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Pääkirjoitus - Bonnes Fêtes!

V
uosi lähenee loppuaan ja 

millainen vuosi! Korona-pan-

demiaa ei voitettukaan niin 

kuin keväällä taisimme olettaa. Ar-

kinen aherrus kuitenkin jatkuu, 

pysähdymme välillä huokaamaan 

epäuskoisina, muutamme suunni-

telmiamme ja sopeudumme jälleen 

uuteen tilanteeseen. Tänä vuonna 

Turun suomalais-ranskalainen seu-

ra ehti juhlistaa 75-vuotispäiväänsä, 

mutta peräti 130 vuotta täyttänyt 

Cercle franco-finlandais de Helsinki 
ja 70-vuotias Suomen Ranskanopet-

tajain yhdistys ry joutuivat lykkää-

mään tapahtumansa ensi vuoteen. 

Ennustaisin melko tapahtumarikasta 

vuotta 2021.

Syksyn liittokokouksessa Helsingis-

sä 14.11. osa osanottajista oli läsnä 

etäyhteyden kautta, koronan tuoma 

uusi piirre sekin yhteisiin kokoontu-

misiin, joista toivoisi kuitenkin vas-

taisuudessa muodostuvan antoisia 

synergiaa luovia tapaamisia, josta 

hyötyvät ne, joiden vuoksi liitto on 

olemassa: sen jäsenyhdistykset. Liit-

tokokouksissa päätetään tärkeistä 

asioista, mutta niissä myös tavataan 

ja tutustutaan. Jälkimmäisen anti 

saattaakin kantaa hedelmää kauas-

kantoisemmin, kun ihmiset löytävät 

toisensa. Ja jos valtakunnallisuus 

sattuu kiinnostamaan paikallisuutta 

enemmän, liittokokoukset ovat se 

areena, joissa voi verkostoitua. Uusia 

ideoita ja viestinviejiä nimittäin kai-

vataan varsinkin ranskankielen kiin-

nostavuuden nostattamiseen niin 

kielivalintojaan pohtiville koululaisil-

le kuin opiskelijoillekin.   

  

Liiton hallitukseen tulee vuoden 

alusta muutoksia. Hallitusta puheen-

johtaa vastaisuudessa Ena -yhdistys-

tä edustava Risto Veltheim ja nykyi-

nen puheenjohtaja Liisa Peake siirtyy 

hoitamaan hänelle entuudestaan 

varsin tuttuja pääsihteerin tehtäviä. 

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 

Suomen ranskanopettajain yhdistyk-

sen puheenjohtaja Eija 

Raitala, Mimi Matinpalo Bouffe ry.stä 

sekä henkilöjäsen Meri Larjavaara. 



4

Liittokokouksen uutena puheen-

johtajana aloittaa Amopan puheen-

johtaja Anja-Liisa Alanko. 

Tässä Fran-Su:n vuoden toisessa ja 

viimeisessä numerossa tutustumme 

Ranskan Instituutin uuteen johtajaan 

Monsieur Stéphane Schorderet’hin, 

joka aloitti työnsä Helsingissä syk-

syllä. Henkilöhaastattelussa tavataan 

myös Sisar Helvi Pulla, joka kertoo 

työstään Ranskassa ja Suomen Tu-

russa.     

Suomalaisista Ranskassa esittelem-

me puolestaan kansainvälistä uraa 

Pariisissa luovan nuoren suomalais-

kapellimestarin Klaus Mäkelän. 

Kirjailija ja esseisti Jan Blomstedtin 

aiheena ovat ranskalaiset moralistit, 

joista hän aloittaa sarjan Fran-Su:s-

sa. Blomstedt vastaa itse myös sarjan 

kuvituksista. Tässä numerossa esitel-

lään Michel de Montaigne (1553-

1592) ja Blaise Pascal (1623-1662). 

Sarja jatkuu ensi vuoden puolella 

Fran-Su:n seuraavassa numerossa, 

jolloin vuorossa ovat Denis Diderot 

(1713-1784) ja Chamfort (1740-

1794).

Toinen Fran-Su:ssa alkava sarja on 

jäsenyhdistystemme esittely. Sen 

aloittaa Seinäjoen Suomi-Ranska 

Yhdistys. 

Liitto onnittelee lämpimästi loka-

kuussa 80-vuotissyntymäpäivään-

sä viettänyttä kanslianeuvosta ja 

SRYL:in kunniajäsentä Sinikka 

Mertanoa, jolla on ollut liiton tär-

keissä vaiheissa merkittävä rooli.

Muistamme myös Timo Reenpäätä 

(1949-2020), frankofiiliä karttakeräi-
lijää, sarjakuva-asiantuntijaa ja kirja-

kauppiasta.

Victor Hugon Kuolemaantuomitun 

viimeinen päivä (Le Dernier Jour 

d’un Condamné,

1829) on saanut uuden suomennok-

sen, jota arvioi Jarmo Kehusmaa. 

Turun suomalais-ranskalaisen seu-

ran 75-vuotisjuhlan tapahtumia ker-

taa seuran sihteeri Marja-Liisa Pyö-

li-Vainio.

Saamme myös kahden stipendiaa-

tin kuulumiset Ranskan matkoiltaan. 

Kulosaaren lukiolainen Aino Könin-

ki Helsingistä kirjoittaa ranskaksi ja 

Satu Saarinen Raision lukiosta rapor-

toi suomeksi.

Jos vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, 

ei tämä talvikaan kovin talviselta 

tunnu. Lämpimät joulun toivotukset 

ja sopeutuvaista tulevaa vuotta.

Susanna Luoto

Päätoimittaja
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Kosmopoliitti Helsingissä
Ranskan Instituutin uusi johtaja Stéphane Schorderet 
ehdottaa, että uskaltaisimme Ranskaa - ”Oser la France”.

G
eneve, Lissabon, taas Geneve, 

sitten Pariisi, Brasilia, Ottawa ja 

paluu Pariisiin, josta elokuus-

sa Helsinkiin. Stéphane Schorderet’n 

viimeisistä 29 vuodesta Ranskan 

ulkoministeriön palveluksessa vain 

kuusi on vietetty Pariisissa. 

 

Bourgognessa, Dijonissa syntynyt 

Schorderet onkin viettänyt suurim-

man osan työurastaan ulkomailla, 

jonne häntä ovat seuranneet myös 

aina vaimo ja kaksi nyt jo aikuista 

tytärtä. Helsingissä mukana on enää 

vain vaimo. Tyttäret, jotka opiskele-

vat nyt Pariisissa, ovat käyneet ulko-

mailla ranskalaista koulua, jolla on 

laaja kansainvälinen verkosto. 

-Ja erinomainen taso. Palattuamme 

Ranskaan tytöt pantiin vaikeaksi luo-

kiteltuun kouluun Pariisissa. Heidän 

mielestään koulu oli helppo.  

Isän äänessä ei ole pelkkää ylpeyt-

tä, vaikka tyttärien meriittilista on-

kin huomattava aina kielitaidosta 

(ranska, englanti, portugali, espan-

ja) nykyisiin opintoihin (oikeustiede, 

arkkitehtuuri). Schorderet’lle tyttäret 

edustavat oivaa esimerkkiä siitä, mitä 

vieraat kielet ja kulttuurit tekevät 

meille: avaavat uusia mahdollisuuk-

sia ja muokkaavat meitä yleisestikin 

avaramielisemmiksi. Eivät mitään 

huonoja markkinointivaltteja monel-

le Ranskan Instituutissa järjestettä-
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välle kurssille tai tapahtumalle. 

Oser la France

Schorderet on pohtinut ranskan kie-

len ja kulttuurin markkinointia mo-

nessa asemapaikassaan. Ottawassa 

Kanadassa hän lanseerasi kampanjan 

”Oser la France”. Se on kolmen pila-

rin malli, joka kattaa Ranskaan saa-

puvat opiskelijat, toimintaansa sinne 

perustavat tai laajentavat yritykset 

sekä valtava potentiaalinen ryhmä, 

nimittäin turistit, onhan Ranska 100 

miljoonalla turistivierailullaan yhä 

maailman ykköskohde. 

Ranskan kielen ja kulttuurin nykyi-

nen nokkamies tietää, että Ranskan 

kaunista kieltä ja loistavaa kulttuu-

ria ylistämällä hän ei päämääriinsä 

pääse. Strategia onkin vaihtunut 

kannustukseksi: uskaltakaa Ranskaa 

/ ranskaa! Ja slogania vahvistavat us-

kottavat, hyvin punnitut syyt. Sellai-

set kuten että ranskalaisissa yliopis-

toissa ei ole pakko puhua pelkkää 

ranskaa, että ranskalaisen yhteiskun-

nan toimivuus, sen infrastruktuuri, 

on yksi maailman parhaista, eikä tar-

jolla oleva osaava työvoimakaan ole 

kalleimmasta päästä Euroopassa.

Schorderet, joka oikeustieteellises-

tä valmistuttuaan työskenteli ensin 

toimittajana ennen kuin ”meni nai-

misiin diplomatian kanssa”, kiittelee 

nuoruutensa ammattia erinomaise-

na valmistavana kouluna nykyiselle 

uralleen.  

-Teen nyt niitä asioita, joista muun 

muassa aiemmin kirjoitin.

Ja kun on tehnyt toimittajan töitä 

laajalla skaalalla, niin kuin Schorderet 

muun muassa urheilutoimittajana, 

tietää aika paljon myös jalkapallos-

ta, taitoluistelusta ja ratsastuksesta. 

Kulttuurin saralla lempiaiheikseen 

hän mainitsee tätä nykyä myös mu-

siikin, elokuvan ja teatterin.

Musiikkia ja arkkitehtuuria

Ajankohtaisista Ranskaa ja Suomea 

yhdistävistä asioista Schorderet lis-

taa arkkitehtuurin ja designin sekä 

musiikin. Mutta erityisen tarkalla 

silmällä hän tarkastelee Suomen ja 

Ranskan välistä kulttuuriyhteistyö-

tä. Yli kielirajojen kahden kulttuurin 

kohdatessa millä tahansa ammat-

tisaralla syntyy aina erinomaisia 

kohtaamisia. Musiikki käyköön tällä 

kertaa loistavana esimerkkinä siitä. 

Niinpä onkin Schorderet’n vuoro ky-

syä toimittajalta:  

-Tiesittekö, että Sibelius-Akatemias-

sa kapellimestariluokalla opiskelee 

parastaikaa neljä ranskalaista?

Teksti ja kuvat: Susanna Luoto
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Klaus Mäkelä Orchestre de Paris’n 
musiikilliseksi johtajaksi

Uusi sähköistävä suomalais-ranskalaista musiikki-
sidettä koskeva uutinen kertoi, että Klaus Mäkelä on nimi-
tetty Orchestre de Paris’n musiikilliseksi johtajaksi. Nimitys 
ylsi otsikoihin Ranskan ja Suomen lisäksi kaikkialla musiik-
kimaailmassa, onhan kysymyksessä Ranskan huomattavin 
sinfoniaorkesteri, jonka maine on kansainvälinen. 

