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Pääkirjoitus
Edessäsi on näin tulevan kesän kynnyksellä uusin 
Fran-Su -jäsenlehti. 

Suomi-Ranska- yhdistysten liit-
to piti toukokuun alussa ke-
vätliittokokouksen Porvoossa 

hienoissa puitteissa. Kiitokset vielä 
järjestäjille Porvoossa upeista jär-
jestelyistä sekä kaikille osallistujille 
mukavasta liittokokouspäivästä, joka 
sisälsi mm. innostavan käynnin Por-
voon museossa.
Tästä lehdestä voit lukea mm. infor-
matiivisen artikkelin ranskan kielen 
synnystä ja niistä vaikutteista, joita 
ranska on saanut eri kielistä. Samoin 
voit lukea ranskalaisen filologian 
lehtorin Päivi Sihvosen haastattelun, 
jossa hän kertoo urastaan ja opetus-
metodeistaan Helsingin yliopistolla. 
Ranskan suurlähettilään rouvan Ma-
rie Sandin haastattelu kuvaa taiteel-
lisen ja diplomaattisen uran yhdistä-
mistä.
Sryl toimii ensi syksynäkin aktiivises-
ti. Syyskuussa järjestetään jäsenmat-
ka Länsi-Ranskaan Charente-Mari-
timen maakunnan alueelle ja Club 
Lyonit jatkuvat. Viimeisen vuoden 
aikana Club Lyonissa on saatu kuulla 
esitelmät mm. Panu Rajalalta, Tar-
mo Kunnakselta, Helena Petäistöltä, 
Osmo Pekoselta ja Leena Kirstinältä.  
Hienoon ja hauskaan ranskalaiseen 
kesälajiin, petankkiin, tutustutaan jo 
parin viikon päästä ma 10.6., terve-
tuloa rohkeasti mukaan (ilm. sryl@
suomi-ranska.com).
Suomi-Ranska -yhdistysten liiton sti-
pendit on nyt jaettu Ranskan suur-

lähetystössä ja nuorille suomalaisille 
on annettu mahdollisuus kehittää 
ranskan kielen taitoaan Ranskassa. 
Olen varma, että kurssinne ja koke-
muksenne tulevat olemaan ikimuis-
toisia! 

Kesäisin terveisin, Bon été,
Bien cordialement,

Kaisa Paavilainen
pääsihteeri
Suomi-Ranska -yhdistysten 
liitto



 

Helsingin ranskalais-suomalainen kauppakamari on yhdistys, jonka perustehtävänä on luoda ja kehittää jäsenkunnalleen 
kontaktipintaa Ranskan kaupan ja liike-elämän vaikuttajiin ja paitsi edesauttaa verkostoitumista myös tarjota tukea 
ranskalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen suuntautuneista vienti- ja investointihankkeista.  

Täten tavoitteenamme on: 
- Ottaa vastaan ja edelleen välittää ranskalaisten yritysten Suomea koskevia tiedusteluja 
- Toimia ranskalais-suomalaisten liikesuhteiden edunvalvojana 
- Edesauttaa jäsentemme verkostoitumista järjestämällä eri teemoja käsitteleviä tapahtumia 
- Olla mukana aloitteissa tai hankkeissa, jotka edistävät ja kehittävät kaupallisia suhteita ja yleistä kulttuuritoimintaa 

Ranskan ja Suomen välillä. 

Vaikka yhdistys on itsenäinen, se on kuitenkin ranskalaisten kauppakamarien kansainvälisen, yleishyödyllisen ja voittoa 
tavoittelemattoman liiton CCI Internationalin jäsen.  

Kauppakamarin toiminta liittyy näin kiinteästi suomalaisten yritysten taloudellisen toiminnan kehittämiseen Ranskassa ja 
vastaavasti ranskalaisten Suomessa. Tämä tapahtuu luomalla ja kehittämällä ranskalais-suomalaista verkostoa, hankkimalla 
yritysten tarvitsemia, eri sektoreita koskevia taloudellisia tietoja ja avustamalla yritysten pääsyssä Ranskan tai Suomen 
markkinoille.  

Pyrimme tuottamaan erityistä lisäarvoa järjestämällä säännöllisesti jäsentapaamisia, joissa tavoitteena on verkostoitua, saada 
tietoa kulloinkin valitusta aiheesta ja tuomaan esiin jäsenyritystemme erityisosaamista. 
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Latina ja muut tulokaskielet Galliassa 

Meillä annetaan usein kuva ranskasta kielenä, jossa ei saa 
olla vieraita vaikutteita, kuten lainasanoja. Vieraalla vaiku-
tuksella oli kuitenkin ratkaiseva rooli ranskan synnyssä, 
kun roomalaiset aikoinaan toivat latinan Galliaan. Monet 
muutkin kielet ovat vaikuttaneet ranskaan parin vuositu-
hannen ajan juuri esimerkiksi sanaston välityksellä.

Gallian monet kielet

Ranska on romaaninen kieli, eli se 
kehittyi Galliassa roomalaisten kie-
lestä latinasta. Ranskan kielen histo-
riasta puhuttaessa otetaan yleensä 
esille termi ”vulgaarilatina”. En käy-
tä kuitenkaan kyseistä termiä tässä 
yhteydessä, sillä se on paitsi mo-
niselitteinen, on se myös tieteessä 
vanhentunut. Tässä riittää tieto, että 
ranska on kehittynyt latinasta. Gal-
liassa ennen roomalaisvalloitusta 
puhutusta gallialaisten kelttikielestä 
ei ole jäänyt nykyranskaan kuin hie-
man sanastoa.
Muinaiset gallialaiset eivät yksise-
litteisesti ole ranskalaisten esi-isiä, 
sillä lukuisat muutkin kansat ovat 
asettuneet nykyisen Ranskan alueel-
le. Jo kauan ennen roomalaisten tu-
loa olivat kreikkalaiset perustaneet 
siirtokuntia Välimeren rannikolle. 
Merkittävä muuttoaalto tapahtui 
keskiajan sarastaessa barbaarikan-
sojen (kuten germaaniset frankit ja 
gootit) tunkeutuessa Rooman valta-
kuntaan. Bretagneen muutti kelttejä 
Brittein saarilta, ja sittemmin viikingit 

asettuivat alueelle, joka sai nimensä 
näiden ”pohjanmiesten” mukaan: 
Normandie. Gallian kielitilanne olikin 
pitkään varsin moninainen.

Latinan asema oli kuitenkin vahva, 
ja merkittävään asemaan nousivat 
siitä keskiajan kuluessa kehittyneet 
kielet. Etelä kuului perinteisesti roo-
malaisen sivistyksen piiriin, siksi siel-
lä kehittyneet langue d’oc -kielet, 
eli oksitaani variaatioineen, säilyivät 
lähempänä latinaa kuin pohjoiset 
langue d’oïl -kielet. Näissä viimek-
si mainituissa germaanisten kan-
sojen, kuten frankkien, vaikutus oli 
huomattava. Pohjoisessa kehittyivät 
mm. champenois, norman ja picard.

Eräs langue d’oïl -kieliversio kehit-
tyi Île-de-Francen seuduilla. Tämän 
variaation on ajateltu olleen poh-
jana, kun Ranskan virallinen kieli 
myöhemmin muotoiltiin ja levitettiin 
pakkokeinoin koko maahan, myös 
oksitaaninkieliseen etelään. Kielen 
nimitys kantaa muistoa eräästä Gal-
liaan asettuneesta barbaarikansasta, 
germaanisista frankeista: français.
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Latinasta muotoutui ranskaa

Parin tuhannen vuoden kuluessa 
ranska eriytyi varsin kauas lähtökoh-
dastaan: latinan sijamuotojärjestel-
mä katosi ja kieliopillisten sukujen 
määrä putosi kahteen. Myös ääntä-
mys muuttui voimakkaasti. Seuraa-
vassa satunnaisia esimerkkejä ään-
teellisistä muutoksista sanakirjasta 
C-kirjaimen kohdalta: latinan camera 
(huone) on ranskassa chambre, ca-
rus (arvokas, rakas) cher ja cadere 
(pudota) on choir!

Vaikkei nykyranskan ääntämys enää 
juuri latinaa muistutakaan, toisinaan 
sen sanojen oikeinkirjoitus on hyvin-
kin lähellä latinaa. Ranskan temps, 
”aika”, päättyy kirjainyhdistelmään 
-ps. Temps tulee latinan sanasta 

temPuS, jonka jäänteitä kirjaimet p 
ja s ovat. Vaikka noita kirjaimia ei 
äännetä, antavat ne kielihistoriallisia 
viitteitä.

Mutta aina ei kirjoitusasun viitteisiin 
tule luottaa, sillä sana poids johtaa 
harhaan. Sanan taustalla on latinan 
pensum (”punnittu”), eikä ponDus 
(”paino”), kuten joskus luultiin. Sa-
nassa kummitteleva d johtuu siis vir-
heellisestä kielihistorian tulkinnasta, 
jonka mukaan oikeinkirjoitus aikoi-
naan määriteltiin. Virhettä ei kuiten-
kaan koskaan korjattu.

Ranska lainaa sanastoa

Ranskan sanasto on pääsääntöisesti 
peräisin latinasta. Mutta ranska on 
lainannut sanastoa myös muista kie-

Kielihistorian perusteella gallia-
laiset eivät olleet lannistumaton 
ja voittamaton kansa, koska 
vaihtoivat kielensä valloittajien 
puheenparteen. Kuva SlideShare.
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listä, tosin joskus nämä lainat ovat 
tulleet latinan välityksellä.
Gallialaiset jättivät termejä luontoon 
ja maalaiselämään: chêne ja charrue. 
Frankit kunnostautuivat sotimisen 
saralla, heiltä ranska on saanut esi-
merkiksi sanan guerre. Etelä-Rans-
kassa oksitaaninkieliset trubaduurit 
loivat rakkauslyriikkaa, ja juuri ok-
sitaaniin perustuu ranskan amour. 
Dolmen tulee bretonista, cauchemar 
puolestaan picardista. Keskiajalla 
arabiankielinen sivistys oli korkealla, 
ja arabia onkin antanut ranskalle ter-
mistöä esimerkiksi matematiikkaan: 
algèbre, chiffre ja zéro.

Sanojen lainautuminen ranskaan on 
jatkunut läpi vuosisatojen. Italia an-
toi sanastoa mm. musiikkiin ja tai-
teeseen (concerto, fresque), espanja 
sotimiseen (adjudant). Hollantilaiset 
ovat merenkävijäkansaa, heiltä tu-
levat lainat liittyvät usein mereen 
(bâbord). Joskus ranskan sanojen 
alkuperä voi olla hyvinkin kaukana, 
banane on tullut (portugalin välityk-
sellä) Afrikasta, bantujen kielestä. Ai-
noa suomen lahja ranskan sanastolle 
ei suinkaan ole sauna, sillä ainakin 
geologit tuntevat termin rapakivi. 
Mitä tulee klassisiin kieliin, latinaan 
ja kreikkaan, ei niiden vaikutus rajoit-
tunut vain antiikin aikaan. Vielä myö-
hemminkin nämä kielet ovat tarjon-
neet termejä esimerkiksi tieteeseen: 
arithmétique, corpus, métrique.

Kieli kehittyy – myös ranska

Olen tässä tarkastellut ranskan ke-
hitystä joidenkin sanastollisten esi-
merkkien kautta. Ranskan kielen 
nykyisistä muutoksista puhuttaessa 

nostetaan varsin usein esille eng-
lannin lainojen vaikutus. Tässä his-
toria antaa perspektiiviä. Tunnettu 
ranskalainen tutkija Michel Zink 
yleistajuistaa mainiossa Bienvenue 
au Moyen Âge -teoksessaan (2015) 
Ranskan keskiaikaa. Viitaten Englan-
nissa aikoinaan puhuttuun ranskan 
sukuiseen anglonormanniin, hän to-
teaa:

”L’Angleterre francophone du Mo-
yen âge a fait passer en anglais tant 
de mots français que nous aurions 
mauvaise grâce à trop nous plaindre 
de l’inversion du courant”.

