, opetti vapauden, veljeyden ja
tasa-arvon lisäksi myös suvaitsevaisuutta
erilaisuutta kohtaan.

Päädyin Pariisiin au pairiksi C-ranskan taidoilla suoraan lukion penkiltä vuonna 1990.
Onnekseni lämminsydämisen perheeni
2-vuotias Mathilde-tyttö oli kielen oppimisen kannalta juuri parhaassa iässä. Kun viikonlopun jälkeen jälleen kohtasimme, pääsimme opettamaan toinen toisillemme juuri oppimaamme. Joskus saattoi käydä niinkin, etten ymmärtänyt sanojen tai sanontojen tarkkaa sävyä eikä oppimani sopinutkaan lapsen suuhun. Siitä sain kyllä kuulla
perheeni äidiltä melko nopeasti. Hein? Quoi? Comment? Pardon? Plait-il? Siinä vaihtoehtoja kerrakseen.
Kielitaitoni karttui ja pääsin yliopistoon,
vaikkei minulla tuona EU:ta edeltävänä aikana ollut alkuperäisten vaatimusten mukaista opiskelupaikkaa kotimaan yliopistossa. Byrokratian koulun tärkein anti oli,
ettei Ranskassa tyydytä viranomaisen kieltävään vastaukseen, vaan aina voi yrittää
uudelleen, vaikka eri perustein tai eri virkailijan luukulla.
Kielikoulu jatkui siis yliopiston penkillä,
jossa erityisesti ensimmäiset mikroekonomian tunnit jäivät mieleeni. Täyteen ahdetun Sorbonnen luentosalin rappusilla muistiinpanoihini piirtämäni kukkaset ennakoivat kurssin reputtamista. Lohdutin itseäni,
etten ollut opiskelemassa vain uusia aineita
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Ranskalainen gastronomia taasen opetti hyvien, tuoreiden raaka-aineiden tärkeyden lisäksi kohtuutta ja sosiaalisuutta, joka alkaa tietenkin jo ruokaostoksilla
chez le boulanger, pâtissier, boucher, poissonnier, marchand de légumes, fromager…
kauppiaan kanssa kuulumiset vaihtaen. Oi,
muistot vievät rue du Faubourg Saint-Honorélle, jossa ensimmäisen kerran jouduin
yksin asialle. Oliko se un livre vai une livre de
pomme de terres...?
Näiden muistojen myötä toivon pääseväni kuulemaan liiton jäsenten tarinoita ja
jakamaan ranskalaisen kulttuurin, kielen ja
gastronomian iloja sekä houkuttelemaan
joukkoomme uusia jäseniä.

Heidi Heinonen
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton
hallituksen puheenjohtaja

VIISI FAKTAA MINUSTA
1. Olen valmistunut hotelli- ja matkailualan liikkeenjohdon maisteriksi Paris
Sorbonne I -yliopiston Institut de la recherche et des études supérieures du
tourisme -instituutista
2. Suomeen muutettuani työskentelin 13 vuotta Ranskan instituutissa tiedottajana ja kulttuurivastaavana. Nykyisin toimin Galerie Forsblom -nykytaidegallerian toimitusjohtajana.
3. Olen kiinnostunut hyvästä johtajuudesta ja opiskellut TKK:n avoimessa
yliopistossa muutosjohtajuutta. Omaa johtajuuttani kehitän jatkuvasti mm.
Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmassa.
4. Rentoudun ruoanlaiton parissa, ja ruokapöytämatkailemme säännöllisesti
perheeni kanssa. Vastapainona herkuttelulle pyöräilen töihin, käyn uimassa
Yrjönkadun uimahallissa sekä lenkkeilen Käpylän ja Koskelan metsissä.
5. Poikamme Aapo ja Onni jakavat minun ja puolisoni Harrin kiinnostuksen
kaupunkimatkailuun ja sitä kautta uusiin kulttuureihin tutustumiseen. Erityisesti Japani on koukuttanut koko perheen.
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Valtionavustusten uusi tarkastelu
OKM:n neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck vieraana
Ystävyysseurojen liiton kevätkokouksessa

O

petus- ja kulttuuriministeriö uudistaa kulttuuripoliittisia linjauksiaan ja
tarkastelun kohteena ovat muun muassa
ystävyysseuratyöhön myönnettävien valtionapujen jakoperusteet. Asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus ystävyysseuroille
jo viime vuoden lokakuussa ja nyt neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck OKM:stä oli
kutsuttu Ystävyysseurojen liiton kevätkokouksen (7.4.2016) kuulemaan ystävyysseurakentän näkemyksiä tulevista valtionavustuksia koskevista uudistuksista.

parhaita asiantuntijoita. Työskentely tapahtuu lähes täysin vapaaehtoisuuden pohjalta, minkä todettiin tulevan valtiolle erittäin
halvaksi. Monissa yhdistyksissä on jo vuosikausia tehty mm. kotouttamista. Useiden
seurojen toiminnalla on myös valtakunnallista ulottuvuutta jäsenyhdistysten kautta.
Todettiin, että digitaalisuus on muuttanut valtavasti seurojen toimintakenttää ja
tavoitettavuutta. Tieto kulkee nyt molempiin suuntiin ja mukaan saadaan asiasta
kiinnostuneita oman jäsenkunnan ulkopuolelta mm. Facebookin välityksellä. Täten varsinaisten jäsenten määrä ei enää toimi samanlaisena mittarina kuin aikaisemmin. Digitaalisuus on helpottanut myös taloudellisesti painotuotteiden tarpeen vähentyessä. Kotiin kannettu paperinen jäsenlehti todettiin kuitenkin monen seuran
kantavaksi voimaksi. Ilman lehteä jäädään
myös ilman jäseniä. Yhdistysten jäsenkunta
on usein vähemmän digitalisoitunutta ikäluokkaa.
Itse valtionavun määristä keskusteltaessa yksi kysymys nousi yli muiden: peräänkuulutettiin suurempaa läpinäkyvyyttä ja
tasapuolisuutta valtionapupotin jakoon.
Tilannehan on ollut vuosikausia sellainen,
että yhdelle seuralle (Suomi–Venäjä-seura)

Heti tilaisuuden aluksi Lybeck halusi kuulla seurojen edustajien kantoja siihen, mihin
valtionavustuksia tulisi kohdentaa ja olisiko
syytä päivittää nyt käytössä olevia kriteerejä nykytilannetta vastaaviksi (katso Ystävyysseurojen valtionavustukset, OPM:n julkaisu 2008, www.minedu.fi). Lybeckin kysymys laukaisi vuolaan puheenvuorojen tulvan seurojen esitellessä kilvan aktiviteettejaan.
Kävi selväksi, että ystävyysseuratyö on
tärkeää ja monipuolista yhteiskunnallista
vaikuttamista alueilla, joihin tarvitaan avoimen ja suvaitsevaisen mielen lisäksi runsaasti intohimoa, ideologiaa ja aikaa. Seurat ovat myös usein edustamansa maan
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valtakunnallisestikin kattavasta – yhteiskunnallisesta työstä. Toivottavasti ilta tarjosi runsaasti eväitä tuleviin pohdiskeluihin
ja päätöksiin ministeriön pöytien ääressä.
Paljon työtä on kuitenkin vielä näköpiirissä.
Lopuksi Lybeck kehotti tutustumaan
OKM:n v. 2009 laatimaan julkaisuun Kulttuuripolitiikan strategia 2020, os. www.
minedu.fi. Se voisi olla ohjenuorana toiminnan painopisteitä suunniteltaessa.

myönnetään kahden miljoonan potista
puolet. Lopulle n. 35 seuralle jaettavat potit sietäisivät myös avoimempia perusteluja. Lähes kymmenen vuotta sitten laaditut
kriteerit avustusten myöntöperusteista eivät enää täysin istu nykyaikaan.
Uudistusten kärkihankkeesta, sähköisestä hakumenettelystä, on puhuttu jo pitkään. Sen on arvioitu toteutuvan v. 2017,
mutta mitään varmaa ei Tuula Lybeck vielä aikataulusta voinut sanoa. Oli kuitenkin selvää, että keskustelut ja kannanotot
lisäsivät illan vieraan tuntemusta ystävyysseuroista ja niiden tekemästä – usein

Teksti: Liisa Peake
Puheenjohtaja,
Neuvottelukunta

Nettikonsuli neuvoo kansalaisia Facebookissa
Nettikonsuli on Ulkoministeriön tarjoama uusi neuvontapalvelu kansalaisille. Nettikonsuli muistuttaa ajankohtaisista matkustusturvallisuuteen liittyvistä asioista ja antaa matkustusturvallisuusvinkkejä ja -neuvoja.
Voit esittää palvelun kautta kysymyksiä, jotka liittyvät matkustusturvallisuuteen tai Suomen ulkomailla olevien edustustojen ja Ulkoministeriön konsulipalveluihin.
Nettikonsuli neuvoo, mitä Suomen kansalainen ja pysyvästi Suomessa asuva ulkomaalainen voi tehdä, jos hän on joutunut ulkomailla hätään sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun
sellaisen syyn vuoksi.
Nettikonsuli vastaa kysymyksiin aina mahdollisimman pian. Vastauksissa
nettikonsuli antaa yleistä tietoa konsulipalveluista ja kertoo, miten vastaavanlaisissa tapauksissa tavallisesti toimitaan.
Nettikonsulin tavoittaa osoitteesta:
https://www.facebook.com/Nettikonsuli/
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JÄSENMATKA
VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA,
ILMOITTAUDUTHAN PIAN!
Matkalle toivotetaan tervetulleeksi kaikki Ranskasta sekä Normandiasta
ja Bretagnesta kiinnostuneet. Ohjelmassa on ainutlaatuisen monipuolinen kattaus historiaa ja kulttuuria esihistoriallisista kivimuodostelmista
viikinkeihin ja hurmaavista pikkukaupungeista maailmankuuluun luostarisaareen. Normandian ja Bretagnen maut monipuolisine kalaruokineen
ja Calvadoksineen vievät kielen mennessään. Nähtävyyksiin perehdyttää
matkan asiantuntijaopas, professori Tarmo Kunnas. Kunnakselta ilmestyy
elokuussa 2016 matkakirja ”Hyvää kotiseutua etsimässä”, jossa pohditaan,
kuinka matkailu, varsinkin Ranskassa, voi olla tavallista syvempi kokemus.
Matkalla majoitutaan neljässä eri kaupungissa.