M
äkelän nimitykseen päättyi 

Orchestre de Paris’n vuo-

den kestänyt etsintä, joka 

oli käynnistynyt brittikapellimestari 

Daniel Hardingin erottua yllättäen 

tehtävästä vuoden ennen sopimuk-

sensa päättymistä.

Ranskalainen lehdistö on kommen-

toinut Mäkelän nimitystä innostu-

neesti. Le Figaron mukaan 24-vuo-

tias suomalainen on yksi niistä 

”baby-kapellimestareista”, joiden 

arvo ei kysy ikää. ”Hänen täsmällinen 

ja ekspressiivinen elekielensä, nuo-

ruuden intonsa ja johtamisensa kyp-

syys” herättivät heti innostusta, kun 

kapellimestari johti kesällä 2019 ensi 

kerran Orchestre de Paris’ta, lehti 

kirjoittaa. 

Sellististä kapellimestariksi

Klaus Mäkelä on nuoresta iästään 

huolimatta kokenut muusikko. Hän 

kasvoi ammattiin musiikkikodissa ja 

eteni suvereeniksi muusikoksi ensin 

sellistinä. Orkesterinjohtoon hänet 

vihki Jorma Panula, lukuisien suoma-

laisten johtajatähtien mestarillinen 

kouluttaja, jonka ohjausta Mäkelä on 

muistanut vuolaasti kiittää. 

Orchestre de Paris’n tuleva musiikilli-

nen johtaja on nykyisin Oslon filhar-
monisen orkesterin ylikapellimestari, 

Ruotsin radion sinfoniaorkesterin 
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päävierailija, Tapiola Sinfoniettan 

taiteellinen partneri ja Turun mu-

siikkijuhlien taiteellinen johtaja. Hän 

astuu Pariisin uuden Philharmonien 

johtajakorokkeelle musiikillisen joh-

tajan ominaisuudessa syksyllä 2022.

Myös ranskalaiset pohtivat nyt, kuin-

ka viisimiljoonainen Suomi on voinut 

tuottaa peräti imponoivan määrän 

hienoja kapellimestareita. Mikko 

Franckin toimiessa toisen eturivin 

pariisilaisorkesterin, Ranskan radion 

filharmonisen orkesterin musiikilli-
sena johtajana on suomalaisedustus 

kaupungin orkesterielämässä loista-

va. 

Ranskan France Musique-radiokana-

valla 15.11. lähetetty kahden tunnin 

mittainen radio-ohjelma Suomen 

kapellimestari-ihmeestä on kuunnel-

tavissa näistä linkeistä:

https://www.francemusique.fr/emis-

sions/au-coeur-de-l-orchestre/

le-miracle-finlandais-88734
https://podcasts.apple.com/fr/

podcast/au-coeur-de-lorchestre/

id1435002639

Teksti: Helena Tyrväinen

Kuva: Orchestre de Paris

Jan Blomstedt aloittaa sarjan 
ranskalaisista moralisteista Fran-Su:ssa

Kirjailija-kriitikko maalaa tänä päivänä 
enemmän kuin kirjoittaa. 

J
an Blomsted (s. 1952) lienee 

ranskalaisen kulttuurin harrasta-

jalle tuttu nimi. Hän on saattanut 

suomeksi niin nykykirjailijoiden (Mi-

lan Kunderan) kuin varhaisempien 

kirjailija-filosofien (Paul Valéryn ja 
Gaston Bachelardin) teoksia. Hän 

väitteli tohtoriksi aiheenaan Denis 

Diderot. 

Suuri yleisö kenties muistaa Blomst-

edtin kriitikkona, jona hän toi-

mi vuosia monessa eri lehdessä 

1970-luvulta saakka. Myös ranska-

lainen, eurooppalaisiin kirjailijoihin 

keskittynyt, Pariisista johdettu aviisi 

La Lettre Internationale julkaisi sään-

nöllisesti hänen tekstejään vuosina 

1989-1993. 

Blomstedt toimi 90-luvun lopulla 

suomen lehtorina Pariisissa. Hän on 

lisäksi kuulunut Suomen Ranskan 

Instituutin Säätiön valtuuskuntaan 

sekä instituutin hallitukseen. 

Hänen oma kirjallinen tuotantonsa 

kattaa niin kauno- kuin tietokirjoja, 
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sista viroista hän vetäytyi linnaansa 

lukemaan, mietiskelemään ja kirjoit-

tamaan.  Hänellä oli kokemusta Bor-

deauxin oikeuslaitoksesta, jossa hän 

oppi tasapainoilemaan eri näkemys-

ten välillä ja, kuten hän itse sanoi, 

olemaan luottamatta ihmisten mieli-

piteisiin. Mutta mitä hän itse ajatteli? 

joista erikseen mainittakoon esseet, 

kirjoittamalla ajatellut pohdinnat.  

Ne tulevat luonnehtimaan myös 

Fran-Su:n artikkelisarjaa, josta urke-

nee Blomstedtin aforististen yllätys-

ten myötä enemmän kuin pelkkää 

luettavaa, nimittäin ajateltavaa.    

Tänä päivänä Blomstedt soisi kut-

suttavan itseään entiseksi kirjailijak-

si ja kriitikoksi, sillä hänen päivänsä 

kuluvat nyttemmin maalatessa – ja 

useimmiten varsin kiehtovia henki-

lökuvia tutkimiensa suurten ajatteli-

joiden lailla.

Sarjan neljä moralistia ovat Michel 

de Montaigne (1553-1592), Blaise 

Pascal (1623-1662), Denis Diderot 

(1713-1784) ja Chamfort (1740-

1794). Fran-Su:n harvan ilmesty-

mistahdin vuoksi julkaisemme tässä 

numerossa kaksi ensimmäistä (Mon-

taigne, Pascal) ja vuoden 2021 en-

simmäisessä numerossa toiset kaksi.

Termi ”moraliste” on peräisin 

1600-luvulta eikä tarkoita moralisoi-

jaa, vaan ihmistä joka tutkii ”tapoja”, 

ihmisten käyttäytymistä, mutta sa-

malla omaa järkeään ja sydäntään 

tottumusten, ennakkoluulojen ja 

sattumanvaraisten havaintojen yh-

tymäkohdissa. Termiä on sovellettu 

takautuvasti Montaigneen, mutta 

myös Diderot ansaitsee Blomstedtin 

mielestä jäsenyyden tässä joukossa, 

vaikka se ei olisi akateemisen tavan 

mukaista. 

Teksti: Susanna Luoto

Kuvitus: Jan Blomstedt

Ranskalaisia moralisteja 1: Montaigne 

A
atelismiehenä Michel de Mon-

taigne (1533-1592) ei ollut 

koskaan suunnitellut itselleen 

kirjailijan uraa (hänen yhteiskunta-

luokkansa suhtautui ns. litteraattiin 

väheksyvästi), mutta saatuaan elä-

mänsä puolivälissä, nipin napin ne-

lissäkymmenissään, tarpeeksi julki-
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Tai tarkemmin: kuka hän oli?

     

Hän kutsui hapuilevia kirjoituksiaan 

”esseiksi” asettuakseen virallisten 

lajien ulkopuolelle ja tarkoitti nimi-

tyksellään lähinnä kokeenomaista 

itsetutkiskelua suhteessa vaihteleviin 

aiheisiin (J.A. Hollo ehdotti aikoinaan 

esseen suomennokseksi ”koelmaa”, 

mutta sinänsä hyvä käännös ei ot-

tanut tulta.) Oikeuden palvelijana 

ja Bordeauxin määrinä toimiessaan 

muut olivat sanelleet hänelle aiheet; 

nyt hän sai valita ne itse ja katsoa 

miten kirjoista, kokemuksista ja poh-

dinnoista sattumanvaraisesti esiin 

nousevat aiheet, hyvin erityyppiset, 

peilaisivat häntä itseään. 

Montaigne ei ollut tyytyväinen ih-

misen määrittelyyn virkansa, erityis-

tietojensa tai uskontonsa nojalla ja 

tuli huomaamaan, että ilman noita ja 

muita sidoksia ”minä” uhkasi karata 

käsistä. Se oli liukas ja vaikeasti ta-

voitettava ja tärkeäksi kysymykseksi 

tuli, pitikö hänen sopeutua aihee-

seen  vai sopeuttaa aihe itseensä. Vai 

oliko dialogi minän ja aiheen välillä 

sattumille altista keinahtelua, joka 

kyseenalaisti kaikki kiintopisteet ja 

vakaat totuudet. Jos niin oli, hän ei 

liioin voinut luottaa oman arvostelu-

kykynsä virheettömyyteen.

Kun Montaignea sanotaan skepti-

koksi, unohdetaan että hän ei suun-

nannut epäilyä kirkkoa, lakeja, sota-

laitosta tai monarkiaa vastaan. Hän 

pysyi ulkonaisesti katolisena ja antaa 

monesti tavanomaisten aristokraat-

tisten asenteiden vilahdella esiin. 

Suurin epäily kohdistuu hänen ar-

vostelukykyynsä, jonka harjoitukset 

eivät pätevöitä häntä lausumaan mi-

tään lopullista. Hänen arvostelmansa 

”todistavat” vain hänestä itsestään. 

Tai melkein.

Arvostelukyky kertoo laajemmin 

omistajansa ”moraalista”. Ei niinkään 

yhteiskuntamoraalista, jolle asiat 

lankeavat sovinnaisesti oikean ja 

väärän kategorioihin, vaan subjektin 

sekä tiedetyistä että piilevistä puolis-

ta. Tottumukset edustavat tiedettyjä 

juuria, sattumat ja yllättävät oheisa-

jatukset avaavat esseistille – kuten 

taiteilijalle kesken työn  – jonkin uu-

den, mahdollisen lähestymistavan. 

Niinpä kun Montaigne sanoo, että 

hän on usein ristiriidassa itsen-

sä, mutta ei totuuden kanssa, hän 

näyttäisi tarkoittavan sattumien 

ja mieleenjohtumien avaamia, to-

tunnaisesta poikkeavia näköaloja, 

joissa hän totuuden etsijänä kokee 
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Pascal osoitti varhain lahjakkuutta 

matematiikassa, logiikassa ja tie-

teissä. Tiede edellytti epäilyä, mutta 

hurjin epäilykausi Pascalin elämäs-

sä alkoi kun hän kääntyi uskoon ja 

liittyi ns. jansenistien lahkoon. Näin 

täyttymyksen, ainakin hetkellisesti. 

Milloinkaan hän ei juhli tai alleviivaa 

löytöjään, vaan jättää ne nopeasti 

taaksensa ja jatkaa harjoituksiaan. 

Mikään aihe, arkisinkaan, ei ole pois-

suljettu tai vähäpätöinen, jos se aut-

taa oivaltamaan jotakin itsestään ja 

ylittämään penseän arvostelukyvyn 

rajat. Jopa juoppous ja piereskely 

kelpaavat.

