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Lukijalle

Suomi elää parhaillaan juhlavuottaan, 
sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi sata 

vuotta Suomen itsenäistymisestä. Juhla-
vuosi ja sen tunnukset ovat läsnä monissa 
paikoissa ja monissa tilaisuuksissa. Myös 
Suomi–Ranska-yhdistysten liitto (SRYL) 
haluaa olla tässä mukana omalla panok-
sellaan.

Kun itsenäisyyden kautta tarkastellaan, 
voidaan todeta että ihan huonosti meillä ei 
täällä Suomessa ole mennyt. Juuri julkiste-
tun kansainvälisen onnellisuustutkimuksen 
mukaan Suomessa asuu maailman viiden-
neksi onnellisin kansa. Meitä edellä olivat 
vain jotkut muut Pohjoismaat ja Australia, 
kärjessä tällä kertaa Norja. 

Onnellisuuden tunne on tietysti aina 
henkilökohtainen, eivätkä ehkä kaikki aina 
tunne tätä päivittäisten ongelmiensa kans-
sa painiessaan. Mutta tämän tutkimuksen 
tekijä on kanadalainen British Columbian 
yliopisto, joka on käyttänyt kriteereinä mo-
nia yksilön vapauksiin, oikeuksiin ja turval-
lisuuteen liittyviä tekijöitä. Joten jotain tä-
mäkin vertailu maastamme kertoo. Onnit-
telut siis itsenäiselle Suomelle tästäkin! 

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto, ent. 
Suomi-Ranska yhdistys, viettää tänä vuon-
na perustamisensa 70-vuotisjuhlaa. Vuon-
na 1947, jolloin toiminta aloitettiin, Suomi 
eli hyvin erilaisissa oloissa kuin nyt. Sota oli 
päättynyt, mutta tulevaisuutta varjosti mo-
nenlainen epävarmuus. Pariisin rauhankon-
ferenssi, jossa myös Suomen kohtalosta tuli 

lopullisesti päättää, oli vasta edessä. Mitä 
sodan voittanut ja valvontakomission aset-
tanut Neuvostoliitto oli varannut Suomen 
kohtaloksi? Mikä olisi liittoutuneiden asen-
ne maata kohtaan, jonka oltiin pahimmil-
laan nähty liittyneen Saksan rinnalle sen 
aseveljenä? Nämä olivat polttavia päivän-
kohtaisia kysymyksiä.

Suomelle oli äärimmäisen tärkeää irtau-
tua sotien ajan vahvasta saksalaissuun-
tauksesta niin yhteiskunnallisessa kuin si-
vistyksellisessäkin mielessä ja osoittaa ha-
lunsa kuulua suureen eurooppalaisten de-
mokratioiden piiriin. Näin sai alkunsa myös 
ajatus Suomen ja Ranskan välisen ystä-
vyysseuran, Suomi-Ranska yhdistyksen 
perustamisesta, ja sen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin suurta arvonantoa 
nauttiva Suomen Pankin pääjohtaja Sakari 
Tuomioja. Olihan Suomella jo pitkät perin-
teet suomalais-ranskalaisten kulttuurisuh-
teiden vaalimisessa: ensimmäinen Rans-
ka-yhdistys, Alliance Française de Helsing-
fors, nykyinen Cercle franco-finlandais de 
Helsinki-Helsingfors – Helsingin ranska-
lais-suomalainen yhdistys, oli perustettu jo 
vuonna 1890. On selvää, että näin haluttiin 
antaa vahva panos maiden välisten suhtei-
den kehittämiseen, ja Ranskassa tämä ele 
otettiin varmasti tervetulleena vastaan.

Suomen ja Ranskan suhteiden voidaan 
katsoa kehittyneen hyvin näiden 70 vuo-
den – ja pidemmänkin ajanjakson – kulues-
sa joskin, kuten kulunut sanonta kuuluu, 
aina voisi tehdä enemmänkin. Ranska ei 
ole enää suomalaisille outo maa, ”kaunis, 
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Risto Veltheim
SRYLin liittokokouksen 

puheenjohtaja

Risto Veltheim vastaanottamas-
sa Chevalier de la Légion d’Honneur 
-kunniamerkkiä Ranskan suurlähe-
tystössä syyskuussa 2016. Kuva: Am-
bassade de France à Helsinki

mutta tuntematon”, joka koetaan mones-
sa suhteessa etäisenä. Tänä päivänä Rans-
ka tunnetaan meillä Euroopan unionin pe-
rustajamaana ja yhtenä sen johtavista val-
tioista. Sen poliittinen ajattelu ja toiminta 
vaikuttavat monin tavoin meidänkin kohta-
loihimme. Siksi Ranskaan kohdistuu kasva-
va mielenkiinto, etenkin näin presidentin-
vaalivuonna.

Monille Ranska merkitsee myös rikkaan 
kulttuurin ja kansainvälisesti heijastuvan 
omaperäisen ajattelun maata, ja myös sen 
vahva tieteellinen ja tulevaisuuteen suun-
tautuva teknologinen panostus on pantu 
merkille. Näitä yhteyksiä on ja myös syntyy 
koko ajan Suomen ja Ranskan välille enem-
män kuin yleisesti tiedetäänkään.

Se, mikä on pantava miinuspuolelle, on 
epäilemättä ranskan kielen opetuksen vä-
heneminen kouluissa. Tässä suhteessa ke-
hitys Suomessa ei tietenkään poikkea muis-
ta vastaavista maista, joissa kielenopetuk-
sen painopisteitä on jouduttu tarkastele-
maan uudelleen monista eri näkökulmista. 
Ranskassakin on totuttu ajatukseen, ettei 
ranskan kieli ole välttämätön edellytys suh-
teiden ja yhteistyön kanavien tiivistämiselle 
– sisältö ja tavoite ovat paljon tärkeämpiä.

