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KALENTERI 2017 – SRYL 70 VUOTTA:
À VOS AGENDAS !
KERRAN KUUSSA TAPAHTUU
Club Lyonit jatkuvat normaalisti käynnistyen heti alkuvuodesta
Rendez-vous francophone -tapaamiset jatkuvat, ja ne pidetään tuttuun tapaan noin kerran kuussa Helsingin keskustassa

ALKUVUOSI
Actualités françaises 20 -kielikurssi järjestetään tammi-helmikuussa
2017 (ilmoittautuminen 30.12.2016 mennessä, lisätietoja lehden sivulta 21)

KESÄ
14.-15.6.2017 suunnitteilla suurelle yleisölle avoin Ranskan historian
symposium Helsingin yliopistolla, Metsätalo sali 1 (Unioninkatu 40)
28.6.-2.7.2017 liiton juhlavuoden erikoismatka Luksusta, muotia ja
historiaa Euroopan muotimekassa – Srylin ylellinen matka Pariisiin (ilmoittautuminen 20.1.2017 mennessä, lisätietoja lehden sivuilta 8-11)

AJANTASAISET TIEDOT LIITON TOIMINNASTA LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME (WWW.SUOMI-RANSKA.COM) JA FACEBOOKISTA
(WWW.FACEBOOK.FI/SUOMIRANSKA) – SEURAA MYÖS 1-3 KERTAA KUUSSA JÄSENILLE LÄHETETTÄVÄÄ UUTISKIRJETTÄMME!
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Lukijalle
Y

sodan runtelemia Suomen ja Ranskan kulttuurisuhteita. Nykypäivän maailmassa yhdistyksen – nykyään liittomuotoisen sellaisen – haasteet ovat globaalimpia. Monopoliasemaan kohonneen angloamerikkalaisen populaarikulttuurin vuoksi haasteet
ovat myös jollain tapaa syvempiä ja siten
vaikeammin kitkettävissä kuin viime vuosisadan puolivälissä.
Liiton työtä ensi vuonna leimaa myös
tuplajuhlat: liitto täyttää 70 vuotta Suomen
viettäessään satavuotisjuhliaan. Ennakkotiedot juhlinnasta ja Suomi 100 -puhe ovat
ainakin toistaiseksi tuottaneet minulle pettymyksen: juhlat välittävät varsin kapeaa ja
ahtaan patrioottista maakuvaa, jossa kansainvälisyys on pikemminkin hauska lisämauste kuin tärkeä viitekehys Suomen ja
sen kansalaisten elinolojen kehityksessä.
Emme ole koskaan todella eläneet omassa
kuplassamme – vaikka ehkä joitain piirejä
tällainen ajatusleikki kiehtookin.
Liitolla onkin ensi vuonna tuhannen frangin paikka herätellä suomalaisia näkemään
Euroopan historiallisen mahtivaltion syvällinen merkitys Suomelle ennen ja nyt. Suomen ja Ranskan suhteita valotetaan kesällä
2017, jolloin liitolla on suunnitelmissa järjestää Helsingin yliopistolla kaikille avoin
Ranskan historian symposium. Kesäkuun
14.-15. päivänä järjestettävä symposium
valaisee muun muassa Suomen itsenäistymisprosessia tuomalla esiin Ranskan tärkeän roolin: maa tunnusti Suomen itsenäisyyden hyvin nopeasti ja odottamatta Venäjän hallituksen lopullista ratkaisua.
Symposiumin muut puheenvuorot

hdeksän kuukautta pääsihteerin työtä
tulee kohdallani pian täyteen. Päällimmäisenä mielessäni on se valtava Ranskaan ja frankofoniseen kulttuuriin suuntautunut into, jota olen kohdannut runsain mitoin niin Helsingissä kuin maakunnissakin. Vaikka toki tunsin kenttää jo entuudestaan, viikoittainen työ liitossa on
todella avannut silmäni frankofilisten verkostojen laajuudelle maassamme.

Ranskan-ystäviä löytyy monista erilaisista
ammattikunnista, yhteiskuntaluokista, järjestöistä, harrastuspiireistä, liike-elämästä ja paikkakunnilta ympäri maan. Asiaan
vihkiytymättömiä ei liioin ole ollut vaikea
houkutella mukaan, onhan kyseessä Ranska: kaunis kieli, vauhdikas historia, elegantti
elämäntapa ja sykähdyttävät matkailumahdollisuudet. Silti frankofiilit ovat hämmästyttävän näkymätön ryhmä yhteiskunnassamme, tai ainakaan emme saa ääntämme
kuuluviin aivan niin ponnekkaasti kuin verkostojemme laajuuden luulisi edellyttävän.
Englanti, Amerikka ja ehkäpä myös espanjankieliset maat jättävät meidät osin varjoonsa.
Siispä vuonna 2017 liiton työ jatkuu varsin perinteisiä ratoja: keskiössä on frankofonisen kulttuurin puolustus ja näkyväksi
tekeminen melko antifrankofilisen suomalaisen kulttuurin keskellä. Liitto, alkuperäiseltä nimeltään Suomi-Ranska yhdistys,
perustettiin taidemaalari Eero Snellmanin aloitteesta 1947 juurikin elvyttämään
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avaavat puolestaan Ranskan vahvaa vaikutusta suomalaiseen intellektuaaliseen ja
kirjalliseen elämään sekä valottavat mahtivaltion merkitystä nykypäivän suomalaisille historiantutkijoille yleisesti.
Liiton jäsenet ja muut kiinnostuneet pääsevät myös hyötymään viimeisimmästä
tutkimustiedosta Ranskan historiassa kesä-heinäkuun vaihteessa 2017. Tällöin liitto järjestää juhlavuoden erikoismatkan
iki-ihanaan Pariisiin. Kaupunkia valotetaan
nyt kulmista, joita välttämättä kokeneinkaan Pariisin-kävijä ei täysin tunne: muodin ja luksuksen historiasta käsin. Matkan
keskiössä on Marais’n kaupunginosa, josta muodikas pariisilainen elämäntapa sai
alkunsa 1600-luvulla. Neljän päivän aikana tutustumme lisäksi nykypäivän muotiin
vierailemalla eksklusiivisesti Tara Jarmonin

ja Anna Ruohosen muotiliikkeissä – kesäalennusmyynteihin tutustumiseen ja muuhun omatoimiseen ohjelmaan on niin ikään
jätetty aikaa. Matkan vetäjänä toimii itseni
lisäksi FM, historian jatko-opiskelija Riikka-Maria Pöllä, joka viimeistelee väitöskirjaa eliittipariisittarien elämäntavasta
1600-luvulla. Riikka-Maria on lisäksi julkaissut samppanjanporeisen ja hersyvän, nykypäivän Pariisiin sijoittuvan chic lit -romaanin Enchanté – hauska rakastua!
Voit lukea lisää edellä mainituista juhlavuoden ohjelmanumeroista tästä lehdestä – ohjelma tarkentuu edelleen ja julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin. Sitä
ennen toivon Sinun viihtyvän tämän viimeisimmän Fran-Sun numeron parissa – rauhaisaa joulunaikaa viettäen!

Pääsihteeri loistavassa seurassa Varsinais-Suomen vierailullaan syyskuun lopulla: vasemmalla Ilkka Joukanen, Turun ranskalaisen seuran puheenjohtaja,
oikealla Seppo Sihvonen, Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seuran puheenjohtaja. KUVA: Seppo Sihvonen.
Rose-Marie Peake
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton
pääsihteeri (vs.)
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SYYSLIITTOKOKOUKSEN
SATOA
Syysliittokokouksen satoa
S

uomi–Ranska-yhdistysten liiton syyskokous järjestettiin lauantaina 12.11.2016
kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä. Paikalla oli kahdeksan jäsenyhdistysten edustajaa,
kolme henkilöjäsenedustajaa ja liittohallituksen puheenjohtaja, yhteensä 12 henkilöä.

tapahtumin, joita järjestetään sekä pääkaupunkiseudulla että paikallisyhdistyksissä. Juhlavuonna käynnistetään myös jäsenhankintakampanja. Yhteistyötä tiivistetään
jo olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa ja uusien kumppaneiden hankintaa jatketaan. Sisäisiä ja ulkoisia viestintämuotoja
(sähköinen uutiskirje, Facebook, Instagram
ja kotisivut) kehitetään edelleen, Haluatko
Ranskaan -oppaan digiversio päivitetään ja
Fran-Su-lehdestä julkaistaan juhlanumero
paperiversiona. Suurelle yleisölle järjestettävä kaksipäiväinen symposium (Helsingin
yliopisto) kartoittaa Suomen ja Ranskan valtiollisia suhteita itsenäisyydestä nykypäivään sekä Ranskan historiaa nykytutkimuksen

Kokouksessa vahvistettiin liiton vuoden
2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnassa huomioidaan Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, joka on myös liiton, ent. Suomi-Ranska yhdistyksen, 70-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Merkkivuoden ohjelmassa pyritään
tuomaan esiin Suomen ja Ranskan välisiä
valtiollisia ja kulttuurisuhteita monin eri

Keskellä liittohallituksen puheenjohtaja Heidi Heinonen, vasemmalla väistyvä
liittokokouksen varapuheenjohtaja Martti Hyvönen, oikealla vastavalittu liittokokouksen puheenjohtaja Risto Veltheim.
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näkökulmasta. Valtionavustuksen lisäksi
anotaan ulkopuolista rahoitusta juhlavuoden ohjelman toteutukseen.
Liittokokous vahvisti seuraavat henkilövaihdokset: liittohallituksen erovuoroisten
Marina Nyholmin, Sinikka Ritorannan ja Ulla Tuomarlan tilalle valittiin Susanna Luoto
(Ranskalais-suomalainen kauppakamari),
Markku Äärimaa (Suomalais-ranskalainen
teknillistieteellinen seura) ja Riikka-Maria
Pöllä. Therese Almén ja Panu Rekola valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat Saara
Halmetoja, Heidi Heinonen, Jarmo Kehusmaa, Jorma Tirri ja Kaarina Vaheri.
Liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa
edelleen Heidi Heinonen, varapuheenjohtajaksi valittiin Therese Almén.
Liittokokouksen puheenjohtajuudesta
luopuneen Arja Kosken tilalle valittiin Risto
Veltheim (ENA-yhdistys) ja varapuheenjohtajuudesta luopuneen Martti Hyvösen tilalle Seppo Sihvonen (Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska yhdistys).
Neuvottelukunnan seitsenhenkinen kokoonpano täydentyi kahdella uudella jäsenellä: Juhani Härmä (Ranskalaisen koulun
seniorit) ja Karl Johan Lönnroth (ENA-yhdistys). Neuvottelukunnan muut jäsenet
ovat Eero J. Aarnio, Ilkka Joukanen, Meri
Larjavaara, Eva Paajanen, Liisa Peake, Laura Päivänen ja Jaana Sormunen.
Liitto kiittää kaikkia hallintotyön jättäneitä monivuotisesta, ansiokkaasta panoksesta liiton asioiden hoidossa. Samalla toivotamme uudet tulokkaat tervetulleiksi
mukaan antoisaan Ranska-työskentelyyn!
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SRYL 70 V. YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:
Luksusta, muotia ja historiaa Euroopan
muotimekassa –
Srylin ylellinen matka Pariisiin
28.6.-2.7.2017

Kohderyhmä: muodin ja historian
ystävät, liiton jäsenet ja muut
kiinnostuneet
Vetäjät: FT Rose-Marie Peake
(SRYL) ja FM, historian jatkoopiskelija Riikka-Maria Pöllä,
jotka ovat kumpikin tutkineet
pariisilaiseliitin
elämäntapaa
1600-luvulla
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
OK-matkat,
palvelupäällikkö
Minna Heikurinen
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MATKAOHJELMA:
(muutokset mahdollisia)
Keskiviikko 28.6.

			

Saapuminen hotellille noin kello 13. Omatoiminen lounas. Iltapäivällä vierailu
Anna Ruohosen Petite Maison de Couture -muotitalossa.
Omatoiminen illallinen.

Torstai 29.6.
Kello 9 tutustuminen kävellen Marais’hen.
Omatoiminen lounas. Iltapäivällä vierailu Tara Jarmonin muotiliikkeen
lippulaivaliikkeessä Champs-Élysées’llä (avattu joulukuussa 2016).
Omatoiminen illallinen.

Perjantai 30.6.
Kello 10.15 lähtö hotellilta, kello 11 Musée des Arts décoratifs Mode/Textile. Tämän
jälkeen siirrymme kävellen (n. 1,5 km) Buddha-Bar hotelille, jossa nautimme kello
14 yhteisen lounaan (sisältyy matkan hintaan).
Iltapäivällä tutustuminen rue Saint-Honorén liikkeisiin. Omatoiminen illallinen.

Lauantai 1.7.
Kello 10 lähtö Palais Galliéra Musée de la Mode. Lounas omatoiminen. Kierros
Avenue Montaignen luksusliikkeiden kadulla. Yhteinen illallinen kello 20 Le Bar de
l’Entracte -ravintolassa (sisältyy matkan hintaan).				

Sunnuntai 2.7.
Vapaa-aikaa. Lähtö lentokentälle kello 15.
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”La mode se démode, le style jamais.”
Coco Chanel
Ikuinen, ihastuttava pariisilaisuus: muodikkaita ihmisiä, huolettoman tyylikästä elämää, ruoka- ja viinikulttuuria! On sanomattakin selvää, että Pariisin charmi kestää vuodesta toiseen eikä siten
olekaan ihme, että niin moni on hurmaantunut kaupunkiin. Sinulle on voinut jo muodostua pitkä suhde viehättävään Pariisiin tai
ehkäpä haluat nyt ensimmäistä kertaa kokea tämän kaupungin:
yhtä kaikki, pariisilaiseen elämään johdattaa Suomi–Ranska-yhdistysten liiton juhlavuoden erikoismatka, joka tarkastelee Pariisia muodin kautta – hyvää elämää unohtamatta!
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MATKATIEDOT

Kohde: Pariisi
Matkapäivät: keskiviikko-sunnuntai 28.6.-2.7.2017
Matkan hinta: kahden hengen huoneessa 1390 euroa ja yhden
hengen huoneessa 1565 euroa

MATKA SISÄLTÄÄ
Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki
meno 28.6. klo 09.25-11.30, paluu 2.7. klo 19.00-22.55
Lentokenttäkuljetukset
Majoituksen 4 yötä aamupalan kera Hôtel Jeanne d’Arc (***) (3, rue de Jarente – 75004 Paris, www.hoteljeannedarc.com/)
Sisäänpääsyt Musée des Arts Décoratifsin pysyvään näyttelyyn Mode /
Textile (107-111, rue de Rivoli – 75001 Paris, www.lesartsdecoratifs.fr/en/
about-us/collections/) sekä Palais Galliéraan (10, avenue Pierre Ier de Serbie – 75116 Paris, http://www.palaisgalliera.paris.fr/)
Kaksi muotitalovierailua: Anna Ruohonen (227 Boulevard Raspail – 75014
Paris, www.annaruohonen.com) & Tara Jarmon (73, avenue des Champs
Elysées – 75008 Paris, www.tarajarmon.com/)
Lounaan Buddha-Bar Hotelin ravintolassa (4, rue d’Anjou – 75008 Paris,
www.buddhabarhotelparis.com/restaurant)
Illallisen Le Bar de L’Entractessa (6 Avenue Montaigne – 75008 Paris,
www.montaigne-hotel.com/le-bar)
10 metrolippua

