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Pääkirjoitus
Mitä yhteistä on ravintola Lyonilla Töölössä ja 1700-luvun 
pariisilaisella kirjallisella salongilla? 

Molemmissa maistellaan her-
kullista ruokaa, kuullaan 
puheenvuoroja kiehtovis-

ta aiheista, keskustellaan ja viih-
dytään. Joulukuun Club Lyonissa 
kuultiin sivistyshistorian dosentti, 
matemaatikko Osmo Pekosen haus-
ka esitelmä 1700-luvun ranskalaisis-
ta kirjallisista salongeista ja salon-
keja pitäneistä naisista. Ranskassa 
salonkeihin kokoontui tuolloin aika-
kauden kulttuurista kermaa kirjalli-
suuden, taiteen, tieteen ja politiikan 
aloilta. Salonkiemännät olivat rouvia, 
joilla oli edellytyksiä kutsua ihmisiä 
kotiinsa ja kestitä ranskalaisia merk-
kihenkilöitä, ulkomaisia vieraitakaan 
unohtamatta. Kirjalliset salongit oli-
vat sosiaalinen innovaatio, joka vai-
kutti eurooppalaiseen sivistykseen, 
tapakulttuuriin ja uusien ajatusten 
leviämiseen. Ennen valistuksen aikaa 
ihmiset olivat kohdanneet pikem-
minkin kirkoissa tai perhepiirissä. Oli 
ennenkuulumatonta, että naiset ja 
miehet täysin vapaasti keskustelivat 
yksityisissä salongeissa aikakauden 
vakavista kysymyksistä, kevyempiä-
kään aiheita kuten erotiikkaa unoh-
tamatta. Kaiken kukkuraksi salonkia 
johti nainen. Osmo Pekosen suo-
mentaman Roger Picardin Salonkien 
aika -kirjan mukaan Ranskan suuret 
vuosisadat eli 1600- ja 1700-luvut 
olivat naisten kulttuurin loistoaikaa, 

sillä noina vuosisatoina ranskalaiset 
ylhäisönaiset tekivät mitä halusivat. 
Vasta vallankumouksen jälkeen nai-
set palautettiin taas kodin piiriin. 

Vuosi vaihtuu pian ja Srylin ensi 
vuoden toimintaa ollaan suunnit-
telemassa. Ensi vuoden syyskuussa 
Suomi-Ranska -yhdistysten liitto 
järjestää jäsenmatkan Ranskan länsi-
rannikolle La France à la Taina -mat-
kanjärjestäjän kanssa. Matka sisältää 
vierailuja kiinnostavissa kohteissa 
sekä tapaamisia paikallisten kanssa. 
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Suositut Club Lyonit jatkuvat vuon-
na 2019, ja niissä kuullaan huippue-
sitelmöitsijöiden esitelmiä, luvassa 
on niin kirjallisuutta, musiikkia kuin 
historiaakin. Alkuvuoden ohjelma 
löytyy tämän lehden loppupuolelta. 
Vuonna 2019 Suomi-Ranska -yhdis-
tysten liitto järjestää myös vapaa-
muotoisia Rendez-vous francopho-
ne -tapaamisia eli ranskan kielen 
keskusteluiltoja, joissa niissäkin on 
eri teemoja. 2000-luvun Suomessa-
kaan ei siis edes talven pimeydessä 
tarvitse eristäytyä kodin uumeniin. 
Suomi-Ranska -yhdistysten liitolla 
on 28 jäsenyhdistystä, jotka järjes-

tävät kiinnostavaa ja hauskaa teke-
mistä. Ranskaan liittyvät tilaisuudet  
käsittelevät gastronomiaa, historiaa, 
musiikkia, kuvataiteita, elokuvaa, 
politiikkaa ja ajankohtaisia asioita. 
Seuraamalla liiton ja jäsenjärjestöjen 
tiedotusta saat tarkempaa tietoa tu-
levan vuoden ohjelmasta. Tervetuloa 
mukaan!