Tässä työssä Suomi–Ranska-yhdistys-
ten liitto haluaa olla vahvasti mukana myös 
meneillään olevana Suomen satavuotis- ja 
liiton 70-vuotisjuhlavuonna. Uskon, että tä-
mä heijastuu myös kaikkien 28 jäsenyhdis-
tyksemme omassa toiminnassa eri puolilla 
Suomea ja toivotan niille kaikille aktiivista 
ja menestyksekästä vuotta. 
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Kevään liittokokous kutsuttiin koolle 
lauantaina 6. toukokuuta Turkuun, jos-

sa tapaamistamme isännöi Cercle français 
de Turku puheenjohtajansa Ilkka Jouka-
sen johdolla.

Turkulaiset olivat järjestäneet ikimuistoi-
sen päivän kokousväelle.  Kaupunki tulvi 
kevätaurinkoa ja sää oli mitä parhain. Aloi-
timme lounaalla ravintolalaiva Cindyllä, 
jonne Turun kaupungin tervehdyksen kuo-
huviineineen toi kansainvälisten asioiden 
päällikkö Mika Akkanen. Lounaan jälkeen 
siirryttiin jalkaisin Aurajoen vartta pitkin 
kokoustilaan, Vanhalla Suurtorilla sijaitse-
vaan Brinkkalan saliin, jonka parvekkeelta 
vuosittain julistetaan joulurauha. Tällä ker-
taa tyydyimme vain ihailemaan lasivitrii-
nissä olevaa kopiota julistustekstistä, joka 
siellä odotteli vuoroaan vanhan, 1500-lu-
vulta peräisin olevan muhkean Raamatun 

vieressä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi 

liittokokouksen puheenjohtaja Risto 
Veltheim ja sihteerinä pääsihteeri Rose-
Marie Peake. Kokouksen aluksi hiljennyttiin 
kunnioittamaan Cercle Français de Porvoo/
Borgå:n pitkäaikaisen puheenjohtajan, 
hiljattain menehtyneen Aija Rasinkosken 
muistoa. Kokouksessa hyväksyttiin muun 
muassa vuoden 2016 toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Paikalla olleet jäsenyhdistysten 
edustajat kertoivat kukin vuorollaan 
yhdistyksensä toiminnasta ja pääsihteeri 
esitteli liiton 70-vuotisjuhlavuoden 
ohjelman. Keskustelu kävi vilkkaana. 

Liiton neuvottelukunnan Ystävyysseu-
rateko-kilpailun voittaja julistettiin ja par-
haan hankkeen manttelin sai – iloksem-
me – Cercle français de Turku toiminta-
muodollaan ”Les soirées gastronomiques 
françaises au Cercle français de Turku”.  

SYYSLIITTOKOKOUKSEN SATOAKevätliittokokouksen antia Turussa

Turun cerclen ruokailtojen "isä" Jarmo Kehusmaa.
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Palkintoraati perusteli voittoa seuraavasti: 
ruokailloista on tullut vakiintunut toiminta-
tapa, sillä niitä on järjestetty aina vuodes-
ta 1994 näihin päiviin asti. Ruokailta on yh-
distänyt sekä suomalaisia että ranskalaisia, 
sitä on toteutettu myös muissa cercleissä 
ja Turun ”tiimi” on jopa saanut tilaisuuden 
valmistaa illallisen Ranskan suurlähetys-
tössä. Ruokailloilla on ollut myös merkittä-
vä valistustehtävä: ne ovat edistäneet Rans-
kan eri maakuntien ruokaperinteen tunte-
musta, nostaneet esiin Ranskan historiaa, 
kulttuuria, tapahtumia ja tärkeitä gastrono-
miaan liittyviä henkilöitä sekä perehdyttä-
neet keittotaitoihin, resepteihin ja raaka-ai-
neisiin. Ruokailtojen ”isä” Jarmo Kehus-
maa kertoi kiitospuheessaan miten ruokail-
lat saivat alkunsa. Puheenjohtaja Ilkka Jou-
kanen vastaanotti palkinnon, 500 euroa.

Kokouksen lopuksi liittohallituksen pu-
heenjohtaja Heidi Heinonen ehdotti Neu-
vottelukunnan puheenjohtajan, pääsih-
teeri emerita Liisa Peaken kutsumista lii-
ton kunniajäseneksi. Kokous hyväksyi 
ehdotuksen ja Peake kiitti saamastaan 

huomionosoituksesta.
Kokouspäivä huipentui yhteiseen illalli-

seen Ravintola Tårgetin 500 vuotta vanhas-
sa holvikellarissa. Täältä alkoi Suomen ma-
joitus- ja ravintolatoiminta 260 vuotta sit-
ten ja ammattitaito oli jäljellä vielä tänään-
kin: osallistujat nauttivat viiden ruokalajin 
herkullisen maistelumenun viineineen.

Sokerina pohjalla oli seuraavana päivänä 
ranskaksi opastettu kiertoajelu auringossa 
kylpevässä historiallisessa ja uudemmas-
sa Turussa. Säväyttävä kokemus oli nähdä 
entisen huonomaineisen kuritushuoneen, 
Kakolan, saneerattavana olevan graniitti-
linnan meneillään olevat muutostyöt huo-
neistohotelliksi. Alueella sijaitsee jo uudis-
rakennuksia asuntoineen, ravintola ja mu-
seo. Alueesta  on tarkoitus on kehittää kes-
kustan tuntumassa sijaitseva monitoimi-
nen tapahtumakeskus.

 Merci beaucoup, Cercle français de Tur-
ku!

Tuore liiton kunniajäsen Liisa Peake ensimmäinen oikealla. Vieressä pääsihtee-
ri Rose-Marie Peake, edellisen tytär Inessa ja edessä selin henkilöjäsenedustaja 
Raija Kuosmanen.