MATKATIEDOT
Matkapäivät: sunnuntai 11.9 – sunnuntai 18.9.2016
Matkan hinta: 1930 € / hlö.
Hinta perustuu majoitukseen 2hh. Yhden hengen huoneesta
lisämaksu 350 € / hlö.
Hintaan lisätään Pamplemoussen ryhmäpalvelumaksu 12 € / hlö.

MATKA SISÄLTÄÄ
Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki
meno su 11.9 HELSINKI – PARIISI CDG 0925 – 1130 AY879
paluu su 18.9 PARIISI CDG – HELSINKI 1900 – 2255 AY874

Bussikuljetukset ja kuljettajan palvelut ohjelman mukaan
Erikoisoppaan ja matkanjohtajan palvelut
Majoitukset Bayeux (2 yötä), Saint-Malo (2 yötä), Vannes (2 yötä) ja Rouen (1 yö)
Buffet-aamiaiset ja paikalliset verot hotelleissa (3*** ja 4****)
Ruokailut mainitusti (3 x lounas, 2 x illallinen, sisältäen juomat)

Matkan ajankohta: 11.-18.9.2016
Matkan asiantuntijaopas, professori Tarmo Kunnas on entinen Suomen Ranskaninstituutin johtaja.
Puh. 050-4285288, tarmo.kunnas@gmail.com
Matkanjohtajana ja tukenasi kaikissa käytännöntilanteissa ja kieliasioissa
toimii ranskan ja suomen kielen taitoinen liiton pääsihteeri FT Rose-Marie Peake.
Puh. 044-5553920, sryl@suomi-ranska.com
Matkan vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pamplemousse Oy.
www.pamplemousse.fi
Lisätietoja myyntipäällikkö Heidi Kilpiä
puh. 09-4551121, heidi.kilpia@pamplemousse.fi
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Käyntikohteiden sisäänpääsyt
Normandian ja Bretagnen kartan kaikille lähtijöille
Matkapaketin postituksen kaikille lähtijöille ennen matkaa

PIKAISET ILMOITTAUTUMISET
Suomi–Ranska-yhdistysten liittoon: sryl@suomi-ranska.com tai 044-5553920.
Matkatoimisto Pamplemousseen: matkat@pamplemousse.fi tai 09-4551121.
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Normandia ja Bretagne
Normandian ainutlaatuiset maisemat ja valo näkyvät erityisesti

Matkaohjelma:

(muutokset mahdollisia)

monien impressionistien maalauksissa ja viikinkien historia puolestaan paikannimissä. Alue on myös kuuluisa toisen maailmansodan tapahtumista sekä tietysti gastronomiastaan, Calvadoksesta ja siideristä. Tällä matkalla Normandiassa vieraillaan toisen
maailmansodan tapahtumapaikoilla, kauniissa rantakaupungeissa Honfleur ja Deauville sekä Jeanne d’Arcin Rouenissa.

Sunnuntai 11.9.2016: Saapuminen

Bretagne sijaitsee niemimaalla ja rajautuu Atlanttiin. Rantavii-

Iltapäivä

Iltapäivä kauniissa Honfleurissa, missä kaupunkikierros. Ajo kohti
Bayeux’n kaupunkia rantakaupunkien Deauvillen ja Trouvillen kautta.
Saapuminen Bayeux’hon ja majoittuminen keskustahotelliin Hotel Le
Bayeux***, 9 rue Tardif, 14400 Bayeux, tél. +33 (0)2 31 92 70 08.

Ilta

Kulttuuri-iltakävely Bayeux’ssa.
Vapaa ja omakustantainen illallinen.

vaa alueella on yhteensä noin 1300 km. Quiberon, Lorient sekä
Vannes huokuvat Etelä-Bretagnen charmia. Matkalla ihmetellään
Carnacin ja Locmariaquer’n kivimuodostelmia. Bretagnea luonnehtii sen kulttuurinen ja historiallinen omaleimaisuus sekä siideri ja letut, les crêpes. Tällä matkalla Bretagnessa kelttiläisyys ja
tarinoita ammentavat kivimuodostelmat ovat suuressa roolissa.
Myös rannat, pienet saaret ja herkulliset merenelävät tulevat tutuiksi.

			

09.25 – 11.30 Finnairin reittilento Helsinki – Pariisi CDG
Bussi vastassa lentokentällä. Ajo kohti Normandiaa ja stoppi maalaislounaalle siideritilalle. Kuulet siiderin ja calvadoksen valmistuksesta,
maistiaisia.

Maanantai 12.9.2016: Sotahistoriaa ja maihinnousurannat
Aamiainen hotellilla.
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Klo 9-18

Koko päivän retki Caeniin ja Arromanches’iin sekä maihinnousurannoille.
Vierailu Caenin rauhanmuseossa ja Arromanches’n sotahistoriallisessa
museossa, Colleville-sur-Mer’n amerikkalaissotilaiden hautausmaalla ja
Pointe du Hoc’ssa. Päivän aikana yhteinen lounas.

Ilta

Omatoiminen illallinen.
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Tiistai 13.9.2016: Kohti Bretagnea – Mont Saint-Michel

Perjantai 16.9.2016: Laivaretki ja oma päivä Vannesissa

Aamiainen hotellilla.
Aamu

Aamiainen hotellilla. Laivaretki Vannesin edustalle aamupäivä/iltapäivä.
Kesto 3h. Vapaa-aikaa Vannesissa.

Huoneiden luovutus ja laukut bussiin.

Yhteinen illallinen Vannesissa.

Ilta
Vierailu Bayeux’n seinävaatemuseossa. Museon seinävaate kertoo Vilhelm
Valloittajan vaiheista 1000-luvun taisteluissa. Ajo kohti Bretagnea ja
seuraava etappi on UNESCO:n perintökohde Mont Saint-Michelin luostarisaari. Vierailu saarella ja luostarissa. Vapaa-aikaa lounastaa ja tehdä
ostoksia.
Iltapäivä

Saapuminen Saint-Maloon. Majoittuminen vanhaan kaupunkiin (intramuros). Hotel Ibis Styles Saint Malo Centre***, 4 Place du Poids du Roi,
35400 Saint Malo, tél. +33 (0)2 99 40 90 24.
Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen.

Lauantai 17.9.2016: Rouen				
Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja laukut bussiin.
Aamu

Paluumatka kohti Normandiaa, matkalla stoppi lounaalle (omatoiminen).

Iltapäivä

Saapuminen Roueniin ja majoittuminen hotelliin*** kaupungin
keskustaan. Kulttuurikävely Jeanne d’Arcin kaupungissa.
Yhteinen matkan päätösillallinen.

Keskiviikko 14.9.2016: Saint-Malo				

Sunnuntai 18.9.2016: Vielä ehtii tutustua Roueniin ja sitten kotiin

Aamiainen hotellilla.
Aamu

Kulttuurikävely Saint-Malossa. Mielenkiintoista nähtävää mm.
kaupunginmuseo ja kirjailija Châteaubriandin hauta.

Iltapäivä

Vapaa-aikaa ostoksiin. Omatoiminen lounas. Omatoiminen ja
omakustanteinen illallinen.

Torstai 15.9.2016: Eteläinen Bretagne				

Aamiainen hotellilla.
Aamu

Huoneiden luovutus ja laukut hotellille säilöön. Vapaa-aikaa Rouenissa.
Omatoiminen ja omakustanteinen lounas.

klo 14.00

Bussi noutaa hotellilta ja kuljetus Pariisin lentokentälle.

19.00 – 22.55 Finnairin reittilento Pariisi CDG – Helsinki.

Aamiainen hotellilla.
Aamu

Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. Aamupäivän vierailuna SaintMalon naapurissa sijaitseva Dinan, keskiaikainen linnoituskaupunki.
Siitä matka jatkuu kohti Bretagnen eteläosaa. Vierailukohteina Carnac
ja megaliitit sekä Locmariaquer. Päivän aikana yhteinen lounas Carnacissa.