Mielenkiintoinen esimerkki aihees-
ta liittyy ranskan sanaan humeur 
(”mieli”). Sen tausta on latinan nes-
teeseen viittaavassa termissä humor; 
ruumiinnesteillä ajateltiin nimittäin 
joskus olevan vaikutus ihmisen luon-
teeseen. Ranskasta humeur lainautui 
englantiin, josta se sitten palautui ta-
kaisin ranskaan muodossa humour. 
Mutta pistäytyessään Kanaalin poh-
joispuolella sana muutti merkitys-
tään: humour viittaa nimenomaan 
hyvään mieleen ja hyväntuulisuu-
teen, ja sitä kautta huumoriin.

Kieli elää ja kehittyy koko ajan – 
myös ranska.

FM Jari Nummi
Tutkija
Helsingin yliopisto
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Tutkimusmatka Toulouseen ja Dordogneen

Huhtikuun 3 p:nä 23 matkalaista lähti Suomalais-ranska-
laisen teknillistieteellisen seuran järjestämälle matkalle 
Etelä-Ranskaan, Toulouseen sekä Dordognen alueelle. Tou-
lousea pidetään Euroopan avaruustutkimuksen ja ilmailun 
pääkaupunkina, ja olihan se Pikku Prinssin luojan, lentäjä 
Antoine de Saint-Exupéryn tukikohta. 

Tutkimusmatkamme aloitettiin-
kin korkealentoisesti avaruu-
desta, ensimmäisenä kohteena 

oli Toulousen Cité de l’espace.  Asi-
antunteva opas kertoi avaruuden 
valloituksen historiasta, ja näimme 
videoita valloitushistorian huippu-
hetkistä. Huippukausi on ollut jo 50 
vuotta sitten, jolloin useita miehitet-
tyjä lentoja tehtiin kuuhun.

Sittemmin on monikansallisesti pa-
nostettu maata kiertävään avaruus-
asemaan, joka on edelleen miehi-
tetty. Vaikuttaa siltä, että sekin on jo 
parhaat päivänsä nähnyt. Amerikka-
laisten lopetettua shuttle-lentonsa, 
venäläinen Soyuz-kantoraketti ja 
siihen liitettävä miehistökapseli ovat 
nykyisin ainoa keino päästä asemalle 
ja sieltä pois. 

Kapseli vaikutti perin vanhanaikai-
selta, juuri samanlaiselta kuin se oli 
ollut jo 70-luvulla. Se oli ällistyttä-
vän ahdas, samoin koko avaruus-
asema, jonka replikan sisälmyksissä 
pääsimme kiertelemään. Ehkä pysty 
maanpäällinen kulkuasento lisäsi ah-
tauden tunnetta! Imax-esitys valotti 

elämää avaruusasemalla, jossa kaikki 
elämän arkirutiinit, kuten peseytymi-
nen, vessassa käynti, syöminen, juo-
minen ja nukkuminen on opeteltava 
uudella tavalla. Ryhmän konsensuk-
sen mukaan noin ahtaisiin oloihin ei 
kannata mennä töihin.

Planetaario oli moderni. Huikea esi-
tys avasi näkymiä maailmankaikkeu-
den käsittämättömiin dimensioihin 
ja aurinkokuntamme planeettoihin 
ja kuihin. Yleisön tarkkaavaisuut-
ta testattiin tekemällä välillä kysy-
myksiä nähdystä. Vastauksia varten 
istuimien käsinojissa oli vastaus-
painikkeet, ja vastausten jakauma 
projisoitiin nähtäville. Myös plane-
taarion tekniikkaan päästiin tutus-
tumaan. Keskellä huonetta nököt-
tävää moniputkista projektoritornia 
ei enää ole, kupolikatolle muodos-
tetaan kuva kymmenen kupolin ala-
reunaan sijoitetun projektorin avulla, 
joita tietokoneet ohjaavat.

Airbusin kokoonpanotehtaalla

Asiantuntevasta paikallisopastuk-
sesta saimme nauttia myös Airbusin 
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valtavalla kokoonpanotehtaalla. 
Hallissa on tilaa neljälle koottavalle 
lentokoneelle kerrallaan. Näimme 
dokumentin Airbus 380-koneen en-
simmäisestä koelennosta. Kaikilla oli 
lennolla laskuvarjot, joita ei onnek-
si tarvittu. Lento oli monipuolisesti 
dokumentoitu, mm. laskutelinei-
den, läppien ja muiden liikkuvien 
osien toiminta oli videoitu. Erityisen 
mielenkiintoinen oli esitys kokoon-
panon logistiikasta. Valtavat siivet, 
rungon osat ja muut rakenteet val-
mistetaan eri puolilla Eurooppaa, ja 
ne kuljetetaan eri välineillä kokoon-
panotehtaalle. Rungon osien kul-
jetus tapahtuu maanteitse useiden 
pikkukylien läpi yöaikaan, ja katse-
lijoita on yleensä paljon. Siivet kul-
jetetaan lentoteitse. Pelkästään tätä 
tarkoitusta varten on rakennettu ai-
van oma rahtikonetyyppinsä, jonka 
viimeisen version, Belugan koeajoa 
kiitoradalla pääsimme seuraamaan.

Tehdas-alueella on myös Aérosco-
pia-museo, jossa oli esillä lukuisia 
lentolaitteita ilmailun alusta nyky-
päivään. Oppaamme selvitti ilmailun 
kehitystä, näimme monia käänteen-
tekeviä lentokonetyyppejä ja kuu-
limme niiden tarinan. Esillä oli myös 
erikoisuuksia, mm.  Airbus-malli, jo-
hon oli sisustettu olohuone, työhuo-
ne, makuuhuone ja suihkutilat, ja 
tietenkin maailman ainoa ääntä no-
peammin kulkenut matkustajalen-
tokone Concorde, jonka ohjaamon 
ja matkustamon moni näki nyt ensi 
kertaa.

Kataarien mailla Souillacin kau-
pungissa ja tryffelitilalla

Bussijotoksilla matkaoppaamme, 
Saaritoursin Leena Immonen ja asi-
antuntevat matkalaiset jakoivat tie-
tojaan alueen historiasta ja mm. 
luolien tutkimuksesta. Matkalla 
Toulousesta seuraavaan majoitus-
kohteeseemme Souillacin pieneen 
vanhaan kaupunkiin kuulimme ka-
taareista ja heidän julmasta kohta-
lostaan katolisen kirkon hampaissa. 
Syvennyimme myös Rooman valta-
kunnan ja gallien sotiin ja rauhaan, 
kertomuksiin, jotka kuuluvat rans-
kalaisten kouluopetukseen, ja elävät 
uutta elämää Asterixin ja Obelixin 
kertomuksissa. 

Souillacin tukikohdasta teimme ret-
kiä mm. tryffelitilalle. Tilan isäntä ker-
toi, että tryffelien viljely alkaa tam-
men taimien kasvatuksesta, taimiin 
istutetaan sienirihmasto. Puu istute-
taan viljelmälle vasta kun symbioo-
sin on todettu syntyneen. Rihmasto 
välittää puulle vettä ja hivenaineita, 
ja saa puolestaan hiilihydraatteja 
kasvaakseen. Isäntämme kertoman 
mukaan tiedot tryffelien elämäs-
tä ovat täydentyneet merkittävästi 
vasta viimeisen kolmen vuoden ai-
kana. Naaraspuolinen sienirihmasto 
jää pysyvästi puuhun, koiraspuoliset 
ovat vierailijoita. Hedelmöittyminen 
tapahtuu sienirihmastoissa maan 
alla. Tryffeli on kemiallisen sodan-
käynnin mestari. Ympäristönsä sieni 
puhdistaa vahingollisista aineksis-
ta antibiootteja erittämällä. Mukula 
erittää kasvaessaan pahanhajuisia 
kaasuja torjuakseen loispistiäisiä, 
jotka munisivat mukuloihin muniaan 
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munista kehittyvien toukkiensa syö-
täväksi. Maan pintaan pitää päästel-
lä myös houkuttelevia kaasuja, jotta 
eläimet löytäisivät sienet, söisivät ne 
ja näin levittäisivät sientä laajemmil-
le alueille. Asian vahvisti tryffelikoira 
Rosabelle, joka antoi sienten etsin-
tänäytöksen. Nyt ei kuitenkaan ollut 
korjuuaika, joten Rosabelle joutui 
tyytymään maan alle sijoitettuihin 
tuoksusyötteihin, jotka se nopeasti 
löysi. Koirat ovat etsinnässä korvan-
neet kokonaan siat, jotka tuppasivat 
heti syömään kaiken löytämänsä.

Tuttavuus 1700-luvulta: Jean- 
François Champollion

Figeacin kaupungissa skottilaissyn-
tyinen museo-oppaamme kertoi 
innostuneesti vuonna 1790 synty-
neestä,  hieroglyfien arvoituksen 
ratkaisseesta Jean-François Cham-
pollionista. Hän oli ilmeinen nero, 
joka jo 13-vuotiaana puhui sujuvasti 
kymmentä kieltä ja oppi myöhem-
min vielä seitsemän kieltä lisää, eng-
lantia hän ei oppaamme harmiksi 
opetellut. 19-vuotiaana Champollio-
nista tuli kirjallisuuden tohtori, ja hä-
net kutsuttiin Grenoblen ruhtinaal-
liseen korkeakouluun opettamaan 
historiaa ja politiikkaa. Vuonna 1799 
oli löytynyt ns. Rosettan kivi, johon 
oli kaiverrettu teksti kolmella mui-
naisella kielellä. Varsinaista kiveä ei 
sankarimme koskaan nähnyt, mutta 
erilaisia kopioita kiveen kirjoitetusta 
tekstistä kyllä. Champollion ryhtyi in-
nostuneesti tutkimaan tekstejä. Hän-
tä auttoi huomattavasti muinaisesta 
Egyptistä periytyvän koptin kielen 
taito. Hän oivalsi, että hieroglyfimer-
kit tarkoittivat foneettisia äänteitä, 

eivätkä olleet kuvakirjoitus-sym-
boleita. Champollion valittiin Rans-
kan akatemian jäseneksi, ja häntä 
varten perustettiin egyptologian 
professuuri. Tässä toimessa hän vai-
kutti vain vähän aikaa, sillä hän kuoli 
42-vuotiaana Egyptin matkallaan 
saamiensa tautien heikentämänä.
Matkan elämyksiin kuuluivat myös 
Padiracin mahtava luola, jossa sou-
deltiin maanalaisella järvellä, sekä 
junamatka avovaunuissa vanhalla, 
huikeat näköalat tarjoavalla radalla, 
vetojuhtana vuonna 1927 valmistet-
tu savua vahvasti puuskuttava höy-
ryveturi.

Pyhyyden tuntua koimme Rocama-
dourin kaupungin pääkadulla, joka 
on osa Santiago de Compostelaan 
johtavaa pyhiinvaellusreittiä. Erään 
kallioseinään rakennetun kirkon alt-
tarin yli meitä katseli lempeästi pal-
vottu Musta Madonna, kun aloitim-
me kiipeämisen pitkin 13-etappista 
Via Crucista.
Kotimatkan alkaessa tutustuimme 
Toulousessa myös Garonne-joen 
valjastuksen tarinaan ja vanhaan 
sähkövoimalaan. Voimalan padon 
ohi on rakennettu lohiportaat, ja lo-
hien vaellusta voi tarkastella veden-
alaisista ikkunoista. Viime vuonna 
tarkkailijat laskivat kahdeksan lohen 
nousseen yläjuoksulle.

Frankfurtin lentokenttäänkin eh-
dittiin vielä tutustua

Kotimatkalla oli välilasku Frankfur-
tissa. Luppoaika kentällä käytet-
tiin hyväksi: ryhmälle oli järjestetty 
opastettu kiertoajelu lentoasemaan 
tutustumiseksi. Kiertelimme bussilla 
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laajalla lentokentällä, ja oppaam-
me selvitti kentän rutiineita, miten 
koneet otetaan vastaan ja valmis-
tetaan lähtöön. Frankfurtin kautta 
kulkee vuosittain n. 70 miljoonaa 
matkustajaa. Kentällä toimii yli 400 
yritystä, joissa henkilökuntaa on 
noin 80 000. Kerrallaan kentällä on 
vilkkaana päivänä 250 000 matkus-
tajaa ja 50 000 henkilökuntaan kuu-
luvaa. Ajelu todisti, että lentotoimin-
ta on vahvassa kasvussa, kahta uutta 
terminaalia rakennetaan, noin 15 
miljoonan matkustajan kapasiteettia 
kaavaillaan kummallekin. 
Nälkää ei matkalla nähty eikä janosta 
kärsitty. Monen ruokalajin lounaista 

ja illallisista nautittiin milloin risteilyl-
lä Garonne-joen kanaaleilla, milloin 
pikkukaupunkien ravintoloissa. Mat-
kan parasta puolta edustivat kuiten-
kin kanssamatkustajat. Asiantuntijoi-
ta oli monelta alalta, aika kului kuin 
siivillä hauskassa ja sivistävässä seu-
rassa. 