Kuvat: Seppo Sihvonen
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Hei nuori, haluatko Ranskaan? Vanhemmat, etsittekö lapsellen-

ne mielekästä tekemistä kesäksi tai välivuodeksi? Lue läpi liiton 

uunituore katsaus nuorten erilaisiin mahdollisuuksiin Ranskassa. 

Miten olisi pesti au pairina, vapaaehtoistyössä tai muutama viik-

ko kielikurssilla? Opas kertoo parhaat vinkit myös matkustami-

seen ja majoittumiseen –  käytännön työsuhde- ja sosiaaliturva-

vinkkejä unohtamatta! Tutustu myös parhaisiin appeihin.

 Oppaan on päivittänyt Helsingin yliopiston ranskalaisen filologi-

an opiskelija Jonna Virtanen ja se on luettavissa liiton nettisivuilla 

osoitteessa 

http://www.suomi-ranska.com/blogi/haluatko-ranskaan/

http://www.suomi-ranska.com/blogi/haluatko-ranskaan/
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Suomi-Ranska-yhdistysten liitto ry – 
Fédération des associations franco-fin landaises
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Tervetuloa Suomen ja Ranskan historiallisia suhteita tarkastelevaan, suurelle ylei-
sölle avoimeen ilmaiseen seminaariin, joka järjestetään 14.–15.6. 2017 Helsingin 
yliopistolla Metsätalossa, sali 1, Unioninkatu 40. 

Seminaarin tarkoituksena on yhtäältä kansainvälistää kuvaa 100-vuotisjuhliaan 
viettävän Suomen historiallisista vaiheista ja toisaalta tuoda esiin tämän päivän 
historiantutkijoiden monipuolisia tieteellisiä yhteyksiä Ranskaan. Seminaarin pää-
puhujina toimivat prof. Matti Klinge (Helsingin yliopisto) ja prof. Louis Clerc (Turun 
yliopisto).

Symposium käynnistyy ensimmäisenä päivänä Ranskan Hallintokorkeakoulun en-
tisten suomalaisten oppilaiden Suomen yhdistyksen (ENA) paneelilla, jossa luoda-
taan Suomen ja Ranskan historian yhtymäkohtia ja tärkeitä poliittisia suhteita aina 
1800-luvun alkupuolelta kylmään sotaan saakka. Panelisteina ovat prof. Kimmo 
Rentola (Helsingin yliopisto), FT Henrik Tala ja VTT Risto Volanen. 

Symposiumin toisen päivän tarkoituksena on koota yhteen mahdollisimman laa-
jasti Suomessa Ranskan historiaa tutkivat tutkijat ja tarjota heille mahdollisuus 
keskustella tutkimusteemoistaan.

Symposium järjestetään osana Suomi–Ranska-yhdistysten liiton 70-vuotisjuhlaoh-
jelmaa yhdessä Suomen ENA-yhdistyksen kanssa.

 Ilmoittautumiset ja tiedustelut: konferenssisihteeri Liisa Peake sryl1947@gmail.
com. Seminaariin voi ilmoittautua heti, mutta viimeistään maanantaihin 
5.6.2017 mennessä. Väliaikatarjoilun vuoksi ilmoittautuminen on suotavaa. 

Ajankohta: ke-to 14.–15.6. 2017 klo 10–17

Paikka: Helsingin yliopisto, Metsätalo sali 1, Unioninkatu 40.

Kieli: suomi ja ranska. 

Väliaikatarjoilu: Kahvi ja tee. Mahdollisuus lounastaa Unicaféssa omakustantei-
sesti.

Järjestäjät: Suomi–Ranska-yhdistysten liitto ry ja sen jäsenyhdistys Ranskan hal-
lintokorkeakoulun entisten oppilaiden yhdistyksen Suomen osasto ENA 

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, Euroopan historian oppiaine; Ranskan 
Suomen-suurlähetystö; Institut Français

KATSO OHJELMA TÄSTÄ: http://www.suomi-ranska.com/blogi/symposium/

.

mailto:Liisa Peake sryl1947@gmail.com
mailto:Liisa Peake sryl1947@gmail.com
http://www.suomi-ranska.com/blogi/symposium/
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Matti Klinge 80 år

Den sista augusti 2016 fyllde professor 
Matti Klinge 80 år. Han har gjort sig 

känd som vårt lands kanske mest uttalade 
frankofil och hängivna frankofon.

Matti Klinge är en konsekvent förespråkare 
för Frankrike, det franska tänkandet och 
det franska språket. I Finland, där både 
kunskaperna i engelska och den överdrivna 
tron på engelskans tillräcklighet är allmänt 
utbredda, har Matti Klinge gjort det till sin 
mission att föra fram behovet av kunskaper 
i de stora kulturspråken franska, tyska, 
ryska, italienska med flera. 

Där det saknas språkkunskaper saknas 
också insynen i kulturliv och mentaliteter, 
och därmed möjligheter att tillgodogöra sig 
idévärlden inom en annan kultursfär. 

Uppfattningarna om vad människor 
tänkt, tyckt och gjort måste då baseras på 
någon annans tolkning, och blir därmed 
av nödtvång begränsade. Oförtrutet har 
Matti Klinge i böcker, artiklar samt ljud- och 
bildmedier förklarat fransk begreppsvärld, 
mentalitet, politik och historia i sin strävan 
att vidga sina landsmäns synfält. Samtidigt 
har han outtröttligt bemödat sig om att 
balansera upp den allmänna hänförelsen 
över amerikanismen. I sina reflektioner 
över dagsaktuella teman – redovisade 

i den långa serien av dagböcker – har 
han ofta ifrågasatt slentrianmässiga och 
vedertagna uppfattningar, och påmint 
om att myntet också har en frånsida. Han 
fängslar läsare och åhörare genom att 
göra överraskande kopplingar mellan det 
förflutna och dagshändelserna på ett för 
honom utmärkande sätt.