Iltapäivä

Alkuillasta saapuminen Vannesiin ja majoittuminen hotelliin Hotel Le
Golfe***, 91 rue Winston Churchill, 56000 Vannes, tél. +33 (0)2 97 4 59 57.
Omatoiminen illallinen.
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Täydellinen matkaohjelma ja matkaehdot löytyvät sivuiltamme
http://www.suomi-ranska.com/toiminta/#matkat

Pamplemousse Oy – Ranskan matkojen erikoistoimisto
Puh. 09- 455 1121 matkat@pamplemousse.fi,
www.pamplemousse.fi
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L’Opéra-Comique

Cercle Français de Kaarina-Piikkiö
20 vuotta

dans le Cercle de Hangö-Hanko

L

e hasard a voulu qu’un nombre de
membres du Cercle franco-finlandais
de Hangö-Hanko ont déménagé vers l’est,
ce qui fait que la plupart des réunions de
celui-ci se déroulent ailleurs qu’à Hanko
actuellement; notre assemblée générale
s’est tenue à Karis cette année.

qu’il influence à son tour la façon de vivre et
de penser, y compris en Scandinavie. Avec
ses dialogues parlés et ses airs chantés il
pouvait transformer la musique, les nouvelles, l’opinion publique et les identités de
son temps, mais aussi éduquer le public et
façonner le goût de celui-ci. Charlotta Wolff
a illustré son récit de pièces de musique, de
paroles des ariettes et de photos des documents autenthiques.
Cette visite très appréciée par les membres nous donne envie de continuer les efforts pour trouver des conférenciers pour
élargir notre connaissance de la France et
son histoire passionnante.

Nous visitons pourtant notre ville natale de
temps en temps, et en avril nous y irons de
nouveau pour y admirer la clarté du printemps. En mai, nous assisterons à la visite
de Mme Jeannette Bougrab, directrice de
l’Institut Français en Finlande, invitée par la
ville de Raseborg.
Nous nous voyons d’habitude une fois
par mois, souvent chez un membre mais
parfois aussi dans un café ou restaurant. On
passe les soirées à s’échanger des nouvelles
et à discuter des actualités locales et mondiales, en français surtout, et en bien mangeant et buvant à la française, si possible.
Parmi les réunions de l’année passée qui
ont eu lieu à Raseborg (Ekenäs et Karis) il y
en a une surtout dont nous gardons un souvenir agréable.
Ce soir-là n’a pas été consacré au bavardage habituel, car nous avons invité
Charlotta Wolff, docteur en histoire après
des études en France et en Finlande, et
chercheur de l’Académie de Finlande à
l’université d’Helsinki. Elle nous a fait une
conférence sur l’opéra-comique français du
dix-huitième siècle et les manières dont ce
genre est influencé par les actualités et le
mode de vie de l’époque, en même temps

Texte: Marika Nöjd
Secrétaire,
Cercle de Hangö-Hanko

Y

hdistyksemme perustava kokous on
pidetty 12.1.1996, jolloin 21 henkilöä
oli läsnä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana oli Mme Maire Marjamäki, joka
toimi myös usean vuoden ajan yhdistyksemme hallituksen puheenjohtajana.

puolille Ranskaa ja Belgiaa. Viimeksi viime
huhtikuussa 2015 Bordeaux’n alueelle ja
sen ympäristöön.
Yhdistyksen monia jäseniä yhdistää
myös innostus ranskan kielen opiskeluun
paikallisessa Kaarinan kansalaisopistossa,
jossa tavataan jopa viikoittain.
Yhdistys palkitsi vuosijuhlassaan hallituksen jäsenet Ritva Valtosen ja Hannu
Laakson kirjalahjoilla. He molemmat ovat
toimineet yhdistyksen hallituksen jäseninä
perustavasta kokouksesta lähtien yhtäjaksoisesti 20 vuotta.

Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista. Erilaisia tilaisuuksia liittyen Ranskan kulttuuriin, ranskalaisuuteen, ranskalaiseen keittiöön ja matkailuun on järjestetty useampia
vuosittain. Yhdistys on järjestänyt vuosien
mittaan myös useita myös yleisölle avoimia luento- ja esitelmätilaisuuksia. Näissä
on esiintynyt monta nimekästä suomalaista henkilöä.
Kaksikymmenvuotisen taipaleen aikana on tehty myös useita ryhmämatkoja eri

Seppo Sihvonen
Puheenjohtaja,
Cercle Français de Kaarina-Piikkiö

Vasemmalta: Ritva Valtonen, puheenjohtaja Seppo Sihvonen ja Hannu Laakso

Une couverture de livret de l'opéra-comique
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Ranskalaista helmikanaa
Tuula Arkio huhtikuun vieraana Club Lyonissa

N

ykytaiteen museo Kiasman pitkäaikaisen johtajan ja taidehistorioitsijan
Tuula Arkion lukemat sitaatit omaelämänkerrallisesta teoksestaan ”Jyviä nokkimassa” herkistivät Club Lyonin läsnäolijat
kuuntelemaan koskettavan hauskoja lapsuudenmuistoja Kaivopuiston ranskalaisen valmistavan koulun ajoilta. Sieltä Arkio sai siemenet elämänpituiseen rakkauteensa Ranskaan ja ranskalaiseen kulttuuriin.

vastavalmistuneena taidehistorian maisterina unelmiensa puhelinsoiton ja kutsun
amanuenssin tehtävään Ateneumiin, jossa työt alkoivat 1968. Vaikka taidehistorian opiskelu ei tuolloinkaan välttämättä valmistanut ammattiin, sen antamat opit loivat luottamusta taiteen merkitykseen ja
vaikutusmahdollisuuksiin. Arkio lähti rohkeasti kollegoineen uudistamaan taidemuseon toimintatapoja luomalla suorat kontaktit taiteilijoihin, joiden teoksia museoon
haluttiin, gallerioiden välikädet ohittaen.
Jyviä nokkimassa -kirjan sivuilla kerrotaan
lukuisista legendaarisista taidemaailman
vaikuttajista ja merkittävistä kotimaisista
ja ulkomaisista taiteilijoista, joista monien
kanssa Arkio ystävystyi ja joihin hän on yhteydessä edelleen. Myös monessa muussa
uudet käytännöt ja tekniset muutokset ovat
muokanneet museotyöntekijöiden toimenkuvia Arkion pitkän uran aikana. Ateneumin
jälkeen Arkio siirtyi Kiasman johtajaksi 1990
ja lopulta hänestä tuli Valtion taidemuseon
ylijohtaja.
Arkion esityksen jälkeen keskustelu kävi vilkkaasti Suomen nykytaiteen tilasta
ja museoista aina Guggenheimia myöten.
Tuula Arkiolta erityishuomiota saavat olemassa olevat museomme ja niiden tulevaisuus. Siitä ja monesta muusta keskustelu
jatkui Lyonin maittavan ranskalaisen illallisen äärellä.

”Tiesin jo silloin, että Ranska on minun
maani. Puolustan sitä aina, jos joku sitä
parjaa”, kirjoittaa Arkio teoksessaan muistellessaan lukuisia nuoruutensa matkoja
Ranskaan. Huolimatta siitä, että modernin
taiteen painopiste siirtyi 90-luvulta lähtien
yhä enemmän akselille New York - Lontoo
- Berliini, Arkion pitkä työura museomaailmassa piti vuosien mittaan yllä yhteyksiä
Ranskaan, ranskalaiseen nykytaiteeseen
sekä ranskalaisiin kollegoihin.
Arkion kertomana kuultiin myös syy illan otsikkoon ”Ranskalaista helmikanaa”.
Museomaailma oli hyvin pitkälle miesvaltaista, ja naispuolisia kollegoita kutsuttiin
helmikanoiksi tai samettitytöiksi 50-luvulla, jolloin nimitys oli otettu käyttöön ensimmäistä kertaa aikakauden pukeutumistyylin mukaan. Arkiolla oli paljon onnea miesten johtaman taidemuseouransa eri vaiheissa. Taidehistorian opiskelijana hän oli
osallistunut professori Aune Lindströmin
suomalaisen kuvataiteen kurssille vuonna
1962. Joitakin vuosia myöhemmin hän sai

Teksti: Liisa Peake
Puheenjohtaja,
Neuvottelukunta
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Kiasman entinen johtaja Tuula Arkio
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Ranskan kesäkurssi

historiallisessa maalaisympäristössä
Actualités françaises -tehokurssi viikolla 32 10.8.-13.8.2016
Kurssipaikka: Tunkelon Isotalo, Längelmäki (Orivesi)
Tavoitteet ja sisältö: Neljän päivän tehokurssilla tarkastellaan tämän päivän ranskalaista elämänmenoa mm. kulttuurin, matkailun ja arkielämän näkökulmista. Valmius puhutun kielen ymmärtämiseen ja suulliseen ilmaisuun lisääntyy, sanasto ja
rakenteet karttuvat, kielitaito aktivoituu tehokkaasti ja monipuolisesti.

Oppimateriaali: Kurssia varten räätälöity, ajankohtaiseen aineistoon perustuva
oppimateriaali jaetaan osallistujille kurssin aikana.

Kohderyhmä: Kurssille voivat osallistua henkilöt, joille ranskankielen perusrakenteet ovat tulleet tutuiksi muutaman vuoden opiskelun aikana, joko hiljattain tai
kauan sitten.