Kiitokset kanssamatkustajille!

Markku Äärimaa

Choisir la France - 
Ranskalaiseen korkeakouluun?

Ranska on suosituin ei-englanninkielinen opiskelumaa ul-
komaalaisten opiskelijoiden keskuudessa ja neljänneksi 
suosituin USA:n, Iso-Britannian ja Australian jälkeen. Suo-
malaisetkin valitsevat yhä useammin Ranskan opiskelu-
maakseen, mutta suosituimpia ovat englanninkielisten 
maiden lisäksi pohjoismaat, Baltian maat, Hollanti ja Saksa. 
Lukuvuonna 2016–2017 Ranskassa opiskeli yli sata suoma-
laista tutkinto-opiskelijaa, ja lisäksi sinne lähtee vuosittain 
noin 500 vaihto-opiskelijaa.

Parcoursup – yhteishakuportaali

Suomalaiset abit ja ylioppilaat voivat 
hakea ensimmäisen vuoden opis-

kelijoiksi ranskalaisiin korkeakoului-
hin saman yhteishaun kautta kuin 
ranskalaisetkin. Parcoursup-portaali 
aukeaa aina tammikuussa, ja toiveet 
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myös jotain juryn mielestä sopivaa 
paikkaa, vaikkei olisi osannut sitä itse 
hakea. Motivaatiokirjeillä on suuri 
merkitys yhteishaussa, sillä halutaan 
tietää millaiset edellytykset oppilaal-
la on hakemalleen alalle. Arvosanoil-
la on tietenkin myös merkitystä, ja 
riippuu alasta, mitä aineita haussa 
painotetaan. Ranskan kielessä vaa-
ditaan eurooppalaisen viitekehyksen 
B2-kielitaitotaso. 

Ranskassa laaja korkeakoulutar-
jonta

Ranskan korkeakoulut ovat hyväta-
soisia, ja valittavana on jopa 72 jul-
kisen rahoituksen piirissä olevaa 
yliopistoa. Lisäksi on tarjolla satoja 
teknisen ja kaupan alan korkea-
kouluja (écoles d’ingénieurs, écoles 
de commerce et de management), 
45 taidealan (écoles supérieures 
d’art) ja 22 arkkitehtuuriin keskitty-
vää korkeakoulua (écoles d’archite-
cture). Ranskalaisena erikoisuutena 
ovat lisäksi eliittikoulut, les Grandes 
écoles. Niihin haetaan yleensä vasta 

listataan maaliskuun puoleen väliin 
mennessä. Hakulomake on rans-
kaksi. Maisteriopintoihin haetaan 
suoraan yliopistoon, ei yhteishaun 
kautta. Euroopassa on yhteinen vii-
tekehys korkeakoulututkinnoille, ja 
suomalainen kandin tutkinto vastaa 
Ranskan Licence-tutkintoa. Opiske-
lua voi siis jatkaa Ranskassa maiste-
ri- tai tohtoriopinnoilla.

Muista motivaatiokirje!

Ranskassa monille aloille haetaan 
pelkästään ylioppilastodistuksen ja 
motivaatiokirjeen perusteella. Joi-
hinkin opinto-ohjelmiin on tiukem-
mat pääsyvaatimukset ja pääsykoe 
(esim. tekniikan, taiteen, kaupan ja 
arkkitehtuurin aloille). Suurin osa 
ensimmäiselle vuodelle hakevista 
saa opiskelupaikan Parcoursup-yh-
teishaussa (94,4 % vuonna 2018), 
jos ei haluamaansa, niin ainakin eh-
dotuksen opiskelupaikasta johonkin 
vastaavaan oppilaitokseen. Tavoit-
teena on, että kaikki saisivat opiske-
lupaikan, ja siksi saatetaan ehdottaa 



14

Campus Francella on erinomaiset 
kansainväliset verkkosivut, joilta 
voi hakea tietoa opiskelusta rans-
kalaisissa korkeakouluissa ranskak-
si, englanniksi ja espanjaksi: www.
campusfrance.org. Lisäksi Suomen 
tietokeskuksella on Facebook-sivu 
https://www.facebook.com/cam-
pusfrance.suomifinland

Kannattaa siis opiskella ranskaa, sillä 
ranskankielen taito antaa mahdolli-
suuden tutustua rikkaaseen kulttuu-
riin ja avaa paljon uusia mahdolli-
suuksia jatko-opiskeluun!

Jaana Koivisto-Nieminen
Campus France -vastaava, 
Ranskan instituutti

valmistavan koulutuksen jälkeen, 
ja ”classe préparatoire” -valmistaviin 
opintoihin voi hakea yhteishaussa. 

Ranska satsaa ulkomaisiin opiske-
lijoihin

Kilpailu ulkomaisista opiskelijoista 
on kiihtynyt, ja presidentti Emma-
nuel Macronin toiveesta tänä vuon-
na on lanseerattu useita toimenpitei-
tä ulkomaalaisten houkuttelemiseksi 
ranskalaisiin korkeakouluihin. Yhte-
nä esimerkkinä mainittakoon  ”Label 
bienvenue en France” -laatumer-
kintä, jonka korkeakoulu voi saa-
da täyttäessään tietyt laatukriteerit 
ulkomaalaisten opiskelijoiden vas-
taanotossa. Myös englanninkielisiä 
opintokokonaisuuksia on tarkoitus 
lisätä tuntuvasti. Tällä hetkellä niitä 
on tarjolla eniten yksityisissä oppi-
laitoksissa kaupan ja tekniikan alal-
la. Englanninkielisille opinnoille on 
olemassa oma hakuportaali: http://
taughtie.campusfrance.org/tie-
search/#/catalog 

Kysy lisää Campus France -tieto-
keskuksesta!

Ranskan instituutissa Helsingissä on 
Campus France -tietokeskus, josta 
saa neuvoja opiskelupaikan haussa. 
Kysymyksiä voi lähettää myös säh-
köpostilla osoitteeseen helsinki@
campusfrance.org. Campus France 
on Ranskan ulkoasiain- ja opetusmi-
nisteriöiden alainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on tiedottaa opiskelu-
mahdollisuuksista Ranskassa ja lisätä 
näin ulkomaalaisten opiskelijoiden 
määrää. 
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1. Alhaiset lukukausimaksut julkisen rahoituksen piiriin kuuluvissa 
 korkeakouluissa
2.    Maailmalla arvostettu koulutus
 • 3 ranskalaista korkeakoulua 100 arvostetuimman 
  korkeakoulun joukossa vuonna 2018 Shanghain listalla 
  (Sorbonne, Université Paris Sud (11), Ecole Normale 
  Supérieure)
 • Suosituin ei-englanninkielinen opiskelumaa
3.  Korkeatasoinen tutkimus - kansainvälisiä palkintoja 
 ranskalaisille tutkijoille
 • 13 Fieldsin mitalia (yhteensä 55)
 • 62 Nobel-palkintoa vuodesta 1901
4. Miellyttävä ympäristö
 • Monipuolisia maisemia ja kulttuuria
5. Euroopan ytimessä
 • Yhteinen raja 9 maan kanssa
6. Ranska on kansainvälinen kieli
 • Ranskaa puhutaan kaikkialla maailmassa:
 • Toiseksi eniten opiskeltu kieli englannin jälkeen
 • Viidenneksi eniten puhuttu kieli maailmassa
 • 80 valtiota ja hallintoa Organisation Internationale de la 
  Francophonie -yhteisössä
 • Kansainvälisesti arvostettu työkieli: YK:n, UNESCO:n, OECD:n, 
  kansainvälisen olympiakomitean ja EU:n virallinen kieli
 • Kulttuurikieli
7. Edistää innovaatioita ja suosii nuoria yrittäjiä 
 • Maailman suurin yrityshautomo Pariisissa (Halle Freyssinet)
 • 71 kilpailukykyklusteria: rikastuttava ekosysteemi, jossa 
  yhdistyvät uusyritykset, laboratoriot, yliopistot ja suuret 
  yritykset       

Miksi kannattaa mennä Ranskaan opiskelemaan? 
Tässä 10 hyvää syytä:
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8. Huipputeollisuutta ja teknologiaa, kansainvälisesti menestyviä  
 yrityksiä

 • 31 ranskalaista yritystä maailman 500 suurimman yrityksen 

  listalla (Fortune Global 500, 2014).

9. Taloudellinen suurvalta
 • Maailman kuudenneksi ja Euroopan toiseksi suurin 

  bruttokansantuote.

 • Kolmanneksi suurin markkina-alue Euroopassa (FMI 2014, 

  Eurostat 2014).

10. Ranskalainen elämäntapa
 • Koko vuoden aikana lukuisia tapahtumia: Fête nationale, 

  Fête de la musique, Tour de France, Roland Garros, 

  Vendée Globe, etc.

 • Urheilu- ja kultturielämää joka päivälle: festivaaleja, 

  näyttelyitä, konsertteja, elokuvia… Alennuksia opiskelijoille!

 • Arvostettu ja monipuolinen keittiö
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Ranskalaisten kevät - 
Macron, keltaliivit ja Notre-Dame

Huhtikuun dramaattiset käänteet Pariisissa yllättivät taas 
kerran Ranskan ja sen kansalaiset. Poliittisen johdon priori-
teetit menivät nekin uusiksi. Juuri kun presidentin oli määrä 
pitää kauan odotettu puhe, Pariisin maamerkkinä tunnettu 
Notre-Damen tuomiokirkko syttyi palamaan.

Presidentti Emmanuel Macron oli 
päättänyt pitää kauan odotetun 
puheen kansakunnalle 15.4. ja 

samalla ilmoittaa, mitä johtopää-
töksiä hän oli tehnyt koko kevään 
mittaisesta laajasta konsultaatio-
kierroksesta maan eri provinsseissa. 
Puhetta odotettiin kiinnostuksella 
ja siitä ennakoitiin käänteentekevää 
tapahtumaa presidentin jatkokautta 
ajatellen.

Mutta tuona maanantaipäivänä oli 
ihmisten mielissä päällimmäisenä jo-
tain aivan muuta: Pariisin maamerk-
kinä tunnettu, keskiaikainen Not-
re-Damen tuomiokirkko oli syttynyt 
yllättäen palamaan edellisenä iltana, 
ja vaikka palokunta taisteli urheasti 
kirkon pelastamiseksi, Notre-Damen 
pelättiin olevan jopa tuhoutumisen 
vaarassa.

Taivaalle nousevat massiiviset sa-
vupilvet kertoivat liekkien tuhosta 
keskiaikaisessa rakennuksessa, joka 
oli täynnä Ranskan katolisen kirkon 
tärkeimpiä aarteita ja pyhäinjään-
nöksiä. Terroriteko se ei ollut, vaikka 

huhumyllyt pitivät sitäkin mahdolli-
suutta esillä.

Kaksi puhetta kansalle: toinen 
katedraalin korjaamisesta, toinen 
sosiaalisista reformeista

Presidentti Macron puhui kyllä kan-
salle TV:n välityksellä 15.4., mutta 
aiheena oli Notre-Damen tulipalo 
ja vaivoin vältetty kulttuurihistorial-
linen täyskatastrofi. Tunteisiin ve-
toavassa puheessa presidentti va-
kuutti, että katedraali korjataan ja 
entisöidään entistä ehommaksi. Ta-
voitteena olisi tehdä tämä suurtyö jo 
viidessä vuodessa, eli ennen Pariisin 
kesäolympialaisia v. 2025. Ranskalai-
set ovat rakentajakansaa, kuului pre-
sidentin rohkaiseva kannustus. 