Matti Klinge har också förklarat för 
utlandet vad Finland är genom att för 
utländska diplomater, journalister och 
akademiker klarlägga hur Finlands historia 
formats av geopolitik och stormaktspolitik, 
men också hur finländarnas balanserade 
och omdömesgilla hållning bidragit till 
detta. Av hans många böcker har flera 
översatts till franska, den kompakta 
Blick på Finlands historia (L’histoire de 
Finlande en bref ) i flera upplagor och 
till ett tjugotal språk. Professor och 
fru Klinge har beredvilligt öppnat sitt 
hem för möten mellan otaliga gäster; 
för diplomatkåren, beslutsfattare, 
opinionsbildare och kulturarbetare, för 
kolleger inom universitetsvärlden och för 
egna studenter. 

Erasmus utbytesprogram som ger 
studenter möjlighet att studera utomlands 
fyller i år 30 år. Då Finland för 25 år sedan 
kunde ansluta sig till programmet var Matti 
Klinge inte sen att genast agera för att 
studenter från Helsingfors skulle beredas 
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Matti Klinge

plats vid franska och andra europeiska 
universitet. Tack vare hans vidsträckta 
kontakter fick vi igång ett fullvärdigt 
ömsesidigt samarbete redan det första 

året. Det dröjde inte länge, men det krävdes 
mycket välriktat kontaktarbete, innan 
studenter från de främsta universiteten i 
Europa strömmade till Helsingfors. Till hans 
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ambition att främja studentmobiliteten 
bidrog säkerligen erfarenheten att själv 
som ung ha prövat på forskarbanan i  Paris. 
Matti Klinge har beskrivit den betydelse 
som Helsingfors normallycei lärare i franska 
och en äldre mentor fick som introduktörer 
till den franska litteraturen respektive 
historien, den senare även i rollen som 
ciceron vid hans första vistelse i Paris efter 
studentexamen. Bland annat detta har 
han skildrat i sina memoarer med den 
på Proust anspelande titeln Kadonnutta 
aikaa löytämässä. Sedermera var han 
gästprofessor i finsk litteratur och kultur 
vid Sorbonneuniversitetet 1970–1972. Han 
var innehavare av den svenskspråkiga 
lärostolen i historia vid Helsingfors 
universitet från 1975 och trädde i pension 
2001. Därefter har han fortsatt att vara en 
uppskattad föreläsare. 

För sina studenter var – och är – Matti 
Klinge en inspirerande och exceptionell 
akademisk lärare. Hans undervisning 
utmärks på samma sätt som hans 
författarskap av de långa perspektiven 
och de oväntade – även småskaliga – 
sammanhangen. Han fostrar sina åhörare. 
Han lyckas inge studenterna tilltro till 
den egna omdömesförmågan och sporrar 
dem att lita på att de egna kunskaperna 
är tillräckliga för att anta utmaningar – 
förmågan ökar nog sedan i takt med att 
uppgiften g enomförs. P å d et s ättet k om 
också undertecknad att under det tredje 
studieåret få ett krävande uppdrag på 
franska som fick betydelse för framtiden. 
Matti Klinges studenter har tack vare 
sin professors kontakter fått delta i 
exkursioner med lärostolen till platser 
utomlands som inte hört till de vanliga 
besöksmålen. I ett senare skede av hans 
professorsbana uppstod kring honom 
ett slags forskarskola med franska 
teman som gemensam nämnare och med  
många 

doktorsavhandlingar som resultat.
Matti Klinge har haft ansvarsfyllda 

förtroendeuppdrag i Finland, inom 
Norden och i europeiska sammanhang. 
Bland dem har många varit förknippade 
med Frankrike. Han fick det krävande 
uppdraget att fungera som president Urho 
Kekkonens tolk vid president Valéry Giscard 
d’Estaings statsbesök i Finland 1980. Han 
var ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Finlands institut i Frankrike från Stiftelsens 
grundande 1985 till 1993, således under 
den tid då Institutet etablerades. Institutet 
öppnades 1990 på adressen 60 rue des 
Écoles i Sorbonnes omedelbara närhet. 
Han har därefter suttit i delegationen för 
Institutet i tjugo års tid. Ända från 1970-talet 
till långt in på 2000-talet verkade Matti 
Klinge inom föreningen Finland–Frankrike 
och Finland–Frankrike föreningarnas 
förbund, där han fungerade som styrelsens 
vice ordförande, senare som medlem 
av förbundets delegation. Han var en av 
grundarna av föreningen Marcel Prousts 
vänner 2003 och dess första ordförande; 
hedersordförande 2017. För sina förtjänster 
har han tilldelats riddartecknet av 
den franska Hederslegionen 1996 och 
officerstecknet 2015.

Få personer har på Matti Klinges vis 
fingret på tidens puls när det gäller det 
intellektuella livet i Frankrike, något som 
han upprätthåller genom att varje vecka 
läsa Le Monde.

Märtha Norrback
Elev och vän
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SuomiFinland 100 La Parisienne -naistenjuoksu Pariisissa - 
tervetuloa mukaan!

Järjestän Pariisissa 10.9.2017 Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 

kunniaksi hankkeen nimeltään SuomiFin-
land 100 La Parisienne -naistenjuoksu. 
Juoksuun odotetaan sataa suomalaista ja 
Suomen ystävää.  Valtioneuvosto hyväksyi 
hankkeen maaliskuussa osaksi virallista 
SuomiFinland 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 
Se löytyy nyt Suomi100-nettisivun kalen-
terista. 