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
Varmistaaksesi paikkasi matkalla ilmoittaudu 20.1.2017 mennessä
joko vastuulliselle matkanjärjestäjälle tai liittoon.
OK-matkat, palvelupäällikkö Minna Heikurinen, p. 09-2510 2087,
050-400 7287, minna.heikurinen@okmatkat.fi tai
Suomi–Ranska-yhdistysten liitto ry, pääsihteeri Rose-Marie Peake,
p. 044-555 3920, sryl@suomi-ranska.com. Katso tarkemmat tiedot:
http://www.suomi-ranska.com/blogi/juhlamatka/
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Tyylikäs markiisitar de Sévigné
Eliittipariisittaren muodikas elämä 1600-luvun
Marais’ssa

K

ahisevia silkkipukuja, kynttilän valossa kimaltavia jalokiviä, kirjailtuja tafteja, kiharrettuja hiuksia, pitsein somistettuja irtohihoja ja uumaa kiristäviä korsetteja: eliittinaisen arkipäivää 1600-luvun
Pariisin kaupunkipalatseissa. Tälle kaikelle loi puitteet Henrik IV:n halu muuttaa sekä kehittää Pariisia yhä miellyttävämmäksi. Uudistukset edistivätkin ranskalaisen
muodin kukoistusta ja siten myös siihen
liittyvää kuluttamista. Muodista tulikin nimenomaan ranskalainen ilmiö, joka rinnastettiin ranskalaisuuteen eikä niinkään
sukupuoleen, vaikkakin eliittiin kuuluvien
naisten garderobi oli usein jopa puolet arvokkaampi kuin samaan sosiaaliluokkaan
kuuluvien miesten.

eliitin kanssakäymisessä. Eliittipariisittaret
ymmärsivät, että tässä sosiaalisessa ympäristössä henkilökohtainen maku ja viimeistä yksityiskohtaa myöten hiottu ulkoasu olivat tärkeitä työkaluja, joita he tarvitsivat – ja
myös hyödynsivät – päivittäin esiintyessään
vertaistensa tai niin sanotusti ”muiden” seurassa. Siten eliitti kykeni viestimään muodin
avulla statustaan, mutta samalla he myös
kertoivat arvostavansa vertaisiaan.
Tässä eliitin sosiaalisessa ”pelissä” juuri ensivaikutuksella olikin tärkeä merkitys,
siksi huomiota haettiin esimerkiksi pitseillä, nauhoilla ja arvokkailla materiaaleilla.
Lieveilmiöksi voisi kuitenkin kutsua ns. coquettejen muodikkaasti pukeutunutta ryhmää, jonka todellisen sosiaalisen alkuperän paljasti vasta heidän kanssaan käyty
keskustelu – niin taidokkaasti valmistettuja
myös halvemmat kankaat ja epäaidot korut
olivat.
Aito pariisitar Marie de Rabutin-Chantal
(5. helmikuuta 1626 – 17. huhtikuuta 1696),
tuleva markiisitar de Sévigné, syntyi perheeseen, jonka isällä oli paronin arvo ja äiti kuului varakkaaseen porvarissukuun. Siten hän sai jo syntymälahjanaan edellytykset sekä statuksen että varallisuuden lähtökohdista elää täydellisen tyylikästä eliittipariisittaren elämää. Eikä hänen asemaansa seurapiireissä heikentänyt suinkaan
avioliitto hurmaavan markiisi de Sévignén kanssa. Madame de Sévignéstä kasvoi

”[…] Naisia on arvosteltava, ottamatta lukuun kenkiä ja tukkalaiteita,
suunnilleen niin kuin kalasta mitataan pyrstön ja pään välinen osa.”
Jean de La Bruyère (1645-1696)
Pariisilaisen eliitin muoti tuli näkyväksi nimenomaan uusilla, viehättäväksi rakennetuilla aukioilla, joista yksi tärkeimmistä oli
Marais’ssa sijaitseva Place Royal (nykyään
Place des Vosges). Juuri muodin asema julkisena arviointikohteena – sekä Pariisissa
että hovissa – korosti sen tärkeyttä ja siten muoti itsessään loi uusia ulottuvuuksia
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Claude Lefèbvre: Madame de Sévigné (1665).
Hôtel Carnavalet, Paris. Wikipedia.

ihailtu seurapiirikaunotar, joka edusti aikansa naisideaalia käytöksensä, elämäntapansa sekä pukeutumisensa puolesta, ja
siten hänen kirjeensä johdattavat mielenkiintoisella tavalla eliittinaisen garderobin
saloihin. Kirjeissä korostuukin juuri muodin
merkitys pariisilaiseen eliittiin kuuluvien
naisten elämässä. 1600-luvun pariisittarien
muodikas olemus huomioitiin myös ulkomaalaisten taholta: esimerkiksi italialaiselle Sebastiano Locatellille heidän viimeistellyt ulkoasunsa näyttäytyivät suorastaan
majesteetillisina.

Luonnollisesti Madame de Sévigné – kuten monet muutkin hänen kaltaisensa varakkaaseen aatelisperheeseen syntyneet
lapset – oppi hienostuneen aatelisnaisen
elämäntavan. Hän itse myös piti myöhemmin tarkasti huolta, että tämä täydelliseksi aatelisnaiseksi tähtäävä kasvatus siirtyi myös hänen omalla tyttärelleen Madame de Grignanille sekä tyttärentyttärelleen
Paulinelle. Markiisittaren kirjeet, jotka käsittelevät eliitin elämäntapaa, paljastavatkin, että esimerkiksi henkisen sivistyksen
merkityksen lisäksi Madame de Sévigné
13

halusi usein keskustella juuri muodista, sen
uusimmista virtauksista ja siitä mikä oli tyylikästä – tai mautonta. Toisin sanoen kuluttaminen muotiin oli yhtä tärkeää kuin esimerkiksi Madame de Sévignén panostus
Marais’ssa sijaitsevan Hôtel Carnavalet’n
sisustukseen. Markiisitar muutti taloon
1670-luvulla ja nykyään tämä 1600-luvun
eliitin loiston kokenut hôtel particulier toimii Musée Carnavalet’na.
Toisin kuin nykypäivänä, 1600-luvun
eliittinaiset eivät käyneet ostoksilla tuon
tuosta, vaan he hankkivat yhdellä kerralla suuremman määrän vaatteita, kankaita ja asusteita. Vuoden 1676 elokuussa Madame de Sévigné kuvailee, kuinka hän ystävättäriensä kanssa tapasi ompelijattaren
ja vaatemyyjän Madame Lemoinen, jonka
valikoimista he tilasivat ihastuttavan manteaun (takkimainen, puvun päällä käytettävä asu), joka oli ajan ”must-have”, hameen
sekä kulta- ja hopeakirjailtua kangasta erilaisia asuja varten. Madame de Sévigné tilasi lisäksi pitsiä ja ihasteli suunnattomasti
peruukkeja, kenkiä sekä nauhoja. 1600-luvun muoti ei siten ollut minimalistista, se
hehkui vahvoissa väreissä ja asut koristeltiin viimeistä yksityiskohtaa myöten. Madame de Sévigné kuvaakin huhtikuussa 1671
hankkimaansa pukua, jonka pääväritys oli
violetti, mutta kankaassa oli myös hiukan
vihreää. Pukuun oli ehdotettu myös tulenväristä vuorausta, mutta tämä oli markiisittaren mielestä suorastaan moraalitonta ja
siten hän valitsi siihen valkoista taftia.
Muotokuvissa Madame de Sévigné on viimeistä piirtoa myöten viimeistelty eliittipariisitar. Esimerkiksi Claude Lefèbvren maalauksessa markiisittaren kaulassa on helminauha ja korviin on ripustettu helmikorvakorut. Hänen pukunsa valkoinen silkki
kiiltää, irtohihoja koristavat hienostuneet
pitsit ja pukuun on kiinnitetty muodikkaita emaloituja jalokivikoruja, joihin on myös

lisätty helmiä: puhtauden, nöyryyden ja
harmonian symboleita. Toisin sanoen ei ole
ihme, että ulkonäöstään sekä täydellisestä
käytöksestään tunnettu markiisitar aiheutti ihailua minne ikinä hän menikään: myös
kuningas Ludvig XIV kehui markiisitarta
kauniiksi tämän vieraillessa Versailles’ssa.
Luonnollisesti komplimenttien jakaminen
oli osa eliittikulttuuriin kuuluvaa retoriikkaa, mutta on kuitenkin varmaa, että Madame de Sévigné kykeni täyttämään eliittipariisittaren ulkoiselle olemukselle asetetut
vaatimukset.
Nykyään kauniita ja tyylikkäitä henkilöitä
seurataan, heidän vaatteistaan kirjoitetaan,
mutta myös heidän ”fashion-mokansa”
saavat huomiota. Tämä oli myös 1600-luvun eliittikulttuurin todellisuutta ja siten
eliittipariisittarien tuli pyrkiä aina hyvän
maun mukaiseen esiintymiseen sekä välttämään ylilyönnit pukeutumisessa. Nämä
eliitin ulkoiselle olemuksella asetetut vaatimukset eivät väistyneet iän karttuessa, sillä
aseman mukaiseen vaatetukseen sekä huoliteltuun ulkomuotoon tuli kiinnittää huomiota myös kuoleman ollessa jo kohta väistämätön vieras. Madame de Sévigné kuvaakin kuinka hänen vanha tätinsä, jonka kasvoista jo saattoi nähdä kuoleman, istui vielä tällöinkin tuolissaan siististi pukeutuneena, hansikkaat kädessään ja ”hilkka” päässään.
1600-luvun pariisilaisen eliitin maailmassa muoti ja hyvä maku olivat erottamaton
osa heidän itseymmärrystään ja -ilmaisuaan. On selvää, että Madame de Sévignén
tai hänen vertaistensa promeneeratessa
Pariisin julkisilla paikoilla, tavatessa kaupunkipalatsien salongeissa tai hovin loisteessa, eliitin värikäs, viimeistelty ulkoinen
olemus on ollut silmiä hivelevä esitys. Lähettämällä toisilleen nukkeja, jotka esittivät uusimpia kampauksia tai muotivirtauksia, lukemalla julkaisuja kuten esimerkiksi
14

Mercure Galant -lehteä, jossa juorujen lisäksi esitettiin muotiuutuuksia, eliittiin kuuluvat henkilöt varmistivat oman muodikkaan
sekä tyylikkään ulkoasunsa. Toisin sanoen
ranskalainen 1600-luvun eliitti kykeni nauttimaan muodin tarjoamista mahdollisuuksista ja samalla – kuin tahattomana sivutuotteena – aikakauden ”muotiteollisuus”
loi pohjaa meidän nykyaikaiselle kuluttamisellemme. Vive la Mode !

Sévigné, Madame de. Correspondance II
(juillet 1675 – septembre 1680). Texte établi, présenté et annoté par Roger Duchêne.
Paris: Éditions Gallimard, 1974.
Sévigné, Madame de. Correspondance III
(septembre 1680 – avril 1696). Texte établi,
présenté et annoté par Roger Duchêne. Paris: Éditions Gallimard, 1978.
Sévigné, Madame de. Kirjeitä tyttärelle vuosilta 1671 – 1694. Suom. Toini Kaukonen.
Porvoo & Helsinki: WSOY, 1953.

Kirjallisuutta:
DeJean, Joan. How Paris Became Paris:
The Invention of the Modern City. London,
New Delhi, New york & Sydney: Bloomsbury, 2014.

Riikka-Maria Pöllä

Duchêne, Roger. Chère Madame de Sévigné.
Paris: Gallimard, 1995.

FM, yleisen historian jatko-opiskelija Riikka-Maria Pöllä tutkii tekeillä olevassa
väitöskirjassaan 1600-luvun pariisilaisen
eliitin naisihannetta.
Lisäksi hän on kuvannut nykypäivän pariisilaiselämää hersyvän hauskassa chic lit -romaanissaan Enchanté – hauska rakastua!
(Teos 2012).
Riikka-Maria Pöllä toimii myös asiantuntijaoppaana liiton juhlavuoden erikoismatkalla, joka suuntautuu kesällä 2017 Pariisiin.
Matkalla kuullaan lisää 1600-luvun muodikkaan eliitin elämäntavasta nykymuotia
ja hyviä aterioita unohtamatta! Lue lisää
matkasta sivuilta 8-11!

Duchêne, Roger. Naissance d’un écrivain.
Madame de Sévigné. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1996.
Duchêne, Roger. Madame de Sévigné. Paris:
Librairie Arthème Fayard, 2002.
La Bruyère, Jean. Luonnekuvia: ajatonta
aforistista viisautta 1600-luvulta. (Les Caractères ou les Mœurs de ce Siècle). Suom.
J. A. Hollo. Porvoo, Helsinki & Juva: WSOY,
1997.
Ojala, Jeanne A.; Ojala, William T. Madame
de Sévigné. A Seventeenth-Century Life.
Worcester: Billing & Sons Ltd, 1990.
Sévigné, Madame de. Correspondance I
(mars 1646 – juillet 1675). Texte établi, présenté et annoté par Roger Duchêne. Paris:
Éditions Gallimard, 1972.
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Décorations 2016
L’ambassadeur de France, M. Serge Mostura, et le directeur de l’enseignement Jorma
Kauppinen ont lancé le réseau social IFprofs
et l’ambassadeur a remis les insignes des Palmes académiques à
sept enseignants de français
de Finlande, Mmes Ulla Tuomarla, Riitta Liimatainen, Jonina Altschuler, Taina Arkimo,
Sari Juvonen, Katarina Panelius
et Marja Tavi le jeudi 18 février à
la résidence de France.

L’ambassadeur de France en Finlande Serge Mostura, a remis les insignes de chevalier
dans l’Ordre national du Mérite à Mme Kaja
Lehto-Komulainen, directrice des relations internationales de la SAK,
lundi 16 mai 2016 à la résidence
de France.
Mercredi 20 avril 2016, l’ambassadeur de France en Finlande Serge Mostura a remis les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite à Mikael Hildén, professeur
de recherche à l’institut finlandais de l’environnement, les insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques à Martti Hyvönen, ancien directeur de l’environnement
à Helen, et les insignes de Chevalier dans
l’ordre des Palmes académiques à Filip Tuomisto, professeur de physique nucléaire à
l’université Aalto.

L'insigne de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
L’ambassadeur de France en Finlande, M.
Serge Mostura, a remis à M. Henrik Immonen, consul honoraire de France à Tampere, les insignes de Chevalier dans l’ordre de
la légion d’honneur, mardi 8 mars 2016, à la
résidence de France.
L’ambassadeur de France en Finlande, M.
Serge Mostura, a remis à M. Juha Berglund
les insignes de l’officier dans l’Ordre national du Mérité le mercredi 16 mars à la résidence de France.

L’ambassadeur de France en Finlande, M.
Serge Mostura, a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Mme
Outi Savonlahti, consule honoraire de France à Joensuu, mercredi 25 mai 2016 à la résidence de France.

L’ambassadeur de France en Finlande, M.
Serge Mostura, a remis à Mme Elina Heikka, directrice du musée de la photographie,
les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérité, jeudi 7 avril, à la résidence
de France.

L’ambassadeur de France en Finlande Serge
Mostura a remis, vendredi 17 juin, à la résidence de France en Finlande les insignes
d’officier dans l’ordre des Arts et Lettres à
l’artiste Riitta Nelimarkka.
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L’artiste Riitta Nelimarkka avec L’ambassadeur de France en Finlande Serge
Mostura et la directrice de l'Institut français à Helsinki Jeannette Bougrab.
dans l’Ordre des Palmes Académiques à
Mme Kaisa Kukkola, interprète, et les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Arts &
des Lettres à Mmes Marja Sakari, conservatrice du Musée Kiasma et Ulla Bergström, directrice du Festival Doc Point, mercredi 19
octobre à la résidence de France.

L’ambassadeur de France en Finlande Serge Mostura a remis, lundi 12 septembre, à
la résidence de France en Finlande les insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion
d’Honneur à la chef d’orchestre Susanna
Mälkki.
L’ambassadeur de France en Finlande Serge
Mostura a remis les insignes de Chevalier de
la Légion d’Honneur à Risto Veltheim, ancien ambassadeur et ancien élève de l’ENA,
vendredi 30 septembre 2016 à la résidence
de France.