Mutta päivän politiikka palasi pian 
takaisin ja presidentti tuli julkisuu-
teen 25.4, aluksi laajalla ja merkittä-
viä reformeja luvanneella puheella, 
joka jatkui kaksi tuntia kestäneel-
lä lehdistökonferenssilla. Aiheena 
maan sisäinen tilanne ja sosiaalisten 
reformien tarve.
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Macron toivoo keltaliivien liik-
keen jo talttuvan

Presidentti Macron käytti aluksi pal-
jon aikaa vakuuttaakseen, että hän 
on ymmärtänyt ”keltaliivien” taholta 
tulleet protestin ilmaukset. Hän ym-
märtää monien kansalaisten turhau-
tumisen ja epätoivon jokapäiväisen 
elämän ongelmien edessä. Ei ole oi-
kein, että joku tekee työtä täysipäi-
väisesti, maksaa verojakin, mutta ra-
hat eivät riitä kunnolliseen elämään. 
Ei ole oikein, että koko elämänsä 
työtä tehnyt kansalainen saa niin 
pientä eläkettä, että se ei riitä kun-
non elämiseen (pienimmät eläkkeet 
ovat n. 650 e/kk). 

Macron myönsi senkin, että politiik-
ka saattaa tuntua etäiseltä, eivätkä 

poliitikkojen lupaukset muutoksista 
tunnu koskaan muuttuvan todeksi. 
Voi hyvin kysyä toimivatko politiikka 
ja demokraattiset rakenteet taval-
la, joka täyttää tavallisten ihmisten 
odotukset.

Useiden konkreettisten aloitteiden 
joukossa presidentti haluaakin ra-
dikaaleja uudistuksia demokratian 
toimivuuteen ja kansalaisten suoran 
osallistumismahdollisuuden paran-
tamiseen. Ehdotus kansalaisaloit-
teen mahdollistamiseksi suorien 
kansanäänestysten järjestämisestä ei 
saanut presidentin tukea, mutta pai-
kallista päätöksentekoa on vahvis-
tettava. Vastaavasti edustajakamarin 
(Assemblée nationale) kokoa voitai-
siin pienentääkin jopa neljänneksel-
lä. Nykyisin siinä on 577  jäsentä.



19

Presidentti lupasi hajauttaa valtaa 
ja lopettaa ENA:n

Presidentti lupasi, että veroja ei li-
sätä, pikemminkin alennetaan, ja 
veronkiertoa sen eri muodoissa py-
ritään torjumaan entistä voimak-
kaammin. Verotus on keskeinen yh-
teiskunnallista oikeudenmukaisuutta 
ja tasa-arvoa edistävä toimenpide, 
muistutti presidentti.

Macron puhui myös maan desentra-
lisaation, vallan hajauttamisen, tär-
keydestä tämän päivän Ranskassa. 
Virkamiehiä on liikaa keskuksissa, 
etenkin Pariisissa, ja liian vähän pro-
vinsseissa ja kentällä. Virkamiesten 
rekrytointia ja koulutusta pitää myös 
uudistaa.  

Kuuluisa hallintokorkeakoulu ENA 
(Ecole Nationale d`Administration) 
aiotaan ainakin nykymuodossaan 
lopettaa ja etenkin aiotaan lopet-
taa sen pohjalta luotu elinikäinen, 
suojattu ja erioikeuksien kultaama 
urajärjestelmä. Presidentti sanoi 
pyytäneensä hallitukselta pikaises-
ti ehdotuksia virkamiesjärjestelmän 
uudistamiseksi ja asiasta kuultaneen 
pian enemmän.

Puheessaan Macron puhui paljon 
myös perhepolitiikasta ja koulutuk-
sesta mainiten Suomen olevan maa, 
jossa lapsista pidetään huolta. Suo-
mi olikin ainoa maa, Ranskan ohella, 
jonka presidentti mainitsi puhees-
saan.

Eurovaaleissa niskaan hengittää 
Marine le Penin puolue 

Eurovaaleihin on Ranskassakin vajaa 
kuukausi ja niistä muodostuu uusi, 
vakava testi presidentille ja hänen 
takanaan oleville poliittisille voimille. 
Viimeisten mielipidemittausten mu-
kaan Macronin puolue ”La Repub-
lique en Marche” on yhä suosituin 
puolue 22 prosentin kannatuksella. 
Niskaan hengittää kuitenkin Mari-
ne Le Penin johtama populistinen 
”Rassemblement national”, jonka 
kannatukseksi lasketaan 20,5 %. Eu-
rovaaleista tulee Ranskassa kiivaat ja 
jännittävät.

Kiinnostavaa on myös nähdä saako 
presidentti Macron tällä varsin kat-
tavalla ja maan ydinkysymyksiin pu-
reutuneella esiintymisellään 24 viik-
koa jatkuneen keltaliivien liikkeen 
jo vihdoin talttumaan. Näin ainakin 
kaikki Ranskan ystävät toivoisivat.

Risto Veltheim

Kuva: Riikka-Maria Pöllä
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Ranskan opetusta Helsingin yliopistolla

Päivi Sihvonen on yksi Helsingin yliopiston kielten osaston 
tutuimpia kasvoja ja arvostetuimpia ääniä. Hänen tarkat ja 
vaativat opetustapansa ovat jättäneet jälkensä lukematto-
mien opiskelijasukupolvien ensimmäisiin yliopistovuosiin 
jo vuodesta 1993.

Päivi toimii Helsingin yliopistossa 
lehtorina paitsi ranskan opet-
tajana, myös ohjaajana uusille 

kanditason opiskelijoille, jolloin hän 
ehtii hyvin tehdä opiskelijoilleen tyy-
linsä tunnetuksi heti heidän opinto-
taipaleensa alussa – näin kävi myös 
minulle, kun päätin aloittaa yliopis-
tossa ranskan opinnot!

Kesällä 2019 Mme Sihvonen jää kui-
tenkin eläkkeelle ja saattaa päätök-
seen pitkän ja intensiivisen yliopis-
tourakkansa. Mitä mietteitä tämä 
hänessä herättää? Huomaan, että 
nyt on tosiaankin oikea hetki tehdä 
katsaus koko hänen uraansa ja poh-
tia samalla, mikä on ranskan kielen 
opetuksen nykytila ja tulevaisuus.

Mikä on ollut urapolkusi? Miksi 
aloit opiskella ranskaa ja miten 
päädyit sitä opettamaan?

Lukiossa oli aikoinaan tapana opis-
kella useita vieraita kieliä. Minä olin 
aina ollut kiinnostunut kielistä, joten 
lukiossa valitsin sitten lyhyen rans-
kan ja saksan. Lukion kahden viimei-
sen vuoden välillä lähdin vaihto-op-
pilaaksi Yhdysvaltoihin ja kun palasin 

sieltä, päätin panostaa ranskaan. Mi-
nulla oli erinomainen ranskan opet-
taja lukiossa. Silloin opetus perustui 
aika pitkälti siihen, että käännettiin 
oppikirjojen tekstejä molempiin 
suuntiin, mikä antoi vankan pohjan 
ranskasta.

Kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi, 
minulle oli aika selkeää, että halusin 
kääntäjäksi. Samalla päätin kuiten-
kin pitää ”vapaan vuoden” ja lähdin 
Ranskaan au pair-tytöksi, jolloin ta-
jusin, että enhän minä osaakaan 
ranskaa. Minulla oli siihen hyvä poh-
ja, mutta arkiasiat puuttuivat.

Seuraavaksi hain Ranskassa opiske-
lemaan englannin kääntämistä. Au 
pairina opin pitämään ranskalais-
ten elämästä ja siitä, miten ihmiset 
kommunikoivat siellä. Annan yhden 
esimerkin: kerran yksi torimyyjä Pa-
riisissa opetti minulle, mikä ero on 
ilmaisujen un livre ja une livre välillä. 
Hän sanoi ”mademoiselle, un livre 
on jotakin, mitä luetaan. Jos haluatte 
näitä appelsiineja, teidän pitää tilata 
une livre d’oranges”. Rakastin sitä, 
kuinka ranskalaiset auttoivat minua 
kiinnittämään huomiota näihin asioi-
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hin ja oppimaan kieltä koko ajan.

Kuulostaapas kivalta pariisilaiselta 
torimyyjältä! Miksi kuitenkin niin 
monien mielestä pariisilaiset ovat 
usein epäystävällisiä?

Minulla ei ole juurikaan sellaisia ko-
kemuksia. Käyn usein Pariisissa ja 
käyn aina toreilla. Ihmisillä on tapana 
luulla, että muut ovat epäystävällisiä, 
mutta he eivät aina mieti, miten he 
itse käyttäytyvät. Jos minä olen ys-
tävällinen, niin kyllä muutkin ovat 
yleensä minua kohtaan ystävällisiä.

Palataan siihen, kun aloitit opin-
not Ranskassa. Mitä sitten kävi?

Olin opiskellut Paris III – La Sor-
bonne nouvelle -yliopistossa eng-
lannin kääntämistä, mutta lopetin 
sen licence-tutkinnon jälkeen ja 
siirryin opiskelemaan ”Ranska vie-
raana kielenä” -opettajan tutkintoa. 
Opintojen ohella olin töissä eräässä 
maahantuontiyrityksessä. Ajattelin, 
että tutkinnon avulla voisin saada 
töitä Suomesta. Opinnot suoritet-
tuani muutimme mieheni kanssa 
Suomeen 80-luvun alussa. Alun pe-
rin meillä oli tarkoitus olla Suomes-
sa vain kaksi vuotta, mutta lopulta 
jäimme pysyvästi.

Oletko ollut tähän päätökseen ol-
lut tyytyväinen? Onko jäänyt har-
mittamaan, että et jäänyt Rans-
kaan?

Olen ollut tyytyväinen, mutta sil-
lä edellytyksellä, että voin käydä 
Ranskassa niin usein kuin haluan. 

Matkustan sinne keskimäärin neljä 
kertaa vuodessa. Elämä on tasapai-
nossa, kun olen tekemisissä työssäni 
ranskan kielen ja ranskalaisten kans-
sa.

Pidän työstä, jossa olen tekemisissä 
opiskelijoiden kanssa. Niitä opetus-
töitä sattui olemaan Suomessa, jo-
ten halusin sen takia pysyä Suomes-
sa. Toisin sanoen, asuinmaa ei ollut 
minulle niin tärkeä, vaan lähinnä työ 
oli ratkaiseva tekijä.

Sitten aloitit työt Helsingin yli-
opistossa vuonna 1993 ja olet ol-
lut siellä siitä lähtien yhtäjaksoi-
sesti töissä koko ajan. Minkälaista 
on ollut opettaminen yliopistos-
sa? Mitä muutoksia on tapahtunut 
vuosien varrella?

Perusasiat eivät ole muuttuneet. 
Olen ranskan lehtori, ja minun ope-
tusalaani kuuluvat tietyt ranskan 
kieleen liittyvät asiat, kuten syntaksi, 
kääntäminen suomeen päin ja kie-
litiede. Suuri osa henkilökunnasta 
on myös pysynyt samana vuosien 
varrella ja jokaisella opettajista on 
oma erikoisalansa. Oppiaineen nimi 
on toisaalta muuttunut aina välillä, 
mikä on minusta turhaa. Tässä olen 
erittäin kriittinen yliopistoa kohtaan 
– tuntuu siltä, että koko ajan pitää 
tehdä muutoksia, vaikka ne olisivat 
vain näennäisiä. Tämä verottaa hen-
kilökunnan voimavaroja ja motivaa-
tiota.

Itse opettaminen on aika pitkälti py-
synyt muuttumattomana. Siihen on 
tullut kyllä enemmän vuorovaiku-
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tuksellisuutta opiskelijoiden kanssa, 
ja välit ovat rennommat kuin ennen, 
mutta pohjimmiltaan asiat ovat ihan 
samat: opiskelijat oppivat asioita ja 
opettajat auttavat opiskelijoita op-
pimaan.

Opetustavat ovat muuttuneet jos-
sain määrin. Nykyään kaikissa ope-
tustiloissa on tietokoneet ja eri-
laisten oppimisalustojen käyttö on 
monipuolistanut opetusta. Digi-
taalinen ympäristö on tuonut omia 
haasteitaan, sekä hyviä että huonoja 
puolia.

Mitä tulee sisältöihin, jokaisen uu-
distuksen myötä on jouduttu keven-
tämään ohjelmaa ja vaatimaan yhä 
vähemmän opiskelijoilta. Sama ten-
denssi näkyy myös kouluissa. Tämä 
on mielestäni suuri ongelma, koska 
opiskelijalle ei missään vaiheessa 
synny vankkaa pohjaa kielen raken-
teista. Tilalle on taas tullut se, että 
korostetaan yhä enemmän yleissi-
vistyksen asioita, mikä on myös hyvä 
asia ja ehdottoman tärkeää. Jos se 
kuitenkin vie pois oppimista kielen 
hallinnasta, se ei ole hyvä. Tasapai-
noa on ollut vaikeaa säilyttää ja en 
ole tyytyväinen suuntaan, mihin 
tämä on mennyt. Aikoinaan opetus 
oli minun nähdäkseni vaativampaa 
ja antoi paremman pohjan kehittää 
omaa kielitaitoaan.