Hyvää joulua ja Onnellista uutta 
vuotta 2019! Joyeuses fêtes! Bonne 
Année 2019! 

Bien cordialement,
Kaisa Paavilainen, pääsihteeri

    

Ranskan länsirannikon l’art de vivre: Bordeaux, Blaye, Marennes-Oléron, Cognac 

Elämysmatka, jolla nähtävyyksien lisäksi tutustutaan paikalliseen elämänmenoon 
ja tavataan ranskalaisia työn ja vapaa-ajan puitteissa. Ruoka- ja viinikulttuuri avautuvat 

yhteisillä aterioilla, jotka on koottu paikallisista kauden ruoka-aineksista. 
Matkalle mahtuu mukaan 20 henkilöä. 

Tarkemmat ohjelma- ja hintatiedot julkaistaan tammikuussa. 
À très bientôt ! 

Uudenlainen jäsenmatka 15.–21. syyskuuta 2019 
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Ranskan suurlähettilään 
Serge Tomasin haastattelu 

Serge Tomasi on toiminut Ranskan Suomen-suurlähettilää-
nä 30.5.2017 alkaen, jolloin Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö vastaanotti hänen valtuuskirjeensä. Yhteistyö 
Suomi-Ranska-yhdistysten liiton ja suurlähettilään välillä 
käynnistyi mitä parhaimmissa merkeissä liiton 
70-vuotisjuhlaseminaarissa, jonka lähettiläs avasi. 
Pääsimme haastattelemaan Serge Tomasia ja kuulemaan, 
miten elämä Suomessa on lähtenyt käyntiin.

Serge Tomasi, Ranskan suurlähet-
tiläs, olette nyt ollut Suomessa 
miltei 1 ½ vuotta. Kuinka olette 
asettunut tänne? 

Kiitos, oikein hyvin. Residenssi on 
kaunis ja sijaitsee hyvällä paikalla lä-
hellä keskustaa, joten asettuminen 
tänne oli helppoa. Suomalaisiin on 
helppo saada kontakti, ja työhön liit-
tyvät asiat sujuvat hyvin. Perheem-
me on kaikin puolin onnellinen. 

Rooman jälkeenkin?

Ilmasto ei meitä haittaa. Vaimoni 
Marie on kotoisin Normandiasta, ja 
itse olen Vercors’sta, jota kutsutaan 
Ranskassa Pikku Lapiksi. Grenoblen 
ja Le Gapin välissä sijaitseva Vercors 
on 1000–2000 m korkeuteen kohoa-
va vuorijono.  Toisen maailmanso-
dan aikana se toimi vastarintaliik-
keen keskuksena Saksan miehitystä 
vastaan: vastarinnan tuuli puhaltaa 

edelleen vuorilla. Näen selkeän yh-
teneväisyyden Suomen kanssa, sillä 
olen aina pitänyt Suomea vastarin-
nan maana, jossa vallitsee vapauden 
ja itsenäisyyden henki. Vercorsin lail-
la Suomi osasi hyödyntää luontoaan 
puolustuksessaan. Vercors on kuin 
130 km pitkä ja 30 km leveä alus, 
kuin läpipääsemätön linnoitus. Tämä 
vastarintaliikkeen asema katkaisi 
pääsyn saksalaisilta joukoilta, jotka 
lopulta onnistuivat hyökkäämään 
ilmateitse. Vercors muistetaan yhte-
nä sodan pahimmista verilöylyistä, 
jossa siviliit kärsivät suunnattomasti, 
samoin kuin Lapissa. 

Oletteko päässeet nauttimaan 
suomalaisesta luonnosta?

Kyllä, Marie ja minä harrastamme 
vaellusta. Olemme käyneet jo kol-
me kertaa Lapissa. Lisäksi olemme 
vierailleet Raumalla, Ahvenanmaalla, 
Oulussa sekä useamman kerran 
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Srylin hallituksen puheenjohtaja 
Heidi Heinonen ja Ranskan 
suurlähettiläs Serge Tomasi.



