Fran–Su

Suomi–Ranska-yhdistysten liiton
jäsenlehti
Bulletin de la Fédération des associations
franco-finlandaises

2/2019

Helena Petäistö veti
ennätysyleisön Kaarinassa

Le Prix Maurice de Coppet
attribué à un roman francophone
Ranskan länsirannikon elämänmenoa SRYL:n jäsenmatkalla
Suomi
teki petankkihistoriaa

Fran–Su
2/2019
•

Pääkirjoitus

3

•

Le Prix Maurice de Coppet attribué à un roman francophone

4

•

Latinasta ranskaksi

8

•

Petteri Iivonen Pariisin oopperan konserttimestariksi

12

•

Ranskalaisten oikeinkirjoitustaidot huonontuneet

15

•

Miten digitalisaatio vaikuttaa oppimiseen

17

•

Ranskan länsirannikon elämänmenoa SRYL:n jäsenmatkalla

20

•

Suomi Le Vieux Chapus’ssa

25

•

Suomi teki petankkihistoriaa

26

•

Petanque et pique-nique

29

•

Le cercle de Hangö-Hanko fête ses soixante-dix ans

30

•

Helena Petäistö veti ennätysyleisön Kaarinassa

32

•

Kielten opetus alkaa ensi vuonna jo 1. luokalla

34

				
JULKAISIJA: SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO RY
PÄÄTOIMITTAJA: Kaisa Paavilainen
ULKOASU: Antti Salovaara & Jan-Erik Engren
TAITTO: Jan-Erik Engren
SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO RY
RAUMANTIE 4, 00350 HELSINKI +358 44 555 3920
sryl@suomi-ranska.com, www.suomi-ranska.com
www.facebook.com/suomiranska

2

Pääkirjoitus
Il est temps de tourner la page!

K

uluneet neljä vuotta Suomi-Ranska -yhdistysten liiton
hallituksen
puheenjohtajana
ovat vierähtäneet vauhdilla. Kuten
moni “ruuhkavuosia” elävä, myös allekirjoittanut on kokenut aika ajoin
riittämättömyyden tunnetta työn,
perhe-elämän,
luottamustehtävien, aikuisopintojen ja vapaa-ajan
yhteensovittamisessa. Ennen kuin
oma jaksaminen on vaakalaudalla,
on syytä luopua jostain. Luottavaisin mielin ojennan puheenjohtajan
nuijan liiton entiselle, pitkäaikaiselle,
“kaikkien tuntemalle” pääsihteerille
Liisa Peakelle ja astun itse taka-alalle
hallituksen rivijäseneksi.

sijaistamaan tullut eläväinen historiantutkija, Rose-Marie Peake, on
syytä muistaa mm. ansiokkaasti liiton 70-vuotisen taipaleen kunniaksi
järjestetystä Suomi–Ranska suhteiden historiasymposiumista. Roosa
jatkoi matkaansa historiantutkimuksen pariin kohti Toursia iloksemme
vain väliaikaisesti, sillä moni onkin
jo saanut nauttia Roosan ja hänen
kollegansa, liiton hallituksessa yhden kauden istuneen Maria Rocher’n
työn hedelmistä mm. tänä vuonna
julkaistun ”Korsetti ja krusifiksi - Vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria” -teoksen ja siihen pohjautuvan
esitelmän muodossa.

Nelivuotiseen matkaan mahtuu monenlaista muisteltavaa, päällimmäisenä kuitenkin ihmiset, kuten lempeällä kädellä liittokokousta johtanut
Arja Koski tai diplomaatin poliittisella
asiantuntemuksella samaisessa tehtävässä päätöksiä sittemmin nuijinut
Risto Veltheim. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki hallituskumppanit,
sekä liittokokouksia emännöineet ja
isännöineet yhdistykset Joensuussa, Turussa, Hangossa ja Porvoossa.
Ja tietenkin pääsihteerit: ensin tunnontarkka, Ouluun sittemmin perhettä rakentamaan muuttanut Maria
Paloheimo, jonka kirjoituksia oli ilo
oikolukea, sillä ne olivat aina ilman
yhtäkään kirjoitusvirhettä. Mariaa

Syksyllä 2017 Roosan saappaisiin
astui Kaisa Paavilainen, joka on ilahduttavasti tuonut liittoon Ranskan
rajojen ulkopuolelle ulottuvaa frankofonia-tuntemustaan sekä parhaansa mukaan tarttunut liiton monikanavaisen viestinnän haasteisiin
viestinnän VTM:n tarmolla. Erityisesti
olemme saaneet nauttia Kaisan sulkakynän hedelmistä Fran-Sussa.
Mallikkaasti Kaisa on myös herättänyt henkiin liiton nuorisotoimikunnan aikanaan käynnistämän stipendirahaston yhteistyössä Suomen
ranskanopettajain yhdistyksen aktiivien puheenjohtaja Eija Raitalan,
liiton väistyvän varapuheenjohtaja
Therese Alménin ja Inka Witickin
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sekä liiton neuvottelukunnan puheenjohtajan Jaana Sormusen kanssa. Stipendirahaston tavoitteena on
saada jäsenkunnaltaan vanhenevan
liiton toiminnan piiriin myös nuoria.

pahtumatuotannon tehtäviin. Yksi
hallituksen tärkeimmistä tehtävistä
on juuri priorisoida liiton toimintalinjat ja luotsata näin pääsihteerin
työtä. Tämän työn helpottamiseksi
Kaisa lähestyi viime keväänä liiton
jäsenyhdistyksiä kyselyllä, jonka palautetta on pyritty huomioimaan
vuoden 2020 toimintaa suunniteltaessa. Ensi keväällä on tarkoitus jatkaa palautteen keräämistä henkilöjäsenkyselyllä. Kun yhdistystoiminta
yleisesti hakee muotoaan ja kilpailee
sosiaalisen median kanssa siitä samalla hyötyen, myös Suomi-Ranska yhdistysten liiton toiminta vaatii
jatkuvaa kehittämistä. Siksi on tärkeää, että jokainen saa halutessaan
äänensä kuuluville. Koska yhdessä
me luomme tämän liiton. Kiitos kuluneista vuosista teille kaikille!

Jokaisen pääsihteerin kanssa olen
saanut todeta kuinka haastavaa on
jakaa osa-aikaisen roolin rajattua
työaikaa hallinnon, viestinnän ja ta-

Mukavia lukuhetkiä, ihanaa joulunaikaa ja valoisaa vuotta 2020 jo ennalta toivottaen

Heidi Heinonen

Le Prix Maurice de Coppet attribué à un
roman francophone
Maurice de Coppet, ambassadeur de France en Finlande
dans les années 1920, a traduit nombre de classiques de la
littérature finlandaise en français. Un fonds Maurice de Coppet récompense tous les deux ans un traducteur finlandais
d’un ouvrage francophone.
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C

ette année, le jury a décidé de
récompenser, pour la meilleure traduction du français de la
période 2017-2019, M. Einari Aaltonen qui est l’auteur de la traduction
du roman Petit pays de Gaël Faye,
Pienen pieni maa.

tions d’ouvrages français. Après une
interruption de plusieurs décennies,
la tradition de la remise du prix a été
ranimée en 2005. Selon le souhait de
Mme de Coppet, le prix est attribué
le 28 septembre, jour anniversaire
de la mort de M. de Coppet.

Maurice de Coppet a légué à sa mort
en 1930 son importante bibliothèque de plus de neuf mille ouvrages à l’université de Helsinki ; cette
bibliothèque constitue la collection
Maurice de Coppet de la Bibliothèque Nationale. Un don de sa veuve
a permis à l’université de Helsinki de
créer un fonds Maurice de Coppet,
destiné à récompenser des traduc-

Dorénavant, le prix est décerné tous
les deux ans ; de cette manière, un
nombre plus important de traductions pourra être pris en compte
à la fois. Pour chaque période de
deux ans, on a depuis 2005 quelques dizaines d’ouvrages, principalement des romans, mais aussi des
nouvelles, des poèmes, des romans
graphiques et des essais. Ces dernières années, une grande partie des
traductions proviennent de petites
maisons d’édition indépendantes. Le
choix doit être déterminé, selon la
volonté de la donataire, par la valeur
de l’œuvre traduite ainsi que par la
qualité de la traduction.