Sinun kursseillasi käyneenä opis-
kelijana muistan ikuisesti, kuinka 
kerran, heti ensimmäisellä tunnilla 
ilmoitit, että kurssin aikana mei-
dän olisi pakko lukea vähintäänkin 
yksi Asterixin sarjakuva-albumi 
ranskaksi. Se oli tavallaan kurssin 

ensimmäinen opiskelutehtävä. 
Miten selität tämän tehtävänan-
non? Mikä ajatus sinulla oli tämän 
taustalla?

Kylläpäs olen ollut kiltti silloin! Olen-
naista on, että opiskelijoilla yhdis-
tyvät kielen ja kulttuurin tuntemus. 
Kun ajatellaan Asterix-sarjakuvia 
tai vastaavia, niissähän on kielellisiä 
asioita, kulttuuriviitteitä ja sanaleik-
kejä mielettömästi. Ja aina tulee jo-
tain uutta esiin, kun lukee niitä uu-
delleen! Sitä kautta opiskelija alkaa 
ymmärtää, että kulttuurin tuntemus 
on arkea, eikä kuivien asioiden opet-
telemista.

Kun kieltenopiskelija lähtee maail-
malle, on aina vaarana se, että hän 
katsoo asioita liian suomalaisesta 
näkökulmasta. Oletamme, että ihmi-
set käyttäytyvät siellä muualla sama-
ten kuin me, emmekä arvosta, miten 
he tekevät asioita eri tavalla. Pitää 
irrottautua omasta kulttuuritaustas-
taan ja etnosentrisyydestään. Pitää 
päästä irti stereotypioista ja avautua 
toiselle kulttuurille. Se on olennais-
ta! Kun opiskelija lähtee vaihto-op-
pilaaksi, on tärkeää, että hän käyttää 
hyväksi kaikki tilanteet käyttääkseen 
kieltä. On tärkeää, että hän luo kom-
munikointitilanteita ja hakeutuu 
sellaisiin. Turha on odottaa, että ne 
muuten tulisivat eteen.

Sinut tunnetaan ranskan oppiai-
neessa myös hyvin perinteisestä ja 
tiukkoihin sääntöihin perustuvas-
ta opetustavasta. Muistan itsekin, 
että tunneillasi ei koskaan saanut 
olla mukana läppäriä, kahvikup-
pia, vesipulloa eikä mitään muuta 
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ylimääräistä. Miten perustelet 
nämä käytännöt? Onko tämä sitä 
opettajan auktoriteettia?

Opettajalla pitää olla auktoriteetti 
niin, että hän on vastuussa kurssista 
huolehtimisesta ja siitä, että kaikki 
sujuu hyvin. Minun kuuluu huoleh-
tia, että opiskelijoilla on niin hyvät 
oppimismahdollisuudet kuin pys-
tyn antamaan. Tällaiset käytännöt, 
ja samaten jos vaikka kesken tuntia 
opiskelijat alkavat ”rupattelemaan” 
ja minä päätän laittaa heidät istu-
maan eri puolille luentosalia, antavat 
opiskelijoille parhaimmat mahdolli-
set oppimisedellytykset. Pyrin myös 
perustelemaan aina, miksi toimitaan 
tietyllä tapaa.

Seison kyllä tällaisen vanhanaikai-
semman opetusmallin takana, jossa 
ei esimerkiksi hyväksytä kannet-
tavien tietokoneiden käyttöä. Jos 
opiskelijalla on tietokone esillä, hän 
keskittyy paljon vähemmän opetus-
tilanteeseen ja opettajan ohjeisiin. 
Hänen on helpompaa selata sähkö-
postia, Facebookia ja kaikkia muita 
asioita, jotka eivät liity mitenkään 
opetukseen. Niin kuin sanoin, opet-
tajan tehtävä on luoda hyvä ympä-
ristö ja hyvät olosuhteet oppimiselle, 
ja nähdäkseni kielten tunneilla tie-
tokoneen jatkuva käyttö ei lukeudu 
niihin.

Uskon todella vahvasti vuorovaiku-
tukseen sekä ryhmän sisällä että ryh-
män ja opettajan välillä. Jos opiske-
lija seuraa ruutua, miten minä saan 
opettajana häneen vuorovaikutuk-
sen? Ottakaamme huomioon toi-
semme ja katsokaamme toisiamme. 

Opiskelijat ja opettajat tekevät tuntia 
yhdessä, siksi on tärkeää, että hei-
dän välillä syntyy se vuorovaikutus. 
Kun opiskelija on keskittynyt asiaan, 
monesti jo pelkällä katsekontaktilla 
tiedän, onko hän ymmärtänyt ope-
tettavan asian.

Monille oppilaille olet ollut opin-
noissa hyvin läheinen henkilö. 
Minkälainen on suhteesi opiskeli-
joihin?

Olen aidosti kiinnostunut opiske-
lijoista. Enkä tarkoita, että tietäisin 
heidän yksityiselämästään mitään. 
Jos jollakin on jokin pielessä, toki 
annan hänelle mahdollisuuden ker-
toa siitä, mutta en itse utele koskaan. 
Kaiken taustalla on se, että kunnioi-
tan opiskelijoita. Mietin aina, mikä 
on opiskelijalle hyväksi tai mikä on 
hänelle parasta.

Pitää ottaa huomioon jokainen 
opiskelija aina yksilönä. Opin aika 
nopeasti opiskelijoiden nimet ja 
tunnistan, kenelle heistä voi esittää 
kysymyksiä. Jos huomaan, että opis-
kelija saattaa kiusaantua kysymyk-
sestä, sitten kysyn joltakin toiselta – 
ei ole tarkoitus hämmentää ketään. 
Valinnat ovat hyvin harkittuja, eivät 
sattumanvaraisia.

Olet ollut mukana jo 90-luvun 
puolesta välistä myös ylioppi-
lastutkintolautakunnassa. Viime 
vuodenvaihteessa sinut itse asias-
sa nimettiin uudestaan kolmen 
vuoden toimintakaudelle ranskan 
jaoksen puheenjohtajana. Kertoi-
sitko siitä työstä? Mikä siellä on 
muuttunut vuosien varrella?
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Työskentely ylioppilastutkintolau-
takunnassa on muuttunut merkit-
tävästi. Johtamani ranskan jaoksen 
jäsenet ehdottavat tekstejä ja tehtä-
viä, työstämme niitä yhdessä ja esi-
tämme ne muiden kielten edustajille, 
jotka kommentoivat tehtäviä.

Kokeet ovat huomattavasti helpom-
pia kuin 90-luvulla. Tämä johtuu 
siitä, että ylioppilastutkinnon ko-
keet vastaavat opetussuunnitelman 
perusteita, jotka ovat Opetushalli-
tuksen asettamia. Yhä vähemmän 
näissä suunnitelmissa korostetaan 
kirjakieltä ja oikeakielisyyttä eli yhä 
enemmän opetetaan arkisempaa 
”käyttökieltä”. Opiskelijat oppivat siis 
kieltä, jota he pystyvät käyttämään 
mennessään Ranskaan lomalle ja 
pärjätäkseen siellä. Noiden opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan 
meidän kuuluu laatia tehtävät. Lau-
seiden ja sanaston hallintaa koskevat 
vaatimukset ovat nyt vähäisempiä.

Sekin on muuttanut huomattavasti 
ylioppilastutkintokokeita, että ne nyt 
järjestetään sähköisesti. Nyt monilu-
kutaidosta on tullut tärkeä osa ko-
keita. Ei ole kyse pelkästään ranskan 
kielestä. Kokeissa on monenlaisia 
kuvia ja äänitteitä, joita pitää tun-
nistaa. Tämä on tullut uutena asiana 
viime aikoina. Tulevina vuosina ko-
keisiin sisällytetään myös suullisen 
tuottamisen osa, mikä tuo varmasti 
lisää haasteita opetukseen kouluissa.
Vielä yksi ylioppilastutkintoon liit-
tyvä merkittävä haaste on tulossa. 
Nimittäin ensi vuodesta alkaen Hel-
singin yliopiston kielten osastoon 
valitaan 51 % opiskelijoista yliop-
pilastutkinnon perusteella eli ilman 

valintakoetta. Se tulee aiheuttamaan 
sen, että yliopistossa joudutaan 
miettimään entistäkin tarkemmin, 
mitä opetetaan ja millä tavoin. Tulee 
olemaan hyvin mielenkiintoista näh-
dä, miten tämä uusi opiskelijoiden 
valintatapa mahdollisesti vaikuttaa 
siihen, miten koulutetaan opiskeli-
joita, mikäli edelleen halutaan tehdä 
heistä asiantuntijoita.

Yhä vähemmän kirjoitetaan yli-
oppilastutkintokokeissa vieraita 
kieliä. Miksi ylioppilaaksi valmis-
tuvan pitäisi valita vieras kieli kir-
joitettavaksi?

Tämä tendenssi on ollut nähtävissä 
jo pitkään. Minä luulen, että taus-
talla on se, että opiskelijat eivät näe 
kielten kokeiden hyötyä. Monet ko-
kelaat ovat todella kunnianhimoisia 
eivätkä halua mitään muuta kuin 
laudaturarvosanoja. Jos he eivät ole 
varmoja siitä, että he ovat saamassa 
aineesta L-arvosanan, he jättävät sen 
kirjoittamatta. Opiskelijat ovat myös 
hyvin epävarmoja omasta kieliosaa-
mistaan. Tämä perustuu osittain sii-
hen, että he eivät ole opiskeluvuo-
sien aikana panostaneet riittävästi 
kielten opiskeluun. Heidän ikäisinä 
on vaikeaa keskittyä opiskelemaan 
kieliä, kun elämässä on kaikkea muu-
takin kivaa, ja kielten opiskelu vaatii 
niin paljon säännöllistä työtä. Opis-
kelijat eivät välttämättä hahmota, 
että jos he panostaisivat enemmän 
lukio- ja ylioppilastutkintovaiheessa 
kieliin, heidän olisi helpompaa oppia 
lisää myöhemmin.

Olennaista ei mielestäni ole kuiten-
kaan, että opiskelija valitsee vieraan 
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kielen kirjoitettavaksi ylioppilasko-
keissa, vaan se, että oppilas on kou-
luaikana opetellut kunnolla kieltä. 
Ylioppilastutkinto antaa mahdolli-
suuden testata opittuja taitoja. Kun 
ihminen saa tutkintonsa valmiiksi ja 
lähtee työelämään, hän voi saada 
etusijan hakiessaan tiettyihin työ-
paikkoihin, jos hänellä on näyte kie-
liosaamisesta. Ylioppilastutkinnolla 
on Suomessa hyvä maine.

Nyt olet sitten jäämässä pian eläk-
keelle. Mitä sitten?

Löysin juuri hyllystäni italian kieliop-
pikirjan. Minä taidan alkaa nyt opis-
kella sitä! Olen tyhjentänyt työhuo-
nettani viime aikoina. Lähden siitä 
periaatteesta, että en säilytä mitään 
käyttämistäni oppimismateriaaleista, 
koska ei minulla ole siihen mitään 
syytä.

Viime aikoina ovat jääneet useam-
matkin ranskan oppiaineen opet-
tajat eläkkeelle, ilmeisesti eletään 
jotain vaihetta?

Meillä ranskan puolella on tapahtu-
massa selkeästi sukupolvenvaihdos. 
Mielestäni on ihan hyvä, että tulee 
muutosta. Ei se pahaa tee, että asiat 
muuttuvat. Tuleville opettajille en 
rupea kertomaan mitenkään yksi-
tyiskohtaisesti, miten heidän pitäisi 
opettaa. Jokainen luo oman kurssin-
sa, tietysti oppimateriaalien pohjalta, 
mutta myös oman persoonallisuu-
tensa avulla. Minulle on ollut selvää, 
mitä minä haluan opiskelijoilta, ja se 
perustuu aika pitkälti siihen, mitkä 
ovat luonteeni ja tapani käyttäytyä. 
Eivät ne minun tavat kaikille sovi! 

Joku toinen keksii omat tavat sen 
pohjalta, mikä sopii hänen luontee-
seensa. Kun tulee uusi ihminen, ei 
voida kuvitella, että hän jatkaisi sa-
malla tavalla kuin edeltävät.