Ajatus hankkeesta lähti omasta juoksu-
harrastuksestani. La Parisienne on yk-
si hauskimmista tuntemistani juoksuis-
ta, sillä sen tunnelma on rento. Olen pa-
ri kertaa osallistunut siihen suomalaisen 
ystäväporukan kanssa. Osallistujia on 
kaiken kaikkiaan 40 000, mutta kaikki su-
juu hyvin. Mitä nyt jonotus lähtöalueella voi 
tuntua pitkähköltä, mutta hyvässä seuras-
sa sekään ei haittaa. Useimmiten osallistu-
jat nimittäin ilmoittautuvat tapahtumaan 



14

Päivi Garcia

ystäväryhmissä. Niissä äidit ja tyttäret tai 
ystävättäret lähtevät Pariisiin motivaatio-
naan rupattelu ja liikunta yhdessä. Tuhan-
net naiset osallistuvat työnantajiensa in-
nostamina ja kustantamina. Heille on omat 
palkintosarjansakin.

Reitti lähtee Eiffel-tornin lähettyviltä 
Pont d'Iénalta, sieltä pyrähdyksenä 
Champs-Elyséelle ja Seinen rantakatuja 
pitkin kohti maalia Champs de Marsille. 
Seitsemän kilometrin matka on sopiva 
myös käveltäväksi vaikka useimmat 
sen tietenkin hölkkäävät tai juoksevat. 
Naiset ilmoittautuvat Suomifinland 100 
La Parisienneen itse, suoraan järjestäjän 
nettisivulla ja valitsevat sieltä jonkun 
SuomiFinland 100 -ystäväryhmistä. 
Ryhmiä onkin muodostunut jo useita ja 
niissä on 5-15 osallistujaa. Yksinkin voi 
lähteä mukaan, sillä olen luonut valmiita 
Suomifinland 100 -ryhmiä jotka ovat 
avoinna kaikille. Tervetuloa mukaan! 

Tieto hankkeesta on kiirinyt myös yli 
Ranskan ja Suomen rajojen. Juoksuun saa-
puu naisia Sveitsistä, Englannista ja Bel-
giasta. Esimerkiksi Saksan Ulmista on osal-
listumassa iloinen kahdeksan ulkosuoma-
laisen naisen joukko. Joukon vetäjä Han-
na kertoi minulle, että he osallistuvat Parii-
sin juoksuun siksi, että ”Pariisi on Pariisi” ja 
siksi, että on kiva tempaista ja tehdä jotain 
hauskaa yhdessä, ylittää itsensä ja mennä 
positiivisella asenteella eteenpäin! 

Sunnuntaina 10.9. lähtöalueella sinivalk-
oisiin asuihin sonnustautunut joukko muo-
dostaa ison SuomiFinland 100 -joukkueen. 
Ryhmien vetäjät huolehtivat siitä, että kaik-
ki löytävät paikalle. Perheet kutsutaan kan-
nustamaan juoksijoita.

Pariisin Suomen suurlähetystö on mu-
kana juhlavuoden hankkeessa, sillä sa-
dalle naiselle tarjotaan mahdollisuus osal-
listua arvokkaaseen cocktail-tilaisuuteen 
edustustossa juoksua edeltävänä iltana. 

Kohtuuhintaista osallistumismaksua vas-
taan juhlijoille tarjotaan samppanjaa ja 
pientä syötävää. Lisäksi he saavat juoksun 
oman Suomi 100 -t-paidan. Pariisin-suoma-
lainen Marja Gorbinet suunnittelee Suomi-
finland 100 La Parisienne -logon, joka pai-
netaan t-paitaan. Tulot lahjoitetaan Pariisin 
Suomi-koulun toiminnan tukemiseen. 

Juoksupäivän ja cocktail-tilaisuuden ma-
hdollistaa lukuisten osallistujien ja tukijoi-
den joukko – yhdessä!

Linkki:

http://suomifinland100.fi/event/suomifin-
land100-la-parisienne-naisten-juoksu/

http://suomifinland100.fi/event/suomifinland100-la-parisienne-naisten-juoksu/
http://suomifinland100.fi/event/suomifinland100-la-parisienne-naisten-juoksu/
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Nyt kaikki Ranskan ystävät Rovaniemel-
le! Rovaniemen taidemuseo on juuri 

nyt ohittamaton käyntikohde, sillä Versail-
les’n linnasta lainaan saadut François-Au-
guste Biardin teokset ovat mielenkiintoi-
sia monella tavalla.

Maalauksissa kuvataan vuotta 1795, jol-
loin Orléansin herttua Louis Philippe vierai-
li Lapissa. Kuninkaaksi tultuaan hän lähetti 

kaksi tieteellistä retkikuntaa pohjoiseen. 
Taidemaalari Biard oli mukana vuoden 
1839 retkikunnassa. Lapissa hän teki kym-
meniä akvarelleja ja maalasi työt ateljees-
saan Pariisissa. Silloiset öljyvärit eivät olisi-
kaan mahdollistaneet työskentelyä ulkoil-
massa.

Kuningas tilasi kolme suurikokoista työ-
tä luottotaiteilijaltaan Biardilta. Kaksi niistä 
on nyt saatu Ranskasta Suomeen. Kolmas 

Ranskan viimeinen kuningas Lapissa, tule sinäkin!

Kuva: Musée du Louvre au Château de Versailles
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pitkään kateissa ollut löytyi Pietarista, kun 
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutki-
ja Ari Laakso näki sen ja käynnisti salapolii-
sityön. Lisäksi Biard maalasi omasta aloit-
teestaan taulun L. L. Laestadiuksesta.