La présidente du jury,
Mervi Helkkula a remis
à Einari Aaltonen le prix
Maurice de Coppet.
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Le jury, composé des professeurs
Mervi Helkkula et Juhani Härmä,
a décidé de récompenser, pour la
meilleure traduction du français vers
le finnois de la période 2017-2019,
M. Einari Aaltonen. M. Aaltonen est
l’auteur de la traduction du roman
Petit pays de Gaël Faye, Pienen pieni
maa, publié par la maison d’édition
Like en 2018. L’œuvre originale, le
premier roman de son auteur, a paru
en France en 2016. Le roman a remporté le Prix Goncourt des Lycéens
en 2016 et il a été candidat au Prix
Goncourt. La traduction finnoise a
été un des cinq candidats au prix
Jarl Hellemann en 2018. Le montant
du prix est de 3000 euros. Le prix a
été décerné au traducteur lors d’une
réception organisée à l’Ambassade de France par S.E. Serge Tomasi,
Ambassadeur de France.

La version finlandaise de
Petit pays.

Gaël Faye est né en 1982 à Bujumbura au Burundi d’une mère rwandaise et d’un père français – comme
le narrateur du roman, Gabriel, qui
a dix ans lorsque se déclenchent les
terribles événements que le monde
a pu suivre presque en direct dans
les médias en 1993-94. Gabriel habite avec ses parents et sa petite
soeur dans un quartier d’expatriés
à Bujumbura, et passe son temps à
s’amuser avec une bande de copains.
La guerre civile éclate, les violences
atroces transforment la vie du quartier. Petit pays est le premier roman
de Gaël Faye (qui est également
connu comme rappeur en France).
Il faut noter que l’attribution du prix
récompense un roman relevant de
la francophonie non-métropolitaine,
puisque l’auteur est originaire d’un

pays africain ayant le français en partage.
Ce qui rend ce roman particulièrement réussi, c’est le point de vue de
l’adolescent qui a du mal à comprendre les raisons des événements
tragiques. Les phrases simples et
courtes transmettent bien l’expérience du jeune Gabriel, dont la vie
heureuse change tout d’un coup,
d’abord à cause de la séparation
des parents, ensuite en raison de la
guerre et de l’exil. Au début du roman, on lit:
« Oui, ce fut notre dernier dimanche tous les quatre, en famille. Cet6

te nuit-là, Maman a quitté la maison, Papa a étouffé ses sanglots, et
pendant qu’Ana dormait à poings
fermés, mon petit doigt déchirait le
voile qui me protégeait depuis toujours des piqûres de moustique. »

de l’anglais et de l’espagnol. Il a traduit aussi bien de la prose que de
la poésie. Mentionnons Les Poèmes
saturniens de Verlaine, Les Œuvres
complètes de Rimbaud, des poèmes
choisis de Mallarmé, des romans
de Virginie Despentes, de Philippe
Djian, et de Gil Courtemanche.
Dans sa traduction du roman de Gaël
Faye, Einari Aaltonen a bien réussi à
trouver le ton approprié pour nous
transmettre les expériences douloureuses du jeune Gabriel. Les courtes
phrases simples de l’original ont
bien été gardées dans la traduction.

Choisir « la meilleure traduction »
n’est pas une tâche facile. Comment comparer en effet un essai
philosophique à un roman graphique, ou un roman historique à un
recueil de poèmes? Comme autres auteurs et traductions méritant
d’être récompensés cette fois-ci, on
peut citer par ex. Leïla Slimani, Alice
Zeniter et Samuel Beckett.
Einari Aaltonen est l’auteur d’un
grand nombre de traductions non
seulement du franҫais, mais aussi

Maurice de Coppet.
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Latinasta ranskaksi
Ranskan kieli syntyi roomalaisten latinasta muinaisten
gallien kielen kuihtuessa hiljalleen pois. Sittemmin germaaniset frankit antoivat kielelle nimensä: français. Tässä
artikkelissa tarkastelemme joitakin niistä muutoksista, joita
tapahtui latinan muuttuessa ranskaksi. Mihin katosivat
latinan sijamuodot, ja mistä johtuu aller-verbin
epäsäännöllinen taivutus?
Muinaisranska

siirryttäessä viimeisetkin kaksi poistuivat käytöstä. Toisaalta kielellinen
monimuotoisuus jatkui Ranskan
alueella pitkään, ja tuskin muutokset
tapahtuivat kaikissa kielivariaatioissa
samanaikaisesti.

Pohjois-Galliassa puhuttu kieli ei
enää 800-luvun tienoilla ole latinaa,
vaan muinaisranskaa, jonka varhaisinta muotoa kutsutaan myös protoranskaksi. Nimitys ”muinaisranska”
käsittää useita langue d’oïl -kielivariaatioita, joista osaa on helpompi,
osaa vaikeampi, tulkita nykyranskan
perusteella. Mutta varsin kaukana
muinaisranska on nykykielestä.

Esimerkiksi omistussuhde ilmaistaan
latinassa sijamuodoilla. Otetaan esimerkiksi kreikkaisperäinen erisnimi,
joka on lähes identtinen latinassa ja
ranskassa: Corinna tai Corinne. ”Corinnan kirja” on latinaksi liber Corinnae. Koska ranskassa ei sijamuotoja
ole, latinan omistusmuotoa ”Corinnae” vastaa de-prepositiorakenne: le
livre de Corinne. Tällainen rakenne
rajoittaa sanajärjestystä merkittävästi.

Muinaisranskan aikakausi päättyy
1300-luvun puolivälin tienoilla, kun
alkaa keskiranskan ajanjakso. Erityisesti sijamuotojärjestelmä erottaa
muinaisranskan keskiranskasta.
Sijamuotojärjestelmän rapistuminen

Vaikka nykyranskassa ei enää sijoja
olekaan, muinaisranskan eri taivutusmuotoja on joskus havaittavissa
nykykielessä − jos oikein tarkkaan
katsoo. Huomaamme esimerkiksi,
että sanaparin copain–compagnon
kirjoitusasuissa on jotain samaa ja
merkityskin on hyvin läheinen (”kaveri”, ”kumppani”). Samakaltaisuus

Latinassa on sijamuotojärjestelmä,
eli sen sanat taipuvat kuten suomenkin sanat, ja siksi sanajärjestys on
suhteellisen vapaa. Vuosisatojen kuluessa sijamuotojen määrä supistui,
ja muinaisranskassa niitä oli jäljellä
enää kaksi. Keskiranskan vaiheeseen
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ei ole sattumaa, sillä kyseessä ovat
muinaisranskan saman sanan kaksi
eri sijamuotoa, jotka ovat ”fossilisoituneet” nykykieleen. Mutta nämä eri
sijamuodot ovat ”itsenäistyneet” ja
saaneet vivahde-eron nykykielessä.
Samankaltainen sanapari on esimerkiksi sire–seigneur.

Ranska on yksi monista
pohjoisen langue d’oïl
-kielistä. Etelä kuuluu
oksitaanin piiriin.
Osa ranskan verbimuodoista palautuu kyllä suoraan latinaan, esimerkiksi passé simple palautuu latinan
perfektiin, mutta osa on muotoutunut uudelleen (futuuri). Tämän lisäksi on muotoja, joita ei latinassa ole
(konditionaali). Varsin yleisesti on
vallalla käsitys, että nämä ranskan
uudelleen muotoutuneet verbimuodot olisivat kehittyneet yksiselitteisesti vasta ranskan ja muiden romaanisten kielten syntyessä, mutta
käsitys vaati kritiikkiä. Tutkitaanpa
asiaa tarkemmin erään ranskan aikamuodon, nimittäin passé composén,
kautta.

Verbijärjestelmän muutokset
Ranskan verbijärjestelmää pidetään
varsin monimutkaisena. Tämä lienee
kuitenkin suhteellista – ainakin verrattaessa vaikkapa klassisen kreikan
teonsanamuotojen rikkauteen: pääluokkia on vain kaksi, aktiivi ja passiivi (mediaaliset muodot puuttuvat),
ei optatiivia, ei aoristia, puhumattakaan kreikan partisiippimuotojen
rikkaudesta. Oli miten oli, ranskan
verbijärjestelmä perustuu latinaan,
ei kuitenkaan aivan yksiselitteisesti.
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Passé composé

Passé composéta kutsutaan myös
yhdistetyksi perfektiksi. Perfekti
(parfait) viittaa täysin valmiiksi tehtyyn, sen vastakohta on imparfait,
joka nimensä mukaisesti viittaa johonkin, jonka valmistuminen jäänyt
puolitiehen (vrt. ranskan imperfektin
käyttö). Tällainen verbimuoto ilmaisee siis teon aspektin.