Kun katsot taaksepäin, oletko tyy-
tyväinen uraasi? Mitä olisit tehnyt 
eri tavalla?

Olen onnellinen ja iloinen urasta, 
joka minulla on ollut, koska olen 
todella pitänyt opettamisesta. Se 
on todella ollut minun juttuni. Tein 
aikoinaan hyvän valinnan, kun suun-
tauduin opettajaksi, enkä kääntäjäk-
si.

Uskon edelleen arvoihin ja periaat-
teisiin, jotka ovat olleet opettamis-
tapani taustalla. Vuosien myötä on 
ollut mahdollista monipuolistaa noi-
ta tapoja, ja sitä tekisin varmaankin 
enemmän. Minulla olisi mielessä uu-
sia ideoita kursseilleni – mutta niil-
le ei tule käyttöä, kun en enää pidä 
kursseja!

Olen saanut urani aikana tehdä hy-
vin monenlaisia asioita opettamisen 
lisäksi. Yksi kaikkein tärkeimmistä ja 
antoisimmista on se, että olen ollut 
yhteistyössä Helsingin yliopiston 
harjoittelukoulujen kanssa ja olen 
käynyt seuraamassa ranskan opis-
kelijoiden, ”auskujen”, tulevien opet-
tajien, pitämiä tunteja. Se on ollut 
todella antoisaa! Se on antanut mi-
nulle pienen käsityksen  nykyisistä 
lukiolaisista, mikä auttaa pohtimaan 
ylioppilastutkintokokeita. Sitten voin 
myös varautua paremmin, kun nuo-
ret tulevat meille yliopistoon opis-
kelemaan. Yhteyttä koulumaailmaan 
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harjoittelukoulujen opettajien kautta 
olisi voinut olla enemmänkin. Opis-
kelijat jännittävät, kun tulen heidän 
harjoitustunneilleen, mutta luulen, 
että he myös tykkäävät lopulta siitä.

Mikä on ranskan kielen opetuksen 
tulevaisuus?

Samoin kuin useimpien muiden kiel-
ten osalta opiskelijamäärä laskee 
sekä kouluissa että korkeakouluissa. 
Vaikka viime aikoina on pyritty sii-
hen, että kielten opetusta kouluissa 
monipuolistetaan, pelkään pahoin, 
että on jo menty liian pitkälle toi-
menpiteissä, joilla kielivalintoja on 
vedetty alas. Paluu entiseen voi vie-
dä jopa kymmeniä vuosia. Toivon, 
että mentäisiin parempaan suun-
taan, mutta pelkään pahoin, että 
näin ei ole.

Jotta vieraita kieliä opittaisiin, nii-
den eteen on tehtävä paljon töitä. 
Kun kouluissa opetetaan nyt kurs-
simuotoisesti kieliä ilman mitään 
jatkuvuutta, oppilaat ehtivät unoh-
taa hyvin paljon eri kurssien välille 
jäävien 5–6 viikon aikana, ja uuteen 
siirtyminen on vaikeaa. Se on sekä 
heille että opettajille turhauttavaa. 
Tämä on osa kansallista kielipolitiik-
kaa. Päättäjillä pitäisi olla realistinen 
käsitys siitä, mitä vieraiden kielten 
oppiminen vaatii. Se vaatii jatkuvaa 
tasaista työskentelyä ja sitä, että ol-
laan jatkuvasti kosketuksessa kielen 
kanssa. Oppilaat eivät nykyään saa-
vuta sitä tasoa, jonka he voisivat saa-
vuttaa, jos olisi jatkuvuutta.

Teksti: Joel Montserrat-Puumala

Ei vain Naisen kanssa

Sarjakuvataiteilija Stéphane Rossen kädenjälki tunnetaan 
Suomessa varsin hyvin. Helsingin Sanomien NYT-liitteessä 
v. 1995-2008 ilmestynyt, Teppo Sillantauksen ja Mikael 
Gyllingin käsikirjoittama Naisen kanssa -sarjakuva ikuisti 
naisen ja ällistyneenä partnerinsa mielteitä ymmärtää yrit-
tävän miehen.

Ranskalainen Stéphane Rosse 
loi piirroksillaan Naisen kans-
sa -sarjakuvaan unenomaisen 

maailman, jossa sukupuolten alati 
törmäävät maailmankuvat vahvistu-
vat hillityn humoristisesti. Se, mikä 
tekstissä välittyi absurdina, muotou-

tui piirroksissa ihmeellisen luonte-
vaksi maailmaksi. Rossen, menesty-
neen pariisilaisen sarjakuvataiteilijan 
päätyminen Sipooseen lienee sekin 
kenties epätodennäköinen, mutta 
lopulta aivan vääjäämätön käänne.   



Pariisiin!

Dreux’stä n. 100 kilometriä Pariisista 
länteen sijaitsevasta pikkukaupun-
gista kotoisin oleva Stéphane Rosse 
(s. 1962) kertoo piirtäneensä koko 
ikänsä. Taiteilijoita suvussa ei ole, ei-
vätkä vanhemmat katsoneet hyvällä 
poikansa hengen paloa valita into-
himonsa myös ammatikseen. Heti 
koulun jälkeen Rosse suuntasikin Pa-
riisiin, jossa aloitti opinnot piirustus- 
ja mainoskoulussa. Valmistuttuaan 
hän työskenteli lyhyen ajan mainos-
toimistossa, mutta tutustuttuaan 
lähemmin Pariisin sarjakuvapiireihin 
pääsi nopeasti omimmalle alalleen – 
sarjakuvien tekoon. 

Rosse alkoi työstää yhdessä käsi-
kirjoittaja Charlie Schlingon kanssa 
N Comme Cornichon –sarjakuvaa, 
jonka Ranskan kulttuuriministeriö 
palkitsi v. 1989. Ranskalaisesta sarja-
kuvan tietopankista Bédéthèquesta 
löytyy teoksen luonnehdinta. Sur-
realistisen ja kubistisen sarjakuvan 
tyllilajiksi mainitaan ”non-défini” (ei 
määriteltävissä) ja synopsis muotoil-
laan puolestaan ytimekkäästi ”on n’y 
comprend rien, mais c’est génial” 
(siitä ei ymmärrä mitään, mutta se 
on mahtava). 

Sipooseen…

Pariisissa Rosse työskenteli mm. 
Metal hurlant -sarjakuvalehdelle ja 
jatkoi samalla  yhteistyötä Schlin-
gon kanssa. Elämä muuttui kuitenkin 
odottamatta, kun Rosse tapasi ko-
tikulmillaan Montmartren kaupun-
ginosassa nuoren suomalaisnaisen 
Barbron vuonna 1993. Suomesta 
hän ei tiennyt juuri mitään muuta 

Sarjakuvataiteilija Stéphane Rosse 
kotikulmillaan Sipoossa.



kuin Kaurismäen veljesten muuta-
man elokuvan sekä Libération –leh-
den tunnetun pilapiirtäjän Willemin 
lehdessä esittelemän suomalaispiir-
täjän - Tom of Finlandin. 

Barbron myötä hän oli pian tutus-
tuva huhtikuiseen rännän harmaa-
seen Sipooseen, tulevan vaimonsa 
asuinpaikkakuntaan. Ensivaikutel-
ma ei ollut järin positiivinen, mutta 
mieleenpainuva. Haastattelupäivänä 
maaliskuussa ja niin ikään surkeit-
ten kinosten keskellä Sipoossa Ros-
se muistaa hyvin tuon päivän, niin 
samanlainen se oli.  Mutta rakas-
tuneena mahdottomimmatkin elä-
mänvalinnat osaa kääntää viisaiksi. 
Sitä paitsi etätyöskentely ranskalais-
julkaisuihin Suomesta käsin kävi su-
juvasti silloisen uuden teknologian, 
telefaxin avulla. Piirrokset saattoi lä-
hettää Pariisiin kotifaxilla hyvin myös 
kaukaa Sipoosta. 

Eikä aikaakaan, kun Rosse sai jo töitä 
suomalaismedioista. Ensimmäisenä 
maineen kartuttajana toimi Suomen 
Kuvalehden kannessa ilmestynyt ku-
bistinen muotokuva presidenttieh-
dokas Martti Ahtisaaresta. Suurelle 
yleisölle Rosse tuli tunnetuksi, kun 
Naisen kanssa alkoi ilmestyä vuonna 

1995. Samana vuonna syntyi myös 
Rossen poika Anton. 

Ranskalainen suomenruotsalainen 
pitää Suomen rauhallisesta 
elämänrytmistä

Sipoolaistunut Rosse puhuu tänä 
päivänä sujuvasti toista kotimaista, 
ruotsia. Ja suomenruotsalainen vai-
monsa puolestaan sujuvasti rans-
kaa. Kotikielenä on tavallisesti ”jom-
pikumpi”, Rosse toteaa hymyillen. 
Pariisiin piirtäjä ei tunnu kaipaavan, 
joskin vierailee Ranskassa säännöl-
lisesti. Parhaiksi puoliksi Suomessa 
hän laskee rauhallisen elämänryt-
min, ja mitä taas sarjakuvaan tulee, 
on Suomi myös siinä Ranskan, sarja-
kuvan mahtimaan erittäin kilpailtuja 
markkinoita kiinnostavampi. Täällä 
kun on tilaa mitä omintakeisimmille 
äänille, jotka Ranskassa jäävät vää-
jäämättä kaupallisuuden jalkoihin. 
Myös oman äänensä kantavuutta 
Stephane Rosse sai taannoin taas 
kokeilla pidettyään tammikuussa Si-
poon Nikkilän uudessa Pesula Galle-
riassa menestyksekkään avajaisnäyt-
telyn. Hänen kynänsä ääni kantaa 
erinomaisesti.    
 
Teksti ja kuvat: Susanna Luoto

NYT-liitteessä 
ilmestyneen 
Naisen kanssa 
-sarjakuvan 
unenomais-
ta visuaalista 
maailmaa.
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Vuoden 2019 stipendien saajat valittu

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto tukee stipendein suoma-
laisten nuorten ranskan kielen osaamista ja maan ja tapa-
kulttuurin tuntemusta - erityisesti tilanteessa, jossa ranskan 
kielen asema Suomessa on kaventunut ja ranskan kieltä 
opiskelevien määrä laskenut. 

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto 
päätti elvyttää aiemmin toimi-
neen stipendirahaston. Yhden 

kevätkuukauden aikana vastaan-
otettiin 20 stipendihakemusta, jois-
ta lautakunta valitsi yhteensä kah-
deksan stipendien saajaa. Stipendit 
annettiin kahteen leirikouluun, kah-
teen pidempään oppilasvaihtoon 
ja neljään lyhyempään kielikurssiin 
tai tutustumismatkaan Ranskassa. 
Valintalautakunta koostui Suomi–
Ranska-yhdistysten liiton ja Suomen 
ranskanopettajain yhdistyksen edus-
tajista.

Stipendeillä halutaan tukea nuorten 
Ranskassa tapahtuvaa kielenopiske-
lua, harrastustoimintaa, työharjoit-
telua, koululaisvaihtoa, leirikouluja 
ja muita vastaavia tapoja tutustua 
Ranskaan ja ranskan kieleen. Stipen-
diä saivat hakea peruskoululaiset, lu-
kiolaiset ja muut 2. asteen opiskelijat 

sekä koulunsa päättäneet, eivät kui-
tenkaan korkeakouluopiskelijat tai 
vakituisessa työssä olevat. Myös ryh-
mät saivat hakea stipendiä, eikä ha-
kijoille oltu asetettu ikärajoja. Hakijat 
edustivat hyvin Suomea, sekä suo-
men- että ruotsinkielistä maatamme.
”Stipendilautakunta oli samaa mieltä 
valinnan perusteista ja valinnoista. 
Arvostimme omaa toimeliaisuut-
ta, selkeitä hakemuksia ja valmiita 
suunnitelmia sekä intohimoa rans-
kaa kohtaan”, kertoo stipendilauta-
kunnan jäsen Therese Almén Suomi 
– Ranska -yhdistysten liitosta. Sti-
pendilautakunnan muut jäsenet oli-
vat Jaana Sormunen Suomi – Ranska 
-yhdistysten liitosta sekä Eija Raitala 
ja Inka Witick Suomen ranskanopet-
tajain yhdistyksestä.  