Taulut ovat merkittäviä monesta syystä. 
Biardin aikoina vain harva ammattitaiteilija 
oli käynyt pohjoisessa. Taulujen tarkat yksi-
tyiskohdat ovat mielenkiintoisia myös saa-

melaistutkijoille. Tulevan kuninkaan vie-
railu Euroopan pohjoisimmassa pisteessä 
Nordcapilla tapahtui monta vuotta ennen 
paljon mainetta saanutta Acerbin käyntiä 
ja niin edelleen.

Versailles ei hevin lainaa teoksiaan. Nii-
den saaminen Rovaniemelle onkin ollut 
pitkä ja monipolvinen prosessi. Lopputulos 
palkitsee! Teokset eivät ole Versailles’n lin-
nassa yleisölle auki olevissa osissa, eivät-
kä ne ole ennen olleetkaan suuren yleisön 
nähtävillä, joten Korundin näyttely on to-
della ainutlaatuinen. 

Rovaniemen taidemuseon näyttelys-
sä on esillä Biardin teoksia myös Norjasta 
ja suomalaisista yksityiskokoelmista. En-
tiseen aikaan voi mukavasti eläytyä myös 
dokumentaarista filmiä katsomalla.

Tämä ajanjakso ei ole ollut Ranskassa 
kovin paljon esillä ja myös Biard on jäänyt 
hieman unholaan. Kuitenkin tässä on to-
della mielenkiintoinen ja kutkuttava linkki 
maittemme välillä. Kenties nyt olisi renes-
sanssin aika? Suomessa tästä mielenkiin-
toisesta episodista on ollut puhetta viime 
vuosina asian harrastajien keskuudessa, 
kiitos heille kaikille! 

Rovaniemen taidemuseon johtaja Hilk-
ka Liikkanen on tehnyt kulttuurisen uro-
työn Suomessa. Rovaniemellä vieraillut 
Biard-tutkija Baptiste Henriot haluaa tehdä 
voitavansa Ranskassa, joten tästä on hyvä 
jatkaa! Kuka tarttuisi taide- ja historiasyöt-
tiin?

On ollut ilo ja kunnia olla mukana täs-
sä projektissa! Tervetuloa katsomaan upe-
aa lopputulosta! Biardin taulut ovat Rova-
niemellä nähtävissä 18.6.2017 asti. Halu-
tessasi voit tilata opastuksen.

Marja Jalkanen
Rovaniemen Cerclen puheenjohtaja

Kuva: Arto Liiti, Rovaniemen taidemuseo
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Turun Cerclen tutustumismatka Ranskan 
instituuttiin Helsinkiin

Ranskan instituutin vieraanvaraisuudes-
ta nautittuamme oli iltapäivällä vuorossa 
taidetta: tutustuimme Ateneumissa maa-
ilmankuulun italialaisen, mutta Pariisissa 
elämäntyönsä tehneen taiteilija Amedeo 
Modiglianin näyttelyyn opastuksen kera. 
Pohjoismaissa ei ole koskaan aiemmin esi-
telty näin laajasti kyseisen taiteilijan tuo-
tantoa.

Cercle français de Turku teki bussiret-
ken Turusta Helsinkiin 1.2.2017, muka-

na muun muassa puheenjohtaja Ilkka Jou-
kanen ja varapuheenjohtaja  Mari Repo.

Tutustuimme Ranskan instituutin uusiin, 
Yrjönkatu 36:ssa syksyllä 2016 avattuihin 
tiloihin. Tutustumiskäyntiin osallistui Tu-
run Cerclen jäsenten ohella myös Helsingin 
Cerclen jäseniä. 

Ranskan instituutin kieliasiainattasea ja 
kurssijohtaja Marie-Laure Lions-Olivierin 
johdolla tutustuimme instituutin uusiin ti-
loihin ja toimintaan. Hän kertoi meille eri-
tyisesti ranskan kielen kursseista.

Kielikurssien tarjonta näyttäytyy todella 
monipuolisena.  Ranskankielisistä taidehis-
torian kursseista lasten lauantaikerhoihin – 
ja kaikkea siltä väliltä.

Kielikursseja voi myös käydä kotoa käsin 
etänä. Ranskan instituutin nettisivuilla voi 
tehdä ennalta tasokokeet itselle sopivan 
kurssin määrittelemiseksi.

Instituutissa on myös hyvä ranskankie-
listen teosten kirjasto. Kirjaston käyttäjäksi 
voi kuka  tahansa ilmoittautua.  Instituutti 
toimittaa myös digitaalista ”culturethèque” 
-sivustoa,  jonka palvelu sisältyy Ranskan 
instituutin kirjaston jäsenmaksuun (25 € tai 
15 € (opiskelijat)  per vuosi). Tämän sivus-
ton kautta on mahdollisuus lukea digitaa-
lisesti ranskankielisiä e-kirjoja, oppimate-
riaaleja, noin 250 erilaista aikakauslehteä, 
katsella ja kuunnella konserttivideoita ja 
niin edelleen. 

Markku Äärimaa ojentaa  Cercle français de 
Turun puolesta suklaarasian Ranskan insti-
tuutin kurssijohtaja Marie-Laure Lions-Olivie-
rille.

Seppo Sihvonen

Linkkejä:
http://www.france.fi/category/helsinki/
linstitut/?lang=fr
www.culturethèque.com

http://www.france.fi/category/helsinki/linstitut/?lang=fr
http://www.france.fi/category/helsinki/linstitut/?lang=fr
http://www.culturethèque.com
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Mâcon - Jumelage des Finlandaises en visite

Passionnées d’histoire françai-
se

La délégation était composée d’Arja, pré-
sidente du Cercle français de Pori, Kirsti, 
ancienne présidente, et deux autres Fin-
landaises, Elina, médecin, et Liisa, infir-
mière. Accompagnées des membres de 

Quatre Finlandaises viennent de sé-
journer à Mâcon, accueillies par 

Mâcon-Pori, association de jumelage ent-
re la Ville de Mâcon, l’entreprise Metso 
France et la ville de Pori en Finlande.