Passé composéta edustaa tässä lause ”j’ai écrit une lettre”, joka koostuu
verbistä avoir (”omistaa”) ja partisiippimuodosta écrit (”kirjoitettu”).
Aloitetaan pohdiskelu siitä, että verbi avoir on preesensissä. Asian ymmärtämisessä auttaa, jos lausetta ei
käännetä ”kirjoitin kirjeen” (menneisyydessä), vaan ”minulla on kirjoitettu kirje” (nyt), sillä juuri tätä lause
kielihistorian valossa tarkasteltuna
tarkoittaa.
Jatkakaamme päättelyä. Jos kirje on
kirjoitettuna kirjoituspöydällä nyt,
on kirjoittajan täytynyt laatia tuotoksensa valmiiksi menneisyydessä.
Passé composé siis ilmaisee menneisyyden tapahtuman nykyhetken
valmiin lopputuloksen kautta. Kuulostaako monimutkaiselta?

Palatkaamme nyt kielihistoriaan. Yllä
oleva ranskan lause pohjautuu latinan ”litteras scriptas habeo”-tyyppiseen rakenteeseen, joka myös

Eräs muinaisranskaksi
kirjoittaneista kirjailijoista
oli Marie de France (1100luku), joka vaikutti
ilmeisesti Englannissa.
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puolestaan pohjaavat ire-verbiin.
Aller ja allons -tyyppisten muotojen
taustalta löytynee verbi ambulare
(”kävellä”, ”kulkea”).

koostuu verbistä ”omistaa” (habeo)
ja partisiippimuodosta ”kirjoitettu”
(scriptas). Latinan lauseen merkitys on sama, ”minulla on kirjoitettu
kirje”. Ranskan ääntäminen on tosin
muuttunut latinasta melkoisesti.

Muissakin romaanisissa kielissä
mennä-verbin kohdalla on nähtävissä samantyyppinen muotorikkaus
kuin ranskassa (italiassa andare,
vado, andiamo; oksitaanissa anar,
vau, anam). Tämä antaa viitteitä mitkä verbimuodot olivat aktiivisessa
käytössä laajassa Rooman valtakunnassa ja mitkä kuihtuivat vuosisatojen aikana pikkuhiljaa pois.

Tällainen passé composén esiaste oli
iduillaan latinassa jo arkaaisella kaudella, ja esiintyy myös nk. klassisena
aikana, kun Caesar ja Cicero vaikuttivat. Myöhemmin, 500-luvulla,
Gregorius Toursilaisen tekstissä on
ilmaus ”(tu) episcopum ... invitatum
habes”, eli ”tu as invité l’évêque”.
Tätä rakennetta on kuitenkin turha
etsiä latinan kieliopeista. Vasta myöhemmin tämä alun perin vanha latinan rakenne sai ”virallisen” paikan
ranskan aikamuotojen rinnalla.

Indoeurooppalainen kantakieli,
latina, ranska…
Muutos on normaali tila kielille, ne
eivät juuri välitä keinotekoisista normeista. Isovanhempiemme kieli oli
erilaista kuin omamme ja sanakirjat
vanhenevat nopeasti. Kielet eivät
myöskään elä erossa toisista kielistä, vaan saavat niistä vaikutteita.
Tässä artikkelissa olemme nähneet
joitakin niistä muutoksista, joita on
tapahtunut, kun latinasta muotoutui ranskaa. Mutta ei latinakaan ollut mikään alkupiste, vaan vain eräs
kehityskulku muinaisesta kielestä,
joka tutkimuksessa on määritelty indoeurooppalaiseksi kantakieleksi. Ei
siis ole mitään syytä epäillä, etteikö
ranskan kielen muutos jatkuisi myös
tulevaisuudessa.

Monimuotoinen verbi aller
Verbi aller määritellään ”epäsäännölliseksi”, eikä syyttä; eiväthän kaikki sen muodot näytä olevan sukua
toisilleen edes preesensissä: je vais,
tu vas, mutta nous allons. Osassa taivutuksessa ollaan lähellä perusmuotoa aller, kuten passé composéssa,
imperfektissä ja passé simplessä:
allé, allais, allai. Konditionaalissa ja
futuurissa asia menee vieläkin monimutkaisemmaksi: j’irais, j’irai. Kuinka
yhdellä verbillä voi olla näin erilaisia
muotoja?
Tavallaan aller ei ole epäsäännöllinen verbi, vaan sekoitus kolmesta
latinan eri teonsanasta, joilla kaikilla on lähes sama merkitys (”kulkea”,
”mennä”). V-alkuiset (vais, vas, va
ja vont) ovat peräisin latinan vadere-verbistä, i-alkuiset (j’irais jne.)

FM Jari Nummi
Kielen väitöstutkija
Helsingin yliopisto
Kuvat: WikiMedia Commons
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Petteri Iivonen
Pariisin oopperan konserttimestariksi
Suomalainen esittävä säveltaide teki kesäkuussa Ranskan
maaperällä uuden hienon aluevaltauksen, kun
viuluvirtuoosi Petteri Iivonen voitti koesoitossa Pariisin
oopperan konserttimestarin paikan. Ranskankielinen
virkanimike on Premier violon solo.

M

enestyksekäs
32-vuotias
viulutaiteilija Petteri Iivonen
kertoi nimityksestä Fransun
lukijoille aiemmalla työpaikallaan
Suomen Kansallisoopperassa vähän
ennen elokuun lopulla tapahtunutta
muuttoa Pariisiin.

– Oopperan suuri koneisto ja draamallinen ulottuvuus kiehtovat. Ooppera tuottaa sinfoniaorkesteri-instituutioon verrattuna ainutlaatuisen
vahvan elämyksen. Säveltäjät ovat
myös kirjoittaneet oopperoihin sikahienoja viulusooloja. Kiitollista
balettimusiikkiakin on paljon. Konserttimestari ottaa oopperassa paljon vastuuta. Hän toimii paitsi kapellimestarin ja orkesterimuusikkojen
yhdyssiteenä myös välittäjänä moneen muuhun suuntaan.

– Huomasin kevättalvella netistä ilmoituksen avoimesta työpaikasta.
Ajattelin silloin, etteihän tuollaiseen
tietenkään mitenkään pääse, mutta
asia jäi askarruttamaan. Päätin yrittää.

Oopperasäveltäjistä Giacomo Puccinilla on Iivosen muusikonsydämessä
erityisen vahva jalansija.

Mitään erityisempää suhdetta Ranskaan Iivosella ei entuudestaan ole.
Hän tosin ihastui Pariisiin jo esiintyessään kymmenisen vuotta sitten Louvren auditorion konsertissa.
Muuallakin Ranskassa hän on konsertoinut.

Elämän toinen työnhaku
Pariisin oopperan koesoitto oli Petteri Iivosen elämän toinen työnhaku.
Ensimmäinen oli voitokas kilpailu
Suomen Kansallisoopperan konserttimestarin paikasta parisen vuotta
sitten.

Monien viulukilpailujen voittajan ja
vuoden 2010 kansainvälisen Jean
Sibelius -viulukilpailun kakkosen
suuntautumista nimenomaan oopperaan voidaan pitää epätavallisena
uravalintana.

– Lähdin Pariisin koesoittoon rennoin mielin, minullahan oli koti12

maassa joka tapauksessa maan hienoin työpaikka.

viulukoulu, tunnetuimpana edustajana kauan sitten edesmennyt Jacques Thibaud, on väistynyt.

Koesoitto Pariisissa käsitti useita
kierroksia. Ensimmäisellä kierroksella hakijat soittivat verhon takaa
anonyymisti Ysaÿen toisen sooloviulusonaatin taiturillisen viimeisen
osan. Lautakunta ei tiennyt edes
oliko soittaja nainen vai mies. Viimeiselle kierrokselle selvisi neljä viulistia. Sen jälkeen oli vielä johtajista,
muusikoista ja eri henkilöstöryhmien
edustajista koostuneen 16-henkisen
valintatoimikunnan haastattelu.