L’ambassadeur de France en Finlande Serge
Mostura a remis, vendredi 28 octobre, à la
résidence de France les insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres à Mmes
Riikka Ala-Harja et Rosa Liksom, écrivaines,
M. Kai Kartio, directeur du Musée Amos Anderson, et M. Stuba Nikula, directeur du service culturel de la ville d’Helsinki.

L’ambassadeur de France en Finlande Serge
Mostura a remis les insignes d’officier dans
l’Ordre national du Mérite à Mme Outi Merisalo, consule honoraire de France à Jyväskylä, jeudi 13 octobre 2016 à l’Université de
Jyväskylä.

					
SOURCE : WWW.AMBAFRANCE-FI.
ORG

L’ambassadeur de France en Finlande Serge Mostura a remis les insignes de Chevalier
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In Memoriam

F

M Outi Savonlahti menehtyi sairauteen
9.8.2016 kotonaan Joensuussa. Hän oli
syntynyt 16.7.1950 Helsingissä. Vuodesta
1990 hän toimi Joensuun yliopiston, sittemmin 2010 perustetun Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten asiain päällikkönä.

uransa nosti esiin suomalaisen erityisosaamisen kansainvälisten asiain hallinnon
kehittämisessä. Hänen ammattitaitoaan
parhaimmillaan oli rakentaa ja ylläpitää
poikkeuksellisen kattavia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja osata terävästi ennakoida toimintaympäristön muutoksia. Yliopisto
toimi esimerkkinä maamme muille korkeakouluille, ulkomaisten opiskelijoiden määrä
kasvoi ripeästi.

Savonlahti oli maamme korkeakoulutuksen
kansainvälistymisen tienraivaajia. Hänen
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Uransa ansioista Outi Savonlahti sai Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin v. 2003.
Savonlahti valmistui filosofian maisteriksi 1978 Helsingin yliopistosta pääaineenaan
englantilainen filologia ja sivuaineena mm.
romaaninen filologia. Jatko-opinnot hän
suoritti Ranskassa Nancyn Eurooppa-yliopistossa (Centre Européen Universitaire
de Nancy).
Hän toimi Ranskan suurlähetystössä Helsingissä lehdistösihteerinä (1979-1984). Tämä työ innoitti hänet erikoistumaan viestintään ja PR-toimintaan, mikä toteutui
Wisconsinin yliopistossa Yhdysvalloissa Fulbright-stipendiaattina 1984-1986.Sittemmin, vuoteen 1990, hän työskenteli toimittajana Yleisradion kulttuuriohjelmissa ja ulkomaanlähetyksissä.
Outi Savonlahti tunnettiin dynaamisena toimijana yhdistyksissä. Alkusysäys oli
Nancyn Eurooppa-yliopiston stipendiaattien perustama Le Club Nancy (1982), joka
järjesti Ranska-tapahtumia Helsingissä. Sitten seurasivat mm. Suomi-Ranska-yhdistyksen Nuorisotoimikunta, ASLA-Fulbright
Alumni, Suomi-Amerikka Yhdistysten liitto,
luottamustoimet ISEPin ja CIMOn piirissä,
sekä toiminta Joensuun Oopperayhdistyksen johtokunnassa, rakkaan harrastuksen,
musiikin parissa.
Erityisen innostuneesti ja vaikuttavasti
hän toimi Joensuun suomalais-ranskalaisessa yhdistyksessä.
Savonlahden toiminta Suomen ja Ranskan välisten suhteiden hyväksi sai pian virallista tunnustusta. Ranskan suurlähetystö nimitti hänet Ranskan Joensuun-kunniakonsuliksi 2003. Tehtävässään hän toimi ansiokkaasti ja lämminhenkisesti emännöiden kulttuurin ja tieteen alan kohtaamisia. Hänen ihmissuhdetaitonsa kantoivat
hedelmää ammatillisten henkilöverkostojen onnistuneen yhteensovittamisen kautta. Ranskan valtio myönsi hänelle Chevalier

dans l’Ordre des Palmes académiques -ritarimerkin 2011 sekä Chevalier dans l’Ordre
national du Mérite -ritarimerkin toukokuussa 2016.
Outi Savonlahti nimitettiin Joensuun
Eteläisen Rotaryklubin presidentiksi 20162017. Yhteyksiensä kautta hän edisti stipendiohjelmia nuorten kansainvälistymisen hyväksi ja innoitti myös opettajakuntaa
kansainvälisyyteen. Hänet tunnettiin hienovaraisena, mutta voimallisena persoonana,
jonka tarttuva innostus vei kansainväliset,
mittavat hankkeet menestykselliseen päätökseen.
Itä-Suomen yliopisto on perustanut Outi
Savonlahti -stipendirahaston hänen muistolleen.

Sini Sovijärvi
Helsingin ranskalais-suomalaisen
yhdistyksen puheenjohtaja
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"Vieraan kielen oppimisen perimmäinen tarkoitus on avata uusia maailmoja."

Actualités françaises 20

Tammi-helmikuu 2017 yht. 44h

20. Actualités françaises - kurssilla tarkastellaan tämän päivän ranskalaista elämänmenoa mm.
kulttuurin, matkailun, arkielämän ja yritysmaailman näkökulmista. Kurssi antaa erityisesti
valmiuksia suulliseen ilmaisuun ja syventää kielitaitoa monipuolisesti reippaassa tahdissa.
Sanasto, rakenteet ym. taidot karttuvat tehokkaasti ja syvällisesti. Ajankohtaiseen ja autenttiseen
aineistoon pohjautuva oppimateriaali laaditaan Actualités - kurssin käyttöön ja se jaetaan
osallistujille kurssin aikana.
KURSSIAIKATAULU
Tammikuu

viikko 2
perjantai
lauantai
viikko 3
lauantai
sunnuntai
Helmikuu
viikko 6
perjantai
lauantai
sunnuntai

Kurssipaikka
Opetus
Taitotaso
Kurssin hinta

Ilmoittautuminen

Peruutusehdot
Lisätiedot

13.1.
14.1.

4h klo
8h klo

17.00 - 20.30
09.30 - 17.00

21.2.
22.1.

8h klo
6h klo

09.30 - 17.00
09.30 - 15.00

10.2. 4h klo
11.2. 8h klo
12.2. 6h klo
yht. 44h

17.00 - 20.30
09.30 - 17.00
09.30 - 15.00

Helsingin yliopiston Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3
00290 HELSINKI
Yrityskouluttaja, Huk Kirsti Kontio-Ollila
SRYL:n kouluttaja vuodesta 1991, Ranskalaisen koulun seniori
Kielen perusrakenteet ovat tulleet tutuiksi muutamien vuosien
opiskelun aikana tai pitemmän ajan kuluessa.
Tuntimäärä on yht. 44h, hinta 450€ (alv 0% 362,90+alv 24% 87,10
€). Tarjoushinta nopeille 400€ (alv 0% 322,58, alv 24% 77,42) kun
ilmoittautuminen tapahtuu 30.12.2016 mennessä.
Maksun voi suorittaa myös osissa.
Sitova ilmoittautuminen suorittamalla varausmaksu 50 euroa
tilille FI71 6601 0003 0375 95/EDUCO-koulutuspalvelu.
Loppulaskutus ennen kurssin alkua. Kurssi toteutetaan
mikäli osallistujia on riittävä määrä vuoden 2016 lopussa.
Varausmaksu pidätetään järjestelykuluina mikäli osallistuminen
peruutetaan. Ennakkomaksu palautetaan mikäli kurssi ei
toteudu. Kurssimaksua ei palauteta kurssin aloittamisen jälkeen.
Kurssiin liittyvät lisätiedot puh. 040-59 69 105/Kirsti Kontio-Ollila
tai kirsti.kontio-ollila@pp1.inet.fi
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Aurinkokuninkaan somehitti
S

uomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura järjesti 13.10.2016 esitelmätilaisuuden Helsingin yliopiston Tiedekulmassa otsikolla

Ludvig XIV, kuninkaallinen
peräaukko kirurgian
kehityksen kääntöpisteenä
Kirurgian dosentti Markku Äärimaa tarkasteli esityksessään kirurgian kehityksen käänteitä ja Euroopan mahtavimmalle itsevaltiaalle tehdyn operaation vaikutuksia alaan
ja sen arvostukseen.
Kommentaattorina toimi kirurgian dosentti Björn Eklund, joka arvioi myös kirurgian nykyisiä haasteita. Tiedekulma oli viimeistä paikkaa myöten täynnä – menestyksestä kertoi myös tapahtuman Facebookissa saama hurja suosio. Liiton Facebook-postaus tavoitti yli 23 500 ihmistä ja
se jaettiin 65 kertaa.
Esitelmät ovat nähtävissä netissä, osoitteessa:
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/
89fe5e6a-188d-4997-adc8-bd20a7a2feb5

Ludvig XIV. KUVA: Wikipedia.
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Normandia ja Bretagne
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton jäsenmatka 11.-18.9.2016

L

iiton vuoden 2016 jäsenmatkalla tutustuttiin tällä kertaa erityisasiantuntijamme, professori Tarmo Kunnaksen johdolla Normandian ja Bretagnen persoonallisiin ja monipuolisiin nähtävyyksiin:
nautimme niin kirkollisesta arkkitehtuurista (katedraalit Bayeux’ssa ja Rouenissa,
luostarisaari Mont Saint-Michel) ja tekstiilitaiteesta (Bayeux’n seinävaate) kuin merellisestä kulttuuristakin (Saint-Malo, Vannes) erikoisia esihistoriallisia kivimuodostelmia ja toisen maailmansodan pysähdyttäviä muistomerkkejä unohtamatta. Kokemuksistaan raportoivat Terttu ja
Hannu Knuutila, jotka hyppäsivät kyytiin
suoraan Tarmon edellisviikon pyöräretkeltä.

Bayeux'n upea katedraali.

Lähdimme kauniista Pariisin lähellä olevasta pikkukaupungista Senlis’stä aamulla
bussilla kohti Pariisia, tarkemmin Charles de
Gaullen lentokenttää, seurassamme jo tulevan matkan asiantuntijaopas Tarmo Kunnas, jonka johtamalla pyörämatkalla Saksan
ja Ranskan rajoilla Elsassissa olimme olleet
juuri viikon. Kentällä löysimme uudet matkatoverimme, joista useat olivat lähteneet
pikkutunneilla liikkeelle ehtiäkseen Helsinki-Pariisi-aamukoneeseen.
Pirteiltä näyttivät kaikki ja ennestään
tuttuja oli vähän, mutta olihan edessä viikko aikaa tutustua!

Odottelimme bussia, joka veisi meidät
Normandiaan! Olimme kaikki jonkin verran pettyneitä, kun meidät sullottiinkin
kahteen pikkubussiin niin, että prof. Tarmo Kunnas, joka toimi matkalla asiantuntijaoppaana, meni aluksi toiseen bussiin ja
matkanjohtajamme FT Rose-Marie (Roosa)
Peake toiseen emmekä siis voineet kaikki
kuulla yhtä aikaa, mitä heillä kummallakin
oli meille annettavana, mikä olisi ollut mukavampaa ja toivottavaa kaikkien osalta.
Pysähdyimme matkalla hetkeksi tutustumaan siiderin ja calvadoksen valmistukseen
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Prof. Kunnaksen luento ennen kuuluisaan Bayeux'n seinävaatemuseoon tutustumista.
ja niihin liittyviin erityisasioihin. Näimme myös mahtavat säilytystynnyrit, joissa juomat valmistuivat ajallaan. Söimme
tilalla oikein hyvän lounaan, johon kuuluivat myös erityisen hyvät juustot ja siiderit.
Kanssamatkustajiin tutustuminen saattoi
alkaa samaan pöytään istuneiden kanssa.
Matka jatkui, ja Roosa ja Tarmo vaihtoivat busseja. Saavuimme Honfleuriin, jonka
keskustaan tutustuttiin meille jo aiemmin
tuttuun tahtiin, puolijuoksua, Tarmo joukon kärjessä johdatellen meidät Ranskassa varsin harvinaiseen puukirkkoon, sitten
läheiselle aukiolle tarkastelemaan rakennuskulttuuria ja paikan historiaan liittyviä
asioita. Tarmo kiinnitti myös huomiomme
erityisen kauniiseen siltaan, joka nyt yhdisti
Honfleurin ja pitkän lahden vastakkaisella
rannalla olevan Le Havren, joiden välimatka maitse oli ollut huomattavasti pidempi. Ajoimme kiirehtien kohti Bayeux’n kaupunkia, jonne majoituimme pieneen, mutta
mukavaan hotelliin, löysimme melko läheltä sopivan päivällispaikan ja tutustuminen
muihin matkalaisiin sai jatkua rauhallisissa
olosuhteissa hyvän ruuan äärellä. Eräiden

uusien matkakumppaniemme kanssa
saimme todeta heidän tyttärensä ja meidän tyttäremme perheiden olevan hyviä ystäviä keskenään.
Aamulla oli tehokas kaupunkikierros Tarmon johdolla ja sitten lähdettiin kokopäiväretkelle sotaisiin maisemiin. Ensiksi kuitenkin tutustuimme Caenin rauhanmuseoon,
jonka edessä oli hätkähdyttävä patsas, joka ilmeisesti kertoi hetkestä, jolloin rauha
oli tullut. Sodan todellisuus kaikessa kauheudessaan vyöryi sitten yllemme täysin

Toisessa maailmansodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden hautausmaa.
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realistisen kaltaisena Arromanches’in sotahistoriallisessa museossa. Ja sodan tulokset eräältä osin olivat silmiemme edessä amerikkalaissotilaiden hautausmaalla.
Tuhansien valkoisten ristien rivistöt pysähdyttivät. Valkoisissa risteissä oli kaatuneen
nimi ja kuolinpäivä, ei syntymäpäivää. Ja
nämä olivat vain amerikkalaiset kaatuneet.
Maihinnousussa oli monta kansallisuutta
kukin tarkoin määrätyssä muodostelmassa nousemassa yhtä aikaa aukealle rannalle, joiden rivistöt vastapuolen bunkkerien ampujat lakaisivat matalaksi. Colleville-Sur-Merin hautausmaa oli valtavan hienosti hoidettu puisto erityisen kauniilla paikalla, ranskalaisten kiitollisuudenosoitus
amerikkalaisten suurelle uhraukselle.

englannin, seurasimme alkuun sen avulla Vilhelmin etenemistä eri asioissa, mutta
otimme sitten kuulokkeet pois. Tarmo oli
edellisenä päivänä kertonut linja-automatkallamme koko tarinan ja huomasimme, että sen perusteella pystyi katsomaan seinävaatteen kertomuksen loppuun asti. Aikamoinen teko kertoa asiat seinävaatteella.
Kertojista ja vaatteen ommelleista ei olla
kovin tarkkaan selvillä. Nunnien ajatellaan
tehneen sitä. Mutta tällaisen vaatteen säilyminen meille asti on ihmeellinen saavutus.
Sitten alkoi matka kohti kohdetta, joka etukäteen oli suurimpana odotuksena,
Mont Saint-Michel! Ensimmäiset vilahdukset tästä erikoisesta saaresta korkeine terävine torneineen toivat mieleen lapsuuden