Montaignea ajatellaan yksinäise-

nä yksilönä linnansa tornissa. Vaik-

ka hän ei sulje mitään aihetta pois, 

hän on harvasanainen vaimostaan 

– puoliso Francoise jää vain ohime-

nevän maininnan varaan. Sen sijaan 

tiedetään, että rakkaus oli esseistille 

suuresti yliarvostettu myytti, ei mi-

tään ystävyyteen verrattuna, joskin 

täydellisiä ystävyyksiä esiintyi vali-

tettavan harvoin. Siitä hän oli varma, 

koska oli kerran menettänyt täydel-

lisen ystävän. Ja tässä hänen arvos-

telukykynsä ei horjahtanut koskaan.

Ranskalaisia moralisteja 2: Pascal

”
Minä on vihattava.” Blaise Pascal 

(1623-1662) oli äärimmäisyyksien 

mies. Ehkä hän oli juuri lukenut 

Montaignea, jonka itsekeskeisyys är-

sytti häntä suuresti. Noilla kahdella 

moralistilla oli kyllä muuten paljon 

yhteistä. Minä oli kummallekin yhtä 

ristiriitainen kuin koko maailma, ja 

ristiriidat olivat etenkin Pascalille, 

loogikolle ja paradoksalistille, innoi-

tuksen lähde, ajattelun suola.

     
Toinen sitaatti, jonka myös Montaig-

ne olisi voinut kirjoittaa: ”Ristiriita ei 

ole harhan enempää kuin ristiriidat-

tomuus on totuuden merkki.” Mis-

tä sitten totuuden tunnistaa? Joko 

väite oli tosi tai epätosi, sanoi aris-

toteelinen logiikka.1600-luvun tiede 

oli kuitenkin irtautumassa skolastii-

kasta, joka tukeutui ”aristotelismiin”. 

Matematiikan ja luonnontieteiden 

uusia käsitteitä olivat mm. ”tyhjyys” 

ja ”äärettömyys”, jotka Aristoteleelle 

olivat kuplia, sumeita epäkäsitteitä. 
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syntyi tarve  kirjoittaa kristinuskon 

puolustus – mitä vastaan? Ei vain 

jesuiittoja ja dogmiunessa uinuvaa 

valtakirkkoa vastaan. Oli käsiteltävä 

myös uuden tieteen haasteita ja uh-

kia perinnäiselle teologialle. 

     
Pascal törmäsi genrekysymykseen. 

Oliko mahdollista kirjoittaa teolo-

ginen tutkielma, joka hylkäisi koko 

vanhan kristillisen metafysiikan: 

maailman johon kuuluivat arvot, tar-

koitukset sekä johdatuksen ja har-

monian lait? Melkein kaiken paitsi 

armon. Armo oli ainoa periaate, jos-

ta Pascal piti visusti kiinni voimatta 

sillekään osoittaa sääntöjä. Pääs-

täkseen pohtimasta tutkielmansa 

metodia Pascal alkoi kirjoittaa muis-

tiinpanoja, jotka kuin huomaamatta 

kävivät keskustelua, eivät niinkään 

teologien ja uskovaisten kuin maal-

likkojen, kartesiolaisten, ”libertiinien” 

ja epäilijöiden kanssa. Nämä muis-

tiinpanot julkaistiin postuumisti ni-

mellä Pensées (Mietteitä). 

     
Mietteissä Pascalin ”metodi” alkaa 

yhä enemmän muistuttaa Montaig-

nen impressionistista ajatusvaelte-

lua, joka luotti yhtäältä tottumuk-

seen, toisaalta sattumaan. Olemme 

tottuneita järjen käyttöön ja sikäli 

olemme ”rationaalisia”, mutta tot-

tumus sokaisee meidät usein oman 

järkemme heikkouksilta ja suojaa 

järjen koetuksilta. Ihmisen suuruus, 

Pascal arvelee, ei ole vain siinä, että 

hän ajattelee, vaan pikemmin siinä, 

että hän tajuaa arvostelukykynsä 

puutteet. 

    
Tässä hän seuraa Montaignea. Järki 

on kahdesta syystä epävarma: 

1) sen kohteet ovat muuttuvia ja mo-

nimielisiä eikä 2) itse tarkastelija ole 

hetkestä hetkeen sama. Totuuteen 

päästäkseen on aina kuljettava niin 

”ulkoisten vaikutelmien kuin sisäis-

ten mielentilojen tuplasuodattimen 

kautta”. 

     
Järjen rinnalle Pascal nostaa ”sydä-

men”, joka ei tunne syitään ja on al-

tis armolle. Mutta samalla sydän on 

täynnä saastaa – ei siis yksiselittei-

sesti hyvän takuuelin. Armo vastaa 

sitä mitä Montaigne olisi kutsunut 

hyväksi sattumaksi, oivalluksen het-

keksi, kirjoitustyössä. Pascal vain laa-

jentaa hyvän sattuman koskemaan 

koko elämää, niin tietopuolista kuin 

käytännöllistä. Kaikki sattumat eivät 

ole armoa, mutta järki on yleensä ky-

vytön erottamaan armoa koetuksista 

ja maallisesta sattumasta.

     
Kristitty joutuu elämään ristiriitojen 

maailmassa ja ”kristinuskon puolus-

tus” pähkinänkuoressa olisi ehkä se, 

että kristinusko on ”ainoa uskonto”, 

joka sallii maailman vastakohtien 

yhtymisen, joskin meille tuntematto-

min tavoin. Ajatus on ongelmallinen. 

Kuvitellaan miten kävisi, jos EU julis-

taisi kristinuskon olevan ainoa Eu-

rooppaa yhdistävä tekijä. Se ei ehkä 

olisi niin hyvä ajatus. 

Teksti ja kuvitus: Jan Blomstedt
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Kahden kulttuurin Sisar Helvi
Sisar Helvi Pulla, 78, on elänyt koko elämänsä kahdessa 
kulttuurissa. Hän peri rakkauden Ranskaan jo lapsuuden-
kodistaan isältään kirjailija Armas J. Pullalta. 

T
urun tuomiokirkkoseurakun-

nassa aktiivisesti toimivan si-

sar Helvi Pullan elämästä ei ole 

puuttunut käänteitä. Koko elämän-

sä Suomessa ja Ranskassa viettänyt 

diakoni odottaa paluuta vielä jonain 

päivänä toiseen rakkaaseen kotiinsa, 

Reuillyn protestanttiseen sisaryhtei-

söön, joka sijaitsee Versailles’ssa. 

”Tarvitsemme valon lämpöä” 

-Sisar Helvi, miksi halusit diakoniksi?

-Olin hyvin aktiivinen seurakunta-

nuori Helsingin parhaassa seurakun-

nassa ainakin ajatellen kirkon nuo-

risotyötä, Helsingin Vanhankirkon 

seurakunnassa. Nuorisopappimme 

ja lehtorimme (tuolloin ei vielä ollut 

naispappeja) kouluttivat ja kasvatti-

vat meistä omilla aivoilla ajattelevia 

ja toimivia nuoria ja kaikella tällä sai-

vat meidät rakastumaan kirkkoom-

me. 

-Tästä seurakunnasta tuli todella iso 

määrä kirkon työntekijöitä ja hännän 

huippuna yksi nunnakin! Minusta 

tuli ensin kirkon työntekijä, sitten 

diakoni, kunnes lopulta luostari veti 

puoleensa. Mutta tuohon kasvatta-

miseen ja kouluttamiseen kuului, il-

man muuta, riemukasta iloa ja mm. 

myös vaelluksia mm. Saariselällä ja 

Kuusamon karhunkierroksella, jos-

sa emme, ikävä kyllä, kohdanneet 

karhua! Sain seurata, mitä kaikkea 

diakoniatyöntekijät tekivät ja tuo ih-

misten kanssa eläminen, oleminen ja 

rinnalla kulkeminen veti puoleensa. 

-Miksi muutit Ranskaan?

-Ranskan olin oppinut jo varhain, 

sillä kävin kolme vuotta ranskalaista 

lastentarhaa Helsingin Auroranka-

dulla ja siihen jatkoksi École élémen-

taire française’n. Koulu eli alkuvai-

heitaan ja sijaitsi Kaivopuistossa. Se 

oli todellinen kielikylpykoulu, opetus 

kun tapahtui ummikkoranskalaisten 

opettajien kanssa ranskaksi, eikä 

edes välitunnilla saanut puhua suo-

mea! 

-Sen jälkeen isäni, joka rakasti Rans-

kaa tiedusteli Studium Catholicumin 

dominkaaniveljiltä, mihin lähet-

tää tällainen pienen pieni tyttönen 

Ranskassa, niin, että tämä kuulisi 

vain ranskaa, mutta olisi turvatussa 

ja suojatussa olopaikassa. Ja niin tu-

lin viettäneeksi vuonna 1952 yhden 

huippukuuman kesäkuun eräässä 

dominikaanisisarten luostarikoulus-

sa Asnièrs’ssä. He hemmottelivat ja 

pitivät minusta todella hyvää huol-

ta. Se taisi olla heille aivan käsittä-

mätöntä, että joku pikkuinen tyttö 
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päätyi silloinen priorimme (luos-

tarin varajohtaja) pitkän harkinnan 

jälkeen ehdottamaan minua. Lähdin 

sairaalaamme polvet tutisten, sillä 

diakoniakurssin aikana ei juuri tutus-

tuttu käytännön harjoitteluun sairaa-

lamiljöössä.

-Muutaman kerran sairaalapappi 

mainitsi minulle tavanneensa poti-

laan, joka oli puhunut minusta ja sa-

nonut, että ”se pieni sisar” oli tullut 

tapaamaan häntä oikeaan aikaan ja 

oikeiden kysymysten kanssa. Ym-

märsin silloin olevani sillä paikalla, 

mihin Jumala on minut tahtonut. 

Myöhemmin olin kuusi vuotta erääs-

sä sairaaloistamme sairaalasielun-

hoitajana. 

-Entä toimintasi Turussa?  

-Kun minut kutsuttiin Turun tuomio-

kirkkoseurakuntaan elämään sisaren 

elämää joksikin aikaa, olin onnelli-

nen, sillä tiesin, että täällä on saatto-

hoitoa antava Karinakoti. Olen ollut 

siellä vapaaehtoisena aina siitä asti, 

kun palasin takaisin Suomeen. Nyt 

ilmestyy heidän keskelleen jostain 

Pohjan periltä. 

-Siellä syntyi kutsumukseni siihen, 

että nyt olen, kylläkin luterilainen, 

”nunna”. Ranskan kielihän on heit-

tänyt nunna-sanan aika päivää sitten 

roskikseen. Suomessa minua alkoi 

tympiä se, että diakoniatyöntekijänä 

jouduin aina vaan istumaan joka sor-

tin kokouksissa. Koska olin jo tutus-

tunut omiin sisariini Ranskassa, sa-

noin hyvästit Hangon suomalaiselle 

seurakunnalle ja suunnistin Versail-

les´hin, jossa yhteisöni pääpaikka on. 

-Millaiseksi elämä Ranskassa muo-

dostui?