Ranskalaiseen viulukouluun Iivonen
perehtyi kyllä jo suomalaisen opettajansa, Sibelius-Akatemian professorina toimineen Tuomas Haapasen
oppilaana. Tämä harjoitti aikanaan
opintoja Pariisissa, joskin hallitsee
myös vallalla olevan universaalin
soittotavan.

Pariisin oopperan orkesterin Iivonen
kertoo koostuvan pääasiassa ranskalaisista muusikoista. Kansallisten soitinkoulukuntien erojen hän toteaa
vuosikymmenten myötä kuitenkin
kaventuneen. Puupuhaltimet ovat
tästä merkittävä poikkeus. Niiden
soittotyylit ovat Ranskassa edelleen
erikoislaatuisia: hienoja, legendaarisia.

Iivosessa Pariisin ooppera saa monipuolisesti koulutetun konserttimestarin. Hän on kartuttanut taitojaan
kotimaan lisäksi Pietarissa, Tel Avivissa, New Yorkissa ja Los Angelesissa.
Voitokkaalla suomalaisella on Pariisissa useita ystäviä. Ranskaa hän ei
vielä puhu. Hän kertoo hymysuin
uuden työnantajan huomauttaneen
hänelle, että kieli pitäisi kyllä opetella pikapuoliin. Orkesteri kustantaa
hänelle ranskan kielen kurssin.

– Franko-belgialainen viulukoulu on
nykyään universaali. Ranskalainen

Nimityksen jälkeen Pariisin oopperan toinen konserttimestari Frédéric
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Laroque kutsui Iivosen lounaalle.

useimmiten Bastiljin oopperassa,
ainakin työnantaja suositti asunnon
hankkimista sen tuntumasta. Mieluisa koti löytyi Jardin des Plantesin
läheisyydestä.

– Hän antoi minulle hyvin arvostavaa palautetta, mutta lisäsi: ”Teidän
Ravelinne… ei ollut kovin ranskalaista.” Huomauttamista oli vibraton
käytöstä ja sen sellaisesta. Sitten Laroque lausui: ”Soitatte meidän kanssamme ja opitte.” Keskustelu käytiin
sympaattisessa
ammattimaisessa
hengessä. Tällaista kunnianhimoista
taiteellista vuorovaikutusta tietenkin
arvostan.

Pariisin oopperan päättäjät antoivat
epäilemättä arvoa Iivosen suomalaiselle oopperakokemukselle. Suomen
Kansallisoopperan ohjelmistoa viulutaiteilija itse kehuu ”sikahyväksi” ja
sen hallintoa toimivaksi. Kotimaasta
hän on saanut toistaiseksi kahden
vuoden virkavapaan.

Koska Pariisin ooppera toimii kahdessa oopperatalossa – Aino Acktén
kotinäyttämöllä Palais Garnierissa ja
uudemmassa, paljon suuremmassa
Bastiljin talossa –, on sillä käytännössä kaksi erillistä orkesteria. Laroque
jatkaa ”siniseksi joukkueeksi” kutsutun orkesterin konserttimestarina.
Iivonen aloittaa ”vihreän joukkueen”
ykköspallilla. Hänet nähtäneen kapellimestarin vasemmalla puolen

Pariisin oopperaan ja sen ”legendaariseen orkesteriin” hän kuitenkin
lähtee mieli täynnä innostusta. Intoa
ruokkii Iivosen kesäkuussa koesoittonsa jälkeen kokema Puccini-elämys, Bastiljin oopperan upea Tosca.

Teksti ja kuvat:
Helena Tyrväinen

www.mesipera.fi/fr
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Ranskalaisten oikeinkirjoitustaidot
huonontuneet
Ranskalainen emeritusprofessori Michel Fayol totesi
Ranskalais-suomalaisen koulun esitelmätilaisuudessa, että
ranskalaislapsille tuottaa yhä enemmän vaikeuksia
kirjoittaa sanat oikein.

M

ichel Fayol on keskittynyt
tutkimuksessaan kirjoittamisen oppimiseen. Erityisesti
kaksoiskonsonanttien ja taivutuspäätteiden kirjoittaminen aiheuttaa
hänen mukaansa ranskalaislapsille
yhä enemmän päänvaivaa.

ten kouluviikko on pienillä lapsilla
usein vain nelipäiväinen”, hän kertoi.
Ranskassa koulupäivät ovat kuitenkin huomattavasti pidempiä kuin
Suomessa. ”Oikeinkirjoituksen oppimiseen ei Ranskan kouluissa enää
ehditä, eikä ehkä halutakaan käyttää aikaa kuten ennen”, Fayol sanoi
Helsingin ranskalais-suomalaisella
koululla 18.8. pidetyssä esitelmätilaisuudessa.

”Koulunkäyntiin käytetty aika on
Ranskassa vähentynyt. Ranskalais-

”Suomessa teillä on siinä mielessä
ihanteellinen tilanne, että sanojen
puhe- ja kirjoitusasu vastaavat toisiaan”, hän totesi, ”ranskan kirjoittamisen oppiminen on ylipäätään
vaikeampaa kuin suomen, ja samoja

Emeritusprofessori Michel
Fayol puhui Helsingin
Ranskalais-suomalaisen
koulun esitelmätilaisuudessa.
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Tilaisuuden avasi Gaëlle
Hourriez-Bolatre Ranskan
instituutista Suomessa.

haasteita on englantilaislapsilla.”
Michel Fayol kertoi, että Ranskassa oppilaat kirjoittavat jotkut sanat
ensin korvakuulolta oikein, mutta
myöhemmin opittuaan oikeinkirjoituksen sääntöjä he alkavat soveltaa
sääntöjä vääriin sanoihin.
Esitelmää seuranneessa paneelikeskustelussa keskusteltiin kielten
oppimisesta ja arvioitiin oppilaiden
oikeinkirjoittamistaitojen tilaa. ”Suomalaisessa koulussa oppiminen on
paljon tehokkaampaa kuin Ranskassa, sillä koulupäivät ovat lyhyempiä”,
totesi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ranskankielisen opetuksen apulaisrehtori Matthias Quemener. Nykyisin kielten opetuksessa
keskitytään kirjoittamista enemmän
puhekielen oppimiseen ja ääntämiseen.

Teksti ja kuvat:
Kaisa Paavilainen

Paneelikeskustelussa apulaisrehtori
Matthias Quemener, prof. Michel Fayol,
rehtori Kari Kivinen, ranskan opettaja
Therese Almén ja opetusneuvos Kristina
Kaihari.
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Miten digitalisaatio vaikuttaa oppimiseen
Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Mikä
merkitys digitalisaatiolla on Suomen taloudelle? Pitäisikö
opetuksen digitalisoitua yhä enemmän? Mm. näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin 20.9. järjestämässä seminaarissa.

N

Tekoäly on suuri muutosvoima ja
vaikuttaa arkeemme

iin suomalaisia kuin ranskalaisiakin yhteen koonneessa
seminaarissa puhui mm. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoma, jolta
Fran-Su kysyi digitalisaation eduista
ja uhkakuvista.

Digitaalisen teknologian päämääränä on elämän helpottaminen, mutta
digitalisaatio tuo mukanaan myös
haasteita. Esimerkiksi ärsykevirta,
jolle älypuhelimien ja muiden laitteiden kautta altistumme, voi aiheuttaa
ongelmia. ”Se, että käytössä on paljon eri ohjelmia, kuormittaa ihmistä,
siitä on olemassa paljon tutkimusta”,
sanoi Sasu Tarkoma.

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tietokoneiden, älypuhelimien, sähköisten työskentelyalustojen, tekoälyyn
pohjautuvien ohjelmien jne. hyödyntämistä erilaisissa yhteyksissä.
Suomi on edelläkävijämaa
digitalisaatiossa

Meistä myös kerätään tietoa, jonka
perusteella
käyttäytymisestämme
rakennetaan mallia. ”Meille tarjottua
informaatiota tulee arvioida kriittisesti, ettei meitä esimerkiksi yritetä
koukuttaa peliin tai yritetä myydä
jotain”, sanoi Tarkoma. ”Kännykät ja
pelit voivat olla todella koukuttavia,
joten on tärkeää ymmärtää, miten
lapset ja nuoriso käyttävät laitteita.
Uusissa puhelimissa onkin toiminto,
joka kertoo, kuinka paljon puhelinta
on käytetty. On kuluttajan päätös,
miten laitetta käyttää, ja lasten kohdalla asia on vanhempien vastuulla”,
totesi Tarkoma.