Ote Bayeux'n taidokkaasta seinävaatteesta, joka kuvaa Vilhelm Valloittajan
Englannin-valloitusta 1066.
Vierailimme vielä seinävaatemuseossa.
Seinävaate on 70 metriä pitkä käsityö, joka
kertoo Vilhelm Valloittajan vaiheista taisteluissa 1000-luvulla. Saimme kuulokkeet,
joiden kielen sai valita, otimme ruotsin ja

satukirjan kuvat, sinisen utuinen silhuetti
tuli aina välillä näkyviin maiseman takalaitaan epätodellisena ja kauniina peittyen välillä lähempänä olevien korkeampien kohteiden taakse, ilmestyen taas. Lähestyimme
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Siellä se vihdoin siintää - mystinen luostarisaari Mont Saint-Michel!
sitä lopuksi laajojen lampaiden laidunmaiylhäältä näkyi meri, jonka rajat tällä alueelden keskellä ja jätettyämme bussimme niila ovat hyvin muuttuvaiset ja suomalaiselle
den parkkialueelle teimme loppumatkan
katsojalle varsin hämmästyttävät.
"lähiliikenteelle" varatuilla bussin ja junan
Saint-Malon kaupunki oli seuraava mavälimuotoa edustavalla hyvin täyteen otejoituspaikkamme. Hotellimme sijaitsi kautuilla kulkuneuvoilla. Loupungin vankkojen muurien
naan jälkeen pääsimme
sisällä. Vanhan rakennuknousemaan ylös mahtavan
sen hotellihuoneet olivat
entisen luostarirakennukvarmasti lähes kaikki erilaisen tiloihin. Tarmo selosti
sia. Kattohuoneistoomme
jämäkästi historiaa ja tauspääsi matkalaukun kanssa
toja herättäen paikan viralnousemaan Koneen hissillisten oppaiden huomion
lä, jos oli hoikka. Pienin his(ja jonkinlaisen ammattikasi, jonka olemme nähneet.
teuden), mikä aiheutti sen,
Kaikkein sotaisimmat
että yritimme edetä nopeasmiehet ryhmästämme lähti ennen muita ryhmiä huotivät vielä kokemaan yhnetilasta toiseen. Saimme
den kohteen tässäkin kaukuitenkin varmasti Tarmon
pungissa, saksalaisen kalErityisasiantuntijamme ja
selvityksestä enemmän tieliobunkkerin, naisväkeä ei
Saint-Malon oma poika,
toa kuin kuulokkeet korvilla
enää sota niin kiinnostakirjailija, poliitikko ja dipvierasta kieltä kuunnelleen.
nut…
lomaatti François-René
Upea paikka tämä saari oli
Saint-Malon historialChateaubriand (1768nähdä omin silmin. Alimlinen museo oli kulttuu1848).
maiset alueet kyseisellä pierikävelymme ensimmäinellä saarella olivat todella
nen kohde. Ja kohteessa
turismia palvelevia, mutta
oli kyllä portaat poikineen,
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nostettujen kivien, jotka eivät olleet paikallista perua, mahdollista merkitystä selvitti
paikallinen opas perusteellisesti. Mutta silti jäi hämäräksi eikä kukaan tiedä varmasti,
miksi nämä kivien muodostamat rivit olivat
niin kuin olivat, arvioita on toki esitetty.
Seuraava kohteemme oli Vannes, jonka
sataman lähelle majoituimme hotelliimme.
Seuraavana aamuna meillä oli aamiaisen
jälkeen mahdollisuus lähteä laivalla katselemaan Vannesin edustalle merta ja lähisaaria pitkien niemekkeiden suojaamassa
merenlahdessa. Lounaan jälkeen lähdimme bussillamme sitten tutustumaan kaupunkiin ensin Tarmon johdolla tärkeimmät
keskikaupungin kohteet tarkastaen ja sitten omaehtoisesti tutustuen kaupunkiin.
Päivän päätteeksi syötiin illallinen erään arvostetun ravintolan toisessa kerroksessa.
Aamulla jätimme Vannesin kaupungin
taaksemme ja aloitimme pitkän matkan
kohti viimeistä kohdettamme Rouenia.
Saavuimme Jeanne d'Arcin kaupunkiin
ja lähdimme kulttuurikävelylle Tarmon johdolla ensiksi vankitornille sitten kaupungin
keskustaan ja sen tärkeisiin rakennuksiin ja
muutamiin kohteisiin. Huomiota kiinnitti
aivan ydinkeskustassa olevat turvamiehet
todella raskaalla aseistuksella varustettuna. Jossain vaiheessa alkoi sataa aika rankasti, ja kun kengissä tuntui olevan enemmän vettä kuin mitään muuta, totesimme,
että nyt ahkerimmat saavat tutustua Jaenne d'Arciin tarkemmin.
Päätösillallinen kauniissa ravintolassa,
aivan keskustassa olevan aukion laidalla, oli maittava ja hienosti menneen viikon
jälkeen joukkomme halusi pienin lahjoin
muistaa matkamme johtajia, jotka olivat
tehneet työtä meidän matkalaisten eteen
tosissaan ja hyvin.
Matkan parikymmentä osanottajaa saivat varmasti elämäänsä rikastuttavan kulttuurielämyksen. Professori Tarmo Kunnas

Matemaatikko Maupertuis'n havainnekuva Tornionjokilaaksosta 1700-luvulla Saint-Malon historiallisessa museossa.
korkeita kiviportaita. Suoranainen ihme, ettei kukaan kompastunut missään. Eräässä
salissa meitä ilahdutti maan kaarevuutta
aikoinaan Tornionjoen laaksossa tutkineen
matemaatikko Maupertuis’n hieno rakennettu havainnekuva Tornionjokilaaksosta
1700-luvulla! Näimme myös maalauksen
kuuluisasta kirjailija Chateaubriandista. Illalla monet meistä halusivat nauttia samannimisestä pihvistä Chateaubriand-nimisessä ravintolassa.
Matkan jatkuessa tulimme Carnaciin
ja tutustuimme megaliitteihin, joita oli
hyvin laajalla alueella. Näiden pystyyn
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Carnacin erikoiset kivimuodostelmat.
on ranskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin
asiantuntija taustanaan lukeneisuus, historian ja kirjallisuuden tuntemus ja täydellinen kielitaito. Parasta on asioiden esittäminen suvereenilla, mukaansatempaavalla tavalla. Matkastamme teki erinomaisen
nautittavan myös matkanjohtajamme Roosa, liiton emerita pääsihteeri Liisan tytär,
jonka panos oli aivan mahtava. Hänen ranskalaisen historian tuntemuksensa tuoreen
väitöskirjatyönkin ansiosta oli mainio lisä
meidän osanottajien antiin.
Kiitoksemme kaikille matkakumppaneillemme mukavasta seurasta!

Terttu ja Hannu Knuutila
Kuvat: Rose-Marie Peake
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Uljas L'Hermione-fregatti
Hämeenlinnassakin päästiin ”Vapauden fregatin” matkaan

A

tuntematon asia, silti Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisaliin saapui elokuun viimeisenä tiistai-iltana liki 30 kuulijaa. Monelle osallistumisen kynnyksen nosti korkeaksi
esityksen ranskankielisyys. Paikalle saapuneet olivat kuitenkin tyytyväisiä ja totesivat,
että puutteellisellakin ranskan taidolla esitelmän saattoi ymmärtää. Luennon antoisuutta lisäsi merkittävästi siihen liittyvä runsas ja korkeatasoinen power point -kuvitus.

lkusyksyyn ajoittunut esitelmäsarja uljaan L'Hermione-fregatin vaiheista käynnistyi 30.8.2016 Hämeenlinnasta, kun paikallisen suomalais-ranskalaisen yhdistyksen hallitus päätti tarjota jäsenilleen ja muille kiinnostuneille mahdollisuuden avartaa tietojaan merenkulun historiasta.

Suomen vanhimmassa sisämaan kaupungissa L'Hermione on useimmille tuiki
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Liki 200 kuvaa vei yleisön merimaisemiin,
satamiin ja kertoi L'Hermionen uudelleen
syntymisen tarinan.
Luennoitsija, Hermione-Lafayette-yhdistyksen vetäjä Guy Gautreau johdatti kuulijat eloisasti L'Hermionen vaiheisiin aina siitä alkaen, kun kuninkaallinen, 32-tykkinen
fregatti lähtee ensimmäiselle matkalleen
Aix-saarelta kohti Amerikkaa Ludvig XVI:n
lähettämänä. Jo vuonna 1793 laiva haaksirikkoutui, mutta vuonna 2014 valmistunut uusi L'Hermione, alkuperäisen fregatin
täydellinen kopio, purjehtii jälleen kohti Yhdysvaltoja.
Hämeenlinnan suomalais-ranskalaiselle yhdistykselle ranskankielisen luentotilaisuuden järjestäminen ilman tulkkausta oli
rohkea kokeilu, joka onnistui hyvin.
Tämän kirjoittajaa ilahdutti kuulla upean aluksen mielenkiintoisesta historiasta ja
nykypäivästä kauniilla ranskankielellä. Aivan erityisen ilahduttavaa oli havaita pysyneensä niin sanotusti kärryillä koko esityksen ajan. Samasta asiasta näyttivät iloitsevan monet muutkin paikalla olleet.

Tuula Heinänen
Hämeenlinnan
suomalais-ranskalainen yhdistys ry

L'Hermione : Retour
aux Amériques
Résumé
21 mars 1780 : l'Hermione, frégate de la Royale de 32 canons, quitte l'Ile d'Aix. A son
bord, un prestigieux passager : le Marquis
de La Fayette, chargé par Louis XVI d'aller annoncer au général Washington l'engagement de la France, aux côtés des «
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Insurgents ». Après une glorieuse campagne
américaine, on retrouvera l’Hermione aux
Indes sous les ordres de Suffren. Elle survivra à la Révolution avant de s’échouer au
large du Croisic le 20 avril 1793 suite à une
erreur de navigation du pilote chargé de la
guider à la sortie de l’estuaire de la Loire…
4 juillet 1997 : la quille de la réplique de
la « Frégate de la liberté » est posée dans
l’Arsenal de Rochefort. Il avait fallu six
mois pour construire l’Hermione en 1779,
il faudra dix-sept années de chantier, jusqu’en 2014, pour terminer son « double »
des temps modernes : une reconstruction
à l’identique qui a obligé charpentiers, ferronniers, voiliers, gréeurs à retrouver des
savoir-faire disparus…Qui a contraint aussi
les concepteurs à imaginer les compromis
techniques nécessaires pour adapter la frégate aux exigences de sécurité actuelles et
suivre les réglementations modernes tout
en restant aussi proches que possible de la
silhouette historique.
29 août 2015 : l’Hermione retrouve
Rochefort, son port d’attache, au terme de
quatre mois de croisière transatlantique
: après les Canaries, 11 escales aux EtatsUnis, une au Canada, avant un retour pour
le moins agité à travers l’Atlantique Nord
depuis Saint-Pierre et Miquelon. A bord,
sous les ordres du Commandant Carriou,
15 professionnels et 70 « volontaires » (moyenne d’âge 29 ans, un tiers de femmes) qui,
après le défi de la reconstruction ont mené
à bien le second : celui de faire naviguer
l’Hermione et la ramener à bon port en suscitant tout au long de son parcours l’enthousiasme du public venu l’accueillir des
deux côtés de l’Atlantique.

Guy Gautreau
www.hermione.com

Viinejä, kotoisia makuja ja lakeutta

Kylämme viinitarhojen keskellä auringonlaskun aikoihin, Vosgeesien vuorijono
lännessä peittää ilta-auringon.

S

Hunawihr, kaunis kylä

einäjoen Suomi-Ranska-yhdistyksen
neljännelle Ranskan-matkalle Alsaceen meitä lähtijöitä oli melkein kaksi jalkapallojoukkueellista. Viittaus jalkapalloon sopii siksi, että kotijoukkue SJK tavoitteli juuri lähtiessämme Suomen cupin
voittoa. Siitä tuonnempana. Ja viittaus on
omiaan myös siinä mielessä, että Ranska
sijoittui kesän EM-kisoissa hopealle.

Menomatkan viimeinen etappi Sveitsin
Baselista yli Reinin taittui bussilla puolessatoista tunnissa. Ja maisemat olivat laakeampia, kuin mihin kotipuolessa olemme
tottuneet. Kohteemme oli Alsace eli Elsass
Ranskan koilliskolkassa ja siellä viehättävä 500 asukkaan Hunawihr. Sitä pidetään
Ranskan kauneimpana kylänä. Eikä perusteettomasti: kukkia oli ikkunoilla, seinillä,
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sokkeloisemmaksi, katujen ahtaammiksi ja
jyrkemmiksi. Kuskin ei auttanut kuin lähteä
jalkaisin kyselemään oikeata osoitetta, jota
hän ei kuitenkaan löytänyt.
Yhdistyksemme sihteeri Anna-Maija on
tarttunut kiperämpiinkin asioihin, ja osoite selvisi puhelinsoitolla ja pääsimme majapaikkaan. Komeasta, kaksikerroksisesta
talosta näki jo päältä, että se on kuulunut
rahamiehelle. Näissä maisemissa sellaista vaurautta edustaa tynnyrintekijä. Siinä
meillä oli viikoksi mainiot puitteet.
Ulkorakennuksessa oli toimiva keittiö ja
pitkä pöytä, jonka ääressä nautimme aamiaiset, päivälliset ja iltapalat. Pihapiirin
uima-allas tarjosi vilvoitusta, sillä syyskuun
viimeiselle viikolle osui hellejakso.

Hunawihr’in kirkko keskiajalta, uskonpuhdistuksesta alkaen se on ollut ja on edelleen sekä katolisten että
protestanttien käytössä.

Pitkä viinireitti
Hunawihr sijaitsee Ranskan tunnetuimman,
170 kilometrin pituisen viinireitin eteläneljänneksellä. Alue määritellään ”Terre & Vins
au Pays de Colmar” eli Colmarin viiniseuduksi. Viinireitin varrella on 119 viinin tuotantoaluetta.

katuvierillä ja kaikkialla.
Saavuttuamme jo Hunawihriin kuskiin iski uskon puute kylän käydessä

Viinitarhat odottivat poimijoita.
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pääsimme ravintolaan ja paikallinen herkku
täytti vatsamme. Epäilimme ensin ravintolan konstailevan kustannuksellamme, kun
meille tarjottiin hapankaalia (sükrüt) suolaisten makkaroiden ja palvatun sianlihan
ja keitettyjen perunoiden lisäksi ja kyytipojaksi valkoviiniä. Mutta se oli aitoa alsacelaista herkkua, choucroutea.
Siitä syntyi kotoinen ja tuhti jopa ähkyä
hipova makuelämys, jonka voimalla saatoimme jatkaa Euroopan parlamentin päämajaan. Siellä käytävät ja istuntosali olivat
hiljaisia, sillä parlamentaarikot ja virkamiehet olivat vielä Brysselissä.
EU-kansalaisina kritisoimme näiden yhteisten instituutioiden jakamista kahteen
kaupunkiin ja kuinka kalliiksi niihin reissaaminen tulee. Totesimme kuitenkin asioiden
olevan isompien tahojen käsissä.

Sukupolvelta toiselle siirtyvien tilojen viljelyala on yli 15 000 hehtaaria. Viljelijöitä on
neljätuhatta ja vuosittain markkinoille lähtee 150 miljoonaa viinipulloa. Pääasiallinen
tuote on valkoviini. Enemmän ja vähemmän jyrkillä rinteillä viinitarhat jo sinänsä
ovat nähtävyyksiä puhumattakaan keskiaikaisten kaupunkien arkkitehtuurista tai
haikaroiden rauhoitusalueesta.
Alsacen pääkaupunkia Strasbourgia pidetään Brysselin ohella Euroopan toisena
pääkaupunkina, joka muistuttaa, että täällä ollaan Euroopan ytimessä. Kaupungissa
kohtaavat syvälle ulottuva historia ja elinvoimainen nykyaika.
Strasbourgin katedraali pani niskat koetukselle, suut haukkomaan henkeä ja katseet ymmyrkäisiksi. Päästyämme hämärästä kirkosta ulos ja totuttuamme päivänvaloon hätkäytti meitä aukion ihmisvilinän
läpi marssinut järein konetuliasein ja luotiliivein varustautunut tiukkailmeinen sotilasosasto. ”Täällä ei olla missään lintukodossa”, kävi monen mielessä.