-Lähdin oikeastaan tuntemattomaan 

seikkailuun, sillä luostarielämästä 

saa käsityksen vasta sitten, kun on 

itse siinä sisällä. 

-Yhteisöni on säätiössä, johon kuu-

luu n. 40 erilaista sosiaalista laitosta. 

Kun yhden Versailles´ssa sijaitsevan 

sairaalamme pappi tuli pyytämään, 

että saisi jonkun sisaren avukseen, 
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näin korona-aikaan meitä vapaaeh-

toisia ei ole Karinakodissa. 

-Olen saanut hyvin paljon tuosta va-

paaehtoistoiminnasta. Siinähän on 

koko ihmisen kirjo edessäni, kun ta-

paan potilaita. Saa olla niin antavana 

kuin saavanakin osapuolena. Mo-

ninaisia kertoja potilas on kertonut 

elämästään asioita, joista olen voi-

makkaasti saanut opetusta ja tietoa 

siitä, mitä ja mikä ihminen on. Saat-

tohoitokodit ovatkin elämän paikko-

ja eivät kuoleman! 

-Miten korona-aika on sujunut?

-Korona-aikana en pääse käymään 

Karinakodissa, mutta saan hyvin 

paljon puhelinsoittoja. Hyvää tukea 

puolin ja toisin. Tulee luettua ja ul-

koiltuakin paljon.  Olen silloin ajatel-

lut, että näin ei olisi Ranskassa. Meil-

lä on täällä tilaa ja puhdasta ilmaa, 

olemme hyvin etuoikeutettuja näissä 

asioissa!

-Tietysti tapaan tavalla jos toisella 

ystäviänikin, mutta noudatamme hy-

vin tarkkaan  koronan ”säännöksiä”. 

Käyn myös erilaisissa kokoontumi-

sissa, mm. Turun Valamon ystävien 

illoissa. 

-Entä miten Ranska näkyy toimin-

nassasi täällä?

-Tietysti, voin sanoa, rukoilen pal-

jon, kun on hyvää aikaa tähän. Olen 

onnellinen, että voin jatkaa Turun 

tuomiokirkossa ranskankielisten ves-

perien pitämistä. Ja onnekseni olen 

löytänyt YouTuben välityksellä myös 

erään katolisen pariisilaiskirkon ves-

perit, joihin näin pääsemme osallis-

tumaan. 

-Nythän tilanne Ranskassa on sellai-

nen, ettei kirkollisia toimituksia saa 

pitää. Tuossa Saint-Germain-l´Auxer-

rois´n kirkossa paikalla on vain pari 

pappia, urkuri ja kanttori, muttei siis 

yhtään seurakuntalaista. Tuomio-

kirkon vesperväki täällä on näin siis  

siellä seurakuntana!

-Itsessään elämäni tänä korona-ai-

kana ei ole kovinkaan erilaista kuin 

jos olisin Versailles´ssa. Tietysti 

eräänlainen sosiaalinen elämä puut-

tuu, kun ei voi liikkua minnekään 

kauemmaksi. Joitakin viikkoja sitten 

olin kuitenkin kertomassa eräässä 

helsinkiläiskoulussa luostarielämäs-

tä. Se oli valloittava päivä - unoh-

tumaton päivä - sillä oppilaat olivat 

ilmi selvästi kiinnostuneita ja kyseli-

vät paljon kaikenlaista.

-Nyt olen siis Turussa, mutta kuten 

usein sanon, olen lainassa tuomi-

kirkkoseurakunnassa ja hyvin to-

dennäköisesti jonain päivänä palaan 

Ranskaan jäädäkseni sinne. Emme 

sopineet tänne tullessani milloin pa-

luuni tapahtuu. Kenties jossain vai-

heessa tunnen, että nyt on se hetki. 

Tänä korona-aikana en ole voinut 

mennä yhteisööni edes niihin kah-

teen vuosittaiseen kokoontumiseen, 

joita meillä säännöllisesti on, koska 

kaikki sisaret eivät suinkaan ole Ver-

sailles´ssa. Ikävöin sisariani ja ystä-

viäni siellä.

-Onko sinulla Ranskassa yhteisössäsi 

ollut sairaalatyön ohella jokin erityi-

nen tehtävä?
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haan kirkkoon. Joululahjoja jakaes-

sa minulle oli tärkeää istua tuolissa, 

jossa oli sellainen korkea selkänoja. 

Minä siinä melkein kuninkaallisesti 

istuin! Jouluevankeliumin luin taval-

lisesti minä. 

-Entä joulut luostarissa?

-Versailles´ssa tärkeätä oli, ja kaiketi 

on edelleenkin, itse jouluun valmis-

tautuminen eli adventin aika. Joka 

lauantai-ilta vesperin jälkeen me-

nimme sisälle ja istuimme 

portailla, joiden yläpuolella riippui 

joulukranssi kynttilöineen, jotka sy-

tytettiin yksi kerrallaan ja sitten lau-

lettiin adventti- ja joululauluja.

-Versailles’n yhteisöni joulunvietos-

sa tapanamme on ollut pyrkiä siihen, 

että aattoilta on rauhallinen ja täyn-

nä joulun värejä. Yhteisessä oles-

kelutilassamme on huolella valittu 

kuusi ja koristeena oikeat kynttilät, 

jotka myös sytytetään, vaikka se pe-

riaatteessa on kiellettyä. Mutta mitä 

me siitä!

-Kuusessa on usein olkinauhoja, jot-

ka olen tehnyt erään olkikoristekirjan 

mallin mukaan. Nauhat ripustetaan 

niin, että ne lähtevät kuusen yläosas-

ta laskeutumaan alas. Siinähän on se 

symboliikka, että jouluna taivaalta 

valo, Jeesus, tulee maan päälle. 

Noita olkinauhoja olen joskus näh-

nyt myös Pariisissa Suomen suurlä-

hetystön edessä olevassa joulukuu-

sessa. 

-Oleskelutilassamme ”Jubilatéssa” 

on takka, joka puhdistetaan ja sinne 

laitetaan omatekoinen jouluseimi. 

-Olen tehnyt kaikenlaista ja ollut 

mm. priorisisaremme sihteeri! Panin 

melkoisen metelin pystyyn, kun sisar 

Evangéline sitä minulle ehdotti, sillä 

totuushan on se, että ranskan kir-

joittamisen osaamiseni on heikkoa. 

Eihän meille ranskan kielioppia sen 

kummemmin opetettu ranskalaises-

sa koulussa. Oppikoulussa minulla 

ei taas koskaan ollut ranskaa. Mutta 

Sisar Evangéline vaan nauroi ja sa-

noi, että osaan kopioida ja se riittää 

hänelle. 

-Ennen kuin tulin Turkuun, olin ol-

lut Pariisin pienyhteisössämme viisi 

vuotta. Vielä

toimiessani Pariisissa sairaalasielun-

hoitajana työskentelin lisäksi sisar 

Evangélinen sihteerinä. Hän ei anta-

nut periksi siitä tuumaakaan!

-Me teemme lähes kaikki työt itse, 

siivoamme – niin kuin kaikki muut-

kin – autamme

keittiössä, pidämme yllä vierasma-

jaamme ja pyykkäämme. Melkein 

kaikki tekevät lisäksi jotain kaunista 

käsillään meidän ”expo-vente” myy-

jäisiimme, joka on yksi elinkeinois-

tamme. Niin, ja onhan meillä pieni 

kauppakin, jossa myös myymme 

näitä kättemme tuotteita.

-Millainen oli kirjailija Armas J. Pullan 

perhejoulu? 

-Pullan perheen joulunvietoissa ei 

ollut mitään erikoista. Syötiin jou-

luruokia, jaettiin lahjoja, joskus kävi 

joulupukkikin, käytiin hautausmaalla. 

Niihin aikoihin oli vielä lunta jouluna 

ja hautausmaa kukoistuksessaan. Itse 

livistin jouluaaton hartauteen Van-
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Kerran kuitenkin kävi niin, että Jee-

sus-lapsi oli unohtunut seimestään 

ja eräs jouluyön messussamme ollut 

pikkutyttö huomasi sen. Asetelmasta 

vastaava sisar korjasi pian tilanteen 

ja toi Jeesus-lapsen paikalleen! 

-Joulupäivänä puolestaan nautimme 

jouluaterian, johon saattaa kuulua

ostereitakin jouluhalosta puhumat-

takaan! Illalla kokoonnumme laula-

maan ja avaamaan joulupaketteja. 

Yleensä lahjat annetaan koko yh-

teisölle, ei niinkään henkilökohtai-

sesti eri sisarille. Koska niitä riittää, 

avaamme lahjoja monena iltana. 

Jouluajan ohjelmaan kuuluu tietysti 

myös joulukertomus, usein sisarten 

itsensä kirjoittama ja joskus tehty 

jopa näytelmäksi!

Sisar Helvin jouluviesti
            

Que ce temps, temps de Noël, de-

vienne un temps de paix et de joie 

- comme une flamme qui brûle si-
lencieusement dans la nuit. 

Nous en avons besoin, 

d´être rechauffé par cette lumière.

Sisar Helvi Pulla

Syntymäaika ja -paikka: 19.7. 1942 

Vihti

Vanhemmat: 
Armas J. Pulla, kirjailija, piirtäjä, mo-

nipuolinen Ranskan tuntija.

Tellervo Pulla, kotiäiti.

Työhistoria:
Toiminut Ranskassa mm. kehitys-

vammaisten lasten lastenkodissa 

vapaaehtoisena, seurakunta-assis-

tenttina, luostarin priorin sihteerinä, 

Courbevois’n sairaalan sielunhoito-

työntekijänä.

Versailles’ssa pääpaikkanaan pitävän 

Reuilly’n protestanttisen sisaryhtei-

sön jäsen.

Toiminut Turun tuomiokirkkoseu-

rakunnassa vuodesta 2011 tehden 

sielunhoitajatyötä Karinakodissa ja 

toimittaen seurakunnan ranskankie-

liset ehtoopalvelukset.

SRYL-seura: Turun ranskalainen 

seura ry.

Motto: ”Eläkää ihmisiksi.”

Teksti ja kuva: Jarmo Kehusmaa
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Sinikka Mertano 80 
Suomi-Ranska -yhdistysten liiton kunniajäsen, 
kanslianeuvos Sinikka Mertano täytti 80 vuotta 8.10.2020.

S
inikka Mertanon pitkä ura yhdis-

tyksessämme alkoi 1980-luvun 

lopulla, kun Suomi-Ranska-yh-

distyksen silloinen puheenjohtaja, 

professori Tore Modeen houkutteli 

kielitaitoisen Sinikan mukaan yhdis-

tystoimintaan. Frankofoni ja franko-

fiili, oikeusoppinut ja englannin- ja 
ranskankielen maisteri, Sinikka Mer-

tano olikin oivallinen valinta yhdis-

tyksemme johtoon. Hänen hallituk-

sen varapuheenjohtajuuttaan kesti 

yli kymmenen vuotta ja sen jälkeen 

jäsenyys jatkui Srylin neuvottelukun-

nassa vielä useita vuosia. 