Suomi tuottaa innovaatioita niin tietojenkäsittelytieteessä, tietoliikenteessä kuin tekoälyn alueella ja on
maailmalla tunnettu digitalisaation
kärkimaana. ”Linuxin Kernel, jota
käytetään miljardeissa mobiililaitteissa sekä palvelinpuolella, keksittiin
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, mobiiliverkot
taas ovat Nokian vahva alue”, sanoi
Sasu Tarkoma. ”Suomesta ostellaan
koko ajan pieniä ja suuria teknologialan yrityksiä.”
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Miten digitaalinen tekniikka vaikuttaa opettamiseen ja oppimiseen?

välille ollaan oikeastaan vasta alussa.
”Tietojenkäsittelytieteen ala muuttuu todella nopeasti, mutta perusasiat eivät muutu: olennaista on kyky
oppia ja omaksua uusia tekniikoita”,
totesi Sasu Tarkoma.

Kouluissa käytetään nykyisin kannettavia tietokoneita, puhelimia ja
luokkahuoneen laitteita. ”Tietokoneiden ja pädien avulla voidaan kehittää luovuutta, esimerkiksi tehdä
kuvataidetta ja musiikkia tai suunnitella järjestelmiä. On ajanmukaista
toimintaa, että koulussa tutustutaan
laitteisiin, ja hyvä asia, että kaikki tieto on saavutettavissa digilaitteilla”,
sanoi Tarkoma.

Tapahtumaan osallistui suomalaisten ja ranskalaisten yritysten edustajia sekä henkilöitä, joiden tavoitteena
on kehittää Suomen ja Ranskan välisiä suhteita. Puhujina kuultiin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä,
hänen edeltäjäänsä Erkki Liikasta,
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestaria Pia Pakarista
ja monia yritys- ja koulumaailman
edustajia. Seminaaripäivän päätteeksi nautittiin juhlaillallinen Helsingin
ranskalais-suomalaisella koululla.

Digitaaliset laitteet auttavat saavuttamaan enemmän yksin ja ryhmätyössä. Vuorovaikutuksen rakentamisessa ihmisen ja tekoälyjärjestelmien
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Ranskan suurlähettilään residenssissä pidetyissä paneelikeskusteluissa
keskusteltiin koulutuksen ja yritysten
tarpeiden kohtaamisesta sekä digitalisaation mahdollisuuksista. Paneelikeskustelussa korostettiin, että
muutos on jatkuvaa ja nopeaa. Paneeliin osallistuivat Pietari Päivänen
Supercelliltä, Mikko Hakala EduTatista, Juha Pankakoski Konecranesilta, Risto Penttinen Fortumilta, Sampo Hietanen Maas Globalilta, Kristo
Ovaska Smartly Io’sta, Tero Salonen
Futuricelta, Mikko Jaskari Enersense Solutions’lta ja Pierre Guillemin
Wärtsilästä. Jatkuvaan oppimiseen
panelistit suosittelivat mm. nöyrää
asennetta, uusien taitojen opettelua
säännöllisesti ja omien kehittämiskohteiden jatkuvaa arviointia. Senior

Vice President Risto Penttinen Fortumilta kertoi oman uransa kannalta
tärkeitä koulussa opittuja taitoja olleen ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu ja talouden perusymmärrys.

Teksti Kaisa Paavilainen
Kuvat: Kaisa Paavilainen ja
Martine Balzani
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Ranskan länsirannikon elämänmenoa
SRYL:n jäsenmatkalla
Tämän vuoden jäsenmatkan teemana oli länsirannikon l’art
de vivre, erityisesti paikallinen ruokakulttuuri ja siihen
kuuluvat viinit. Mainion matkanjohtajamme Taina Pierrierin
ja hänen puolisonsa Robertin kanssa pääsimme myös
tapaamaan seudun asukkaita eri kohteissa.

B

Blayen Linnoitus ja viinialue

ordeaux’n keskustassa vietetyn
iltapäivän jälkeen saavuimme
ensimmäiseksi illaksi keskellä
Blayen linnoitusta sijainneeseen hotelliin Gironde-joen rannalle. Illallisella alkoi matka paikallisten viinien
maailmaan: tutustuimme viininviljelijä Franck Fourcadeen ja hänen
viineihinsä. Illallisen kohokohta oli
upea auringonlasku joelle.

Seuraavana aamuna kiertelimme oppaan kanssa Blayen linnoitusta, joka
oli vaikuttava ja hienosti hoidettu.
Se kuuluu Unescon maailmanperintölistalle. Kierroksella meitä tervehti
vakiasukas: isosarvinen vuohi, joka
olisi seurustellut kanssamme pitempäänkin.

Blayen linnoituksessa Gironde-joen
varrella ensimmäisenä iltana.
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Helteisen päivän maukas lounas terassilla.

Franck Fourcaden viinitilalla Blaye Côtes
de Bordeaux –viinialueella.

Viininviljelijä Franck
Fourcade toi lounaalle
oman tilansa viinit
mukanaan.

Meillä oli kuitenkin tapaaminen
Franckin kanssa hänen viinitilallaan,
joka on ollut suvun hallussa 1700-luvulta asti. Näimme osan viljelyksistä
ja kypsytyskellarin sekä saimme paljon tietoa viininviljelijän työstä. Lounas syötiin saman kylän ravintolan
terassilla suurten puiden varjossa,
Franckin kanssa, joka toi mukanaan
oman tilansa viinit. Ihana paikka,
hyvä ruoka!

uimaan pääsi portaita pitkin suoraan
hotellin terassilta ja laskuveden aikana hotellin edessä oli hyvä hiekkaranta, jota pitkin oli mukava kävellä.
Oléronin saaren silta näkyi terassilta.
Yhteislounas venetelakalla ja illallinen osterisatamassa
Le Vieux Chapusin kylä oli eräs kohteistamme. Kapeilla kujilla meille
kertoi paikallista historiaa kyläyhdistyksen jäsen. Söimme yhteisen lounaan rannalla toisen paikallisyhdistyksen jäsenten kanssa. ”Les Lasses
marennaises” yhdistys kunnostaa
viereisellä puuvenetelekalla vanhoja
puisia osteriveneitä, joiden paikal-

Atlantin rannalle
Hotelli Le Grand Châlet, missä majoituimme loppumatkan ajan, sijaitsi aivan meren rannassa Ronce-les-Bainsin kylässä. Nousuveden aikaan
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linen nimitys on une lasse. Niillä
purjehditaan edelleen vanhojen veneiden tapahtumiin. Nykypäivän osterinviljelijöillä taasen on käytössään
metallirakenteiset moottoriveneet.
Päivän yllätys olivat illallisen sinisimpukat, jotka tuotiin pöytään
puualustalla ja tuhkan peitossa. Ravintolan edessä oli paikka, jossa simpukat kypsennettiin niin, että niiden
päällä poltettiin männyn neulasia
suurella liekillä. Sottaista syötävää,
mutta hyvää.

rente-joen varrelle Rochefortin kaupunkiin.
Rochefort muistetaan Jacques Démyn elokuvasta Rochefortin tytöt (Les Demoiselles de Rochefort,
1967). Siellä rakennettiin 1779 purjelaiva L’Hermione, jonka 2014 rakennettuun replikaan tutustuimme.
Fregaattia meille esitteli reipas nuori
tyttö, joka kuuluu laivan miehistöön
ja nimenomaan siihen porukkaan,
joka tarvittaessa kiipeää mastoihin.
Tähän tehtävään oli kuulemma kolme vaatimusta: ei saa huimata, ei
pelätä ja pitää olla kovassa kunnossa. L’Hermionen rakennusprojektia
on käyty esittelemässä Suomessakin. Laiva rakennettiin Ludvig XVI:n
määräyksestä ja se purjehti valmistuttuaan Amerikan itsenäisyystaistelijoiden avuksi. Nyky-Hermione on
tehnyt saman reissun.