Pyörällä ja taksilla

Alsace eli Elsass on kuulunut useaan otteeseen Saksalle, ja hyvin siellä saksalla pärjäsi varsinkin vanhemman polven kanssa. Sen
testasi ryhmämme pyöräilijä, joka oli hyvissä ajoin ennen matkaa vuokrannut kelpo
maantiepyörän. Tehtyään ensin viiden peninkulman lenkin lähirinteiden viinireitillä
hän suuntasi naapuriin Reinin toiselle puolelle Freiburgiin.
Edestakaisin sinne tulee sata kilometriä.
Matka onnistui hyvin enimmäkseen pyöräilyväyliä pitkin. Rajan ylittämisen hän huomasi ajeltuaan jo pitkästi Saksan puolella,
kun näköpiiriin ilmestyi oluttupia ja ilmassa leijui currywurstin tuoksu. Tiet oli hyvin
merkitty ja opasteet selkeitä.
Paluumatka toista, eteläistä reittiä Colmariin sujui mutkitta, kunnes isohkon kaupungin, sen vilkkaan liikenteen ja alkavan
auringonlaskun yhteisvaikutus sai pyöräilijän empimään. Ehtiäkseen muun porukan

Tuhtia herkkua
Pahat ajatukset kuitenkin kaikkosivat, kun
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illanviettoon hän päätti tulla loput 15 kilometriä taksilla.

tunneleissa kulki yli sadan kilometrin pituinen rautatie. Siinä tuo massiivinen sotavarustus nyt rapistuu. Joitain pätkiä siitä on
entisöity ja museoitu.
Pyöräilijä ehti liittyä seurueen illanviettoon ja juhlistamaan SJK:n voittoa Suomen
cupissa. Ilta oli vähällä latistua juhlajuomien huvettua. Se tuntui käsittämättömältä, sillä Alsacen viinireitillä peräti 900 viljelijää myy tuotteitaan eli kauppa käy joka 200
metrin välein.
Puheenjohtaja päätti hoitaa asian ja lähti
kylälle ja palasi varastokärryillä kolme laatikollista viinejä. Kärryt palautettiin kauppiaalle ja viinit nautittiin, ei kuitenkaan saman iltana.

Nimimiehiä
Hunawihriä lähin iso kaupunki Colmar tunnetaan Pikku-Venetsiana, siis kanavistaan.
Kaupungissa on runsaasti nähtävää ja erityisen tunnettu on Unterlinden-museo, josta
seurueemme taiteilija Liisa muistutti. Museo
on Alsacen suosituin ja vuosittain siellä käy
200 000 vierasta.
Museon tunnetuin teos on saksalaisen
Mathias Grünewaldin (n.1470-1531) Iseheimin alttaritaulu. Colmarin yhteydessä pitää
mainita myös kuvanveistäjä Frederic Bartholdi (1834–1904). Hänen kättensä jälkeä
on New Yorkin edustalla Liberty Island -saarella kohoava Vapaudenpatsas. Se on Ranskan kansan lahja satavuotiaalle Yhdysvalloille vuonna 1886.

Lyhyen taksikyydin aikana hänen ranskan sanavarastonsa kasvoi melkoisesti. Selvisi myös se, että Hunawihrin nimen alkuosa Huna tai Hune juontaa kylän ammoisen
mahtimiehen vaimosta, joka oli pyykkäri.
Hunesta tuli pyhimys 1520 ja yhtenä perusteena oli se, että hän pesi kylän kaivolla ilmaiseksi köyhien vaatteita.

Katolista ja protestanttista
Pyöräurheilija tiivisti kokemuksensa niin,
ettei katolisen Ranskan ja protestanttisen
Saksan välillä havainnut kuin sen eron, että Saksan autostradoilla ei tunneta nopeusrajoituksia.
Vaikutuksensa häneen teki myös Maginot-linja, jonka Ranska rakensi saksalaisia vastaan tappiollisen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Se ei pidätellyt eikä
estänyt saksalaisjoukkoja, jotka miehittivät
Ranskan toisessa maailmansodassa. Puolustuslinja ulottui Belgiasta Italiaan ja sen

Kelpaa reissata
Paluumatkalla Baseliin ei keneltäkään jäänyt huomaamatta, että keskellä vilkasta Eurooppaa oltiin. Moottoritie menosuuntaan
oli täynnä ja paikoin jopa tukossa. Baselin
lentokentällä oli sen näköistä väkeä, joka
oli lähdössä etelän lomakohteisiin.”Kelpaa
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Seinäjoen Suomi-Ranska-yhdistyksen matka on edennyt Strasbourgiin ja yhteiskuvaan. Ylärivi vasemmalta: Timo Malkamo, Markku Luoma, Ulla Hildén, Ilmari Ylä-Autio, Turja Turenius, Yrjänä Elonheimo ja Aarne Raiski. Toinen rivi:
Marja-Liisa Luoma, edessä Pirkko Ylä-Autio, Liisa Malkamo, Helena Suojanen,
Tuija Pekkinen, Leena Kitiniemi, Kaija Rautalinko, Kaija Salonen, Arja Raiski,
Hilkka Elonheimo, Anna-Maija Uitto ja Eila Turenius.
täällä matkustella”, totesimme, ”kun maasta toiseen pääsee vaivattomasti.” Me sen sijaan lensimme Münchenin kautta Helsinkiin
ja saavuimme bussilla Seinäjoelle hieman
sunnuntain puolella.

Turja Turenius
Seinäjoen Suomi-Ranska-yhdistys
Kuvat: Turja Turenius &
Yrjänä Elonheimo.
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Syksyn riemastuttavat
ranskalaiset kirjauutuudet
Syksyn kirjauutuuksista löytyy useita vaihtoehtoja ranskalaisesta kulttuurista kiinnostuneelle. Erityisen lämpimästi voi suositella
kahta oman aikakautensa yhteiskuntaa hauskalla, mutta purevalla otteella käsittelevää teosta: Voltairen mainio, ja niin ajankohtainen Luonnonlapsi-suomennosta sekä Leena Rantasen
ranskalaista yhteiskuntaa hauskasti kuvaavaa Avioliittoon ranskalaisittain ja muita kertomuksia Pariisista. Pirkko Koskenkylän
Koti Provencessa puolestaan kertoo värikkäästi elämänmenosta
eteläranskalaisessa, yli tuhat vuotta vanhassa pikkukylässä, jonne hän päätti miehensä kanssa rakentaa talon.

Leena Rantasen Avioliittoon ranskalaisittain
on oiva ja erittäin osuva läpileikkaus ranskalaisesta yhteiskunnasta ulkopuolisen silmin
nähtynä. Jokainen Ranskassa muutamaa
kuukautta pidempään viettänyt samaistuu
kertomuksiin muun muassa ranskalaisesta
byrokratiasta, jonka tähden moni on lyönyt
päätään seinään – eikä suotta!
Mutta kuten jokaisella kulttuurilla on
molemmat kolikon kääntöpuolet, tuo Rantanen esiin sen romanttisemman puolen
ranskalaisuudesta – erityisesti pariisilaisuudesta – jota jokainen paluumuuttaja jää
kaipaamaan. Lyhyet kertomukset ovat tarinoita ystävistä, naapureista ja satunnaisista kohtaamisista, sekä havaintoja ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Anekdootit syventävät lukijan ranskalaisen kulttuurin ymmärrystä ja valaisevat myös kahden kulttuurin eroja. Valistusfilosofi Voltairen juuri suomennettu Luonnonlapsi on
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riemastuttava satiiri romaanin muodossa. Teos on neljännesvuosituhat ilmestymisensä jälkeen edelleen - tai uudelleen ajankohtainen uskonnollisen fanatismin ja
terrorismin lisääntyessä nyky-yhteiskunnassa. Voltaire hyökkää korruptiota ja fanaattisuutta vastaan, mutta luo samalla
ylistyslaulun ystävyydelle ja sivistykselle
jännittävän rakkauskertomuksen viedessä
juonta eteenpäin.
Kirjassa on kääntäjän jälkisanat, joiden avulla aikakautta tuntematonkin lukija pääsee paremmin perille 1700-luvun tavoista ja tottumuksista. Kerrassaan antoisaa luettavaa! Kirjojen yhtenä yhteisenä tekijänä on Leena Rantanen, jonka käännös
Luonnonlapsi on. Molemmat kirjat ovat lisäksi saman kustantajan, Viisas Elämä, julkaisemia. Niitä on saatavissa hyvin varusteltujen kirjakauppojen lisäksi suoraan kustantajan nettisivuilta sekä Helsingistä kirjakauppa Niteestä.
Pirkko Koskenkylän teoksessa Koti Provencessa sukelletaan provencelaisen pikkukylän juhlaan ja arkeen. Samalla seurataan entisen televisiotoimittajan ja hänen
veneenrakentaja-miehensä talonrakennusprojektia: Talonrakentamisesta omin käsin
tuli meille suoranainen haaste, mutta onnistuimme siinä tekemällä sen omalla tavallamme. Herkulliset ateriat ovat rakentamisesta alkaen kuuluneet päivien tinkimättömiin kohokohtiin. Lukija pääsee kokemaan ruoantuoksuisen ilmapiirin myös
itse, sillä kirjasta löytyy mainittujen ruokien reseptejä. Kirjaa on saatavissa kaikissa kirjakaupoissa ympäri maan, varmimmin Suomalaisista kirjakaupoista. Helposti
se on myös hankittavissa nettikirjakaupoista (esimerkiksi www.booky.fi).

Heidi Heinonen
Rose-Marie Peake
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Lyon korkojen kera
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura Lyonissa 16.10.-23.10.2016

K

aarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura
suuntasi lokakuussa Lyoniin. Matkalle
osallistui 19 henkilöä. Lensimme Helsingistä 16.10. iltapäivällä Geneveen, josta
matkasimme bussilla Lyoniin. Perillä olimme 16.10. illalla. Vastuullinen matkanjärjestäjämme, Finlande & France Travel, oli
lähettänyt oppaamme ja turistibussin Geneveen meitä vastaan. Hotellimme sijaitsi Lyonissa, josta käsin teimme bussiretkiä
eri puolille.

Maanantaina 17.10. tutustuimme kävellen
Lyonin vanhaan keskustaan. Kävimme funiculairella Fouvrier’in kukkulalla. Tähän liittyi
myös Notre Dame de Fouvrier -katedraaliin
tutustuminen sekä Lyonin näkymien katseleminen näköalatasanteelta. Maanantaina
opettelimme käyttämään Lyonin julkisia
kulkuvälineitä, metroa ja busseja. Suurella
turistibussilla olisi Lyonin vanhassa kaupungissa ollut vaikeuksissa. Lyonissa on erittäin
hyvät metron, bussien ja raitiovaunujen yhteydet.
Lounaan söimme Paul Bocusen Brasserie Le Nord -ravintolassa, muutaman korttelin päässä Hôtel de Ville’sta. Paul Bocuse
on kautta maailman tunnettu keittiömestari. Hänellä on useita ravintoloita Lyonin

Brasserie Bocuse Le Nord.
alueella. Part Dieu -aseman ja ostoskeskuksen luota löytyy kuuluisa Les Halles de Paul
Bocuse. Hänen nimeään kantaa myös keittiömestarien vuosittainen MM-kilpailu, joissa suomalaisetkin kokit ovat vuosien varrella menestyneet hyvin.
Maanantaina tutustuimme myös silkkimuseoon, jossa meille esiteltiin Lyonin kaupungin silkkituotannon historiaa. Näimme
silkkikangaskutomon kangaspuineen. Silkkitoukkien tuottaminen, silkkilangan kehruu, silkkikankaiden kutominen ja koko
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Lyonin vanhan kaupungin pikkuravintoloita.
liiketoiminta kaikkineen on parhaimmillaan työllistänyt Lyonissa aikoinaan 40 00050 000 ihmistä.
Tiistaina 18.10 teimme retken Annecy’n
kaupunkiin, joka sijaitsee Annecy-järven
rannalla Esi-Alppien juurella. Täällä oli jokatiistaiset värikkäät torimarkkinat. Juustoja, vihanneksia, maalaismakkaroita ja
kaikkea lähiruokaan liittyviä tuotteita myyviä torikojuja oli kymmenittäin. Näissä riitti valokuvattavaa. Samoin idyllisiä näkymiä
antoi kaupungin läpi virtaavan joen varren
värikkäät vanhat rakennukset, pienet sillat
ja kukkaistutukset.
Lounaalla Annecy’ssa söimme sian poskilihoista tehtyjä pyöryköitä. Mustia ikään
kuin lihapullia, mutta tosi maukkaita. Ohessa tarjottu tumma kastike kruunasi koko jutun. Ranskassa ruoanlaittoon riittää mielikuvitusta ja kaikki käytetään hyväksi.
Lyoniin palatessa poikkesimme pienessä keskiaikaisessa Perrouges-nimisessä
kaupungissa, joka on peräisin 1400-luvulta
saakka.
Matkaamme sisältyi neljä retkipäivää ja

kaksi omatoimipäivää.
Keskiviikkona 19.10. kiertelimme kaupungilla, omatoimisesti kukin, tutustuen
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Lyonin nähtävyyksiin. Useat meistä kävivät katsomassa Lyonin uutta nähtävyyttä,
Musée des Confluences. Tämä Lyonin uusi
ylpeys sijaitsee niemenkärjessä Rhône- ja
Saône-jokien yhtymäkohdassa. Confluences tarkoittaa juuri yhtymäkohtaa. Museo
on avattu 19. joulukuuta 2014. Museo sijaitsee aivan Lyonin halki johtavan Pariisi–Marseille-moottoritien, L’Autoroute du Soleil
A7:n, vieressä. Toisella puolella rakennusta
virtaa Rhône-joki, jonka rannassa on kiinnittyneinä useita asuntolaivoja. Rakennus
on melkoinen teräksen ja lasin luomus. Tämä on itävaltalaisen arkkitehdin Coop Him-

Wikipedia.fr.)
Museossa on pysyvät historian ja luonnontieteiden näyttelyt sekä tilat vaihtuville määräaikaisille eri alojen näyttelyille. Musée des Confluences’iin on yhdistetty useamman alueen vanhemman museon
kokoelmat.
Torstaina 20.10. tutustuimme Vienne’n
kaupunkiin ja siellä olevaan suureen Rooman vallan aikaiseen amfiteatteriin sekä
muihin sen aikaisiin rakennelmiin ja muistomerkkeihin. Paikallisessa ravintolassa
nautitun lounaan jälkeen vierailimme vielä Côte du Rôti -nimisellä vanhalla pienel-

Musée des Confluences Lyon.
melbaum’in suunnittelema. Rakennustyöt
oli aloitettu vuonna 2006. Museon rakennusaikana on ollut paljon viivytyksiä. Kustannusarviota on korjattu moneen kertaan.
Se valmistui kuusi vuotta myöhässä, rakennustyöt olivat välillä keskeytyksissä, jopa
kaksi vuotta, vuosina 2008–2010. Rakennusbudjetti ylittyi 500 prosentilla. (Lähde:

lä 300 hehtaarin kokoisella viinialueella ja
maistelimme eräällä viinitilalla heidän viinejään. Viinit ovat kuulemma kuuluisia ja
arvostettuja, mutta eivät ainakaan osuneet
minun makuuni.
Perjantaina 21.10. oli vuorossa Beaujolais-viinialueeseen tutustuminen.
Matkalla sinne poikkesimme pienessä
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keskiaikaisessa Oingt-nimisessä pikkukylässä korkealla kukkulalla, jolta oli hyvät
näköalat alueelle. Beaujolais’n alue sijaitsee Lyonista noin 80 km pohjoiseen.
Alueen vanhat kivirakennukset on rakennettu niin sanotusta ”kultaisesta kivestä”,
jota on louhittu vuosisatoja. Tällä hetkellä kultaisen kiven louhinta on rajoitettu ainoastaan vanhojen rakennusten restauroimista varten.