7

Turussa ja Lahdessa. Haaveenani 
on päästä Koillis-Lappiin, Inariin ja 
Ivaloon. Lisäksi olen vieraillut mui-
den Helsingissä toimivien suurlähet-
tiläiden kanssa Itä-Suomessa Suo-
men ulkoministeriön kutsumana. 

Pakollinen kysymys : mitä pidätte 
saunasta?

En ole erityinen fani. Pidän enem-
män hammamista, sen kosteasta 
ja matalasta lämmöstä. Tosin puu-
lämmitteinen sauna on selkeästi 
miellyttävämpi kuin sähkösauna. 
Residenssin sauna on valitettavasti 
sähkölämmitteinen.

Työnne vuoksi teillä on paljon 
edustustyötä ja näette säännölli-
sesti ranskalaisen kulttuurin edus-
tajia vierailulla Suomessa. Onko 
teillä ollut mahdollisuus nauttia 
myös suomalaisesta kulttuurian-
nista?

Olen hieman turhautunut tämän 
asian suhteen, sillä kalenterini on 
hyvin täynnä ja minulla on vain vä-
hän omaa aikaa, jolloin voisin tehdä 
mitä mieleni tekee. Kun minulla on 
hieman vapaata, lähden luontoon 
vaimoni kanssa. Käymme myös 
säännöllisesti museoissa, erityisesti 
Ateneumissa. Sen ripustus on tosin 
hieman erikoinen sekoitus hyvin eri-
laisia maalauksia. Pääsalissa on häm-
mentävästi vierekkäin Simbergin 
Haavoittunut enkeli, Vlaminck ja Van 
Gogh. Käymme myös konserteissa. 
Savonlinnan oopperajuhlille emme 
ole vielä päässeet Ranskan kansal-
lispäivän juhlan takia ja AmosRex on 
vielä vierailematta.

Olette opiskellut oikeustieteitä, 
taloustiedettä valtiotieteellisessä 
ja käynyt arvostetun hallintokou-
lun ENAn. Millaisesta urasta haa-
veilitte kun olitte nuori opiskelija?

Aluksi haaveilin asianajajan urasta. 
Siihen aikaan suuri yleisen keskus-
telun aihe oli kuolemantuomion 
lakkauttaminen, joka vaikutti myös 
opintojeni valintaan. Päästyäni työs-
kentelemään käräjäoikeuteen huo-
masin päätöksenteon tuomioiden 
suhteen olevan melko systemaat-
tista ja asianajajalla olevan melko 
vähän vaikutusvaltaa. Niin kypsyi 
ajatus lähteä maailmanympärysmat-
kalle. Vuonna 1982–83 matkustin 
Neuvostoliiton ja Kiinan halki junalla. 
Maailma näytti kovin toisenlaiselta 
tuohon aikaan. Yllättäviä maailman-
politiikkaan vaikuttavia tapahtumia 
sattui matkan aikana, kuten Brezne-
vin vallan kaatuminen hänen kuol-
tuaan. Matkani jatkui kohti Japania, 
Filippiinejä ja Amerikan mannerta. 
Maailmanympärysmatka oli tärkeä 
kokemus, sillä sen aikana minulle 
valkeni, että haluan kansainvälisiin 
tehtäviin.  Matka oli varsinainen elä-
mänkoulu: kestoltaan lyhyin käymis-
täni kouluista, mutta opetukseltaan 
tärkein. Opin mm. suhteuttamaan 
asiat omaan kontekstiinsa sekä ym-
märsin, että diplomaattiura edellyt-
tää paljon kiinnostusta muita ihmisiä 
ja heidän kohtaloitaan kohtaan. Dip-
lomaattinen ura on matka itsessään. 
Myöhemmin opintojeni aikana tein 
työharjoittelun Ranskan suurlähe-
tystössä Senegalissa. Afrikka jätti mi-
nuun jälkensä, ja kiinnostus taloudel-
lisen kehityksen edistämiseen syntyi. 
Myöhemmin urani vei valtiovarain-
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ministeriöön ja ulkoministeriöön, 
ensin bilateraalisiin ja sittemmin glo-
baaleihin tehtäviin toimintakenttänä 
G8, G20 ja OCDE.  Rooman jälkeen 
päätin valita Suomeen tulon edellä 
mainituista syistä johtuen. 
 