Yhdistyksestä liitoksi

Sinikan monipuolisen kieli- ja kult-

tuuriosaamisen sekä juridiikan tun-

temuksen ansiosta yhdistys koki mo-

nia tähän päivään asti vaikuttaneita 

muutoksia ja uudistuksia. Sinikan 

johdolla ryhdyttiin mm. rakenta-

maan uutta liittomuotoista yhdistys-

Sinikka Mertano ja Liisa 

Peake. Kuva vuodelta 2019.
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tä. Suuren sääntömuutoksen tulok-

sena Suomi-Ranska yhdistyksestä 

tuli vuonna 1997 eri puolilla maata 

sijaitsevien ”cerclien” valtakunnal-

linen kattojärjestö Suomi-Ranska 

yhdistysten liitto. Liiton viimeisin 

sääntöuudistus tehtiin keväällä 2019 

Sinikan ollessa mukana asiantuntija-

na. 

Kulttuuria ja gastronomiaa

Sinikan laajat verkostot koituivat 

myös liiton hyödyksi. Hänen toimies-

saan rehtorina Haaga-instituutissa, 

nykyisessä Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulussa järjestettiin hyvällä 

menestyksellä vuosittain erilaisia 

Ranska-tietoiskuja  koulujen opin-

to-ohjaajille. Haaga-instituutin silloi-

sen ranskanlehtorin ja gastronomi-

sen sanaston erikoistuntijan Pirkko 

Saikkosen luennot Ranskan eri maa-

kuntien ruokaperinteestä nousivat 

kestosuosikeiksi Club Lyonissa, liiton 

ja ravintola Lyonin yhteisessä Rans-

kan ystävien klubissa. 

Myös tämä lähes 20 vuotta toiminut 

klubi oli alun perin Sinikan aloittees-

ta syntynyt ranskalaisen kulttuurin ja 

gastronomian yhdistävä toiminta-

muoto, joka jatkaa edelleen samalla 

teemalla. 

Sinikan työskennellessä Helsingin 

yliopiston hallintojohtajana liitolle 

avautui lisäksi mahdollisuus järjestää 

tilaisuuksiaan ja kokouksiaan lukui-

sia kertoja Helsingin yliopiston ar-

vokkaissa puitteissa. 

Yhdistysaktiivi ja kunniajäsen 

2000-luvulle tultaessa Sinikka toimi 

Suomen Pariisissa toimivaa kulttuu-

ri-instituuttia hallinnoivan Suomen 

Ranskan instituutin säätiön hallituk-

sessa, ensin varapuheenjohtajana ja 

sitten puheenjohtajana. 

Vaativan päivätyön, monien luot-

tamustoimien, harrastusten ja per-

heenäidin roolin ohella Sinikka 

uhrasi paljon aikaa myös yhdistys-

toiminnalle. Hänen ei muisteta kos-

kaan aktiivivuosinaan olleen poissa 

kokouksista ja palavereista. Ansiois-

taan Sinikalle on myönnetty rans-

kalainen kunniamerkki Ordre du 

Mérite ja Suomen Leijonan 1. luokan 

ritarimerkki. Liiton kunniajäseneksi 

Sinikka kutsuttiin 2011.

Edellä kuvattu on vain pieni ripaus 

Sinikan aikaansaannoksista. Suo-

mi-Ranska -yhdistysten liitto  on-

nittelee lämpimästi entistä aktiivijä-

sentään ja nykyistä kunniajäsentään. 

Kiitollisina muistelemme niitä lukui-

sia vuosia, joina saimme työskennel-

lä osaavan, asioihin paneutuvan ja 

aina hyväntuulisen Sinikan kanssa.

Suomi-Ranska -yhdistysten 

liiton puolesta

Liisa Peake, 

hallituksen puheenjohtaja

Kuva: Susanna Luoto 
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Timo Reenpää 
1949-2020 

T
imo Reenpää, tunnettu karttak-

eräilijänä, sarjakuva-asiantunti-

jana ja kirjakauppiaana, kuoli 

pitkälle edenneeseen sairauteen Hel-

singin Terhokodissa 16.5.2020.  Hän 

oli syntynyt Helsingissä 26.9.1949. 

Reenpää kirjoitti ylioppilaaksi Helsin-

gin ranskalais-suomalaisesta koulus-

ta 1968 ja opiskeli Helsingin yliopis-

tossa romaanista filologiaa (ranskaa) 
ja venäjää. Työuransa hän teki Yleis-

radiossa, Kustannusosakeyhtiö Ota-

valla, Akateemisessa Kirjakaupassa 

sekä Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Ranskalaisen koulun kasvattina rans-

ka oli Reenpäälle kuin toinen äidin-

kieli, mikä johti luontevasti siihen, 

että hän käänsi 1970-luvulla usei-

ta albumeja Morrisin ja Goscinnyn 

Lucky Lukea sekä mm. Enki Bilalia ja 

André Franquinia. Jo nuorena poika-

na myös sarjakuvien piirtäminen oli 

lähellä Timon sydäntä. Reenpää oli 

tulisielu, jonka johdolla suomalainen 

sarjakuva alkoi 1970-luvulla nousta 

aallonpohjastaan kohti sitä kulttuu-

rillista asemaa, joka sillä nykyään 

on. Hän oli Suomen Sarjakuvaseu-

ran pitkäaikaisin puheenjohtaja 

(1976‒1980 ja 1986) ja hänen aika-

naan Sarjakuvaseura vakiinnutti ase-

mansa populaarikulttuurin kentällä. 

Reenpään järjestöllinen aktiivisuus 

suuntautui 2000-luvulla hänen pitkä-

aikaisimpaan liikuntaharrastukseen-

sa jōdōon, jossa hän edusti Suomea 
maajoukkueessa ja toimi vuorollaan 

kattojärjestön jōdō-vastaavana. 
Reenpää oli aiemmin 90-luvulla har-

rastanut Kendoa, jonka alkulähde on 

japanilaisessa miekkataistelussa.

Viime vuosina Reenpää oli keskei-

sessä osassa elvyttämässä Ranska-

laisen koulun entisten oppilaiden 

kerhoa Club Napoléonia, joka toimii 

Facebookissa ja järjestää myös ta-

paamisia kuukausittain.

Reenpään moninaisten kiinnostuk-

sen kohteiden joukossa oli historia, 

erityisesti sotahistoria. Kiinnostus 

historiallisiin aineistoihin ilmeni 

myös hänen keräilyharrastuksessaan, 

joka kohdistui vanhoihin Ranskan 

karttoihin; tämä oli ehkä pitkäaikai-

sin hänen kiinnostuksensa kohteista, 

koska hän alkoi kerätä karttoja jo 

1970-luvulla. Hän matkusti lomilla 

Ranskaan autollaan ja kartutti siellä 

kokoelmiaan. Nykyisessä muodos-

sa kokoelmaan sisältyy 45 karttaa 

1500- ja 1600-luvuilta, mutta sii-

hen on kuulunut myös uudempia 

1700-luvun karttoja. Kokoelma oli 

ensimmäistä kertaa esillä Ranskan 

kulttuurikeskuksessa Helsingissä v. 

1997. Viimeisessä muodossaan se 
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oli esillä Kansallisarkiston näyttely-

tiloissa syys-lokakuussa 2020. Reen-

pää ei valitettavasti itse ehtinyt näh-

dä näyttelyä, jonka avaus lykkääntyi 

keväältä syksyyn koronatilanteen 

takia, mutta hän seurasi sen valmis-

tumista viimeisiin päiviin asti.

Oli sitten kyse sarjakuvasta, härkä-

taisteluista, sikareista, orkideoista tai 

kartoista, Timo Reenpää paneutui 

syvällisesti jokaiseen harrastamaan-

sa aiheeseen todellisen aficionadon 
lailla. 

Juhani Härmä  

Juhani Tolvanen
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Victor Hugon Kuolemaantuomitun 
viimeinen päivä uutena suomennoksena

Ranskan kansalliskirjailijan Victor Hugon teoksen Kuole-
maantuomitun viimeinen päivä (Basam Books Oy, 2020) 
kustannuspäätös ja julkaiseminen uutena suomennoksena 
on upea ja kiitettävä teko.  Teoksen ajankohtaisuus ei ole 
nykymaailmastakaan hävinnyt. 

T
eoksen, jonka aiemmin on jul-

kaissut Karisto Urho Kivimäen 

suomennoksena vuonna 1917 

uudesta suomennoksesta vastaa Aki 

Räsänen.  Räsänen on varustanut tai-

dokkaan suomennoksensa selityksin 

ja ottanut mukaan teoksen vuoden 

1832 ranskankieliseen painokseen 

myös Hugon tekemän esipuheen 

hieman lyhennettynä. Suomalaisel-

le lukijayleisölle avautuu sen myö-

tä Victor Hugon humanismi sekä 

perustelut kuolemanrangaistuksen 

poistamiseksi.

Lapsuuden muiston pitkä jälki

Ollessaan vain kymmenvuotias 

Victor Hugo (1802 – 1810) kohta-

si äitinsä ja veljensä kanssa vuonna 

1812 näyn, joka ei sittemmin kos-

kaan jättänyt häntä rauhaan. Hän 

näki Espanjassa, Burgosissa, mes-

tauslavan, jolla seisoi sidottu mies.  

Lavan ympärille oli kerääntynyt ää-

nekäs kuolemaantuomittua solvaava 

väkijoukko ja tuomitulle oltiin juuri 

ojentamassa krusifiksi.

Näky jätti jälkensä Hugoon koko hä-

nen loppuelämäkseen. Kirjailijana ja 

poliitikkona hän  otti useissa yhteyk-

sissä kantaa kuolemantuomiota vas-

taan. Hugo vastusti julkisesti useita 

aikansa kuolemanrangaistuksia ja 

piti vuonna 1848 Ranskan toisen 

tasavallan lakiasäätävässä kansallis-

kokouksessa kuuluisaksi muodostu-

neen puheensa kuolemanrangais-

tusta vastaan.  Hugolle mestauslava 

on tuomarin ja timpurin valmistama 

hirviö - L’échafaud est une sorte de 

monstre, fabriqué par le juge et par 

le charpentier.

Lainsäätäjien ja tuomioistuinten 
barbaria

Hugo aloitti 27-vuotiaana vaikeim-

man ja pisimpään kestäneen taiste-

lunsa – taistelun lainsäätäjien ja tuo-

mioistuinten harjoittamaa barbariaa 

vastaan.  Kuuluisaksi muodostuva  

teos Le dernier jour d’un condam-

né à mort julkaistiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1829 ilman tekijän 

nimeä.  Kolme vuotta myöhemmin 

julkaistuun uusintapainokseen Hugo 
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liitti voimakkaasti kantaaottavan esi-

puheen, jossa hän tuomitsi yhteis-

kunnan, joka rankaisee kostaakseen 

eikä ojenna parantaakseen.  Tämä 

esipuhe oli samalla alku Hugon po-

liittiselle uralle. Esipuheen mukaan 

ottaminen uuteen suomennokseen 

oli tässäkin mielessä kustantajalta 

arvokas teko, sillä näin Hugon hu-

manistinen ihmiskäsitys tulee entistä 

syvemmin suomalaisen lukijan ulot-

tuville.  