Nyt saimme kuitenkin maistaa todella hyviä ja kohtuuhintaisia valko- ja punaviinejä
tällä tilalla. Täytyy vastaisuudessa ehkä tarkastella Alkon hyllyjä ranskalaisten Beaujolais-viinien suhteen tarkemmin? Beaujolais
Nouveau on tietysti asia erikseen.
Sää suosi ryhmäämme viikon aikana. Aamut olivat jo syksyisen viileitä, jopa kylmiä,
mutta iltapäivälämpötilat nousivat 15-16
asteen tienoille. Paluupäivä oli sadepäivä,
jolloin teimme vielä ennen kotimaahan lentoa kiertoajelun Geneven keskustan alueilla.

Seppo Sihvonen
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska
seuran puheenjohtaja

Kuvat: Seppo Sihvonen

Vasemmalla viinitilan emäntä Ghislaine Dupeuble ja oppaamme rouva Lea
Nousiainen. Kuva viinin kypsyttämöstä.

Tutustuimme Beaujolais’n alueella vuodesta 1512 lähtien saman suvun hallussa
olleeseen viinitilaan, jota nykyään hoitavat
kolmekymppiset sisarukset, Ghislaine Dupeuble ja hänen veljensä. Tilalla oli viinirypäleidenkorjuu lopetettu tältä vuodelta
vasta muutamaa päivää ennen vierailuamme. Beaujolais’n alueen viinejä en ole harrastanut enkä nautiskellut pitkään aikaan.
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Kuin kaksi marjaa
Ranskan ja Suomen hämmästyttävä samankaltaisuus

E

uroopassa on kaksi maata, joiden kansantaloudet ja yhteiskunnalliset olot
ovat hämmästyttävän samankaltaiset:
Suomi ja Ranska. Maiden koolla ei näyttäisi tässä olevan suurtakaan merkitystä.

myötäelämisen seurauksena. Sen jälkeen
ne ovat vajonneet ennätyksellisen alhaisiksi. Alkuaikojen maailmoja syleilleet puheet
työttömyyden selättämiseksi muun muassa opettajien kokonaismäärää lisäämällä tuhansilla ovat vaihtuneet kansalaisten
keskuudessa syväksi pettymykseksi. Niinpä
hänen lähtölaskentansa voi olettaa jo alkaneen. Voisiko ehkä entinen talousministeri,
briljanttina ajattelijana markkinoitu Emmanuel Macron omine yhteiskuntafilosofisine
ajatuksineen nousta vasemmiston airueeksi, ei vaikuta kovin vakuuttavalta. Ranskalainen jytkyn aika ei ainakaan vielä ole käsillä FN:n rymistelystä huolimatta.
Tulevatko kevään 2017 presidentinvaalit nostamaan Ranskan uuteen nousuun
oikeiston esivaalit voittaneen François Fillonin (s. 1954) johdolla, on kaikkea muuta
kuin varmaa. Voidaan sitä paitsi kysyä, voiko edes suurin valtaoikeuksin varustettu
presidentti ylipäätään yksinään vaikuttaa
Ranskan kokoisen valtion elinkeinoelämän
ohjailuun. Olisiko mahdollista, että Charles de Gaullen 1960-luvulla generoima patrioottinen innostus ja lentoon lähtö – élan
– voisi vielä kerran elähdyttää Ranskan itsetietoisen kansan uuteen nousuun? Kukapa
tietää? Qui sait!
Joka tapauksessa Ranskan työttömyys
on noussut kuluvan vuoden kolmannen
neljänneksen aikana 9.7 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomen vastaava luku oli lokakuussa 8.1 %. Kummatkin luvut
nostavat palan kurkkuun. Jatkaako Ranska

Runsaan viiden miljoonan ihmisen asuttaman arktisen Suomen talouden rakenteelliset ongelmat käyvät pitkälti yhteen 66-miljoonaisen kansan ja EU:n perustajamaan
Ranskan viidennen tasavallan päänsärkyjen
kanssa. Sinänsä on aikamoinen paradoksi,
että juuri luonnonrikas ja historian saatossa
kertyneiden pääomien Ranska, siis tuo kuusikulmainen maa (Hexagon), on ajautunut
nykyiseen ahdinkoonsa.
Kummankin maan työttömyysluvut pysyttelevät sitkeästi EU:n kärkisijoilla. Myös
Ranskassa ikääntyvien ihmisten pitkäaikaistyöttömyys luo lisäpaineita maan johdolle. Ranskan sosialistien muodostama
hallitus on kovin huonosti onnistunut lisäämään työllisyyttä. Vilpittömän oloinen,
Barcelonassa syntynyt nuori pääministeri
Manuel Valls ei hänkään ole kyennyt ratkaisevasti tervehdyttämään maansa taloutta
työllisyyttä edistävään suuntaan. Ranska
polkee paikoillaan.
Ranskalaisten mielialoja kuvaa hyvin ”morosité”, kärttyisää alistuneisuutta tarkoittaen. Ranskalaisia kohdanneiden terroritekojen jälkeen presidentti
François Hollanden pisteet nousivat aidon
42

neljännen tasavaltansa (1946-1958) Euroopan sairaan miehen perintöä, vai tulisiko pikemminkin Suomen saada itselleen tuo kyseenalainen titteli? Kaksi EU:n demokratiaa
– kaksi yhtäläistä sairaskertomusta!
Kummassakin maassa byrokratian ja
aluehallinnon järkeistäminen on ollut yhtä
tuskaa. Molemmat ovat perushengeltään
samalla kertaa maaseutumaisia (rural) ja
muutosvastaisia. Kun meillä suuri kuntareformi (Paras-hanke 2007-2012) kaatui
omaan nurkkakuntaisuuteensa, Ranskassa
alueiden ja departementtien suurremontti on säännönmukaisesti tyssännyt paikallisiin intresseihin ruokakulttuuriin liittyvä
paikallisylpeys mukaan lukien. Koppavaksi ja itseriittoiseksi koetun Pariisin, Île-de
Francen, eläessä omissa maailmoissaan.
Sote-uudistuksen yhteyteen 2016 taitavasti ujutettu uusi maakuntahallintomalli kertoo sekin jotain siitä, että Suomi on
määritelmänsä mukaan todellakin topeliaanisen provinssiaalinen maa. Ranskan
kielen ”ruralisme”, maaseudun idealisointi, on yhä edelleen myös suomalaista arkea.
Sekä Suomessa että Ranskassa työstä ja
sen kaikkinaisesta sääntelystä on muodostunut elämää suurempi asia. Kummatkin
ovat hyvin lakkoherkkiä taustalla ylisuuren
vallan kahminut ammattiyhdistysliike/syndicalisme. Siinä missä meillä vähempiosaiset kansanryhmät kantavat julisteitaan,
Ranskassa lääkärit, sairaanhoitajat, apteekkarit, opettajat ja muu koulutettu väki
hakkaa kattiloitaan Pariisin kaduilla! Vallankumouksen henki barrikadeineen leijuu
yhä ranskalaisen yhteiskunnan yllä. Kadusta – la Rue – on tullut sosiaalisen tyytymättömyyden symboli.
Vuonna 1960 yksityisten alojen palkansaajien todelliset työtunnit vuodessa olivat Suomessa 1900. Vuonna 2010 vastaava luku oli 17 % pienempi eli 1600 tuntia. Vuotta myöhemmin keskimääräinen

viikkotyötuntien määrä oli runsaat 37 tuntia. Paljon porua aiheuttaneen lain mukaan Ranskassa enimmäistuntimäärä on
35 työnantajasta riippumatta ja sillä hyvä!
Tällä päädytään 1607 työtuntiin vuodessa.
Olemme siis suurin piirtein yhtä ahkeria tai
laiskoja ainakin tilastojen valossa.
Ranskassa työelämää säätelee kaikkivoipainen Code du Travail. Se on hengästyttävän laaja säädöskokoelma tunkeutuen työelämän pienimpiinkin yksityiskohtiin. Sivuja tässä dokumentissa on 1731! Ei siis ihme,
että kansalaiskeskustelussakin on alettu
vaatia lisää joustoja maan työelämään. Kyseessä ei kuitenkaan olisi mikään läpihuutojuttu. Lakkorummut pärisevät edelleenkin kovin herkästi gallien valtakunnassa.
Suomi ja Ranska. Kuin kaksi marjaa monissa yhteiskunnan ja politiikan keskeisissä
kysymyksissä. Hyvä kysymys kuuluu, miksi
juuri ne ovat juuttuneet vanhoihin asemiinsa kaiken vanhan säilyttämiseksi. Sclérose,
suonten kivettyminenhän on aina vakava
sairaus.

Martti E.O. Korpela

Martti E.O. Korpela on Helsingissä 1938 syntynyt agronomi, jonka harrastuksiin kuuluvat
ranskan kieli sekä Ranskan viidennen tasavallan sodan jälkeinen politiikka erityisesti
gaullismin valossa.

43

Manifesteja ja mielenilmauksia työlakia
vastaan Toulousessa keväällä 2016
Silminnäkijän havaintoja lakkoilun luvatusta
maasta

”

Tuletko mielenosoitukseen”, kysyy
ranskalainen toiselta, joka lähtee heti
innolla mukaan. Vähän myöhemmin hän
muistaa kysyä: ”Mitä me oikein vastustetaan?” Tämä vanha vitsi johdattakoon
meidät kirjoitelmani aiheeseen, lakkoihin
ja mielenilmauksiin Ranskassa keväällä
vuonna 2016.

väitöskirjaa, ja aika on ollut tutkimukseni kannalta erittäin antoisaa. Varjopuolena ovat kuitenkin olleet mielenilmaukset
ja lakkoilu, joista kerron vaikutelmiani seuraavassa. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole
uutisoida Ranskan viime kevään lakkotilanteesta mitään virallista (tai muutakaan) totuutta, vaan lähinnä vain kuvailla vaikutelmiani tapahtuneesta. Keskityn protesteihin
Jean Jaurès -yliopistolla, ja taustaksi tuon
esille myös kokemuksiani lukuvuodesta
2008−2009 tällä samalla kampuksella.
Kerrottakoon aluksi, että talvella
eräs yliopiston opettajista arveli, ettei työaikalakien vastustuksesta tulisi kovin laajaa, koska ”kenelläkään ei ole aikomus
työskennellä”. En tiedä oliko hän tarkkanäköinen, ilkeämielinen vai molempia. Mutta
ainakin aluksi näytti siltä, ettei aivan kohdalleen ennustus osunut. Toisaalta hän
myös veisteli, että lakot olisivat minun syytäni: kun viimeksi olin opiskelemassa Toulousessa, sattumoisin juuri silloinkin lakkoiltiin.

Kaikenlaiset manifestit ja protestit näyttävät todellakin kuuluvan ranskalaiseen mielenlaatuun, tai ainakin ne ovat huomattavasti yleisempiä Ranskassa kuin Suomessa.
Ja kun Ranskassa jotain asiaa vastustetaan,
valitettavan usein mielenilmaus ei jää vain
rauhalliseen banderollin kanniskeluun. Syitä kaikkeen tähän voi hakea historiasta,
mutta jääköön tämä aihepiiri kirjoitukseni
ulkopuolelle. Tänä keväänä närää ja protesteja ovat herättäneet erityisesti työlakiin
kaavaillut muutokset.

Väitöstutkimusta lakkojen
maassa

Lentolehtisiä

Olen ollut Toulousessa Jean Jaurès -yliopistolla (joka tunnetaan edelleen yleisesti vanhalla nimellään Le Mirail) tekemässä

Kun aamuisin tulin metrolla kampukselle,
katsoin mitä yliopiston portilla tapahtui,
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Portinvartijat
Tänä vuonna tilanne yliopistolla oli erityisen
tulenarka. Tai siltä ainakin näytti, sillä yliopisto oli palkannut kampukselle yksityisen
vartiointiliikkeen työntekijöitä. Heitä seisoskeli siellä täällä yliopiston alueella – lukuvuonna 2008−2009 en muista heitä nähneeni. Vartijat olivat jossain vaiheessa ottaneet
yhteen mielenosoittajien kanssa ja käyttäytyneet epäasiallisesti naisopiskelijoita kohtaan, näin kertoi eräs lentolehtisistä.
Yleensä en ollut vartijoiden kanssa tekemissä, mutta eräs tapaus tulee mieleeni. Osallistuin seminaariin, joka järjestettiin yliopiston ”Tutkimustalolla”, Maison
de la Recherche. Seminaari alkoi aikaisin
aamulla, ja suomalaiseen tapaan olin ensimmäisenä paikalla. Mutta ovella seisoskelleet kaksi vartiointiliikkeen korstoa eivät
suostuneet avaamaan ovea, vaikka kuinka
selitin tulleeni osallistuakseni tänään järjestettävään seminaariin. Huolimatta siitä,
että nämä vartijat vastasivat rakennuksen
turvallisuudesta, he eivät olleet ajan tasalla
siellä järjestettävistä tilaisuuksista. Kun sitten myöhemmin yritin sisään muiden seminaariin osallistuvien kanssa, vartijat huomioivat läsnäoloni: olinhan henkilö, joka epäilyttävästi oli jo aiemmin yrittänyt tunkeutua Tutkimustaloon muodostaen ilmeisen
uhan yliopiston turvallisuudelle. Onneksi
muut seminaarilaiset todistivat kunnialliset
aikeeni.
Seminaarin tauolla jutustelin näiden kahden kulkuni estäneen vartijan kanssa. He kyselivät, paljonko Suomessa voisi
tienata, onko asuminen siellä kallista ja sen
sellaista; puhetapa ja kiinnostuksen kohteet paljastivat paljon heidän taustastaan.
Vaikka ensimmäinen kohtaamisemme ei
ollut sydämellinen, tulimme ihan hyvin juttuun. Huolimatta heidän osoittamastaan

millaisia tiedonantoja siellä tällä kertaa
jaettiin ja oliko portti ylipäätään auki. Lentolehtiset ovat erittäin yleinen tiedotustapa
Ranskassa. Muistan, että vuonna 2009 jotain kannanottoa portilla jakoi jopa latinan
opettajani. Tiedonantojen teksti oli muotoiltu niin, ettei kenellekään jäänyt epäselväksi
että asia koski aivan jokaista: étudiant-e-ses. Eräällä ranskattarella oli lehtinen, johon
oli kuvattu sirppi ja vasara. Näistä erilaisista
lappusista kertyi masentava määrä roskaa
yliopiston pihalle.

Kirjastossa ja palopuheita
kuuntelemassa
Jos mikään ei estänyt pääsyäni kampukselle, suuntasin yleensä suoraan Bibliothèque
Universitaire Centrale-, eli BUC-kirjastoon.
Elämässäni lakkoilu näkyi eniten nimenomaan kirjaston toiminnassa, koska tein
väitöstutkimustani pääsääntöisesti juuri kirjaston lähteiden äärellä. Ensiksi tarkistin ettei ovi ollut lukossa. Se, että pääsi kampukselle, ei vielä tarkoittanut sitä että kirjasto
olisi ollut auki. Tänä vuonna kirjasto yleensä oli auki, joskus tosin alimpiin kerroksiin
pääsy saattoi olla suljettu.
Osallistuin Toulousessa myös luennoille. Kerran kesken luennon ovi aukesi ja
sisään kävi jonkinlainen agitaattori. Hän
kysyi kohteliaasti lupaa esittää asiansa, ja
selosti sitten meille kaiken sen pahan, mitä hallitus aikoi tehdä. En enää hetken kuluttua jaksanut kuunnella ja yritin keskittyä
edessäni olevaan luentomateriaaliin, keskiaikaiseen oksitaaninkieliseen tekstiin. Mutta palopuhe jatkui, ja iso osa luennosta valui hiekkaan.
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mielenkiinnosta kotimaatani kohtaan en
kuitenkaan ehdottanut, että he hakeutuisivat Helsingin yliopiston järjestyksen valvojiksi.

tapa kirjoittaa ”À bas”. Akateemisten opiskelijoiden kynäilemänä tämä kirjoitusasu antoi iskulauseelle aivan oman värinsä. Joskus
viitattiin vuoden -68 tapahtumiin, joiden luvattiin alkavan pian uudelleen. Eräässä seinäkirjoituksessa vanha tuttu ”métro, boulot,
dodo” oli saanut jatkokseen ”grève, pillage,
sabotage”. Useat tekstit seinissä eivät varsinaisesti toivottaneet kampuksen järjestyksenvalvojille pitkää ikää, joten jotain perää
väitteessä heidän asiattomasta käytöksessään saattoi olla.