Teksti: Jaana Sormunen 

Kuvat: Kaisa Paavilainen
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• Vistan koulu, Paimio, opettaja Anne Katava ja 11 oppilasta. 4 päivän 

 leirikoulu Pariisissa, 500 e. 

• Tornion yhteislyseon lukio, opettaja Anita Martikainen, 15 lukiolaista.  

 Viikon kouluvaihto Lyonissa ja vastavierailu Suomessa, 800 e. 

• Fiia Anttiroiko, Peräseinäjoki. 3,5 kk opiskelijavaihto ystävyyskouluun  

 Saumuriin, 500 e.

• Aino Köninki, Espoo, vaihto-oppilasvuosi Ranskassa, 500 e.

• Satu Saarinen, Raisio, tiedeleirikoulu Marseillessa ja Toulousessa, 300 e.

• Max Motelay, Helsingfors, kielikurssi Biarritzissa, 300 e.

• Lotta Rintala, Jyväskylä, omatoiminen kielimatka Pariisiin, 300 e.

• Ella Kronlund, Helsingfors, kielikurssi Pariisissa, 300 e.

Stipendien saajiksi vuonna 2019 valittiin:
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Srylin kevätliittokokous Porvoossa
Srylin kevätliittokokous pidettiin keväisessä, joskin välillä 
sateisessa Porvoossa 4.5. Kokouksen jälkeen tutustuttiin 
Porvoon museossa porvoolaisten taiteilijoiden tuotantoon, 
erityisesti Ville Valgrenin, Saara Hopean ja Johan 
Knutsonin.

Porvoolaiseen Brasserie L’Amour 
-ravintolaan kokoontui lauan-
taina 4.5. parisenkymmentä 

Srylin jäsentä ympäri maan. Kevät-
liittokokouksessa hyväksyttiin Srylin 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
2018. Kokouksen jälkeen vierail-
tiin Porvoon museossa ja Porvoon 
Cerclen puheenjohtaja Marina Ny-
holm veti hauskan ja monipuolisen 
kiertokäynnin vanhassa Porvoossa. 
Päivän päätteeksi nautittiin päivälli-
nen ranskalaisravintola Bistro Gusta-
fissa, jonka aikana diplomaatti Risto 
Veltheim piti ajankohtaisen puheen-
vuoron aiheesta ”Ranska tänään”. 

Porvoon museossa Saara Hopea - 
värillisen lasin mestari

Porvoon museon näyttelyssä oli esil-
lä Saara Hopean (1925-1984) suun-

nittelemia värikkäitä lasiesineitä ja 
harvemmin nähtyjä koruja. Saara 
Hopea työskenteli monilla eri aloilla, 
ensin huonekalusuunnittelijana kun-
nes v. 1952 sai paikan Nuutajärven 
lasitehtaalta Kaj Frankin, tehtaan tai-
teellisen johtajan aloitteesta. Siellä 
Saara Hopea muotoili ajan henkeen 
sopivia, värikkäitä ja kansainvälisesti 
palkittuja käyttöesineitä, joissa yh-
distyivät niin käytännöllisyys kuin 
esteettisyys. 

Käyttöesineissä alkoi Suomessa 
1950-luvulla sota-ajan jälkeen olla 
enemmän väriä. ”Nuutajärven kor-
keatasoista muotoilua meni paljon 
myös vientiin, sillä markkinointi oli 
Nuutajärvellä laadukasta. Saara Ho-
pean värilliset juomalasit ovat edel-
leen hyvin ajattomia”, kertoi opas, 
museolehtori Margaretha Jämbäck. 
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Ville Vallgren – suomalainen tai-
teilija Pariisissa

Porvoon museon näyttelyssä oli esil-
lä myös kuvanveistäjä Ville Vallgrenin 
(1855-1940) eli ”Pariisin Villen” töitä. 
Taiteilija on kiinnostava, sillä hän 
työskenteli Ranskassa lähes 40 vuot-
ta 1800- 1900-lukujen taitteessa. 
Vallgren osallistui Ranskassa lukui-
siin näyttelyihin, joissa hänen teok-
sensa herättivät ihastusta. 1890-lu-
vulla Vallgren teki muun muassa 
pienoisveistoksia ja koriste-esineitä 
art nouveaun hengessä. Hän muo-
toili puhtaasti taide-esineiden lisäksi 
takkoja, valaisimia ja luksusesineitä, 
joita ostettiin Ranskassa ja tilattiin 
ympäri Eurooppaa ja USA:ta. 

Ville Vallgren sai taiteeseensa vai-
kutteita ranskalaiselta Auguste Ro-

dinilta, yhdeltä 1800-luvun huo-
mattavimmista kuvanveistäjistä. 
Ville Vallgren ei osannut juurikaan 
ranskaa, mutta oppi kielen äkkiä ja 
Ranskasta tuli hänen toinen koti-
maansa. Symbolismi ja art nouveau, 
ranskalaiset taidesuuntaukset, nä-
kyvät selkeästi hänen töissään, jois-
sa hän korosti tunneilmaisua. Paitsi 
lahjakas ja maailmalla menestynyt 
kuvanveistäjä, Ville Vallgren oli myös 
hyvän ruuan ja seuraelämän ystävä, 
illanviettojen isäntä sekä kirjoittaja. 
Vallgren oli kolmesti naimisissa. Kol-
mannen kerran naimisiin mennes-
sään hän sanoi puheessaan: ”Ensim-

Muotoilija Saara Hopea, 
värillistä lasia.

Kolme Ville Vallgrenin teosta. 
”Douleur”, luonnos hau-
tamuistomerkille, patinoitua 
kipsiä. ”Consolation – Lohtu” 
(1892), jossa näkyy Auguste 
Rodinin vaikutus. Pieni Havis 
Amanda. Ville Vallgren ja Au-
guste Rodin tunsivat toisensa 
ja olivat tekemisissä toistensa 
kanssa Ranskassa. 
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mäisen vaimon minulta vei jumala, 
toisen piru ja tämän kolmannen aion 
pitää itselläni”.

Ville Vallgren oli ensin naimisissa 
ruotsalaisen Antoinette Råströmin 
kanssa, ja heidän kotinsa oli aina 
avoinna pohjoismaalaisille taiteili-
joille ja ystäville. Vallgren nautti Pa-
riisin taiteilijaelämästä piirissä, johon 
kuuluivat mm. Carl Larsson, August 
Strindberg, Albert Edelfelt, Gunnar 
Berndtson ja Akseli Gallen-Kallela.
Vuonna 1911 Antoinette yllättäen 
kuoli ja Ville avioitui nopeasti rans-
kalaisen oopperalaulajan ja kuva-
taiteilijan, kauniin Madeleine Im-
bert-Rohanin kanssa, joka oli häntä 

puolet nuorempi. ”Imbert-Rohan oli 
aikansa ”julkkis”, josta on mm. tehty 
postikortteja”, kertoi opas Margaret-
ha Jämbäck. Avioliitto oli myrskyisä 
heti ensi metreiltään, mm. siksi, että 
vaimo oli riippuvainen huumeista. 
Vallgren ajatteli kuitenkin pelastaa 
Madeleinen rakkaudellaan. Ma-
deleine Imbert-Rohan kävi myös 
Porvoossa, mutta aiheutti skandaa-
leja huumeriippuvuutensa vuoksi. 
Lopulta Ville Vallgrenin täytyi paeta 
epäonnistunutta avioliittoaan ja vai-
moaan Suomeen, jossa hän aloitti 
taas ”uuden uran”. Ville Vallgren löy-
si nopeasti kolmannen vaimon ku-
vanveistäjä Viivi Paarmon ja muutti 
Leppävaaraan, jossa alkoi tehdä mm. 
miniatyyriveistoksia paikallisesta pu-
namullasta. 

Vallgrenin teoksista ehkä tunne-
tuin on Havis Amanda (1905), jonka 
tehdessään hän asui vielä Pariisissa. 
Sensuelli patsas shokeerasi suoma-
laista yleisöä vuonna 1908, kun se 
paljastettiin. ”Teos oli liian moderni 
Suomelle. Siihen aikaan julkisia pat-
saita oli hyvin vähän, oli vain Rune-
berg Esplanadilla ja Aleksanteri II 

Ville Vallgrenin art nou-
veau- pöytäkoriste (n. 
1898). Kolme sulotarta 
1890-luvulta. Esineet ovat 
runsaasti koristeltuja ja 
niissä on aiheina kukkia 
ja hedelmiä. Veistokset 
kuvaavat usein esimerkiksi 
rakkautta, äidin rakkautta 
tai surua.
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Senaatintorilla. Patsaan alastomuus 
järkytti suomalaisia, tässä näkyi kult-
tuuriero suomalaisen ja ranskalaisen 
taide-elämän välillä”, kertoi mu-
seo-opas Margaretha Jämbäck.

Rokokoo-tyylin sisustus ja Holmin 
kauppiasperheen elämää 1700-lu-
vulla

Liittokokousvieraat tutustuivat 
myös Holmin kauppiassuvun kotiin 
1700-luvulta, jossa nähtiin roko-
koo- ja kustavilaisen tyylin sisustus. 
Kierroksella siirryttiin aikaan, jolloin 
Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa ja 
peruukkipäinen kauppiasperhe liik-
kui puuterintuoksuisessa ja pastel-

lisävyisessä kodissaan.
Kesällä 1760 tapahtuneen Porvoon 
suuren tulipalon jälkeen muutamat 
kaupungin varakkaista porvareista – 
muiden mukana myös Johan Holm– 
rakennuttivat uudet talonsa tiilestä. 
Liikeasiat hoidettiin talon alakerras-
sa ja perhe asui yläkerrassa. Holmin 
perheen kotina olleen rakennuksen 
toisessa kerroksessa oli sali, seurus-
telusalonki eli förmaaki, herrainhuo-
ne, makuuhuone ja keittiökamari. 

Srylin kevätliittokokoukseen 
osallistui liiton jäseniä ympäri 
maata.
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Loviisan, perheen 12-vuotiaan 
tyttären huone on ihastuttava kuin 
pieni korurasia. Pastellisävyt luo-
vat huoneeseen iloisen ja romant-
tisen tunnelman. Paperitapetti oli 
1700-luvulla harvinaisuus, yleensä 
huoneissa oli maalatut seinät. Vai-
kutteet tapettiin tulivat Kiinasta. 
Talon sisustus edustaa 1760-lukua 
ja huonekaluja on kerätty Porvoon 
seudun kartanoista, esimerkiksi kus-
tavilainen sänky on Kiialan kartanos-
ta ja on kuulunut Albert Edelfeltin 
suvulle. 

Johan Knutson

Liittokokousvieraat saivat tutustua 
myös Johan Knutsonin (1816 Skåne, 
Ruotsi –1899 Helsinki) teoksiin.  Hän 
oli ruotsalaissyntyinen taidemaalari, 

joka muutti Suomeen vuonna 1840. 
Knutson oli huomattava Suomen 
maisemia kuvannut taiteilija, joka 
toimi myös piirustuksenopettajana 
Porvoossa.

Teksti ja kuvat: 
Kaisa Paavilainen

Juttua varten on haastateltu 
museolehtori Margaretha 
Jämbäckia.

Johan Knutson, ”Kilparat-
sastus” kollaasimaalaus 
1870-luvulta. Ateljeekuvas-
saan 1840-luvulta taiteilija 
ei itse näy, mutta koira 
näkyy.
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In memoriam Matti Pösö 
6.1.1940 - 2.3.2019

”Si toute la vie va inévitablement vers sa fin, nous devons 
durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’es-
poir.” (Marc Chagall) 
Le Cercle de Turku a perdu l’un de ses plus fidèles membres 
et un grand ami. C’est avec une grande émotion que nous 
avons appris cette très triste nouvelle. Matti nous laisse un 
profond souvenir. Au Cercle de Turku Matti était toujours 
disponible, attentif aux autres, actif et dévoué.

Maaliskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna Turun Cercleä 
kohtasi suru-uutinen.  Seu-

ran pitkäaikainen jäsen ja entinen 
puheenjohtaja oikeustieteen kandi-
daatti Matti Pösö menehtyi pitkälli-
sen sairauden murtamana. 