Atlantin rannan linnoituksia ja
Rochefort
Näimme myös Château d’Oléronin
linnoituksen ja Brouagen 1500-luvulla linnoitetun kylän, joka oli keskiajalla merkittävä suolasatama. Nykyisin Brouage sijaitsee marskimaalla
kaukana merestä. Marskimaan eli
”täyttömaan” etenemisen takia se
oli jo 1600-luvulla sopimaton paikka sotalaivaston rakentamispaikaksi,
arsenaaliksi, joka perustettiin Cha-

Sinisimpukat kypsymässä osterisataman kanavan varrella.
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Brouagen linnoitetun kylän
vartiotorni, takana marskimaa.

Port Caledonian tarina ja illanvietto Mareyants-ryhmän kanssa

haudalla on Suomen valtion pystyttämä muistomerkki. Vuosikymmeniä myöhemmin Uudenkaupungin
ja Saint-Denisin välille on syntynyt
ystävyyssuhde.
Mareyants-ryhmä
on vieraillut Uudessakaupungissa
ja käynyt mm. Pyhärannan kirkossa,
missä on Port Caledonian pienoismalli.

Yhden päivän vietimme Oléronin
saarella. Maistelimme pineau-viiniä,
paikallista aperitiivijuomaa ja kävimme saaren pohjoiskärjessä sijaitsevalla majakalla. Saint-Denis d’Oléronin kylässä tapasimme paikallisia
perinteitä vaalivan Mareyants-ryhmän jäseniä, ensin lounaalla ja sitten
illanvietossa uuden näköisessä kylätalossa, joka toimii sekä elokuvateatterina että konserttien ja erilaisten
esitysten näyttämönä.

Saint-Denisin entinen kunnanjohtaja, kertoja-kirjoittaja Roger Bithonneau on sanoittanut ja säveltänyt
laulun haaksirikosta. Mareyants-ryhmä lauloi sen ja monta muuta laulua yhteisessä illanvietossamme.
He osasivat myös laulaa suomeksi
”Minun kultani kaunis on”. Meidänkin porukastamme saatiin kokoon
kelpo kuoro, joka esitti muutamia
suomalaisia ikivihreitä. Päivällinen
syötiin paikalliseen nyyttikestityyliin:
jokainen oli tuonut jotain yhteiseen
pöytään ja itselleen lautasen, lasin ja
ruokailuvälineet, niin että kukaan ei

Saint-Denisillä on erityinen merkitys suomalaisille, sillä 1924 kylän
lähelle haaksirikkoutui Uuteenkaupunkiin rekisteröity parkkilaiva
Port Caledonia. Kyläläiset joutuivat
seuraamaan traagista tapahtumaa
pystymättä pelastamaan yhtään
laivan 25 merimiehestä. Heidät on
haudattu kylän hautausmaalle ja
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Konjakkia ja kiitokset Tainalle

jäänyt tiskaamaan. Lopuksi tanssittiin haitarin säestyksellä. Mieleenpainuva ilta!

Lähtöpäivänä suuntasimme Bordeaux’n kentälle ”konjakin kautta” eli
kävimme matkalla Antoine Baronin
perinteisellä konjakkitilalla. Vanhat,
hienot rakennukset ja hauska isäntä sekä mahdollisuus ostaa tuliaisia
kotiin.

Marennes ja osterit
Marennesin La Cité de L’Huître -osterikeskuksessa meille esiteltiin perusteellisesti ja havainnollisesti osterinkasvatuksen eri vaiheita ja lopuksi
opimme miten osteri avataan – ja
sitten maisteltiin.

Vielä viimeinen lounas ja sitten
kentälle. Taina saatteli meidät lähtöselvitykseen ja kuoromme lauloi
hänelle haikean laulun kiitokseksi
erotessamme. Ja niin päättyi tämä
hieno ja monipuolinen lomamatka
Ranskan länsirannikolla. Sinne jäi
vielä paljon näkemistä!

Kävelykierroksella Tainan ja Robertin kotikaupungissa Marennesissa
poikkesimme myös lehtikauppaan
ostamaan samana päivänä ilmestyneen Le Littoral -lehden, jossa oli
juttu meistä! Kirjakaupassa satuimme tapaamaan Marennesin nuoren
ja komean kaupunginjohtajan, jolle
Taina meidät esitteli. Illaksi meidät
oli kutsuttu Tainan ja Robertin kotiin,
missä nautimme päivällisen veroisen
aperitiivin (l’apéritif dînatoire). Hauska ilta kaikkinensa.

Anna-Liisa Kajakoski
Lahden ranskalais-suomalainen
yhdistys
Kuvat: Taina Pierrier

L’Hermione-fregatin kannella,
takana Charente-joki.
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Suomi Le Vieux Chapus ’ssa
Ryhmä suomalaisia vieraili Chapusin lahdella

T

aina Pierrierin ansiosta viitisentoista hänen maanmiestään
oli matkalla Marennes-Oléronin ja Rochefortin alueella 15.–20.
syyskuuta. He saapuivat Bordeaux’n
lentokentälle sunnuntaina 15. syyskuuta ja tutustuivat maanantaina
Blayen linnoitukseen sekä erääseen
sikäläiseen viinitilaan. Tiistaiaamuna
he vierailivat vanhassa Chapus’ssa,
Lasses marennaises -yhdistyksen

Rabeau-telakalla ja ”vapaassa” kunnassa.

Lasses marennaises –yhdistysläiset
olivat mukana järjestelyissä niin, että
lounasta nautittiin piknikillä merenlahden maisemissa. Arvokkaana
apuna oli myös Robert. Näin vierailijat pääsivät maistamaan ”Marennes-Oléronin elämänmenoa”, mikä
on tämän Suomi-Ranska yhdistysten
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Suopea sää

liiton vuoden 2019 matkan teema.
Tiistai-iltapäivällä kävijät suuntasivat
Château d’Oléroniin ja kävivät sen
jälkeen Le Port des Salinen merisuola-altailla ja Salorgen-putiikissa
Grand-Villagessa.

Suomalaisille eli kahdelle Ritvalle,
kahdelle Pirjolle, Pentille, Tarjalle,
Riitalle, Leolle ja muille tämä oli yllättävä sukellus Charente-Maritimen
ja Bordeaux’n maisemiin, ruokaan ja
kulttuuriin. Oman osansa myönteiseen yllätykseen toi syyskuun puolivälin hieno sää. Heidän kotiinsa
viemät muistot lupaavat uusia, jo
erittäin odotettuja, vierailuja tänne
uudestaan.

Keskiviikkona ja torstaina he tutustuivat Brouagen linnoitettuun kaupunkiin ja tietenkin Hermione-laivaan Rochefortissa. Viimeinen päivä
oli omistettu Cité de l’Huîtren osterikeskukselle ja illanvietolle Marennesissa, mikä päätti viikon. Sitten takaisin Bordeaux’hon ja paluulennolle
kotiin.

Kuvateksti: Vieux Chapus’n rannalla
ennen paluuta pohjoiseen viileyteen.

(suom. Taina Pierrier)

Suomi teki petankkihistoriaa
Suomen nuoret pojat voittivat lokakuun alussa petankin
Euroopan mestaruuden alle 23-vuotiaiden kisoissa
Luoteis-Ranskassa. EM-kisa ”Championnats d’Europe
Espoirs 2019 Masculins” pelattiin Rouenin lähellä St. Pierre
les Elbeufissä. Lajina oli petankin ns. kuninkuuslaji,
3-henkisin joukkuein pelattava trippeli (triplettes), jossa sai
yhden pelin aikana kerran vaihtaa pelaajaa.

T

ähän asti Suomi ei ole koskaan
yltänyt petankissa arvokisavoittoon missään ikäryhmässä, mutta takavuosilta löytyy kolme
pronssia MM- ja EM-tasolta. Ranska
on hallinnut nuorten(kin) kisoja suvereenisti, mutta tällä kertaa Ranskan nuoret tähtipelaajat hävisivät
puolivälierässä Ruotsille, mikä tietys-

ti oli heille suunnaton pettymys.
Suomen joukkueessa pelasivat Teo
Ekström, Antti Pasanen, Niklas Palmqvist ja Elmo Yli-Vainio. Joukkueen
johtajana toimi Mika Metsä-Eerola ja
valmentajana Tuukka Ylönen.
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Ensin kaatui Espanja, myöhemmin
välierässä Monaco ja finaalissa
Saksa

Onnelliset Euroopan
mestarit, vasemmalta:
Antti Pasanen
(Loimaan Pétanque),
Teo Ekström (Bitankki),
Elmo Yli-Vainio (Helsinki
Boule), Niklas Palmqvist
(Helsinki Boule). Kuva
Pétanque Finland.