Kidutusnäytelmä

Kuolemaantuomitun viimeinen päivä 

vie lukijan viimeisiä hetkiään elävän, 

tuomionsa toimeenpanoa odotta-

van yksilön, ajatuksiin.  Lisätäkseen 

teoksensa voimaa, Hugo valitsi us-

kaliaasti minämuotoisen kerronnan; 

teos on kirjoitettu kokonaisuudes-

saan yksikön ensimmäisessä persoo-

nassa.  Näin lukija kohtaa tuomitun 

syvimmät ajatukset tämän ollessa 

yksin vankisellissään.  

Hugo ei paljasta lukijalle syytä kuo-

lemantuomioon. Kirjan päähenki-

löstä annetaan vain niukasti tietoa. 

Mies on naimissa sekä ilmeisen luke-

nut ja sivistynyt. Hänet menettävät 

paitsi vaimo, myös äiti ja kolmivuo-

tias tyttölapsi. Rangaistus kohdistuu 

näin myös heihin.  

Ennen teloitustaan tuomittu saa vie-

lä kerran kohdata lapsensa. Tyttönen 

ei enää tunnista isäänsä - tämäkin 

side elämään on jo poikki. Hugon 

lapsena kohtaama kuolemaan tuo-

mitulle irvaileva väkijoukko on teok-

sessa niin ikään voimakkaasti läsnä. 

Kirjailija ottaa näin kantaa julkisia 

kidutusnäytöksiä vastaan, jotka eivät 

vaikuta ylentävästi kansaan, vaan yk-

sinkertaisesti päinvastoin turmelevat 

sen. Kuolemantuomiot vievät kansan 

hyveellisyyden ja sumentavat empa-

tiakyvyn.  

Kirjan autenttisuutta lisää myös se, 

että teoksen tapahtumapaikat si-

joittuvat todellisiin paikkoihin. Itse 

mestaus tapahtuu Pariisin kaupun-

gintalon edustan aukiolla ja sitä 

odottavan tuomitun selli sijaitsee 

taas varsin verisen historian omaa-

vassa Bicêtren vankilassa. Vuonna 

1792 siellä tehtiin giljotiinin ensim-

mäiset koemestaukset elävillä lam-

pailla ja kolmen kuolleen kulkurin 

ruumiilla. 

Kuolemantuomion poistaminen

Victor Hugon omatunto ja empatiaa 

korostava ihmiskäsitys on muokan-

nut ranskalaista yhteiskuntaa, joskin 

kuolemanrangaistuksen poistami-

nen kesti kauemmin kuin Hugo olisi 

varmaankaan osannut odottaa. Juuri 

valittu presidentti François Mitter-

rand sekä oikeusministerinä toimi-

nut kuolemanrangaistuksen voima-

kas vastustaja Robert Badinter saivat 

kuolemanrangaistuksen poistettua 

Ranskasta vasta vuonna 1981 viimei-

senä läntisen Euroopan maista.  Ba-

dinter, kuten Hugo ja Voltaire sekä 

muut Ranskan valistusfilosofit ennen 
heitä olivat lukeneet italialaisen Ce-

sare Beccarian vuonna 1764 julkaise-

man teoksen Dei delitti e delle pene 

(*  eli ranskaksi Des délits et des pei-

nes. Sekin alun perin vuonna 1764 
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ilman tekijän nimeä julkaistu. 

Teksti: Jarmo Kehusmaa

Kuva: BASAM BOOKS

Kirjallisuutta:

Victor Hugo: Le dernier jour d’un 

condamné suivi de Claude Gueux et 

de L’Affaire Tapner, préface de Ro-

bert Badinter, Le livre de poche clas-

sique, Librairie Générale Française, 

1989

Victor Hugo: Kuolemaantuomitun 

viimeinen päivä, Basam Books Oy, 

2020

Laura El Makki, Guillaume Gallienne: 

Un été avec Victor Hugo, Équateurs 

France Inter, 2016

Ministère de la culture et de la com-

munication: Commémorations na-

tionales 2014, Archives de France, 

2013

*)Dei delitti e delle pene on ilmes-

tynyt suomeksi Rikoksesta ja ran-

gaistuksesta Anne Koskelan sekä 

Marjaana Kempaksen toimittamana 

(suomennos Kai Heikkilä), Vankein-

hoidon koulutuskeskuksen julkaisu 

8/98, Edita.

Jäsenyhdistysten historiat
Osa I

Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry.
Perustamisvuosi 1998 

Seinäjoen Suomi-Ranska-yhdistys 

perustettiin 24.11.1998 parikym-

menen innokkaan ranskan kielen ja 

Ranskan kulttuurin harrastajan toi-

mesta. 

-Opiskeltuamme Seinäjoen Aikuis-

koulutuskeskuksessa parina talve-

na tiiviisti ranskan kieltä meistä oli 

muodostunut tiivis ryhmä. Toisena 

opiskeluvuotena saimme vielä Ope-

tusministeriöltä rahoituksen kielen 

opiskeluun Strasbourgissa, jossa vie-

timme viikon opiskellen aamupäivät. 

Iltapäivisin tutustuimme alueeseen, 

ympäröivään maaseutuun ja myös 

Baden-Badenin kaupunkiin.  Vierai-

limme viinitarhoilla , taidenäyttelyis-

sä, museoissa ja saimme tilaisuuden 

tutustua jopa meppien työympäris-

töön EU-parlamentissa, muistelee 

yhdistyksen sihteeri Anna-Maija Uit-

to.

Yhdistys- ja yhteistyöaktivismia

Jäseniä Seinäjoen yhdistyksessä on 

tällä hetkellä 40.  Jäseniksi pyritään 

saamaan erityisesti nuoria, koska, 

kuten monissa yhdistyksissä, jäsen-

kunta alkaa olla melko ikääntynyttä.  

Muutamia innokkaita nuoria on jo 
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niin kevyen kuin klassisenkin musii-

kin ystävät. Lisäksi syyskokouksensa 

yhteydessä yhdistys pitää perintei-

sesti ranskalaisen elokuvan illan. 

Urheilukulttuurin kautta yhdistys 

on saanut luotua suositun tapahtu-

man kaupunkiin. Yhdistys nimittäin 

järjestää Seinäjoen alueen muiden 

ystävyysseurojen kanssa elokuun 

kuutamolla Petanque-turnauksen 

pique-nique –tyyliin. 

Nuorten asialla

-Tehtävämme on edistää ranskalai-

sen kulttuurin ja ranskan kielen har-

rastusta alueellamme. Suomi-Rans-

ka yhdistysten liiton (SRYL) jäsenenä 

teemme yhteistyötä liittomme ja sen 

jäsenyhdistysten kanssa.  Annam-

me tukemme nuorille menestyneille 

ranskan kielen opiskelijoille kirja- tai 

rahastipendin muodossa.  Olemme 

mukana Seinäjoen lukion vaihtoyh-

liittynytkin yhdistykseen. 

Innokkuutta riittää myös virkeissä 

eläkeläisjäsenissä, jotka ovat aktiivi-

sesti mukana yhdistyksen toiminnas-

sa, harrastavat ranskan kielen opis-

kelua Kansalaisopistossa ja ovatpa 

muutamat jäsenistä osallistuneet 

jopa kielikurssille Aix-en Proven-

ce’ssa.

Yhdistys järjestää vuosittain Gour-

met-lauantain ranskalaisen päivälli-

sen muodossa.  Armoitettu kulinaris-

ti,  SRYL:in hallituksen jäsen Jarmo 

Kehusmaa on myös usein vieraillut 

Seinäjoella kertomassa  ranskalaisen 

ruuan historiasta.  

-Jarmo luo meille silloin myös asian-

mukaisen menun! Uitto lisää.

Yhdistys on tuottanut ranskalaisen 

musiikin konsertteja huomioiden 
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sa tilaisuuden toimittaja, kirjailija 

Helena Petäistön luennon Kuohuva 

Eurooppa. Illasta muodostui ennen-

näkemätön succès.  

-Kaupungintalomme valtuustosalin 

seinät eivät tahtoneet riittää innok-

kaista kuulijoista, Uitto kuvailee.

Yhdistyksen toiminnan helmiksi Uit-

to nimeää kuitenkin Ranskaan suun-

tautuneet jäsenmatkat:

-Olemme tehneet matkan yleen-

sä joka toinen vuosi, mutta nyt on 

tullut olosuhteiden pakosta taukoa. 

Pari vuotta sitten vierailimme Alsa-

cen alueella majoittuen Hunawihr’n 

kylässä. Kaiholla kuitenkin muiste-

lemme matkojemme helmeä Loiren 

laakson alueelle 2014.  Majoituimme 

siellä nimittäin aitoon satulinnaan  

Le Chateau de la Douveen pienessä 

Le Bourg-d’Irén kaupungissa ja tu-

tustuimme myös alueen muihin lin-

noihin. Lisäksi olemme matkanneet 

myös mm.  Limogen sekä Fanjeux’n 

alueille, joista myös vuokrasimme 

kokonaisen talon käyttöömme. 

Yhdistyksen sihteerin 

Anna-Maija Uiton tekstistä 

toimittanut Susanna Luoto.

Kuvat: Seinäjoen Suomi-Ranska 

Yhdistys

teistyössä Saumurin kaupungin 

oppilaitosten kanssa mm. majoit-

taen vaihtoon tulevia opettajia per-

heissämme. Haimme jopa alueiden 

kehittämisrahaa voidaksemme mat-

kustaa Saumuriin syventääksemme 

yhteistyötä kaupunkiemme ja oppi-

laitosten välillä. Valitettavasti tänä 

vuonna meille ei kuitenkaan avus-

tusta myönnetty, Uitto kertoo.

Elokuussa 2017 yhdistys järjesti yh-

teistyössä Pariisin Suomalais-rans-

kalainen koulun kanssa perheleirin 

Pariisissa asuvien perheiden lapsille 

ja vanhemmille Kuortaneen Urhei-

luopistolla. Osallistujia saapui vii-

destä perheestä ja yhteensä lapsia 

tuli kahdeksan. Leiri osoittautui niin 

mielenkiintoiseksi, että perheet jär-

jestivät vastaavan leirin Kuusamon 

maisemissa Oivangissa seuraavana 

vuonna.

Juhlavuosi, koronavuosi ja muis-
tojen vuodet

Seinäjoen Suomi-Ranska Yhdistys 

perustettiin vuonna 1998, mutta 

myöhään loppuvuodesta. Niinpä 

20-vuotispäivien vietto osui alku-

vuoteen 2019. Merkkipäivän juhla-

seminaariin vieraaksi oli saatu  yh-

distyksen puheenjohtajan Yrjänä 

Elonheimon pariisilaistunut tytär, 

meikkitaiteilija Makka Elonheimo, 

joka valotti elämäänsä  Ranskassa 

kansainvälisen suuryrityksen taiteel-

lisena johtajana ja suurperheen äiti-

nä. 