Majoitus: Majoitus ryhmän koosta riippuen 1 tai 2 hengen huoneissa.
Kurssiohjelma Tarkempi kurssiohjelma lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Opetustuntien lisäksi vapaa-ajan ohjelmaa, mm. vierailu Purnu 2016 -taidenäyttelyyn.

Kurssin hinta: 480 € kurssimaksuun sisältyy opetusta 28h, majoitus, täysihoito,
alv. 24% . Maksu suoritetaan 27.07.2016 mennessä, sopimuksesta myös osamaksulla.

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen viimeistään 15.07.2016: kirsti.kontio-ollila@tunkelonisotalo.fi, puh. 040 59 69 105. Varausmaksu 80€.

Tarjoushinta: Hinta on 400€ kun sitova ilmoittautuminen tapahtuu 15.06.2016
mennessä.

Opetus: Koulutuksesta vastaa yrityskouluttaja, Ranskalaisen koulun seniori Huk
Kirsti Kontio-Ollila, SRYL:n kouluttaja vuodesta 1991.

Peruutusehdot: Varausmaksu pidätetään järjestelykuluina mikäli osallistuminen
peruutetaan 27.07.2016 jälkeen. Kurssimaksua ei palauteta mikäli osallistuminen
peruutetaan 03.08.2016 jälkeen.

Lisätiedot: kirsti.kontio-ollila@tunkelonisotalo.fi, puh. 040-59 69 105, www.tunkelonisotalo.fi
Kurssi on 19. SRYL:n kanssa yhteistyössä järjestettävä
Actualités francaises -kurssi
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Kuinka järjestän kulinaarisen ruokaillan ?
T

urun ranskalainen seura on järjestänyt
säännöllisesti vuodesta 1994 lähtien
gastronomisia illanviettoja. Näitä on nyt
pidetty 30 kertaa. Tässä jutussa on tarkoitus antaa vihjeitä ruokailtojen järjestämiseen.

Turun Cerclen edustajat sekä muita frankofiilejä Helsinkiin, residenssinsä keittiöön
toteuttamaan ruokaillan à la Turku. Suurlähettilään seurueeseen kuuluivat Ranskan
Instituutin uusi johtaja Jeannette Bougrab
ja lehdistö-attasea Joël-Robert Ferrand.
Turkulaisten apuna keittiössä oli suurlähetystön keittiö-mestari Alain Bayon.

RUOKAILLOILLA AINA
FRANKOFONIA-TEEMA
Ilta alkaa teeman esittelyllä. Aiheita löytyy:
Ranskan eri maakuntien ruuat, ranskalaisen gastronomian historia, johonkin historialliseen henkilöön liittyvä ruoka, erilaiset raaka-aineet. Turkulaisten ruokailtojen
ideoija ja chef cuisinier on seuran entinen
puheenjohtaja FM Jarmo Kehusmaa, jonka
ranskalaisen keittiön osaaminen on tunnettu myös Turun ulkopuolella.
Tämän vuoden tammikuun ruuan teon
teemana oli Ranskan 1920-luvun suurlähettilään puolison Yseult de Coppet’n kirjoittama keittokirja «Tie miehen sydämeen».
De Coppet’n pariskunta oli kovin kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista. Maurice
de Coppet käänsi suomalaisia klassikkoja ranskaksi ja sai mm. Ranskan Akatemian käännöspalkinnon. Yseult de Coppet teki 1931 Helsingin Yliopistolle lahjoituksen,
jonka varoista myönnettiin palkintoja ranskalaisten kirjojen suomennoksille.
Tieto Turun ruokailloista oli kantautunut suurlähettiläs Serge Mosturan korviin,
ja kun hän oli estynyt tulemaan Turkuun,
kutsui hän helmikuun alussa Kehusmaan,

Muutamia
ruokailtojen teemoja
Cuisine à la normande
Cuisine provençale
Soirée Toulouse-Lautrec
Beaujolais Nouveau & soirée
lorraine
Soirée les femmes dans l’histoire
de la gastromie
Passons à table, menu basé sur
les grands classiques de l’opéra
Menu de la Renaissance
Menu à la Armas J. Pulla
Menu à la Antoine-Augustin
Parmentier
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MENYN ESITTELY, RUOKAAINEKSET JA TEHTÄVIEN JAKO

kiertää ryhmissä antamassa neuvoja ja vihjeitä.

VIINIT

Ruoka-ainekset käydään hankkimassa yhdessä ja kustannukset jaetaan.
Chef cuisinier alustaa illan teeman.
Cerclen tammikuun madame de Coppet illassa kuulimme esitelmän ranskalaisen
gastronomian historiasta Suomessa suurruhtinaskunnan ajoilta nykypäivään. Sama
esitelmä toistettiin suurlähetystössä.
Seuraavaksi chef cuisinier jakaa osanottajat 3-5 hengen ryhmiin, jotka ryhmät saavat jonkin menyn osan kokonaan tai sen
osan yksi-tyiskohdan valmistettavakseen.
Tunnin parin työskentely yhdessä tutustuttaa sinut aikaisemin ehkä kaukaisemmiksi jääneisiin seuran jäseniin. Ruokaillan osanottajamäärä pyritään rajoittamaan
pariinkymmeneen, sillä useasti keittiön koko rajoittaa ryhmien kokoa. Chef cuisinier

Kulinarismin oleellinen osa on viini. Sen
valitseminen niin, että se sopii yhteen menyn kanssa, vaatii asiantuntemusta. Turun
Cerclellä on tässä asiassa määrätty etu, sillä Cerclen nykyinen puheenjohtaja on viinikauppias.

MENU 30 janvier 2016 « Mme Yseult de Coppet »
Cuisine des travaux ménagers de l’École de Topelius.
Hansakatu 2
Soupe de célerie-rave
Oeufs aux queues d’écrevisses
et à la mayonnaise avec gratin de célerie-branche
Poulet à la Marengo

TILA
Tarpeeksi ison keittiön löytäminen ei ole
helppoa. Turun Cercle on saanut suhteellisen mukavasti tilaa paikallisista koulujen
opetus- keittiöistä, joissa on myös melkein
aina tarpeellinen kalusto. Muistakaa hoitaa
tiskaus ja kotitalousopettajalle pullo viiniä !

Teksti: Matti Pösö
Cercle français de Turku

Turun Cerclen joukkue Ranskan Suurlähetystön gastronomisessa illassa,
vasemmalta: chef cuisinier Jarmo Kehusmaa, Cerclen puheenjohtaja Ilkka
Joukanen, varapuheenjohtaja Mari Repo ja Suurlähetystön keittiömestari
Alain Bayon.

Gâteau au chocolat, Chantilly au cognac
Cafè et Palmiers

HS 50 vuotta sitten
keskiviikkona 16.4.1966

Runsaasti Suomi-ylistystä ranskalaisessa julkaisussa
viiteenkymmeneen – numerossa, jota lehti
itse mainostaa taide- ja matkailunumeronaan.
Kotimaista op-linjaa edustaa sisustusarkkitehti Totti Laakson suunnittelema Kameleonttisohva, jolla Vuokko Laakso istuu mietteliään näköisenä. Sohvan käyttö
ei kuitenkaan rajoitu vain tähän op-kevääseen, sillä sen väriä voi – kameleontin tavoin- vaihtaa mielialan mukaan.

Ranskalainen loistojulkaisu ”Plaisir de France”, jonka sekä hinta että sisältö ohjaavat
sen levikin ns. parhaimpiin piireihin, omistaa maaliskuun numerossaan peräti 18 sivua maamme esittelylle sen lisäksi, että
Formes Finlandaises -liikkeen hyllyltä Pariisista löydetyt suomalaiset lasi- ja keramiikkaesineet ovat inspiroineet lehden kansikuvan puhkeamaan ”Suomen väreihin: meren
ja taivaan sineen, metsän vihreeseen, koivunrungon hopeaan”.
Maamme on siten saanut poikkeuksellisen loisteliaan esittelyn - jo yksin mustavalkoisten ja värikuvien luku nousee noin
22

Hels. San. kirjeenvaihtajalta
Pariisi 15.3. Lauri Karen
23

Miekkamies ja runoilija
Trubaduuri Guillaume IX:n värikäs elämä

V

astoin yleistä käsitystä 1100- ja
1200-lukujen Ranskassa eläneet trubaduurit eivät olleet kierteleviä musikantteja, vaan laulettua lyriikkaa säveltäviä runoilijoita. Taustaltaan he saattoivat olla
aatelisia. Myös ensimmäinen tunnettu trubaduuri, Guillaume IX, oli aatelismies ja ritari: hän oli Poitiers’n kreivi ja Akvitanian
herttua. Hänen persoonassaan yhdistyi
kaksi kulttuuria: ritarina hän edusti chanson de geste -kertomusten sotaisia perinteitä, mutta runonsa hän laati oksitaaniksi. Runojen ja sotaretkien lomassa ”suureksi naistennarraajaksi” tituleerattu Guillaume ehti tehdä paljon muutakin.