Pudotuspeleihin Suomen nuoret
löysivät oikean kokoonpanonsa,
roolituksensa ja pelitapansa.
”Huonosti menneen alkusarjan jälkeen löysimme seuraavana päivänä
rentouden ja yksinkertaistimme peliämme. Minut vaihdettiin ampujasta
asettajaksi; ampujana Antti ja välissä Niklas pelasivat hyvin koko ajan.
Elmo antoi taustalla tosi hyvää kannustusta ja oli valmiina tarvittaessa tulemaan vaihdosta pelaamaan.
Näillä eväillä lähdimme yhden ennakkosuosikeista olevan Espanjan
kaatoon, tosin Antti sanoi olleensa
ennen Espanja-peliä hyvinkin jännittynyt,” Teo Ekström kertoi.

Antti pelasi koko päivän erinomaisesti ja sai lisänimeksi suomalaisilta Isäntä ja espanjalaisilta El Diablo
(Paholainen). Espanja-pelin jälkeen
voitot tulivat Ruotsista ja puolivälierässä Slovakiasta.
Välierässä Suomi sai revanssin kivikovasta Monacosta, joka oli
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alkusarjavaiheessa voittanut Suomen. Jo nyt Suomen menestystä pidettiin kaikkialla suurena sensaationa, sillä alkusarjassa Suomi ei ollut
mitenkään vakuuttanut.

koulutehtävätkin pitää jaksaa hoitaa.”
Lähitulevaisuuttakin on ajateltu.
”Saimme näin kivat mestaruuspaidat ja varmaankin lähdemme jossain
vaiheessa kiertämään Eurooppaa kisoissa; toivottavasti saamme siihen
Suomen Pétanque-Liitolta rahallistakin tukea”, Teo vinkkaa.

”Monacon pelaajat eivät hävittyään
katsoneet päinkään – kuten ei aiemmissa peleissä ranskalaiset ja belgialaisetkaan. Mutta kuitenkin heidän
valmentajansa ja monet tyttöjen kisaa pelanneet suhtautuivat meihin
oikein kivasti”, Teo Ekström kertoi
vastustajistaan.

”Tarkoituksena on lisätä petankin
näkyvyyttä Suomessa, innostaa väkeä ja saada myös lisää harrastajia
lajin pariin.”

Finaalissa vastassa oli Saksa, joka oli
voittanut toisessa välierässä Ruotsin.
Suomi voitti hermoilleen Saksan peräti 13–0. ”Saksalaiset olivat hyvällä
loppunousullaan voittaneet Ruotsin,
ja he lähtivät finaaliin, jos ei nyt ihan
’takki auki’ mutta ehkä liian innostuneina”, Teo pohti. Hän antoi myös
tunnustusta vastustajilleen.

Onnea Euroopan mestaruudesta ja
hyvää jatkoa teille, pojat! Allez les
gars!

Teksti: Sakari Pankkonen
Videolinkki EM-välierään
Suomi–Monaco, ranskankielinen
selostus ja kommentit:
https://www.youtube.com/watch?v=qrgduv5Sm3Y

”Saksalaisten välipelaaja vaihdettiin
peliin ihan finaalin viime hetkille ja
kovassa paikassa pelasi aivan täydellistä peliä – mutta silti he eivät saaneet pistettäkään.” Finaali televisioitiin Ranskassa suorana lähetyksenä
Sport en France -kanavalla.

Suomen Pétanque-Liiton
facebook-sivut:
https://www.facebook.com/Suomenpetanqueliitto/

Miten tästä eteenpäin?

Pétanque Finlandin facebook-sivut:
https://www.facebook.com/
groups/437583656274113/

”Tämä on antanut minulle lisää itseluottamusta, ja olen myös saanut
heitoistani korjattua pois omia tekniikkavirheitä,” Teo mietiskelee.
”Onneksi sain yhden päivän vapaata
koulusta kisaa varten. Nyt olen ihan
yleisesti väsynyt, ja kaiken jälkeen
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Petanque et pique-nique

1

0. kesäkuuta pelattiin petankkia
Topeliuksen puistossa Töölössä,
kun
Suomi-Ranska -yhdistysten liitto järjesti Petanque et pique-nique -tapahtuman. Noin kymmenen hengen ryhmää petankin tekniikan saloihin opasti
petankin kilpapelaaja ja lajin kansallinen tuomari Sakari Pankkonen. Kiitos
ohjaajalle ja innokkaille osallistujille
hauskasta tapahtumasta!
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Kuulat vierivät Topeliuksen
puiston soralla ja petankin
tekniikoita opittiin.

Le cercle de Hangö-Hanko fête
ses soixante-dix ans
En 1949, à Hanko, quelques dames énergiques s’intéressant
à la langue française ont fondé un club nommé Le Cercle
franco-finlandais de Hangö-Hanko.

P

endant les premières décennies
du club, les membres se réunissaient parfois même chaque semaine pour des soirées d’études de
langue, de cinéma ou de conversation en français.

Actuellement, les membres se réunissent environ une fois par mois,
sauf en été. Durant les décennies
passées on a eu le plaisir d’écouter
plein de conférences et causeries intéressantes en français, données par
des invités et par les membres du
cercle. Nous avons aussi visité d’autres cercles, notamment le Cercle de
Helsinki. Au printemps 2018 le cercle
de Hanko a servi d’hôte pour la réunion de l’AAFF et la ville de Hanko a
montré tout son charme printanier.

Les fondatrices ne sont plus parmi nous, mais quelques membres
y sont depuis les années soixante
déjà. Par hasard, il y a eu une ruée
vers l’est, ce qui fait qu’actuellement
la majorité des membres habitent à
Raseborg, et pour cette raison on
envisage un changement éventuel
du nom du club.

Marika Nöjd
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Kiehtova uutuuskirja
vie aikamatkalle
barokin ajan Pariisiin

Rose-Marie Peaken ja Riikka-Maria Rosenbergin uutuuskirja Korsetti ja krusifiksi vie
lukijan aikamatkalle vaikutusvaltaisten pariisittarien arkeen ja juhlaan. Barokin
yltäkylläinen maailma avautuu kolmen kiehtovan naisen – Ninon de Lenclos’n,
Madame de Sévignén ja Louise de Marillacin – kautta. Millä tavoin he toteuttivat
itseään, ja miten he vaikuttivat ympäröivään yhteiskuntaan?

Kirja on saatavilla kirjakaupoista kautta maan
sekä kustantajan verkkokaupasta kauppa.gaudeamus.fi.
31

Helena Petäistö veti ennätysyleisön
Kaarinassa
Kaarinan Cercle järjesti perjantaina 15.11. Kaarinan
kirjastossa yhteistyössä Kaarinan kaupungin kulttuuritoimen kanssa mieliin painuvan tilaisuuden. Toimittaja
Helena Petäistön esitys sisälsi erittäin ajankohtaista
analyysiä niin Ranskasta, Euroopasta kuin Ranskan roolista
Euroopan Unionissakin.

P

etäistö piti 200 hengen kuulijakunnan hyvin vastaanottavaisena lähes puolentoista tunnin
ajan loogisella, mutta samalla hauskoilla yksityiskohdilla höystetyllä
esityksellään. Tämän hän teki ilman
valmiiksi kirjoitettua tekstiä.

sympaattisella Helenalla oli merkki
Ranskan kunnialegioonan upseerin
arvosta.
Tilaisuuden loputtua saattoi havaita
yleisön tyytyväisyyden, ja monet halusivat kerrata kuulemaansa hankkimalla itselleen äskettäin julkaistuja
kirjoja. Kukaan ei vaikuttanut olevan
pahoillaan, että Suomen jalkapallomaajoukkueen ratkaiseva ottelu
jäi näkemättä. Tilaisuus oli Turun
Cerclen historiassa yleisömäärältään
ainutkertainen.