Kuluvana vuonna juuri ennen pan-

demiaa yhdistys ehti helmikuussa 

vielä toteuttaa pitkään odottaman-
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Ranskalainen viikonloppu Turussa
”Turku on Suomen Pariisi” todettiin syyskuussa Turun 
Sanomien artikkelissa, jossa kerrottiin kaupungissa teh-
dyistä elokuvafilmatisoinneista.

J
a todellakin, Pariisi ja koko Rans-

ka olivat keskiössä Turussa syys-

kuisena viikonloppuna, kun myös 

SRYL:n jäsenistöä kokoontui kau-

punkiin pitämään keväältä koronan 

vuoksi siirtynyttä kevätkokousta. 

Tilaisuuden avasi seuran puheen-

johtaja Tellervo Perälä-Brunnsberg 

ja juhlapuheesta vastasi SRYL:n liit-

tokokouksen puheenjohtaja, suurlä-

hettiläs emeritus Risto Veltheim.

Kielivalinnan viitoittamana diplo-
maatiksi

Ranskaksi pitämänsä puheen La 

France et la Finlande, à la recherche 

du bon partenariat et de la bonne 

coopération Veltheim aloitti kou-

lupoikavuosistaan. Helsingin Suo-

malaisessa Reaalilyseossa Ressussa 

koulunsa käynyt Veltheim nimittäin 

valitsi jo 10-vuotiaana itselleen tuiki 

tuntemattoman kielen ranskan en-

simmäiseksi vieraaksi kielekseen. Ja 

se imaisi hänet oitis mukaansa: sen 

soinnit, sen sanat, sen luoma atmos-

fääri.

Viisitoistavuotiaana Veltheim pääsi 

matkustamaan Ranskaan, käyttä-

mään oppimaansa kieltä, ja tutustui 

paikalliseen kulttuuriin, arkkitehtuu-
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riin ja tapoihin. Rakkaus Ranskaan 

ja ranskalaisuuteen syveni. Koulun 

jälkeen tuleva suurlähettiläs lähtikin 

opiskelemaan romaanista filologiaa, 
ranskalaista kirjallisuutta ja kulttuu-

ria. Opinnot johdattivat hänet sit-

temmin diplomaatin uralle.

EU-jäsenyys ja Nokian maailman-
valloitus 

Uransa alkuaikoina 1970- ja 80-lu-

vuilla Veltheim sai nähdä kuinka 

tuntematon hänen isänmaansa oli 

ranskalaisten keskuudessa. Pienes-

tä etäisestä valtiosta Neuvostoliiton 

naapurissa ei juurikaan ranskalai-

sessa mediassa puhuttu. Muutoksen 

tähän toi Neuvostoliiton hajoaminen 

ja keskisen Itä-Euroopan valtioiden 

vapautuminen. Myös Suomi aktivoi-

tui ja alkoi tuoda voimakkaammin 

itseään esille haluten erottautua en-

tisistä sosialistisista valtioista. Todel-

liseen vauhtiin päästiin vuonna 1995, 

kun Suomesta tuli Ruotsin ja Itäval-

lan ohella silloisen EY:n, nykyisen 

EU:n jäsen.

Nokian maailmanvalloitus teki Suo-

mea yhä tunnetummaksi: kun rans-

kalaisella oli matkapuhelin, se oli 

NOKIA. Samassa yhteydessä suoma-

lainen design alkoi kiinnostaa rans-

kalaisia. Alvar Aalto ja funktionalismi 

olivat puolestaan olleet jo kauan 

Ranskalainen viikonloppu 

jatkui juhlapäivällisillä Aboa 

Vetuksen ravintolassa, jossa 

musiikista vastasivat nuoret 

laulaja Mirjami Salminen (oik.) 

ja kitaristi Vertti Koivula (vas.). 

Salmisen isoäiti Marja Pösö 

oli myös paikalla.

SRYL:n onnittelutervehdyksen 

Helsingistä esitti liiton 

puheenjohtaja Liisa Peake.
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Tilaisuuden avasi seuran 

puheenjohtaja Tellervo Perälä-

Brunnsberg ja juhlapuheesta 

vastasi SRYL:n liittokokouksen 

puheenjohtaja, suurlähettiläs 

emeritus Risto Veltheim.

Toisen kansainvälisen nykysävel-

täjämme Magnus Lindbergin tuo-

tantoa tunnetaan niin ikään hyvin 

Ranskassa. Jorma Panulan oppilaat, 

kapellimestarit Esa-Pekka Salo-

nen, Mikko Franck, Klaus Mäkelä ja 

Susanna Mälkki on myös otettu läm-

pimästi vastaan ranskalaisen musiik-

kiyleisön keskuudessa.

Tänä päivänä Suomen koululaitok-

sen hyvä maine on alkanut kiin-

nostaa ranskalaisia yhä enenevässä 

määrin ja suomalaiset peruskoulut 

ovat saaneet runsaasti vierailijoita 

Ranskasta.

arkkitehtuurista kiinnostuneiden tut-

kimuksen ja harrastuksen kohteina. 

Musiikin lähettiläistä koululaitok-
sen menestykseen

Suomalainen musiikkielämä on saa-

nut viime vuosikymmenien aikana 

lisää tunnettuutta Ranskassa. Pa-

riisissa asuvaa suomalaissyntyistä 

säveltäjää Kaija Saariahoa monet 

saattavat jopa pitää ranskalaisena! 

Ranskan paikallinen kunnia-

konsuli Panu Routila ja Turun 

kaupunginjohtaja Minna Arve.
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lemaansa tyytyväinen ja poistui iloi-

sesti rupatellen sateiseen Turkuun.

Juhlapäivälliset

Ranskalainen viikonloppu jatkui juh-

lapäivällisillä Aboa Vetuksen ravin-

tolassa, jossa musiikista vastasivat 

nuoret laulaja Mirjami Salminen ja 

kitaristi Vertti Koivula. Kutsuvieraat 

toivotti tervetulleiksi Turun Cerclen 

varapuheenjohtaja Teppo Koski. 

Turun kaupungin tervehdyksen  toi 

kaupunginjohtaja Minna Arve ja 

Ranskan instituutin edustajana juh-

lassa puhui tiede- ja korkeakouluat-

tasea Elena Ceccarelli.  SRYL:n onnit-

telutervehdyksen Helsingistä esitti 

liiton puheenjohtaja Liisa Peake. 

Ranskan paikallinen kunniakonsuli 

Panu Routila piti puolestaan oman 

puheensa ranskaksi. Ja koska hän oli 

varsin ilahtunut Turun ranskalaisen 

seuran toiminnasta, päätti hän heti 

liittyä myös sen jäseneksi!

Turun Cerclen sihteerin 

Marja-Liisa Pyöli-Vainion 

tekstistä editoinut 

Susanna Luoto 

Kuvat: Susanna Luoto

Ranskan kieli Suomessa

Puheensa loppupuolella Veltheim 

paneutui puolestaan ranskan kielen 

asemaan Suomessa tuoden esiin 

Suomen koululaitosta koskevaa ja 

taannoin näkyvästi lehdistössäm-

mekin käsiteltyä huolestuttavaa 

asiaa: koulujen kielten opetus on 

yksipuolistumassa.  Kun niin monet 

opiskelevat vain englantia, vähenee 

ranskan, saksan, espanjan, venäjän ja 

muiden harvinaisempien kielivalin-

tojen opiskelu uhkaavasti vuosi vuo-

delta. Kulttuuriyhteyksien ylläpito, 

aito kanssakäyminen sekä kansain-

välinen taloudellinen ja kaupallinen 

toiminta tarvitsevat menestyäkseen 

yhä eri kielten ja kulttuurien tuntijoi-

ta, Veltheim painotti. 

Onnitellessaan  75-vuotiasta Tu-

run Cercleä emeritus diplomaatti ei 

unohtanut huomauttaa miten iloi-

nen hän olikaan saatuaan mahdolli-

suuden tulla Turkuun, jonka historia, 

vanhat rakennukset ja jokimaisema 

ovat häntä aina kiinnostaneet ja tuo-

vat hänen mieleensä Pariisin. 

Ja Pariisiin tunnelmiin yleisö pääsi-

kin, kun Julia Korkman säestäjänään 

Patrik Komorowski viritti ilmapiirin 

ranskalaisuuteen esittämällä niin 

vanhoja kuin uusiakin ranskalaisia 

kappaleita.  Yleisön runsaiden aplo-

dien ja encore-vaateiden seuraukse-

na saatiin vielä kuulla Julian ja Pat-

rikin debyyttiesityksenä iloinen ja 

jazzhenkinen J’ai deux amours, mon 

pays et Paris.

Runsas parikymmenpäinen semi-

naariyleisö oli kokemaansa ja kuu-
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À la découverte de la France 
Ça fait déjà presque huit mois que je suis en France. Le 
temps passe si vite ! 

A
vec le coronavirus et le confi-

nement la vie s’est un peu ra-

lentie pour moi, et il semble-

rait que je ne vais pas pouvoir voir et 

faire tout ce que je voulais. Le virus 

a complètement bousculé la fin de 
mon année ici, mais j’imagine que 

c’est ce qu’il s’est passé pour tout 

le monde. Dans tous les cas, je suis 

très contente de mes expériences en 

France.

Je peux toujours me souvenir du 

jour de mon départ. J’ai pris un 

avion avec trois autres correspon-

dantes à Londres où nous avons 

passé quatre jours. C’était sympa : 

il y avait presque 90 autres élèves 

comme moi. Avec des animateurs 

nous avons visité la ville, ce que j’ai 

toujours voulu faire. Mais après ces 

jours, la vraie aventure a commen-

cé, et nous, les élèves, sommes par-

tis dans nos pays d’échanges. Tout 

à coup je me suis retrouvée seule 

avec une correspondante que je ne 

connaissais pas, et nous avons dû 
prendre l’avion de Londres pour Pa-

ris puis de Paris pour Rennes, sans 

aide…

 

Nous sommes heureusement bien 

arrivées. J’avais déjà étudié le fran-

çais pendant sept ans mais j’ai ra-

pidement remarqué que ça ne m’a 

pas apporté grandes choses. Je ne 

comprenais pas quand on me par-

lait, j’étais abasourdie et je croyais 

que j’avais fait la plus grande erreur 

de ma vie. Maintenant quand je me 

remémore les premières semaines, 

je ne peux pas croire que je suis la 

même personne. C’est difficile de 
me rendre compte du progrès que 

j’ai fait pendant le temps que j’ai 

passé ici. Il y a toujours de nouveaux 

mots et expressions mais mainte-

nant je peux justement dire que je 

parle français. Un bon exemple est 

le fait que je n’utilise plus Google 

traduction pour écrire des textes 

comme celui-ci.