Toisista ei ole jäänyt historiaan kuin nimi,
toisista ei sitäkään; jäljellä on vain runo ilman tietoa tekijästä. Trubaduureista on toki olemassa kirjallisia lähteitä: vida on pienimuotoinen elämänkerta, razó puolestaan
analysoi runojen syntyä. Tosin vida- ja razó-tekstien välinen raja on häilyvä. Nämä
kaksi tekstityyppiä ovat kuitenkin varsin
epäluotettavia tietolähteitä, sillä ne ovat
peräisin trubaduureja myöhemmältä aikakaudelta. Lisäksi näissä teksteissä trubaduurin elämä sekoittuu hänen runoistaan
poimittuihin yksityiskohtiin ja kirjoittajan
mielikuvitukseen.
Koska Guillaume IX oli aikansa poliittinen vaikuttaja, on hänestä jäänyt useita
merkintöjä historiankirjoihin. Näistä merkinnöistä voimme lukea tämän jalosukuisen ritarin naisseikkailuista, riidoista kirkon
kanssa, sotaretkistä ja ylellisistä juhlista.
Vaikka kaikkea kirjoitettua ei voi vahvistaa
todeksi, piirtyy säilyneistä merkinnöistä kuva sangen värikkäästä persoonasta.

Trubaduurin jäljillä
Sydänkeskiajalla, 1100-luvun tienoilla,
Ranska oli jakaantunut kahteen suureen
kielialueeseen. Pohjoisessa puhuttiin ranskaa ja sen läheisiä kielimuotoja, etelässä
oksitaanin eri murteita. Myös kulttuurillisesti alueet erosivat toisistaan; kun pohjoisessa ylistettiin ritareita sotaisissa chanson
de geste -runoelmissa, etelässä jumaloitiin
aatelisnaisia trubaduurien hienostuneessa
lemmenlyriikassa.
Trubaduurien vaiheiden seuraaminen ei
ole aivan helppoa, sillä tiedot heistä ovat
kadonneet menneisyyden hämärään ja sekoittuneet heistä kerrottuihin tarinoihin.

Viisitoistavuotias lääninherra
Guillaume IX syntyi 22. lokakuuta vuonna
1071. Hänen isänsä oli Gui-Geoffroi, äitinsä Burgundin herttuan tytär Audiarde. Kun
isä vuonna 1086 äkisti metsästysretkellä
sairastui ja kuoli, sai Guillaume hallittavakseen läänitykset, jotka olivat suuremmat
24

Guillaume IX (1071-1127).
Bibliothèque Nationale de France / Wikimedia Commons.

Naistenmies

kuin Ranskan kuninkaalla. Hän oli tuolloin hädin tuskin viisitoistavuotias, lisänimi
”Nuori” säilyikin hänellä läpi koko elämän.
Mahdistaan huolimatta Guillaume oli Ranskan kuninkaan vasalli, ainakin nimellisesti.
Tämä saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta oli kuitenkin mahdollista 1100-luvun taitteen feodaalisessa yhteiskunnassa, jossa
valta perustui lääninherrojen ja heidän vasalliensa välisille henkilökohtaisille uskollisuussuhteille. Pariisista keskusvaltaisesti hallittu Ranska, Aurinkokuninkaan absoluuttisesta vallasta puhumattakaan, oli vielä kaukaista tulevaisuutta.

Elämänkerta, vida, kertoo Guillaumen olleen ”suuri naistennarraaja”. Erään lähteen
mukaan hänellä olisi ollut ristiretkelläkin
mukanaan joukko nuoria naisia, toinen lähde kertoo, että hän olisi perustanut luostarin, jonne hän olisi sijoittanut prostituoituja. Joka tapauksessa Guillaume meni jo
nuorena naimisiin Anjoun kreivin tyttären
Ermengarden kanssa. Avioliitto ei kestänyt
pitkään, ja uudeksi puolisoksi löytyi Toulousen kreivitär Philippa. Avioliitoilla oli poliittinen ulottuvuus, sillä ensimmäinen liitto
takasi rauhan Poitoun ja Angevinsin välillä,
25

matkaamaan vuonna 1076 Roomaan saadakseen kirkollisen tunnustuksen pojalleen. Ristiriidat jatkuivat myöhemmin, sillä trubaduurimme ei papistoa turhaan kumarrellut. Pienempien kärhämien lisäksi
tiedetään kirkon ekskommunikoineen hänet kahdesti, ensimmäisen kerran kun hän
käytti kirkon varoja sotaretkeään varten,
toisen kerran kun hän otti rakastajattaren.
Välejä kirkon kanssa ei parantanut Guillaumen tapa vangita ja karkottaa piispoja, mikäli näiden toiminta kävi liian häiritseväksi.

Miekkamies
Tilanteen vaatiessa Guillaume tarttui miekkaan. Näitä tilaisuuksia tarjoutuikin varsin
usein ristiretkien ja valtataistelujen repimässä maailmassa. Aikalaisteksteissä Guillaumea kunnioitetaan suurena sotapäällikkönä. Sotilaallisille johtamistaidoille olikin
käyttöä, sillä hän joutui heti valtansa alkuvaiheessa kamppailemaan vasallejaan vastaan, ja hän osallistui myös aikansa muihin
valtataisteluihin.
Vuonna 1101 Guillaume suuntasi ristiretkeläisarmeijan mukana itään. Ottaen huomioon kertomukset hänen naisseurueestaan ja suhteestaan kirkkoon, ei ristiretkeen liene liittynyt mitään kovin suurta uskonnollista vakaumusta. Toisaalta kirkon
ote tuon ajan yhteiskunnasta tuskin salli
sodasta kieltäytymistä, mutta pääsihän siinä samalla näkemään maailmaa. Sitä paitsi sotatoimet epäonnistuivat katastrofaalisesti: ristiretkeläiset joutuivat väijytykseen,
joka päättyi verilöylyyn. Eräänä harvoista
henkiin jääneistä Guillaume pakeni tovereidensa kanssa ja erittäin vaikeiden vaiheiden jälkeen saapui Antiokiaan. Hän osallistui vielä taisteluihin ja kävi Jerusalemissa.
Poitiers’hen Guillaume palasi seuraavana
vuonna. Mutta myöhemmin hän nousi vielä voitokkaasti uskonsotien taistelukentille.

Guillaume tunnettiin myös sotapäällikkönä. Bibliothèque Nationale de France /
Wikimedia Commons.

toinen mahdollisti otteen Toulousen kreivikunnasta. Otteen Toulousesta Guillaume tosin myöhemmin menetti. Hän menetti myös toisen vaimonsa, koska otti rakastajakseen Châtellerault’n varakreivin vaimon, joka tunnetaan nimellä Dangeroisa,
”Vaarallinen”. Eräässä taistelussa Guillaume kantoi kilpeä, johon oli maalattu kuva
rakastajattaren vartalosta. Omien sanojensa mukaan hän näin johdatti Dangeroisan
taisteluun, aivan kuten Dangeroisa oli johdattanut hänet makuuhuoneeseensa. Kaikkia Guillaumen rakastajattaria ei tunneta
nimeltä, mutta se tiedetään, että molemmat entiset vaimot vetäytyivät luostariin.

Kirkon kiistakumppani
Jo Guillaumen syntymä aiheutti ristiriitoja
uskonnollisten piirien kanssa. Vanhempien
verisukulaisuus pakotti isä Gui-Geoffroin
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Huvittelija

Jälkeläiset

Loisteliaat juhlat ja hauskanpito olivat osa
Guillaumen elämää. Hän rakasti juttujen
kertomista, ystäviensä hauskuttamista ja
piloja. Mukaan kuului aatelismiesten välinen leikkimielinen kilpailu. Kilpakumppaneista muistetaan erityisesti hänen vasallinsa Èble II de Ventadour, jonka kanssa
Guillaume kilpaili paitsi pöydän antimien
runsaudessa, ilmeisesti myös runoudessa.
Saattaa nimittäin olla, että Èble oli trubaduurina lääninherransa Guillaumen edeltäjä, mutta säettäkään ei Èbleltä ole jäänyt
todisteeksi.

Guillaume IX kuoli 10. helmikuuta 1127. Hän
ei ollut sukunsa ainoa merkkihenkilö, sillä
monet hänen jälkeläisistään ovat jättäneet
nimensä, eivät ainoastaan Ranskan, vaan
myös Englannin historiaan. Näistä jälkeläisistä tunnetaan erityisesti hänen lapsenlapsensa poika. Pojan sisarpuoli, Marie de
France, ei aivan tuntematon ole tosin hänkään. Esi-isänsä tapaan poika oli runoilija.
Häneltä on säilynyt vain kaksi runoa, joista
toinen on kirjoitettu isoisoisän runokielellä
oksitaaniksi, toinen ranskaksi. Toisin kuin
esi-isänsä, tämä jälkeläinen ei jäänyt historiaan trubaduurina, vaan ritarina ja kuninkaana. Jälkimaailma, tai ainakin jokainen
Robin Hoodinsa lukenut, tuntee nimen Rikhard Leijonamieli.