Huomasimme Helenan käsittämättömän laajan tietopohjan, josta jokainen läsnäolija varmasti sai
runsaasti uutta tietoa Ranskasta ja
Ranskan roolista eurooppalaisessa
yhteistyössä. Esitys perustui joiltain
osin Helenan julkaisemiin kirjoihin.
Viimeisimmässä kirjassaan Helena
Petäistö esittelee kolmen eurooppalaisen kaupungin – Brysselin, Strasbourgin ja Luxemburgin - rooleja
Euroopassa. Osa läsnäolijoista matkustanee lähiaikoina tutustumaan
Strasbourgiin, jota Helena kuvaili ”timantiksi”.

Macron ja minä
Macron ja minä -teoksessa Helena Petäistö kuvaa seikkaperäisesti
lahjakkaan nuoren poliitikon äkkijyrkästi nousevaa tietä presidentiksi: Emmanuel Macron osasi käyttää
hyväkseen Ranskassa ennen vuoden
2017 presidentinvaaleja vallinnutta sekavaa sisäpoliittista tilannetta.
Ranskan oikeisto oli hajaannuksen tilassa ja edellinen presidentti
Françoise Hollande oli töpeksinyt.

Helenan tietopohjan ja syvällisen
asioihin paneutumisen on tunnustanut suomalaisen median lisäksi
myös Ranskan valtio. Rintapielessä
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Tilaisuudessa olivat esillä teokset ”Macron ja minä” sekä
Petäistön viimeisin kirja ”Bryssel, Strasbourg, Luxemburg”

Kirjassa kuvataan myös sitä, miten
Emmanuel Macron sai luotua presidentinvaalien jälkeen Ranskan
parlamenttiin LREM -liikkeelleen
ehdottoman enemmistön. Petäistö
kertoi tilaisuudessa hauskasti myös
Emmanuel Macronin nuoruudesta,
koulunkäynnistä ja rakastumisesta
opettajaansa, nykyiseen puolisoonsa
Brigitte Macroniin.

EU:n suurten poliittisten haasteiden
selostajana. Helena osaa kirjassaan
kertoa minne mennä, missä saa parasta palvelua, mitä syödä, minne
majoittua ja mitä kannattaa käydä
katsomassa. Pikku ravintoloiden ja
bistrojen suosituslista on aivan uskomaton. Löytyypä kirjasta myös
joidenkin suosittujen belgialaisten ja
ranskalaisten ruokien reseptejä.

Macron ja minä -kirja onkin ”must”
kaikille Ranskan ystäville. Sen luettuaan ymmärtää Ranskan nuoren
presidentin uudistusten aiheuttamaa
liikehdintää. Uudistuksiahan Ranska
varmasti tarvitsee, sillä Ranskan valtionvelka on ennätyksellisen suuri.
Ranskan väkiluku on Suomen väkilukuun verrattuna noin 13-kertainen,
mutta valtionvelka on Suomen valtionvelkaan verrattuna 23-kertainen.

Teksti: Teppo Koski ja
Seppo Sihvonen
Kuvat: Seppo Sihvonen
Jutun kirjoittaja Seppo Sihvonen on
Kaarinan Cerclen puheenjohtaja ja
Suomi-Ranska -yhdistysten liiton
hallituksen jäsen ja on käynyt aiemmin Brysselissä pari kertaa, samoin
Strasbourgissa ja Luxemburgissa.
”Helena Petäistön kirjan luettuani
tuntuu, etten ole käynyt noissa kaupungeissa koskaan”, sanoo Seppo.
”Niin vähän sitä on omatoimimatkailijana ilman Petäistön opastusta
nähnyt. Kannattaa lukea Helenan
kirja, jos aiotte näihin kolmeen EU:n
keskeisimpään valtakeskukseen joskus matkustaa.”

Bryssel, Strasbourg, Luxemburg
Bryssel, Strasbourg, Luxemburg -kirja jatkaa Helena Petäistön kaupunkimatkailijan kirjasarjaa. Petäistö on
Pariisin kirjeenvaihtajana ja EU-toimittajana toimiessaan saanut näissä
kaupungeissa kulkea kymmeniä kertoja, erilaisten huippukokousten ja
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Kielten opetus alkaa ensi vuonna
jo 1. luokalla
Vuonna 2020 A1-kielen opetus alkaa kaikissa Suomen
peruskouluissa viimeistään 1. luokan keväällä. Kieltä
opettaa joko oma luokanopettaja tai kielen aineenopettaja.
Uudistuksella pyritään lisäämään kielten osaamista
Suomessa.
Vuoden vaihtumisen jälkeen jokainen suomalaislapsi opiskelee vierasta kieltä ensimmäisellä ja toisella
luokalla yhden tunnin viikossa. Opetuksessa käytetään menetelminä esimerkiksi leikkejä ja lauluja. Se, kuka
kieltä opettaa, päätetään paikallisesti kuntatasolla. Uudistuksen tarkoituksena on saada oppilaat valitsemaan ensimmäiseksi kieleksi myös
muita kieliä kuin englantia, esimerkiksi ranskaa.

- Luokanopettajilla on vahva osaaminen alkuopetuksesta, ja lisäksi jotkut heistä ovat erikoistuneet kielten
opettamiseen. Vieraan kielen osaaminen heille tulee ylioppilastutkinnosta, kertoo Karoliina Inha.
Opettajien ammattijärjestö OAJ:in
mukaan sekä luokanopettajat että
aineenopettajat suhtautuvat varhaistamiseen myönteisesti. Kielten
aineenopettajille tarjoutuu mahdollisuuksia saada lisää opetustunteja,
ja luokanopettajat voivat saada lisäkoulutusta kielten osalta.

- Kielten opetuksen varhaistamisella
tavoitellaan sitä, että oppilaat rohkaistuisivat käyttämään kieltä heti
ensimmäisistä oppitunneista lähtien ja opiskelemaan myöhemmin
useampia kieliä, kertoo projektisuunnittelija Karoliina Inha Opetushallituksesta.

Englannin kieli dominoi
Muita kieliä kuin englantia opetetaan Suomessa A1-kielenä kuitenkin vähän. Vapaaehtoisten kielten
kuten ranskan tai saksan opiskelu
on parissa kymmenessä vuodessa vähentynyt rajusti. Vuonna 1996
koululaisista 42,7 prosenttia opiskeli
kahdeksannella luokalla myös muuta
kieltä kuin englantia ja ruotsia, mutta parissa kymmenessä vuodessa

Vierasta kieltä voi opettaa luokanopettaja tai kielen aineenopettaja tai molemmat. Luokanopettaja voi
myös suunnitella opetusta yhdessä
aineenopettajan kanssa.
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B2-kielen opiskelu oli pudonnut vain
17,2 prosenttiin. Kieltenopetuksen
varhaistamisella pyritään vaikuttamaan siihen, että Suomessa opiskeltaisiin muitakin kieliä kuin englantia.

osaamisen väheneminen vaikuttaa
kielteisesti Suomen ja Saksan väliseen kauppaan.
”Tulokset kielten opettamisen varhaistamisesta nähdään oikeastaan
vasta parin kolmen vuoden kuluttua”, toteaa Pauliina Viitamies.

- Kunnilla ei kuitenkaan ole taloudellisia resursseja tarjota useampia
kieliä englannin lisäksi, eikä vanhemmillakaan ole aina halua laittaa
lastaan opiskelemaan muuta kuin
englantia. Tällöin riittävän suuria
kielten ryhmiä ei muodostu, sanoo
erityisasiantuntija Pauliina Viitamies
Opettajien ammattijärjestöstä.

Teksti ja kuva: Kaisa Paavilainen

Kielen opettaminen 1.
luokalta lähtien on ollut
mahdollista jo vuodesta
1994, mutta vuodesta 2020
lähtien varhaistaminen
koskee kaikkia Suomen
kouluja.

Pauliina Viitamies ei toivo tilannetta, jossa Suomessa ei kymmenen
vuoden päästä osata muuta kuin
”ralli-englantia”. Myös elinkeinoelämän edustajat ovat ilmaisseet OAJ:lle huolensa, että esimerkiksi saksan
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Jäsenyhdistykset
Paikallisyhdistykset

Erityisyhdistykset

Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry
Cercle franco-finlandais de Helsinki –
Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry
Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
Lahden ranskalais-suomalainen 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