Ilkivaltaa

Kulttuurivallankumous Toulousessa

Mielenilmauksiin kuuluu Ranskassa valitettavan usein ilkivalta. Kun lakkokipinä iskee,
kaikki irtain kerätään barrikadiksi kulkureiteille ja ovien eteen. Jean Jaurès -yliopistolla opettajien toimistot muistuttavat lähinnä tehtaiden kahvikämppiä, mutta on tietenkin huomioitava, että osa toimistoista on
nyt ihan oikeasti väliaikaisia parakkeja, sillä yliopistoa laajennetaan ja vanhaa puretaan. Mutta silti, mitään tavaraa eivät opettajat näytä hennovan toimistoihinsa jättävän; syynkin voi arvata.

Keväällä 2009 minulle kerrottiin, että joku
opettajista oli saanut lakon aikana nyrkistä. Silloin, yliopiston ollessa kiinni, luentoja pidettiin jopa puistossa, mutta asiasta ei
kannattanut liiemmin hiiskua. Jos nimittäin
kaikkein ärhäkkäin lakkorintama olisi kuullut luennosta, olisimme saaneet varautua
jollakin kättä pidemmällä turvataksemme
luennon jatkumisen.
Eräs opettaja ihmetteli, miksi oppilaiden viha kohdistui yliopistoon ja sen
henkilökuntaan. ”Ei meillä ole mitään valtaa päättää työlaista eikä muustakaan. Miksi he meitä häiriköivät?” Mietin Kiinan Kulttuurivallankumouksen tapahtumia. Ja tässä jutun koko ydin, opiskelijoiden mielenilmauksilla oli aivan väärä kohde: oma opinahjo.

Seinien kertomaa
Jonkinlaisen kuvan oppilaiden asenteista
saa yliopiston seiniin laadituista kirjoituksista. Eräs niistä informoi: ”Le Mirail en lutte !”
Jotain hirtehishuumoria näin siinä, että samaan aikaan kampuksella oli veripalvelun
auto. Toinen kirjoitus julisti lakon jatkuvan
maaliskuun 32. päivään asti; tässä lienee ollut käytössä calendrier révolutionnaire. Monet seinätekstit alkoivat ”Abba…”, mutta tämä ei varmaankaan viitannut ruotsalaiseen
populaarimusiikkiin, vaan oli nähdäkseni

Kuuliaiset kapinalliset
Lakkoilu ja kaiken mahdollisen vastustaminen muodostaa mielenkiintoisen vastakohdan ranskalaisten opiskelijoiden ilmeiselle auktoriteettikuuliaisuudelle. Kirjalliset
työt pitää tehdä tarkkaan määrätyn kaavan
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mukaan. Ei riitä, että asia on sanottu oikein,
vaan sanottava pitää myös muotoilla oikein
annetun mallin mukaan. Ja jollei kysymyksestä ole mitään omaa näkemystä, voi aina
vedota siihen mitä joku valistusajan filosofi
on asiasta kirjoittanut.
Seurasin kerran luonnolla, kun
opiskelijatoverini teki muistiinpanoja. Hän
kirjoitti uskollisesti ylös kaiken, mitä luennoitsija sanoi. Siis kaiken. Sanasta sanaan.
Itse merkkailin ylös vain kaikkein tärkeimpiä asioita ranskalaisin viivoin. Kun kysyin
tältä ystävättäreltäni, oliko nyt tarpeellista kirjoittaa ylös aivan kaikki, hän vastasi:
”Totta kai! Opettajan esitys on lyhennelmä
aiheesta, ja jos kirjoittaisin siitä lyhennelmän, muistiinpanoistani tulisi lyhennelmän
lyhennelmä!” Mietin, aikoiko hän myös sisäistää kaiken kirjoittamansa sanasta sanaan tenttiä varten, mutten kysynyt.

Jari Nummi
Kuvat: Jari Nummi
FM Jari Nummi on erikoistunut trubaduurirunouteen ja toimii tutkijana nykykielten laitoksella Helsingin yliopistossa. Miekkamiehenä hän toimii Miekkailuseura Habdassa ja
on erikoistunut kalpaan. Taustalla oksitaaninkielisen Etelä-Ranskan tunnus, La Croix
Occitane.

Loppumietteitä
Kuitenkin kannaltani Toulousessa selvittiin
suhteellisen vähällä. Pariisissa tilanne oli
huomattavasti vakavampi, siellä virkavallan kanssa otettiin yhteen oikein kunnolla. Uutisista kuulin, että poliisi oli saanut
iskun kivestä päähänsä ja mielenosoittaja
oli menettänyt näön toisesta silmästään.
Toulousessa näytti, että lakkokipinä − edellä esitetyn ennustuksen mukaan − ei täysin
syttynyt, mutta kyti silti koko ajan aiheuttaen useita leimahduksia yliopistolla.
Muistan vielä, kun kerran kävelin
kampukselta metroasemaa kohti. Samaan
aikaan kun viereiseltä työmaalta kuului rakennusmiesten työkoneiden ääni, kampuksella akateemiset opiskelijat virittelivät vallankumoustaan piknikeväistä ja livemusiikista nauttien. Yliopiston seinässä
luki ”Brûle ta fac !” Laulaja aloitti kitaransa
säestyksellä: ”I’m on the Highway to Hell”.
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Albigenssiristiretket Etelä-Ranskassa
keskiajalla

R

istiretkien aika alkoi 1000-luvun lopulla ja kesti 1200-luvulle saakka. Vaikka
näiden sotatoimien pääkohde olivat muslimit, hyökkäsivät paavin joukot myös
kristittyä Bysantin valtakuntaa vastaan
vuonna 1204. Sarja vähemmän tunnettuja ristiretkiä suuntautui Etelä-Ranskan
alueelle. Näiden vuonna 1209 alkaneiden
hyökkäysten kohteeksi joutuivat dualistisen uskontokäsityksen omaksuneet kataarit, joita kutsuttiin myös ”albigensseiksi”.

Paljon siitä mitä kataareista tiedetään, jopa heistä käytetyt nimitykset, perustuu heidän vastustajansa, toisin sanoen
katolisen kirkon, merkintöihin. Näitä merkintöjä ei voitane pitää täysin puolueettomana tietolähteenä. ”Kataari”-nimityksen
alkuperästäkin on useita teorioita. Sen on
arveltu juontuvan kreikan ”puhdasta” tarkoittavasta καθαρός-sanasta, ilkeämpimielisiäkin etymologioita sanalle on tosin tarjottu. Joka tapauksessa, kataarit tuskin tätä
nimitystä käyttivät, vaan kutsuivat itseään
esimerkiksi ”jumalanystäviksi”.

Kataarit

Dualistinen maailmankäsitys

Kataarien uskonnon juurten on arveltu olleen Balkanilla, Bulgariassa, jossa vaikutti
bogomiilien uskonnollinen suuntaus. Bogomiileillä oli paljon yhteisiä piirteitä kataarien kanssa. Kataareista käytetty keskiaikainen nimitys ”bougres”, muiden muassa,
viittasi juuri tähän mahdolliseen bulgarialaiseen alkuperään. Nimitys ”albigenssit”
puolestaan liittyy eteläranskalaiseen Albin
kaupunkiin, katarismi oli saavuttanut suuren suosion juuri Etelä-Ranskan alueella.

Katarismi oli dualistinen uskonto, jonka mukaan maailma jakautui kahteen osaan, hyvää ja pahaan. Pahaa edusti materiaalinen
maailma, hyvää oli pahan materian vankina
oleva henki. Tällainen käsitys poikkesi radikaalisti vallitsevasta kristillisestä maailmanselityksestä. Sen mukaan maailma kokonaisuudessaan ei ollut hyvän jumalolennon
luomistyön tulos, jonne pahuus saapui kapinallisen enkelin, eli Paholaisen, ja ihmisen
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lankeemuksen myötä, vaan kokonaisuudessaan pahan voiman aikaansaannos. Tällaisen dualismin juuret juontavat kauas historiaan.
Kataarien usko perustui seuraavaan loogiseen päättelyn. Ihminen tekee
pahaa ja maailmassa on pahaa. Jos Jumala
on kaikkivoipa, hän näkee tulevaisuuteen.
Tulevaisuuteen näkevän olennon täytyy
jo ennalta olla tietoinen luotujen ominaisuuksista. Jos tulevaisuuteen näkevä olento on luonut pahaa tekevän ihmisen ja pahan maailman, on hän luonut ne tietoisesti. Koska pahaa tietoisesti luonutta olentoa
ei voi määritellä hyväksi, on luovuttava joko luojan hyvyydestä tai kaikkivoipuudesta.
Kataarien ratkaisu tähän pulmaan oli jakaa
materia ja henki kahden eri demiurgin ”valtapiiriin”.
Myös yhteisönä kataarit jakautui
kahtia. Hengelliset johtajat (”parfaits” tai
”bons hommes”) olivat saaneet sakramentin (”consolatum”), jonka maallikkojäsenet
saivat vasta kuolinvuoteellaan. Hengelliset
johtajat viettivät esimerkillistä elämää: he
eivät syöneet lihaa ja elivät askeettisesti.
He eivät myöskään hyväksyneet katolisen
kirkon korruptoituneisuutta, eivätkä sen
maallisia rikkauksia. Heidän elämäntavallaan oli vaikutus myöhemmin syntyneisiin
katolisiin munkkiveljeskuntiin.

Eräs tämän suvaitsevaisuuden ilmentymä
oli etelän trubaduurien hienostunut (välillä
hävytönkin) lemmenlyriikka. Suvaitsevuus
ei ollut katolisen kirkon asialistalla päällimmäisenä, ja tulilinjalle joutuivat etelän
valtaapitävät. Rooma ei hyväksynyt aateliston myönteistä suhtautumista kataareihin.
Epäilemättä kysymys oli paavin vallasta: jos
katarismi leviäsi edelleen, liukuisi etelä pois
Rooman kontrollista.
Katolinen kirkko oli 1100-luvulta asti koventanut otteitaan kataareja vastaan,
ja 1200-luvulle tultaessa tilanne kiristyi
edelleen. Tuhotakseen heidän uskontonsa
paavi Innocentius III saarnaa ristiretken kataareja vastaan vuonna 1208. Ristiretkeläisille luvataan samat ”edut” kuin muslimeja
vastaan taisteleville. Myöhemmin Innocentiuksen seuraaja Honorius III jatkaa toimia
katarismin tukahduttamiksi.
Tapahtumien vyöryn laukaisee lopulta liikkeelle vuonna 1209 paavin legaatin Pierre de Castelnaun murha. Castelnau
oli ekskommunikoinut Toulousen kreivin
Raymond VI:n, jota oli syytetty kataarien
suojelusta. Raymond oli yrittänyt turhaan
saada Castelnaun perumaan ekskommunikaation. Kun Castelnaun murhataan, epäilykset kohdistuvat Raymondiin. Nyt ei enää
mikään voi estää konfliktia.

Vapaamielinen etelä

”Tappakaa heidät kaikki, Jumala tunnistaa kyllä omansa!”

Kaikki tuolloisessa oksitaaninkielisessä Etelä-Ranskassa eivät suinkaan olleet kataareja, mutta hallitseva aatelisto suhtautui heihin myötämielisesti, ja jotkut aatelisista
olivat itsekin kataareja. Vaikka uskonnonvapaudesta nykypäivän käsittein voi tuskin
puhua, vallitsi etelässä selvästi sallivampi ilmapiiri kuin ranskankielisessä pohjoisessa.

Paavin kutsu kiirii kautta Euroopan. Ristiretkeläiset, joita tulee niin Pohjois-Ranskasta,
Saksan keisarikunnasta kuin Kanaalinkin
toiselta puolelta, kokoontuvat Rhônen laaksossa. Pelastaakseen valtansa ekskommunikoitu Raymond kääntää haarniskansa ja
liittyy mukaan; myöhemmin hänet ekskommunikoidaan vielä uudelleen. Joukossa on

49

myös Leicesterin kreivi Simon de Montfort,
josta myöhemmin tulee ristiretkeläisten
johtaja. Aluksi soditaan paavin legaatin Arnaud Amauryn komennossa, ja sotatoimet
ovat suorastaan käsittämättömän raakoja −
vaikka otettaisiin huomioon, ettei Geneven
sopimuksia sotatoimissa 1200-luvulla vielä
tunnettu.
Ristiretkeläisten ensimmäinen kohde on Béziers. Kuten edellä kerrottiin, kaikki etelässä eivät olleet kataareja, joten kaupungissa saattoi olla katolisia. Miten siis
erottaa kataarit katolisista? Paavin legaatilla kerrotaan olleen ratkaisu ongelmaan:
”Tappakaa heidät kaikki, Jumala tunnistaa
kyllä omansa!”. Myöhemmin tunnistettavien määräksi, naiset ja lapset mukaan lukien, raportoitiin 20 000 henkeä. Lukua on
epäilemättä liioiteltu, mutta ilmeinen pelotevaikute sillä oli muissa puolustajien kaupungeissa.

siitä, että katarismi kokee renessanssin
1230 ja 1240 välillä, 1240-luvun jälkeen etelä on käytännössä katolisessa kontrollissa.
Toulousen yliopisto perustetaan vuonna
1229 valvomaan uskon ”puhtautta”.

Montségur
Eräänlaisena epilogina albigenssi-ristiretkille voidaan pitää Montségurin puolustajien
antautumista vuonna 1244, vaikka viimeiset kataarien linnoitukset antautuivat vasta 1250-luvulla, ja liikehdintää esiintyi vielä
tämänkin jälkeen.
Montségur pitää pintansa piirittäjiä vastaan vuoden ajan, kunnes vaikeat
olosuhteet pakottavat puolustajat antautumaan. Montségurin kataareille annetaan
mahdollisuus luopumalla uskostaan säilyttää henkensä. He pysyvät lujina vakaumukselleen − ja astuvat polttoroviolle.
Montségurin linnoitukseen on
myöhemmin liitetty monenlaisia legendanomaisia tarinoita ja uskomuksia. Sieltä
on esimerkiksi etsitty kataarien oletettua
kulta-aarretta ja Graalia, asialla ovat olleet
myös natsit. Linnoituksen asemoinnin on
tulkittu liittyvän taivaankappaleiden liikkeiden saloihin. Tosi asiassa kataarien kiinnostuksesta taivaan ilmiöiden tarkkailuun
Montségur ei kerro paljoakaan, sillä nykyisin paikalla seisova linnoitus on rakennettu vasta kataarien aikakautta myöhemmin.
Kataarien puolustaessa uskoaan paikalla
sijaitsi vain linnoitettu kylä ‒ seikka, jota turistioppaat eivät jostain syystä aina muista
mainita.