Runoilija
Jälkimaailma tuntee Guillaumen kuitenkin paremmin runoilijana kuin aatelismiehenä, naistennaurattajana tai ritarina. Häneltä on säilynyt yksitoista runoa. Runojen
aihepiiri ei ole pelkästään sitä, mitä trubaduurien taiteessaan yleensä oletetaan käsittelevän, siis ylhäisen aatelisnaisen jumalointia, vaan niiden teemat vaihtelevat kaksimielisistä arvoituksellisiin. Eräässä taistelussa Guillaume haavoittui vakavasti, ja on
mahdollista, että hän kirjoitti kaikkein liikuttavimmat säkeensä haavoittumisensa
jälkeen. Runossa hän jättää hyvästejä maailmalle, kymmenvuotiaan poikansa kohtalosta murheissaan. Arvoituksellinen Farai
un vèrs de dreit nïen, ”Teen runon aivan tyhjästä”, on sittemmin antanut aiheen lukuisiin tulkintoihin ja selitysyrityksiin. Vaikka
trubaduureilla tavallisesti oli palveluksessaan teostensa laulamiseen erikoistuneita
taiteilijoita, joita kutsuttiin jonglööreiksi,
Guillaume kykeni itse esittämään teoksiaan
ja usein tekikin niin.

Teksti: FM Jari Nummi
FM Jari Nummi on erikoistunut trubaduurirunouteen ja toimii tutkijana nykykielten laitoksella Helsingin yliopistossa. Miekkamiehenä hän toimii Miekkailuseura Habdassa ja
on erikoistunut kalpaan.
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Former l’esprit et le cœur
Lapsuus ja kasvatus 1700-luvun Ranskassa

M

oderni lapsuus ja siihen liitetyt arvot,
kuten viattomuus ja herkkyys, tuntuvat meistä itsestään selviltä. Lapsuus on
kuitenkin käsite, joka on eri aikoina ja eri
kulttuureissa nähty hyvin monella tapaa.
Vaikka muutos oli vaiheittainen, merkittävä käänne tapahtui valistusajalla: kasvatuksen merkityksen lisääntyminen kiinnitti huomion myös lapsuuteen.

Kuva "La Belle et la Bête"-sadusta
kokoelmateoksesta Contes des fées,
tirés de Perrault, de Mme d'Aulnoy et
de Mme Leprince de Beaumont vuodelta 1860. Ei tietoa kuvittajasta.
Bibliothèque nationale de France.
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Historiantutkijat ovat pyrkineet määrittelemään, milloin ja miten moderni lapsuus oikeastaan syntyi, mutta tutkimusta vaivaa
helposti yksinkertaistaminen. Osa tutkijoista on korostanut lasten välinpitämätöntä,
jopa julmaa kohtelua keskiajalla (noin 500–
1500 jKr.). Valistuksen aikakausi puolestaan
näyttäytyy monelle tutkijalle modernin
lapsuuden kehtona, ja etenkin ranskalais
filosofi Jean-Jacques Rousseauta (1712–
1778) pidetään modernin lapsen ”isänä”.
Vastakkainasettelu keskiajan ja valistuksen
välillä voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta liiallinen yksinkertaistaminen vääristää kuvaa menneisyydestä. Suhtautuminen lapsuuteen muuttui vähitellen
1700-luvun aikana – kyse ei ollut vaiheesta toiseen siirtymisestä vaan kerroksittaisuudesta, jossa ymmärrys ja tieto kasvoivat
vanhojen, osittain keskiajalle juontuvien
käsitysten päälle.

Järjen aikakausi
1700-luku oli Ranskassa ensisijaisesti valistuksen aikakautta: usko järkeen ja rationaalisuuteen läpäisi koko yhteiskunnan.
Usko ihmisen kykyyn kehittää itseään järjen avulla kiinnitti valistusfilosofien huomion kasvatukseen, jonka ajateltiin olevan keino valistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kasvatuksen merkityksen lisääntymisestä kertovat lukuisat
1700-luvun aikana julkaistut pedagogiset
ja didaktiset tekstit. Samalla huomio kiinnittyi uudella tavalla lapsuuteen ja lapsiin.
Keskiajalla lapsuus ei ollut kulttuurisella tasolla tarkasti määritelty, sillä lapset omaksuivat jo varhain aikuisuuteen liittyviä tapoja ja esimerkiksi työnteko aloitettiin nuorena. Tässä mielessä lapsuus ja aikuisuus olivat lähellä toisiaan. Toisaalta lapset omaksuivat työntekoon ja kodinhoitoon liittyviä
velvollisuuksia vaiheittain, mikä osoittaa
myös tietoisuutta lasten eri kehitysvaiheista. Kuitenkin vasta valistuksen aikana lapsuus alkoi kehittyä omaksi, erityiseksi elämänvaiheekseen.
On silti tärkeää huomata, että lapsuuden merkitys valistuksen aikana tuli nimenomaan kasvatuksen kautta: pedagogien
katse oli edelleen tulevassa aikuisessa, joka lapsesta kasvaisi. Keskeinen kysymys
olikin se, miten lapsesta voitaisiin kasvattaa järkevä, rationaalinen aikuinen eikä esimerkiksi lasten leikkimistä tai onnellisuutta pidetty tärkeänä samalla tavalla kuin
nykyään. Pedagogisten kirjailijoiden tai lasten kasvattajien, opettajien tai vanhempien,
tavoitteena ei ollut lapsen henkilökohtainen hyvinvointi vaan laajemmin yhteiskunnan hyödyttäminen oikeanlaisia kansalaisia kasvattamalla. Vaikka lapsuudesta tuli
aiempaa tärkeämpi elämänvaihe ja lapsuudesta oltiin yhä enemmän kiinnostuneita,

Kuva "La Belle et la Bête"-satuun vuodelta 1874. Kuvitus Walter Crane.
Wikimedia Commons.

lapsuuden merkitys syntyi edelleen suhteessa aikuisuuteen.

Kasvatusta lastenkirjojen avulla
Keskeinen osoitus lapsuuden merkityksen muuttumisesta oli lastenkirjallisuuden eriytyminen omaksi kirjallisuudenlajikseen 1700-luvun aikana. Vaikka esimerkiksi Charles Perrault’n (1628–1703) sadut
olivat jo aikaisemmin vedonneet kaikenikäisiin lukijoihin, lastenkirjallisuuden
katsotaan alkaneen vasta, kun kirjailijat alkoivat kirjoittaa nimenomaan lapsilukijalle.
Lapsilukijan erillisyys ja erityisyys suhteessa aikuislukijaan alettiin tiedostaa 1600luvulla ja 1700-luvulla kiinnitettiin yhä
enemmän huomiota eri-ikäisten lukijoiden tarpeisiin, kykyihin ja intresseihin. Yksi
ensimmäisistä ranskalaisista lastenkirjailijoista oli Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711–1780), jonka Magasin des enfans -teos (1756) tunnetaan etenkin sen
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”La Belle et la Bête” -sadusta. Leprince de
Beaumont lainasi sadun Madame de Villeneuvelta (1695–1755), jonka alkuperäinen
tarina oli huomattavasti pidempi. Leprince
de Beaumont’n tekemät muutokset, kuten
suorien seksuaalisten viittausten poistaminen ja sadun opettavaisuuden korostaminen, kertovat lapsilukijan uudenlaisesta
huomioimisesta.
Leprince de Beaumont korosti teksteissään sitä, että lapsilukijan tuli myös viihtyä
teosten parissa. Lapsen viihtyminen ei kuitenkaan ollut tärkeää lapsen itsensä kannalta vaan kyse oli jälleen kasvatuksesta
ja haluttujen arvojen siirtämisestä lapsilukijalle, sillä hänen mukaansa lapsi omaksuisi opetuksen paremmin, jos tämä myös
nauttisi siitä. Samalla kuitenkin Leprince
de Beaumont, kuten monet muutkin ajan
pedagogit, suhtautui kriittisesti satuihin ja

niiden sisältämiin ihmeisiin. Satuja pidettiin lasten kannalta vaarallisina, sillä niitä pidettiin monitulkintaisina ja lasten tekemiä tulkintoja oli hankala kontrolloida.
Etenkin taikuutta ja ihmeitä pidettiin vaarallisena, sillä niihin sisältyy aina muutoksen mahdollisuus, jota etenkin ryysyistä
rikkauksiin -sadut korostivat. Halu suojella lasta vääränlaisilta vaikutteilta osoittaa
myös jo ymmärrystä lapsuuden erityisyydestä.
Leprince de Beaumont ratkaisi ongelman sitomalla sadut opettajan ja oppilaiden välillä käytyihin dialogeihin, joissa sadut ja varsinkin niiden opetukset käydään
perinpohjaisesti läpi. Esimerkiksi keskustelussa sadusta ”La Belle et la Bête” korostuu Bellen halu uhrautua isänsä puolesta
ja se, kuinka tämä hyvä teko palkitaan lopussa. Taikuus ei myöskään ole Magasin

Kuva "La Belle et la Bête"-sadusta Jeanne-Marie Leprince de Beaumont'n teoksesta Magasin des enfans. Painos vuodelta 1883. Kuvitus Gustave Staal.
Bibliothèque nationale de France.
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des enfans -teoksessa kaikkivoivaa vaan ainoastaan yksilöllinen pyrkimys ja oma tahto auttavat huonojen vaikutteiden ja pahan
voittamisessa. Esimerkiksi haltijat eivät voi
lahjoittaa järkeä tai muita hyveitä, vaan ne
on ansaittava itse. Toiveet rikkauksista tai
aseman radikaalista muuttumisesta johtavat saduissa lähinnä suurempaan epätoivoon. Lastenkirjojen perimmäinen tarkoitus olikin kasvattaa lasta kirjailijan oikeaksi
katsomien arvojen mukaisesti.

kuin ”La Belle et la Bête” -sadun merkitys
on muuttunut ideaalin, nöyrän naisen kertomuksesta saduksi kaiken voittavasta rakkaudesta, myös lapsuuden merkitys on
muuttunut modernille aikakaudelle tultaessa. Lapsuuden kaltaisten ilmiöiden ja käsitteiden universaalin luonteen haastaminen auttaa laajentamaan ajattelutapaamme. Tutkimuksen avulla emme opi ainoastaan menneisyydestä vaan myös siitä, mihin omat käsityksemme ja periaatteemme
pohjautuvat.