Au premier coup d’œil, la Finlande 

ressemble beaucoup à la France (au 

moins à la Bretagne, la région où je 

vis maintenant). Le paysage n’est pas 

très différent, et la météo est assez 

similaire (la pluie!), la France fait par-

tie de l’Union Européenne et il n’y a 

qu’une heure de décalage horaire. 

Mais en fait rien n’est pareil (peut-

être une explication considérable 

est aussi la différence de la ville et 

de la campagne). Leur culture est 

différente. La langue (bien-sûr) et 
les personnes ainsi que leurs atti-

tudes sont différentes. Les plantes, 

les maisons, les toilettes, la nour-

riture, les machines, les supermar-

chés, les programmes de télévision, 

les publicités… je pourrais continuer 
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la liste à l’infini. Tous les petits dé-

tails sont différents. Mais pour moi 

la plus grande différence est l’école. 

Les méthodes de travail sont dif-

férentes. En Finlande, nous utili-

sons des ordinateurs tous les jours 

alors qu’en France tout est écrit à la 

main. Ici l’école est payante, tout le 

monde n’est pas obligé de prendre 

les mêmes matières (au lycée), et le 

personnel n’est pas pareil que celui 

auquel je suis habituée.

Tout ça m’a choqué au début. Heu-

reusement ma famille d’accueil est 

la meilleure. J’ai entendu plusieurs 

histoires d’horreur sur des familles 

horribles, j’ai même des amies qui 

ont eu des mauvaises expériences 

avec les leurs. J’ai vraiment eu de la 

chance. Ils ont été patients avec moi 

et mon français. Nous avons voyagé 

en France, surtout dans la Bretagne, 

et ils m’ont appris presque tout 

ce que je sais aujourd’hui sur leur 

langue, leur culture et leur pays. J’ai 

eu la possibilité de visiter de beaux 

endroits, de rencontrer de nouvelles 

personnes et de me faire des amies, 

me développer et m’améliorer, de 

jouer au basket dans un des meil-

leurs pays d’Europe dans ce sport et 

vivre une année inoubliable grâce à 

cette super famille. 

Donc même maintenant avec le co-

ronavirus et le confinement, ma dé-

cision de faire un échange n’était 

absolument pas une erreur mais 

une des meilleures décisions que j’ai 

prises. 

Aino Köninki, le 28.4.2020

Kulosaaren yhteiskoulun lukio

Matkaraportti tiedeleiriltä 
Marseillessa ja Toulousessa

Kouluni (Raision lukio) fysiikan opettaja järjesti kolmen 
muun paikkakunnan (Mynämäki, Nousiainen, Huittinen) 
fysiikan opettajien kanssa fysiikan opiskelijoille 
tiedeleirikoulun Ranskaan. 

N
eljän opettajan lisäksi mei-

tä opiskelijoita oli matkalla 

24, kuusi opiskelijaa kultakin 

paikkakunnalta. Matkan ajankohta-

na oli 22.4. - 28.4.2019. Ensimmäiset 

kaksi päivää vietimme Marseillessa 

ja neljä viimeistä Toulousessa.

Matkamme käynnistyi maanantaina 

22.4. Turun linja-autoasemalta, mis-

tä bussi lähti kello 2.40 kohti Hel-

sinki-Vantaan lentokenttää. Perillä 

olimme hieman ennen kello 5.00. 

Tunnelma oli hyvin rauhallinen len-

tokoneeseen pääsyyn asti. Silloin 
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ymmärsi. Hän oli todella ystävällinen 

ja ymmärtäväinen. Tilaamisen yhtey-

dessä pääsimme vaihtamaan myös 

kuulumisia, kerroimme muun muas-

sa olevamme Suomesta. Loppuillan 

vietimme hostellin “olohuoneessa”, 

johon kanssamme tuli viettämään 

iltaa kaksi reppureissaajaa, toinen 

Ruotsista ja toinen Etelä-Afrikasta.

Ydinenergian 
tutkimuskeskukseen ja 
fuusiovoiman koelaitokseen

Seuraavana päivänä herätys oli kello 

6.30. Aamupala ei ollut ihmeellinen, 

lämmintä maitoa ja muroja. Omat 

astiat piti tiskata itse. Ruokailutila-

kaan ei ollut kovin suuri, joten kun 

sinne 30 hengen ryhmä sekä muita 

hostellin asukkaita yrittää samaan 

aikaan mahtua, ei siitä mitään tullut. 

Pääsin nopeasti alta pois, sillä olin 

ensimmäisten joukossa.

Päivän ensimmäisenä kohteenam-

me oli CEA Cadarache, ydinenergian 

tutkimuskeskus. Passintarkastusten 

jälkeen oppaamme tuli bussiin. Hä-

nellä oli todella vahva ranskalainen 

aksentti englannin kielessään, mutta 

pystyin ranskan osaamisen kautta 

ymmärtämään häntä hyvin - muille 

saattoi kierros tuottaa hieman vai-

keuksia. Kiersimme bussilla tutki-

muskeskuksen alueita, mutta ihan 

kaikkialle emme päässeet, sillä tut-

kimuskeskuksen alue oli kuulemma 

verrattavissa tuhanteen jalkapallo-

kenttään. 

Päivän toisena kohteena oli ITER, 

fuusiovoiman koelaitos. Olimme en-

simmäinen ryhmä Suomesta, joka 

tiesimme, että olemme todella koh-

ta Ranskassa. Lentomme lähti kello 

7.00 ja matka kesti yhteensä vaihtoi-

neen kolme tuntia ja 40 minuuttia.

Ensimmäinen etappi: Marseille

Heti ensimmäisestä askeleesta Rans-

kan maanpinnalla tiesin, että olen 

todellakin jossain muualla kuin Suo-

messa: maisemat olivat välimerelli-

set ja ilmakin tuntui erilaiselta. Meille 

oli varattu kahdeksan hengen taksi-

kyyditykset hostellille. Matkalla pää-

simme näkemään, miltä Marseille 

näyttää sekä tutustumaan Ranskan 

liikennekulttuuriin. 

Marseillessa yövyimme siis hostellis-

sa. Kaikilla matkalla olijoilla oli var-

masti ennakkoluuloja paikkaa koh-

taan, mutta pääsimme yllättymään 

positiivisesti. Huoneet olivat tilavia 

ja siistejä, toisaalta kaikki 15 poikaa 

yöpyivät samassa huoneessa, joten 

heidän oloistaan on vaikea varmasti 

puhua samoilla sanoilla. Työntekijät 

olivat ystävällisiä, vaikka eivät eng-

lantia kauheasti ymmärtäneetkään. 

Matkalla oli lisäkseni toinen ranskan 

lukija, joten pääsimme heti käyttä-

mään kieltä.

Ensimmäinen päivä kului majoittu-

miseen ja ympäristöön tutustumi-

seen. Majoittauduttamme lähdim-

me etsimään ruokapaikkaa, joka 

osoittautui hieman hankalaksi, kos-

ka melkein kaikki paikat olivat kiin-

ni. Lopulta löysimme erään pizza-

paikan. Ensimmäinen työntekijä ei 

ymmärtänyt yhtään englantia eikä 

valitettavasti myöskään ranskaam-

me, mutta toinen työntekijä onneksi 
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on ikinä käynyt siellä. Kuuntelimme 

luennon, jonka piti yksi ITER:in pää-

tutkijoista. Koska olimme fysiikan 

opiskelijoita, saimme perusteellise-

man luennon kuin yleensä kävijät 

saavat. 

Kohteiden jälkeen meille jäi paljon 

vapaa-aikaa, joten päätimme lähteä 

kiipeämään ylös kohti Marseillen 

maamerkkiä, Notre-Dame de la Gar-

de -kirkkoa. Koko matka oli jyrkkää 

ylämäkeä tai porrasta, matka kesti 

hostellilta noin 15 minuuttia. Kiipeä-

mistä hankaloitti hieman myös sade. 

Maisemat kuitenkin palkitsevat vai-

valloisen patikoinnin. 

Kolmas päivä meni pitkälti matkus-

tamiseen. Herätystä ei sinänsä ollut 

ja aamupalaakin tarjolla vain kello 

8.30 asti. Löysimme hostellin nurkan 

takaa ruokakaupan, joten päätimme 

ostaa omat aamiaistarvikkeet sieltä. 

Kello 10 lähdimme kohti rautatie-

asemaa ja pääsimme käyttämään 

kaikkia mahdollisia julkisia kulkuväli-

neitä: bussia, metroa ja raitiovaunua. 

Junamatka Marseillesta Toulouseen 

kesti noin neljä tuntia. Matkan ai-

kana kuuntelin välillä kuulutuksia, 

joista yllätyksekseni ymmärsin suu-

rimman osan.

Toinen etappi: Toulouse

Toulousessa yövyimme hotellissa. 

Emme selkeästi ymmärtäneet, mi-

hin työntekijät yrittivät meidät oh-

jata ja niin päädyimme raahaamaan 

matkalaukkujamme seitsemän ker-

rosta portaita pitkin. Vasta ylhääl-

lä huomasimme hissit. Hotellissa 

huoneemme olivat kolmen hengen 

huoneita, yksi parisänky ja sen ylä-

puolella parvi. Onneksi aamupala oli 

parempi kuin hostellissa, mutta mei-

dän lisäksi hotelliin oli tullut kaksi 

muuta kouluryhmää, joten jonotim-

me ainakin puoli tuntia ennen kuin 

pääsimme ottamaan ruokaa. 

Neljäntenä päivänä kohteenam-

me oli Airbussin tehtaat. Pääsim-



me näkemään sekä lähes val-

miita lentokoneita, että vasta 

rakennusvaiheessa olevia. Valitet-

tavasti päällemme osui ukonilma, 

joka hankaloitti niin oppaan kuule-

mista kuin ulosnäkemistä. 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä 

kohteena oli ESA:n avaruustutki-

muskeskus. Alueella oli sekä sisä- 

että ulkopuolella uskomattomia 

kohteita, kuten prototyyppi rake-

tista ja painovoiman testaamista. 

Pääsimme osallistumaanmyös esi-

tykseen, jossa istuimet olivat ma-

kuuasennossa ja kupumaisessa ka-

tossa näkyi oikeaa kuvamateriaalia 

avaruudesta.

Kohtaamisten merkitys

Vaikka tiedeleirikoulumme koh-

teemme olivat hienoja, parhaim-

man muiston kuitenkin jätti paikal-

listen kohtaaminen - oli se sitten 

ihan kiittäminen, tilaaminen tai on-

gelman selvittäminen, se, kun pää-

si käyttämään kieltä ihan oikeasti 

eikä vain oppitunnilla, oli mahta-

vaa. Olen lukenut ranskaa vasta 

kaksi vuotta, mutta silti ymmärsin 

julkisissa kulkuneuvoissa ohjekylt-

tien tekstit ja kuulutukset tai ravin-

tolassa pystyin kääntämään muille 

ruokalistat. Kyllä se tekee onnelli-

seksi, kun huomaa ahkeran työs-

kentelyn tuottavan tulosta. 

Satu Saarinen

Raision lukio
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