    

Visite de la Cave de Chardonnay. Les amies de Pori en compagnie de leurs hôtes. De gauche à 
droite : Danièle Carré, Arja Gustafsson, Nicole Ounis, Janine Legate, secrétaire, le guide dans la 
Cave de Chardonnay, Annie Jault, Elina Rahtu, Kirsti Antila ja Liisa Tekoniemi. Photo prise par 
Nicole Richard.
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l’association mâconnaise, elles ont visité 
l’entreprise Metso. 

Passionnées d’histoire française, elles 
ont souhaité se promener dans d’anciens 
villages : Brancion, Tournus, Cormatin, Pé-
rouges et la Dombes, et bien sûr le centre-
ville de Mâcon, sans oublier une dégusta-
tion à la cave de Chardonnay. Ce voyage a 
également été pour elles l’occasion de pra-
tiquer et d’enrichir leur français.

Le saviez-vous ? L’association Mâcon-Pori 
existe depuis 1990 et souhaite développer 
les échanges avec Pori et sa région dans di-
verses activités, qu’elles soient culturelles, 
musicales, artistiques, culinaires, scolaires, 
viticoles, ou autres comme le jeu de Mölk-
ky.

Cet article rédigé par Janine Legate, se-
crétaire de l’association Mâcon-Pori, est 
paru dans le Journal de Saône et Loire au 
sujet de notre visite à Mâcon en octobre 
2016. Nous en gardons un souvenir inou-
bliable après avoir vu tant de choses dans 
d’anciens villages, à la cave de Chardonnay 
et à Mâcon. C’était agréable de se retrou-
ver ensemble autour de la table pour un 
repas familial – c’est de la véritable amitié. 
Cette année nous attendons la venue d’un 
groupe de Mâconnais à Pori.

Château de Cormatin du XVIIe siècle

Arja Gustafsson
Présidente

Cercle français de Pori
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De l ’amour

Vaikka tämän kirjoitelman otsikkona on-
kin ”De l’amour”, tarkoitukseni ei ole 

pohtia rakkauskäsitettä André le Chape-
lainin latinankielisen teoksen ”De Amo-
re” innoittamana, vaan tutkia ranskan sa-
nan ”amour” äänteellistä ja kielihistorial-
lista taustaa. Tuo sana ei nimittäin kuulos-
ta ranskalta. Voisi jopa pohtia, onko amour 
ranskaa oikeastaan ollenkaan. Saadak-
semme selville miksi näin on, meidän on 
tarkasteltava hieman kielihistoriaa.

Kielihistoriallista taustaa

Ranska on romaaninen kieli, joten sen sa-
nasto tulee suurelta osin roomalaisten 
puhumasta kielestä, siis latinasta ‒ jättä-
käämme tässä yhteydessä pois usein käy-
tetty termi ”vulgäärilatina”. Latinan sanat 
ovat muuttuneet ranskaksi tiettyjen ään-
nelakien mukaan. Tutkiaksemme sanaa 

”amour”, meidän on siis lähdettävä liikkeel-
le latinan rakkautta merkitsevästä sanasta. 
Tuo sana on ”amor”, joka usein personifioi-
daan siivekkäänä nuolia ampuvana pikku 
vintiönä. Mutta ennen kuin tarkastelemme 

amor-sanan kielihistoriallista kehitystä tar-
kemmin, tutkikaamme latinan muuttumis-
ta ranskaksi muutamien esimerkkien kaut-
ta.

Latinassa on sijamuotojärjestelmä, ai-
van kuten suomessakin. Latinasta periyty-
vät sijamuodot sinnittelivät ranskassa ai-
na 1300-luvun puoliväliin saakka, kun vielä 
puhuttiin kieltä, jonka jälkimaailma on ni-
mennyt muinaisranskaksi. Kun viimeiset-
kin rippeet sijamuodoista katosivat, alkoi 
kielimuoto joka määritellään keskiranskak-
si. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että rans-
kan, kuten romaanisten kielten sanat usein, 
ovat kehittyneet latinan akkusatiivimuo-
dosta. 

Ottakaamme esimerkiksi latinan ma-
jor, ”suurempi”. (Ennen kuin joku siitä huo-
mauttaa, sanottakoon että oikeastaan pi-
täisi kirjoittaa klassisemmin ”maior”. Mutta 
koska ranskalaiset latinistitkin suosivat tä-
tä ”keskiaikaista” kirjoitusasua j-kirjaimel-
la, kelvatkoon se myös tässä kirjoitelmas-
sa. Äänteelliseen ja ortografiseen kehityk-
seen, joka selittää i:n vaihtumisen j:ksi en 
puutu tällä kertaa.) Akkusatiivin muodosta-
miseksi sanasta ”major” on tunnettava sen 

Kielitieteellinen pakina rakkaudesta
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taivutusvartalo; se saadaan genetiivimuo-
dosta ”majoris”. Siitä johdamme akkusa-
tiivin, joka on ”majore(m)”, ja tässä on tar-
vitsemanamme muoto. Viimeinen m-kirjain 
on merkitty sulkeisiin siksi, että sen äänty-
minen oli vähän niin ja näin jo kauan sitten.

No niin. Majorem-sanassa paino on toi-
seksi viimeisellä tavulla. Kannattaa kiinnit-
tää huomio juuri tämän latinan painollisen 
tavun kehitykseen, tässä tapauksessa siis 
tavuun ”-jor”. Viimeinen tavu on sittemmin 
pudonnut pois, ja painollinen tavu on kehit-
tynyt ranskassa muotoon ”-jeur”. Näin ny-
kyranskassa on ”majeur”.