Lapsuus historiantutkimuksen
kohteena

Teksti: HuK Suvi Holttinen

Osa keskiaikatutkijoista on katsonut, että
esimerkiksi korkea lapsikuolleisuus ja julmat tavat, kuten kapalointi, kertovat tuon
ajan vanhempien välinpitämättömyydestä
lapsia kohtaan. Kuitenkin suurin osa historiantutkijoista on osoittanut, että myös
tuona aikana vanhemmat välittivät lapsistaan ja etenkin Ranskan eliitin keskuudessa lapsen syntymä oli merkittävä tapahtuma, sillä se merkitsi perheen ja suvun jatkuvuutta.
Lapsuuden historiantutkimuksen ristiriitaisuudet johtuvat osittain eri näkökulmista. Essentialistit pyrkivät yleensä korostamaan biologiaa ja jatkuvuutta lapsuutta määrittävänä tekijänä. Tällöin tutkimus kohdistuu nimenomaan lapsi–vanhempi-suhteisiin, joissa katsotaan tapahtuneen hyvin vähän muutosta. Konstruktionistit puolestaan korostavat lapsuuden
konstruktiivista luonnetta – vaikka lapsuus määritellään biologisen epäkypsyyden kautta, niin se, minkälaisia merkityksiä
sille annetaan, on historiallisesti muuttuva
tekijä. Tätä kautta lapsuudesta tulee myös
perusteltu ja oikeutettu historiantutkimuksen kohde – lapsuus ei ole universaali vaan
historiallisesti rakentunut käsite. Samoin

HuK Suvi Holttinen opiskelee Helsingin yliopistossa historiaa ja valmistelee gradua, jonka aiheena on lapsuus ja kasvatus
1700-luvun Ranskassa.

31

Unelmana maailma ja pala Suomea
L

oppukesästä 2011 tapasimme Pariisin
Suomi-koulun oppilaita, opettajia ja
vanhempia Eiffel-tornin juurella. Haastattelimme silloisia 17-vuotiaita puoliksi suomalaisia Emilie Chauvinia ja Axel Zeitounia, ja juttu heistä julkaistiin Fran–Su-lehdessä keväällä 2012. Tämän tapaamisen
jälkeen on Emilien ja Axelin elämässä tapahtunut paljon.

- Tämä on ollut minun paikkani! naurahtaa
Emilie.
Axel on Ranskaan paluun jälkeen hakenut kouluun ja opiskelee sekä käy töissä samanaikaisesti saksalaisessa firmassa
(Dachser) logistiikan puolella.
Axel on hakenut vaihto-oppilaaksi
Yhdysvaltoihin ja odottaa parhaillaan tietoa
hyväksymisestään kouluun.

- Muistan miten silloin jo haaveilin au pair
-työstä USA:ssa. Unelmani toteutui ja lähdin yo-kirjoitusten jälkeen Yhdysvaltoihin ja
sieltä Meksikoon vapaaehtoistyöhön, Emilie kertoo.

Suomen luonto vei sydämen
Kahdesta kotimaasta nuorten on helppo
kertoa mieluisimmat ja harmittavimmat
puolet.

Myös Axelin suunnitelmat ovat menneet
toiveiden mukaan.

- Ehdottomasti parasta Suomessa on turvallisuus ja luonto. Täällä Tampereella voi
turvallisesti kulkea illalla yksin kotiin. Pariisissa et voi sitä tehdä, Emilie huokaisee.

- Haaveilin Suomeen paluusta ja armeijaan
menosta. Armeijaan pääsinkin ja palvelusaikani vietin Kainuun prikaatissa, Axel kertoo. Armeijan jälkeen Axel palasi Ranskaan
opiskelemaan.

- Ja sitten tämä Suomen upea luonto! Muutaman kilometrin päästä keskustasta löytyy
umpimetsää, hän jatkaa.

Emilie halusi toteuttaa äitinsä ja mumminsa pitkäaikaisen toiveen tutustumisesta
äidin kotimaahan ja niinpä hän haki Suomeen opiskelemaan vuonna 2013.

- Täällä on niin helppo liikkua. Voi pyöräillä
ja lenkkeillä.

- Tampereelle tärppäsi ja pääsin opiskelemaan kansainvälistä liiketaloutta. (Bachelor
in Business Administration, TAMK)

Oikealla: Emilie Koskarin kauppakeskuksessa Tampereella.
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Axel on taas mieltynyt Suomen vastakkaiseen vuodenaikaan. - Ehdottomasti kaipaan Suomen huurteista ja rauhallista talvea. Sitä ei Ranskasta löydy. Suomesta molemmat nuoret jäävätkin kaipaamaan erityisesti luontoa.

- Ihmiset ovat tehokkaita ja energisiä, asiat
hoituvat ajallaan.
Vaikka luonto on Suomessa parasta, sää ei
aina miellytä.
- Miinuksen puolelle menee sää. Nämä
kaksi talvea ainakin Tampereella ovat olleet
tosi huonoja ja kesälläkin on ollut kylmää.

- Kaipaan kesää ja mökkeilyä. Vaarin mökillä Naantalissa on kivaa olla ja samoin suvun mökillä Saariselällä, Emilie kertoo.

Herrasmiehiä ja viheltelijöitä

Suomen luonnon lisäksi arjen sujuvuus ja
varmuus miellyttävät nuoria.

Axel on mieltynyt ranskalaisten sosiaaliseen elämään sekä sen merkityksen korostamiseen. Yhdessäolo ja ystäväpiiri ovat
Ranskassa tärkeitä ja suuri osa vapaa-ajasta vietetään kavereiden kesken. Hänen vapaa-aikansa kuluukin ystävien kanssa.

- Viranomaisasiat toimivat todella hyvin ja
tehokkaasti. Kaikki on organisoitu niin hyvin! Axel on Emilien kanssa samaa mieltä
suomalaisten järjestelmällisyydestä.

Axel astumassa palvelukseen vuonna 2013 kesällä Kajaanin prikaatissa.

Suomalaisiin tutustumisen vaikeuden Emilie ja Axel mainitsevat molemmat harmittavaksi piirteeksi suomalaisissa.

- Suomalaisten joukkoon ei tahdo päästä
mukaan. Ja sitten suomalaisilta nuorilta
puuttuu kohteliaisuus, Emilie lisää.
- Miehet menevät ovista ensin ja muutkin
hyvät käytöstavat ovat hukassa.
Toisaalta suomalaisten miesten rehellisyys
ja luotettavuus vetoavat Emilieen.
Ranskalaisten miesten käytöstavoissa onkin yksi epämiellyttävä piirre.
- Pariisissa pojat ja miehet viheltävät perään, Suomessa taas katsotaan pitkään ja
kaukaa.
Pariisissa voidaan kysellä puhelinnumeroa,
mutta ei ollenkaan ole varmaa, soitetaanko. Kun suomalaiselle antaa numeron, niin
hän soittaa varmasti.

Axel Moskovassa tänä keväänä.
Axel toivoo jonakin päivänä voivansa työskennellä myös Suomessa ja odottaa innokkaana kutsua kertausharjoituksiin. Emilie
on varma siitä, että hän tulee työskentelemään muualla kuin Ranskassa tai Suomessa.

Suomalainen mies arvostaa naista paremmin kuin ranskalainen.

Tulevaisuus
- Suomessa on ollut tosi mukava olla, mutta
en haluaa jäädä, tuumii Emilie. Kesän vietin
Pariisissa kotona ja syksyllä lähdin puoleksi vuodeksi opiskeluvaihtoon Barcelonaan.
Tällä hetkellä olen Chilessa ja teen opiskeluuni kuuluvaa työharjoittelua. Graduakin
olisi tarkoitus kirjoittaa.

- Tai ei kai koskaan saa sanoa ei koskaan,
naurahtaa Emilie.