Etelä kukistuu

Kauhu leviää etelän väestön keskuudessa ja
ihmiset pakenevat paavin joukkojen tieltä.
Seuraavaksi vallataan pakolaisia täynnä oleva Carcassonne. Myöhemmin kaatuu Termesin linnakkeen ja Minerven puolustus, jossa
viisisataa kataaria poltetaan roviolla.
Sotatoimet kestävät kuitenkin kymmeniä vuosia. Vuonna 1227 ristiretkeläiset
käyttäen poltetun maan taktiikkaa hävittävät järjestelmällisesti Midin aluetta. Vaikka hyökkääjät välillä kärsivätkin takaiskuja − esimerkiksi Toulouse torjuu piirityksen
vuonna 1218 − valloittavat he vähitellen koko etelän, ja ”vääräuskoisten” polttoroviot
roihuavat ympäri Etelä-Ranskaa.
Ristiretket tuovat Etelä-Ranskaan
katolisen inkvisition ja pohjoisen ranskankieliset tulokkaat syrjäyttävät paikallisen
aateliston. Syrjäytetyistä lääninherroista
käytetään nimitystä ”faidits”. Huolimatta

Etelä vastaan pohjoinen?
Etelä-Ranska erosi 1200-luvulla pohjoisesta paitsi kulttuurillisesti, myös kielellisesti;
siellä puhuttiin oksitaania, ei ranskaa. Kansallisvaltiona Ranska ei tuolloin ollut sanan
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varsinaisessa merkityksessä vielä syntynyt.
Mutta ei eteläkään muodostanut yhtenäistä
kokonaisuutta.
Nykypäivän ihmiselle albigenssi-ristiretket olisivat helppo nähdä taisteluna paaville alisteisen ranskankielisen pohjoisen ja oksitaaninkielisen, kataariuskoa
tunnustavan, etelän välillä. Asiat olivat kuitenkin hieman mutkikkaampia. Osa etelän
”oksitaaneista” (nimitystä tuskin tuolloin
vielä käytettiin) suhtautui myötämielisesti
kataareihin, osa oli kataareja. Osa vastusti
ristiretkeläisiä, mutta suhtautui kielteisesti myös kataareihin. Osa vaihtoi puolta sodan aikana, näin mm. Raymond VI. Kaikesta
huolimatta näyttää siltä, että jonkinlainen
”kansallistunne” heräsi etelän väestön keskuudessa vastustamaan pohjoista tunkeilijaa.

Toisaalta kysymys, joka näille ihmisille saattoi olla äärimmäisen tärkeä, tulisi nykyihmiselle tuskin edes mieleen: jos etelän lääninherran syrjäyttää pohjoisen tulokas, onko
syrjäytetyn vasallien uskollisuudenlupaus
sitova myös syrjäyttäjää kohtaan?
Ristiretken laulu on lisäksi siksi
merkittävä teos, paitsi että se edustaa harvinaisia oksitaaniksi kirjoitettuja chanson
de geste -runoelmia, perustuu se tositapahtumiin ja on kirjoitettu ”tuoreeltaan” taistelujen vielä raivotessa. Esimerkiksi ranskankielinen La Chanson de Roland (”Rolandin
laulu”), joka on ehkä kaikkein tunnetuin
chanson de geste, kertoo tarinan joka on
varsin kaukana siitä mitä todella tapahtui.

Loppunäytös
Ristiretkien jälkiseurauksena oksitaania
puhuva etelä aloitti pitkän sulautumisensa ranskankieliseen pohjoiseen. Tosin tätä ranskalaistumisprosessin nopeutta on
yleensä liioiteltu, oksitaani säilyi alueella kielenä vielä vuosisatoja ‒ ja puhutaanhan oksitaania vieläkin, kannattaa kuunnella vaikkapa Toulousen metrojunien kuulutuksia. Mutta maata, jossa trubaduurien
elämäniloinen lemmenlyriikka oli kukoistanut, terrorisoi nyt ristiretkien seurauksena
katolinen inkvisitio.
Palatkaamme vielä vuoteen 1218 ja
Toulousen piiritykseen. Näin tulee kerrotuksi ristiretkien erään johtohahmon, Leicesterin kreivin, Simon de Montfortin kohtalo.
Keskiajalla kaupunkien puolustussodankäynnissä oli usein naisten tehtävänä käyttää eräänlaista kevyttä katapulttia. Keskiaikaiset katapultit toimivat yleensä vastapainoperiaatteella, vapautetun vastapainon voima vipuvarren ja köyden välityksellä lähetti ammuksen matkaan. Katapultit eivät siis suinkaan olleet mitään suuria

La Canso de la Crosada
Nykyihmisen on ehkä vaikea hahmottaa
1200-luvun maailmaa lääninherroineen, vasalleineen ja näiden välisine uskollisuussuhteineen. Asioiden mutkikkuudesta albigenssiristiretkien aikaan saa ehkä käsityksen tutustumalla teokseen nimeltä La Canso de la
Crosada (”Ristiretken laulu”), sekä sen syntyhistoriaan. Tällä oksitaaniksi kirjoitetulla
chanson de geste -tyyppisellä runoelmalla on kaksi tekijää, Guillaume de Tudèle ja
kertomusta myöhemmin jatkanut, anonyymiksi jäänyt tekijä. Siinä, että tällä teoksella on kaksi eri tekijää, ei ole mitään ihmeellistä. Keskiajalla tekstejä kirjoitettiin käsin,
niitä kopiotiin, muunneltiin ja niihin tehtiin
myös lisäyksiä. Vasta painokoneen myötä
vakiintui käsite tekstin lopullisesta muodosta. Mutta nykyihmisen mielestä varmaankin
on ristiriitaista, että näistä saman runoelman kirjoittajista Guillaume de Tudèle tuki
ristiretkeläisiä, anonyymi jatkaja vastusti.
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”jousipyssyjä”, kuten sarjakuvista voisi ehkä
päätellä, tehokkaimpien ammukset mursivat vahvimmankin linnanmuurin. Tässä
usein naisten käyttämässä kevytversiossa,
joka muistutti hieman suomalaista vinttikaivoa, vastapainon korvasi lihasvoima: pitkä vipuvarsi, jonka toisesta päästä narusta
kiskaisemalla ammukset, yleensä kiviä, singahtivat matkaan.
On kesäkuun 25. päivä vuonna
1218. Simon de Montfort johtaa Toulousen
valtausta, ryhmä nuoria naisia katapultteineen osallistuu kaupungin puolustukseen.
Kreivi oli vähän aikaisemmin käynyt kuulemassa messun jatkaakseen jälleen vääräuskoisten tappamista, mutta päivä ei mene aivan piirustusten mukaan. Ensin kreivi
näkee varsijousen osuman pudottavan veljensä Guyn hevosen selästä, vähän myöhemmin hänet itsensä kaataa naisten katapultin sinkoama kivi. Mainittakoon, että paavin legaatin Arnaud Amauryn lisäksi
”Jumala tunnistaa kyllä omansa” -käskyn
antajaksi jälkimaailma on joskus nimennyt
myös Simon de Montfortin. Mutta tämän
nuorten toulousittarien täysosuman osuman jälkeen tuskin jumalallinenkaan taho
enää omaansa tunnistaisi, sillä kiven iskun
voimasta hajoaa paitsi kypärä, myös kreivin
pää kypärän sisässä.
Kun hyökkääjien johtaja oli näin
pois pelistä, Toulouse onnistuu tällä kertaa
torjumaan ristiretkeläiset. Paikka, jossa Simon de Montfortin päätti päivänsä, sijainnee Toulousen Jardin des Plantes -puiston
tienoilla.

Jari Nummi
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Traditions de Noël en France

Le marché de Noël de Strasbourg date de 1570. © J. Dorkel / Cus

E

Le sujet est vaste et passionnant. Ces traditions en Europe sont multiples, parfois
millénaires ; parfois très récentes, souvent
complexes. La France, carrefour d’influences, a maintes fois emprunté à ses voisins
des traditions devenues nationales ou qui
ont conservé un ancrage régional.

n décembre 2013, j’ai eu le plaisir de
faire une présentation devant les membres du cercle Kuopio sur les traditions de
Noël en France. Dans l’article ci-dessous
seront commentées quelques-unes des
traditions observées en Provence, puis
en Alsace et, enfin, seront évoquées des
coutumes présentes sur tout le territoire.

53

La Provence : les 13 desserts de
Noël et la crèche

qui promet du travail pour les tribunaux.
Le santon (du provençal « sant », saint et
« pitchoun » ; petit) de la crèche provençale
est l’expression d’un art populaire et d’une
foi simple. Il a donné lieu au développement d’un artisanat toujours très vivant et
créatif. Les petits personnages d’argile rouge sont encore souvent peints à la main. On
y retrouve les métiers : pêcheur, boulanger, vannier, curé ; mais aussi ; les personnages types : « lou ravi », le vieux, la vieille.
Les animaux ne sont pas oubliés : le bœuf et
l’âne, bien sûr, mais aussi, l’agneau, le mouton, le chien de berger. Enfin la nature est
représentée par les chênes verts, le cyprès ;
le buis ; la rocaille. On est de fait sur une représentation du village provençal, bien loin
de la scène originale de la Nativité !

Les 13 desserts de Noël se réfèrent à une tradition ancienne d’abondance, propre aux
sociétés méditerranéennes. On en trouve
des traces écrites dès la fin du 17ème siècle,
mais cette tradition a été relancée et codifiée au début du 20ème siècle par les écrivains et poètes en langue d’oc provençale
du Félibrige emmenés par Frédéric Mistral.
Les 13 desserts sont servis les deux derniers jours avant Noël. Dans l’énumération, viennent en tête les quatre mendiants
(figue, amande, noix et raisin sec) qui doivent servir pour faire le nougat du pauvre ou nougat des frères capucins. Suivent
les noisettes, les pistaches et le raisin muscat. Puis viennent les sorbets, les dattes,
les pommes, les poires, les oranges et le
melon. Puis arrivent les desserts de tradition, la pompe à l’huile d’olive, la fougasse,
etc……. Le symbolisme du chiffre 13, qui
n’apparaît qu’en 1925, représente le Christ
et les 12 Apôtres ; en référence évidente à
la Cène.
Selon la légende, saint François d’Assise aurait créé la première crèche au 13ème
siècle. A cette époque, les crèches sont souvent des représentations vivantes, ce qui
existe encore de nos jours. L’apparition des
crèches miniaturisées remonte au 16ème
siècle, mais c’est la Révolution française qui
ferme les églises et voit la crèche s’imposer
à la maison.
On trouve aujourd’hui des crèches à
l’époque de Noël chez les particuliers, dans
les églises et, parfois, dans les mairies, ce
qui n’est pas sans poser problème vis-à-vis
du respect de la laïcité. Le Conseil d’Etat
vient de rendre un avis qui stipule qu’une
crèche de Noël ne peut pas être installée,
sauf si cette installation présente « un caractère culturel, artistique ou festif » ! Voilà

L’Alsace : la saint Nicolas et les
marchés de Noël
En Alsace et dans l’Est de la France, les traditions de Noël, c’est la saint Nicolas qui a lieu
le 6 décembre et qui est une fête tournée
vers les enfants. A l’origine, Nicolas de Myre,
est né entre 250 et 270 et a vécu au sud de la
Turquie. De son vivant, il était le protecteur
des enfants, des veuves et des faibles. Selon
la légende, il aurait ressuscité trois enfants
tués par un boucher.
La saint Nicolas est une tradition durable
dans de nombreux pays d’Europe centrale.
Le plus souvent, un défilé est organisé dans
les rues de la ville. Saint Nicolas distribue
des oranges et du pain d’épices. Il est accompagné de son âne et du père Fouettard
qui punit les enfants désobéissants. Jusque vers les années 60, dans l’est du pays,
il s’agissait d’une fête bien plus importante
que Noël.
Toujours en Alsace, la tradition des
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marchés de Noël est bien vivante. On en
retrouve les premières traces en Allemagne
au 14ème siècle ; il s’agit alors de marchés
de saint Nicolas. Le marché de Noël de
Strasbourg date, lui, de 1570. Sa fréquentation est aujourd’hui très importante et on y
vient de toute l’Europe. Commerce oblige,
des marchés de Noël ouvrent un peu partout chaque année en France. Il en existe
un, très important, chaque année sur les
Champs-Elysées, à Paris, mais je recommande plutôt celui de Strasbourg, l’un des
plus grands d’Europe avec 300 chalets répartis sur une dizaine de sites.

chose lors des fêtes de Pâques.
Quant au repas de Noël ; c’est un repas
festif, traditionnellement en famille, à la
maison, qui a lieu le 24 au soir ou le jour
de Noël et qui s’accompagne de la remise des cadeaux. On constate que les gens
vont plutôt au restaurant pour le Réveillon
de la saint Silvestre, le 31 décembre et pour
le 1er janvier. Pour les deux réveillons, Noël
et saint Silvestre, la plupart des restaurants
sont fermés et ceux qui sont ouverts préparent des menus spéciaux à des tarifs non
moins « spéciaux ».
La signification religieuse étant pour
beaucoup passée au second plan, la fête
de Noël est avant tout la fête des enfants
et des cadeaux distribués aux enfants. On a
même inventé un personnage spécial pour
cela : le père Noël. Son histoire est compliquée. Disons qu’aux Pays-Bas, saint Nicolas
se transforme après la Réforme en un personnage semi-laïc, Sinter Klaas qui distribue des cadeaux aux enfants. Au 19ème
siècle pendant près de 30 ans aux EtatsUnis, le dessinateur Thomas Nast illustre la
légende de Santa Claus : il a déjà la barbe
blanche ; le bonnet et la houppelande rouges. Pendant ce temps, en France, les catholiques s’échangent des petits cadeaux
le soir de Noël, mais résistent au père Noël.
Il arrive très tard en France après la Seconde Guerre mondiale avec la plan Marshall et
le Coca-Cola. Aujourd’hui, le personnage se
multiplie, particulièrement aux abords des
grands magasins, dans les centres commerciaux et lors des « arbres de Noël » des collectivités.
Ces multiples traditions contribuent à un
socle culturel. Pour le reste, les Français,
comme les autres Européens, considèrent
tout simplement Noël comme un moment
important de l’année consacré aux enfants
et aux cadeaux des enfants ; à la famille et
aux amis. Cependant, on assiste aussi à un

Dans toute la France : le sapin,
la messe de minuit et la messe
de Noël, le repas de Noël et le
père Noël
Le sapin de Noël représente sans doute la
coutume la plus populaire ; lui-aussi nous
vient de l’Est de la France. Bien sûr, l’image
de l’arbre comme symbole de renouveau de
la vie lors du solstice d’hiver est un très ancien thème païen répandu dans toute l’Europe.
Associé au 24 décembre, le sapin est
décoré lors des rites du solstice d’hiver de
fruits, de fleurs et de blé. Nous avons donc,
à l’origine une tradition païenne christianisée par les églises. On la trouve dès le
15ème siècle en Allemagne. En Alsace, le
sapin est installé par les familles protestantes à partir du 17ème siècle. Il se diffuse en
France lorsque ces familles fuient l’Alsace
après la guerre de 1870 et l’annexion de cette province par l’Allemagne.
Il est à noter un phénomène récent qui
remonte tout au plus au début du 21ème
siècle et qui se constate dans toute la France, c’est celui d’un renouveau de la fréquentation des églises, pour la messe de minuit du 24 décembre au soir et celle du 25
décembre. On observe d’ailleurs la même
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regain inattendu et récent d’une pratique
religieuse très limitée, mais sincère.

Françoise Leroy
Françoise Leroy est parisienne de naissance
et a toujours vécu à Paris. Elle s’est installée
en Finlande la retraite venue car elle apprécie énormément le pays et ses habitants. Installée à Kuopio depuis trois ans et demi, elle
rejoint le cercle français dès son arrivée.
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SRYL toivottaa kaikille lukijoille lämmintä
joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!

Kuva: Minna-Maaria Åberg
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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
www.instagram.com/sryl1947
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