Vielä ennen siirtymistä sanaan ”amor”, 
tarkastelkaamme latinan muutosta rans-
kaksi seuraavien esimerkkien avulla. Täytyy 
tosin muistaa, että vaikka ranskan sanas-
to on pääsääntöisesti kehittynyt latinasta, 
niin osa sanoista on lainattu kieleen vasta 
myöhemmin. Tästä huolimatta samankal-
tainen ilmiö näkyy seuraavissa esimerkeis-
sä. Latinan ”favor” tuottaa ranskassa muo-
don ”faveur”, ”sapor” puolestaan ”saveur”. 

”Dolor” on ranskassa ”douleur”, ”color” ”cou-
leur”. Jollei tämä vielä riitä, otetaan mu-
kaan muutama tekijää merkitsevä käsite: 
latinan ”actor” on ranskassa ”acteur”, ja 

”creator” on ”créateur”. Yhteenvetona voi 
sanoa, että kaikissa näissä esimerkeissä 
latinan ”-or” on nykyranskassa muodossa 

”-eur”. Samantapainen ilmiö on nähtävissä 
myös esimerkiksi parissa ”hora‒heure”.

Lainasana amour

Palatkaamme sitten takaisin kirjoitelmam-
me varsinaiseen aiheeseen, sanaan ”rak-
kaus”, amour. Mitä siis latinan amorista 
pitäisi tulla ranskassa? Mikä tavun ”mor” 

äänteellisen kehityksen tulos pitäisi olla 
ranskan kielessä edellä nähtyjen esimerk-
kien valossa? Aivan oikein. Tulos on ”meur”. 
Toisin sanoen, kielihistoriallisen kehityksen 
tulos latinan amor-sanasta ranskan kieleen 
pitäisi olla ”ameur”, eikä suinkaan nykykie-
lessä oleva muoto ”amour”. 

Miksi sitten ranskalaiset eivät sano 
”ameur”, vaikka kielihistoriallisen kehityk-
sen pitäisi tuottaa kieleen juuri tämä muo-
to? Mistä ranskalle vieras amour oikein tu-
lee? Mikä olisi voinut vaikuttaa kyseisen sa-
nan ääntämiseen niin voimakkaasti, ettei 
se noudata normaaleja kielihistoriallisia 
äännelakeja?

Vastataksemme tähän kysymykseen, 
meidän pitää ensin vastata erääseen toi-
seen kysymykseen. Missä kulttuurissa rak-
kaus oli keskeisessä asemassa? Vastaus on 
onneksi helppo: 1100- ja 1200-luvuilla vai-
kuttaneiden oksitaaninkielisten trubaduu-
rien kulttuurissa. Juuri trubaduurithan loi-
vat rakkauteen perustuvan filosofian ja sä-
velsivät lemmenlyriikkaa, jota heidän rans-
kankieliset vastineensa truveerit sittemmin 
enemmän tai vähemmin onnistuneesti jäl-
jittelivät. Trubaduurien oksitaaninkielinen 
kulttuuri inspiroi myös esimerkiksi Dan-
te Alighieria. Ranskan amour-sanan poik-
keava ääntämys selittyy juuri oksitaanin 
amor-sanan ääntämyksellä. (Sanojen pieni 
ortografinen ero ei vaikuta asiaan, oksitaa-
nin kirjoitusasu on tässä tapauksessa sama 
kuin latinan.) 

Mitä tulee muotoon ”ameur”, niin itse 
asiassa se on jopa ollut ranskan kielessä, 
mutta hävinnyt sitten historian hämärään. 
Mutta niin vahva oksitaaninkielisen lem-
menlyriikan vaikutus oli ranskalaiseen kult-
tuuriin, että se vaikutti jopa sanastoon.
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Lainasanoja ranskassa

Koska oksitaani on kieli, ei mikään ranskan 
murre kuten jotkut ovat perusteettomasti 
yrittäneet väittää, amour on käytännös-
sä laina ranskan kielessä. Tässä yhteydes-
sä voi ottaa esille erään toisen oksitaanilai-
nan, joka osittain kuuluu samaan semant-
tiseen kenttään kuin amour. Sana on ama-
dou, taula ‒ siis materiaali, jota saadaan 
taulakäävästä. Sen taustalla on oksitaanin 

”rakastajaa” tarkoittava termi (muinaisok-
sitaanissa muodossa amador). Puussa kas-
vavan sienen yhteys rakastajaan ei ehkä ole 
ilmeinen, mutta yhdistävä tekijä löytyy hel-
posti ”syttymisen” kautta. Rakkaus roihah-
taa liekkiin, ja taula oli hyödyllinen luon-
nontuote silloin kun tulitikkuja ei vielä tun-
nettu.

Monesti jää sellainen käsitys, että ranska 
halutaan pitää ”puhtaana” lainasanoista ja 
kaikista muista vieraista vaikutteista. Sik-
si voisi pohtia, että jokohan Ranskan Aka-
temian työlistalla piankin on alkuperäisen 
periranskalaisen ameur-muodon restauroi-
minen ranskankieleen. Ah, mon ameur ! Mil-
tä kuulostaisi?

Jari Nummi
FM

Tutkija
Helsingin yliopisto

Kirjoittaja valmistelee väitöskirjaa, 
jonka aiheena on 1100-luvun lyriikka
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Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry
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Cercle Français de Pori ry
Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry
Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry
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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
Lääkäriseura Coccyx ry
Ranskalaisen koulun Seniorit ry
Ranskalaisen koulun ystävät ry
Marcel Proustin ystävät ry
Ranskalais-suomalainen kauppakamari ry /  
Suomen osasto
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura ry
Suomen Ena-yhdistys ry
Suomen Ranskanopettajain yhdistys 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
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www.suomi-ranska.com
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