Teksti: Jatta Heikkinen &
Markku Sandberg

- Suomeen tulen noin vuoden päästä lyhyeen opiskelujaksoon.
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Kuvat: Markku Sandberg &
Axel Zeitounin kotiarkisto
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Un tout petit coin de francophonie
"Tu sais, mon père, lorsqu’on se promenait sur la rue, quand
j’étais plus jeune, puis qu’il voyait quelqu’un s’en venir vers
nous, il savait pas quelle langue il parlait ; tout d’un coup il
se tournait puis il parlait en anglais. On parlait anglais nousautres, ok. C’était l’affaire polie à faire. Tu t’imagines ? "
L. (oct. 2014)

D

octorant en sociolinguistique, je travaille en Acadie, région francophone
minoritaire du Canada, où j’étudie les discours sur les langues et les pratiques linguistiques qui circulent dans l’enseignement du français. C’est un hasard de rencontres qui m’a conduit jusqu’à l’Université d’Helsinki pour y donner un cours d’un
quadrimestre sur les politiques linguistiques. Un séjour éphémère de quelques
semaines, comme on en fait quelques fois,
où l’on pose ses valises dans une ville inconnue, un pays inconnu, pour y parler de
ce qu’on connait…

problématiques que j’étudie. Une manière
sûrement de me rassurer quant à l’intérêt
global de mes recherches. Je ne suis pas sûr
d’y parvenir réellement, mais je crois que
de situations différentes peuvent émerger
des questions et des réflexions communes.
Le nom « Acadie » désigne une région de
l’extrême est du Canada, dans les actuelles
Provinces Maritimes. En 1604, les français
ont posé le pied pour la première fois sur
cette terre – depuis longtemps déjà habitée
par les Micmacs. Cette province fut colonisée – sans grand empressement – pendant
environ un siècle par la couronne de France.
Puis elle céda – sans grands remords –
ce territoire à l’Angleterre, à l’issue d’une
guerre. C’était en 1713, le traité fut signé à
Utrecht. En 1763, après une autre guerre,
la France céda le reste de ses possessions
continentales américaines. C’était à Paris.
Voltaire l’avait dit, pourquoi se battre pour
quelques arpents de neige ?
Pour les Acadiens, les 50 ans qui séparent
ces deux traités furent une période de cohabitation relativement pacifique. Ils refusaient de prêter allégeance à la couronne

En France, on ne connait de l’Acadie que
la chanson de Michel Fugain (Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes, vont danser,
vont chanter sur le violon…), en Finlande,
rien. Je ne caricature qu’à peine et après
tout, quoi de plus normal ? Et je me suis
demandé longuement pour quelle raison
des Finlandais s’intéresseraient-ils à ce que
j’avais à leur dire de l’Acadie… Souvent,
quand je communique, j’ai dans un coin
de la tête le désir de rendre universelles les
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britannique, et tout autant, ils refusaient
la résistance au nom de la France. Mais dès
1755, la guerre couvant en Europe, ils devinrent suspects aux yeux des Anglais qui
commencèrent à les déporter. Resté célèbre sous le nom de Grand Dérangement,
cet épisode marque la mémoire commune
acadienne. La France, elle, ne revint jamais
réclamer aux Anglais les forêts d’Acadie, et
les francophones qui y restèrent furent progressivement minorisés. Exclues de la politique comme des échanges économiques,
les populations francophones vivaient dans
une relative autarcie. Mais lorsque, dans la
deuxième moitié du 19e siècle, les Anglais
formèrent le projet de les assimiler (en imposant notamment des écoles publiques
anglophones et non-religieuses), ils éveillèrent une conscience citoyenne nouvelle. Ce
mouvement de constitution d’une société
civile, comme l’appelle le sociologue et philosophe Joseph-Yvon Thériault, se concrétisa par la création d’associations de défense des droits, d’institutions scolaires primaires, secondaires et supérieures, d’une

presse écrite. On organisa une dizaine de
Conventions Nationales Acadiennes, qui réunirent quelques milliers de dignitaires et
notables acadiens pour prendre en main
leur avenir politique, on inventa un drapeau, on choisit un hymne (ave maris stella), on posa la date d’une fête nationale
(le 15 août). On commémora des auteurs
(Henry Longfellow), des figures mythiques
(L’Evangéline), des dates symboliques
(1755).
Ainsi naquit en quelques générations
une identité commune forte qui, au fil du
temps, s’est cristallisée autour de la question linguistique. Aujourd’hui, l’Acadie n’est
toujours pas un territoire administratif officiel du Canada. Pour l’essentiel, les francophones habitent le Nouveau-Brunswick.
Mais leur lutte n’a jamais cessé. Ils obtiennent que les systèmes scolaires francophones et anglophones soient séparés ;
en 1969, que la province soit officiellement
bilingue puis, plus tard, que les établissements de santé francophones et anglophones soient séparés aussi. En 2016, c’est

Acadieman de Dano Leblanc (c) Productions Mudworld, 2011
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toujours l’unique province officiellement
bilingue du Canada.
Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick,
la ville de Moncton est au cœur de la lutte
pour les droits linguistiques. Elle est à la
fois le principal centre urbain acadien et
la principale zone de contact entre francophones et anglophones. Depuis les années
90, l’environnement socioéconomique de
l’agglomération est caractérisé par une importante migration des populations acadiennes venant du reste de la province. Les
francophones représentent environ 35% de
la population de la ville. Produit de son histoire, le paysage linguistique de Moncton
est très hétérogène. S’y côtoient au moins
trois ensembles de pratiques linguistiques.
Un acadien dit « traditionnel » apporté par
les colons français et qui survit aujourd’hui
dans quelques éléments parcellaires (accent, lexique, formes grammaticales…) ;
un français normatif, appelé « standard »
et fondé sur un modèle venu en partie de
France, qui se développe à travers les institutions, les médias et les ouvrages de

référence ; et un français vernaculaire qui
concentre sur lui les débats. On appelle ce
vernaculaire le chiac, formé sur une base
syntaxique et grammaticale française, il intègre du lexique anglais, accordé en français (cf. Figure 1, ci-dessous). Il s’agit en fait
d’un continuum de pratiques linguistiques,
des moins au plus anglicisées ; et malgré
le fait qu’il n’y ait aucun manuel de chiac,
il n’en existe pas moins une grammaire tacite du chiac, qui ne se forme pas n’importe
comment.
Cette langue, qui s’est formée au contact
de l’anglais, représente aux yeux de certains le symbole de la domination persistante des Anglais, qui pénètrent jusque
dans les foyers, la langue des Acadiens.
Pour ceux-là, le chiac est un pas vers l’assimilation des populations francophones,
mais pour d’autres, il est un marqueur
identitaire qu’il est important de revendiquer. Le problème, peut-être, c’est que peu
de gens considèrent le chiac comme une
langue légitime et souvent, on lui refuse le
statut de langue. Ce qui est vrai dans bien
des domaines l’est aussi en linguistique : on
nie au mélange le droit même d’exister. Le
chiac n’est ni de l’anglais, ni du français, ce
serait là son vice.
La citation introductive de ce texte est
celle d’une professeure de français de l’Université de Moncton. Elle me parlait de son
enfance dans une société diglossique qui
faisait de l’anglais la langue de prestige.
Or, la société acadienne contemporaine est
doublement diglossique, elle établit – et
institutionnalise – une différence de prestige entre le chiac et un français normatif appelé « standard ». Ainsi, alors que la
situation des francophones en Acadie est
peut-être aujourd’hui plus protégée qu’elle
ne le fut jamais dans son histoire, la stigmatisation de leurs parlers, elle, perdure. Ceci
développe chez beaucoup de gens ce qu’on

Drapeaux flottant à l’entrée de l’Université de Moncton (de gauche à droite, drapeau de l’Université, de l’Acadie, du Nouveau-Brunswick, et du Canada).
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Paysages d’Acadie : la dune de Bouctouche
appelle une « insécurité linguistique ». C’est
dire que derrière chaque prise de parole se
cachent des hontes et des blessures, des
silences. Cette insécurité est d’autant plus
forte, que le fossé perçu qui sépare les pratiques linguistiques quotidiennes de la variété idéalisée est grand.
Pour la professeure de mon introduction, comme pour ses collègues, se pose
une question brulante : comment gérer la
diversité linguistique alors qu’elle recouvre
des thématiques sociales, politiques, identitaires, si profondes ? Voilà l’enjeu de mon
travail à l’Université de Moncton, en Acadie.
J’ai posé mes valises en Acadie comme
je les ai posées en Finlande : sans connaitre
le milieu que j’abordais. En discutant, en
voyageant, en communicant en Finlande,

j’ai rencontré des situations qui faisaient
écho à celles de l’Acadie : des situations de
rapports de force, où se pose la question de
la légitimité de certaines pratiques linguistiques – et des locuteurs, catégorisés en
fonction de celles-ci. C’est pourquoi, si effectivement aucun questionnement n’est
universel, peut-être du moins, certains
mots, certaines notions, certaines images,
certaines situations peuvent-elles évoquer
notre quotidien, à travers des phénomènes
sociaux qui ne sont jamais vraiment les
mêmes, mais jamais totalement différents
non plus.

Texte et photos: Samuel Vernet
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Jäsenyhdistykset
Paikallisyhdistykset

Erityisyhdistykset

Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry
Cercle franco-finlandais de Helsinki –
Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry
Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Etelä-Karjalan Suomi-Ranska yhdistys ry
Ikaalisten Ranska-Suomi -yhdistys ry
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Cercle Français de Pori ry
Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry
Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry
Cercle franco-finlandais de Tampere ry
Cercle français de Turku ry
Cercle franco-finlandais de Vaasa ry
Cercle franco-finlandais de Valkeakoski ry

Association AMOPA de Finlande
ENA ry (Ecole Nationale d'Administrationin entiset
suomalaiset oppilaat)
Lääkäriseura Coccyx ry
Ranskalaisen koulun ystävät ry
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry
Ranskalaisen koulun Seniorit ry
Marcel Proustin ystävät ry
Ranskalais-suomalainen kauppakamari ry /
Suomen osasto
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura ry

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

Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande
Tel. + 358 44 555 3920
sryl@suomi-ranska.com
www.suomi-ranska.com
www.facebook.com/suomiranska
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