Matti syntyi viipurilaisena evakko-
lapsena Noormarkussa tammikuus-
sa 1940. Hän opiskeli Turun yli-
opistossa oikeustiedettä ja kirjautui 
lukemaan myös ranskaa. Vuosina 
1963–64 hän oli stipendiaattina Sor-
bonnen yliopistossa Pariisissa ja sai 
sieltä tuliaisena sujuvan ranskan kie-
len taidon. 1960-luvun lopulla työt 
kansainvälisenä liikemiehenä veivät 
Matin perheineen Ranskaan, jossa 
he viettivät useita vuosia. 

Perheen palatessa takaisin Turkuun 
vanhemmilla oli huoli siitä, että hei-
dän pieni tyttärensä unohtaisi rans-
kan kielen. Niinpä Matti ja hänen 

vaimonsa Marja ystävineen päätti-
vät perustaa Turkuun ranskankieli-
sen leikkikoulun v. 1985. Leikkikoulu 
muuttui myöhemmin kokopäiväi-
seksi päiväkodiksi, joka toimii yhä 
tänäänkin: http://www.hexagone.fi/. 
Matti oli ennakkoluuloton edelläkä-
vijä aikana, jolloin lähinnä puhuttiin 
lasten puolikielistymisestä. Päiväko-
dissa sadat turkulaiset lapset ovat 
oppineet ranskan kieltä, jotkut jopa 
jatkaen ranskan opiskelua yliopis-
tossa: päiväkodin myötä perustettiin 
myöhemmin myös Vähä-Heikkilän 
koulun ranskankielinen linja ja tälle 
jatkumona Topeliuksen koulun ja 
Juhana Herttuan lukion ranskanlin-
jat. Ilman Matin uraauurtavaa työtä 
Turku ei olisi yhtä kansainvälinen 
kaupunki kuin nyt koulujen kielilin-
joineen. 

Kansainvälisen liikemiehen uran 
tehnyt Matti oli aktiivinen frankofiili 
myös vapaa-aikanaan. Matti oli Tu-
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run ranskalaisen seuran eli Cercle 
français de Turku ry:n aktiivijäsen 
vuodesta 1965, siis yli 50 vuotta, toi-
mien mm. yhdistyksen puheenjoh-
tajana vuosina 1996–2003. Seuran 
kunniapuheenjohtajan arvo myön-
nettiin Matille 10.3.2016 ja hänet 
seppelöitiin kunniapuheenjohtajaksi 
juhlavin menoin seuran vuosikoko-
uksessa 16.3.2016. Lisäksi Matti oli 
SRYL:n neuvottelukunnan jäsen vuo-
sina 2010-2014. 

Mattiin sopivat myös sanat, jotka 
Einar Reuter kirjoitti eräässä kir-
jeessään ystävälleen Helene Schjer-
fbeckille: “Voihan sitä ihminen olla 
isänmaallinen ja silti olla kosmopo-
liitti”. Matti oikeustieteilijänä puolus-
ti ihmisoikeuksia ja oli perustamassa 
Turkuun YK- yhdistystä ja samalla 
toimi Suomen historiaa aktiivisesti 
vaalien Turun Torkkelin Kilta ry:ssä.
 
Matti oli myös Ranskalais-suomalai-
sen kauppakamarin jäsen sekä Rans-
kassa että Suomessa. 

Ranskan presidentti myönsi Matil-

le Ranskan kunnialegioonan ritari-
merkin hänen erittäin merkittävis-
tä ansioistaan Ranskan ja Suomen 
suhteiden kehittämisessä. Ranskan 
suurlähettiläs Serge Mostura luovut-
ti kunniamerkin Turussa 26.4.2017. 
Puheessaan suurlähettiläs totesi 
muistuttaen yleisöä ranskankieli-
sen leikkikoulun merkityksestä sekä 
Mattia kunnioittaen: ”Monsieur, 
vous avez des enfants par légions”.  
Kunniamerkin luovutus järjestettiin 
yksityistilaisuutena poikkeuksellises-
ti Turun kaupungintalolla, mikä oli 
myös kunnianosoitus Matille.

Mattia kaivaten 

Cercle français de Turku 

Suomi-Ranska yhdistysten 
liitto ry

Mari Repo, 
ystävä yli 30 vuoden ajan

Jarmo Kehusmaa 
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Marie Sand - taidetta ja diplomatiaa
Ranskan suurlähettilään puoliso Marie Sand, eli Marie le 
Féron de Longcamp löysi herkkyytensä ja taiteilijuutensa 
vakavan sairastumisen jälkeen.

Marie Sand kertoo aloitta-
neensa päätoimisena taitei-
lijana vuonna 2015. ”Olen 

aina ollut herkkä, mutta nuorena yri-
tin piilottaa tunteitani”, Marie kertoo 
valoisassa Ranskan suurlähetystössä 
Kaivopuistossa istahdettuamme alas 
tekemään haastattelua. ”Herkkyys oli 
minulle etenkin lapsuudessa jotain 
kiellettyä, sillä olen kasvanut olosuh-
teissa, joissa herkkyyttä ei arvostet-
tu. Ajattelin, että tahdonvoimalla voi 
kontrolloida kaikkea”, kertoo Marie 
Sand.

Järki vastaan tunne

Marie Sand opiskeli taidetta 
Washington Studio Schoolissa Yh-
dysvalloissa. ”Kouluna se oli erittäin 
hyvä, sillä opettajat olivat kiinnostu-
neita Euroopan taiteesta ja olivat sa-
malla amerikkalaisella tavalla rohkei-
ta ja luovia. Opin, miten saan oman 
luovuuteni käyttöön ja aloin tehdä 
taidetta omalla tavallani”, kertoo 
Marie Sand.

Kun on herkkä, tuntee ja elää kai-
ken vahvasti. Marie Sandin mukaan 
ranskalaisessa kulttuurissa tunteet 
nähdään usein heikkoutena ”jonain 
mikä saa tekemään hulluja asioita”. 
Sensibilité, sensation, émotion, sen-
timent... ranskan kielessä on paljon 

tunteita kuvaavia sanoja ja niillä vii-
tataan eri asioihin. ”Minusta ihminen 
ei ajattele vain aivoillaan ja järjellään, 
vaan tuntee koko kehollaan. Sielu 
ja ruumis toimivat yhdessä”, pohtii 
Marie Sand. Isoin oivallus taiteilijana 
Marielle oli, että hän maalaa aisteilla 
ja muistoilla, eli ”maalata voi vaikka 
silmät ummessa”. 

Vakava sairastuminen 25-vuotiaana 
auttoi Marieta ymmärtämään, että 
herkkyydessä on kyse lahjasta, jota 
hänen kuuluu käyttää, eikä sitä voi 
piilottaa oman hyvinvointinsa kus-
tannuksella. ”Olen opetellut elämään 
herkkyyteni kanssa, eli esimerkiksi 
kun olen väsynyt, täytyy muistaa ke-
rätä voimia, ja kun lepää, täytyy le-
vätä sataprosenttisesti”, Marie Sand 
nauraa. 

Ilmastonmuutoksesta voi ja pitää 
puhua

Aiemmin ensin yritysmaailmassa ja 
sitten WWF:llä työskennellyt Marie 
Sand puhuu ympäristön puolesta. 
”Monet lajit ovat uhanalaisia. Ilmas-
tonmuutos on niin suuri ja pelottava 
asia, että reaktio voi olla sen ole-
massaolon kieltäminen, esimerkiksi 
USA:ssa”, sanoo Marie Sand. ”Tär-
keintä on ymmärtää asioiden tila ja 
alkaa toimia”, hän jatkaa.



”Olen ekologisti ja minusta 
olikin kiinnostavaa muuttaa 
maahan, jossa luontoa kun-
nioitetaan. On myös etuoi-
keutetta asua kaupungissa 
kuten Helsinki, jossa luonto 
on lähellä. Pidän myös pal-
jon siitä, että suomalaisten 
sanaan voi yleensä luottaa ja 
että suomalaiset kunnioitta-
vat muiden ihmisten omaa 
tilaa.”

Tunnemuotokuvia

Marie Sand tekee nykyisin 
”tunnemuotokuvia”, jotka 
syntyvät yhteistyössä teok-
sen tilaajan kanssa. Marie te-
kee ensin haastattelun, jossa 
tutustuu henkilöön. ”Jotkut 
puhuvat esimerkiksi tietystä 
tapahtumasta: eräs amerik-
kalainen pariskunta oli tehnyt 
pyörämatkan Etelä-Ranskassa 
ja jossain vaiheessa he olivat 
eksyneet toisistaan. Tilanteen 
myötä nainen oli ymmärtä-
nyt, miten hän voi luottaa 
mieheen”, Marie kertoo. Tari-
noiden ja haastattelun perus-
teella syntyy maalaus, jonka 
pääosassa on usein – yllät-
tävää kyllä – hevonen. Marie 
kuvaa piirroksissaan esimer-
kiksi hevosta ja ratsastajaa 
kuulemansa tarinan perus-
teella. 

Ranskan ja Suomen välillä 
on vahva side

”Ranskan ja Suomen välillä on 
vahva ystävyys, ja esimerkiksi 
Ranskan presidentin 
Emmanuel Macronin viral-

Marie Sand eli Marie le Féron 
de Longcamp Ranskan suur-
lähetystön upeissa tiloissa 
Kaivopuistossa.
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linen vierailu Suomessa viime 
syksynä oli tilaisuus juhlistaa tätä 
ystävyyttä”, sanoo Marie Sand. Suo-
malaisille frankofiileille vierailu oli 
tärkeä tapahtuma, esimerkiksi 300 
lasta Helsingin Ranskalais-suomalai-
sesta koulusta osallistui ohjelmaan. 
Presidenttien rouvat kävivät vierailun 
aikana Suomenlinnassa ja Uudessa 
lastensairaalassa. ”Kaiken kaikkiaan 

vierailu oli erittäin hyvin järjestet-
ty”, kiittelee Marie Sand. ”Suomessa 
Ranskan ystävät myös puhuvat erit-
täin hyvää ranskaa ja täällä ollaan 
vaikuttuneita ranskalaisesta kulttuu-
rista”, hän toteaa lopuksi. 

Teksti ja kuvat: 
Kaisa Paavilainen   

Petankki (pétanque) 
Noin vuonna 1910 Jean Blanc kehitti Marseillen seudulla La 
Ciotatissa jeu provencalen tai boule lyonnaisen pohjalta uu-
den pelin, petankin. 

Marie Sandin sydäntä lähellä 
ovat aina olleet hevoset. 
Nykyisin hän vetää 
piirustusworkshoppeja, 
joissa mallina on elävä 
hevonen.
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Jean Blancilla oli ystävä, joka sai-
rautensa vuoksi ei voinut pelata 
boule lyonnaisea, jossa juostiin 

ja heitettiin metallipalloa. Petankis-
sa heitetään kuula ringistä seisaal-
taan, tavoitteena saada se mah-
dollisimman lähelle maalipalloa, 
snadia (ransk. but, petit, bouchon tai 
cochonnet). Petankista tuli suosittua, 
sillä sitä pystyi harrastamaan kuka 
vain, lapset ja vanhukset, miehet ja 
naiset - jopa samassa pelissä.

Petankki on erittäin suosittu urhei-
lu- ja vapaa-ajan harrastus erityisesti 
Ranskassa ja Ranskan entisissä siir-
tomaissa. Ranskassa on kilpapelaajia 
liki puoli miljoonaa, ja Ranska onkin 
maailman johtava maa petankissa, 
harrastajia arvioidaan olevan yli 20 
miljoonaa. Maailman kuuluisin ja 
suurin kilpailutapahtuma on La 
Marseillaise, joka järjestetään vuosit-

tain heinäkuussa ja johon osallistuu 
yli 2000 joukkuetta. 

Suomessakin lajia harrastetaan puis-
toissa ja kesämökeillä lähes kaikkial-
la. Suomen Pétanque-Liitto (SP-L) on 
perustettu vuonna 1982 ja Suomes-
sa kilpapelaajia on noin 500. 

Tervetuloa kokeilemaan petankkia 
rennossa hengessä! Suomi-Ranska 
-yhdistysten liitto järjestää ma 10.6. 
klo 17 Petanque et pique-nique 
-kokoontumisen Helsingissä Tope-
liuksenpuistossa, Töölön kirjaston 
lähellä, opastajana kilpapelaaja ja la-
jin kansallinen tuomari Sakari Pank-
konen. 

Ilmoittautumiset tapahtumaan ma 
3.6. mennessä sryl@suomi-ranska.
com. Bienvenue!
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Jäsenyhdistykset

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
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

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

Paikallisyhdistykset Erityisyhdistykset