Mitkä ovat tärkeimmät Ranskan 
ja Suomen välisen yhteistyön osa-
alueet?

Puolustus ja turvallisuus. Samalla 
ne olivat minulle syy tulla Suomeen. 
Suomen maantieteellinen sijainti 
kahdella rajalla, arktisen alueen ja 
Venäjän, tekee siitä eurooppalaises-
ta näkökulmasta katsottuna mielen-
kiintoisen valtion. Euroopan unioni 
on yhteisten arvojen varaan raken-
tuva poliittinen organisaatio. Suomi 
on sitoutunut näihin arvoihin Euroo-
pan unionin, Schengen-alueen ja eu-
roalueen jäsenenä. Vaikka joidenkin 
aiheiden suhteen maidemme nä-
kökulmat voivat poiketa toisistaan, 
puolustus ja turvallisuus yhdistävät 
meitä. 

Entä haluaisitteko kommentoida 
presidentti Macronin vierailua?

Presidentti Macronin vierailulla tur-
vallisuus- ja puolustuskysymykset 
olivat keskeisiä. Vierailullaan presi-
dentti Macron nosti esiin Lissabonin 
sopimuksen artiklan 42.7 eli keski-
näisen avunannon lausekkeen, EU:n 
interventioaloitteen sekä Euroopan 
turvallisuusarkkitehtuurin.  Kysy-
mys keskinäisestä solidaarisuudesta 
on hyvin merkittävä, sillä maailma 
on muuttunut paljon sitten vuoden 
1975 ETY-kokouksen. Macronin vie-
railun tulos on erittäin tärkeä, sillä 

vierailun yhteydessä allekirjoitettiin 
yhteinen puolustusjulistus. Suomi 
päätti lisäksi liittyä Ranskan ajamaan 
interventioaloitteeseen, ja puolus-
tusministeri Jussi Niinistö allekirjoitti 
lokakuussa maiden välistä puolus-
tusyhteistyötä koskevan puiteasia-
kirjan Ranskan puolustusministerin 
Florence Parlyn kanssa. Muistutan, 
että Euroopan interventioaloitteella, 
ja yhteisen puolustuksen hankkeella 
laajemminkin, on NATOa täydentävä 
rooli.

Vuoden aikana tasavallan presiden-
tin lisäksi Suomessa on käynyt kuusi 
ministeriä tai muuta korkean tason 
vierasta: liikenneministeri Elisabeth 
Borne,  Eurooppa-asiain ministeri 
Nathalie Loiseau, maatalousminis-
teri Stéphane Travert sekä Ranskan 
arktisten alueiden suurlähettiläs Se-
golène Royal, Ranskan perustusla-
kineuvoston ja Pariisin vuoden 2015 
ilmastokokouksen (COP21) puheen-
johtaja Laurent Fabius  ja Jacques 
Attali. 

Kuinka tärkeänä pidätte kahden-
välisiä suhteita Euroopan unionin 
valtioiden välillä?

Erittäin tärkeinä. Rooman jälkeen 
pohdin mitä tehdä. Mielessäni oli-
vat tärkeät maailmanlaajuiset kysy-
mykset, kuten ilmasto ja terveys ja 
tärkeimpänä kaikista Eurooppa ja 
sen rakentamisen jatkaminen. Siksi 
halusin käytännönläheiseen työhön, 
jossa voin edistää tärkeimpänä pi-
tämääni tehtävää. Eurooppaa ei ra-
kenneta vain Brysselissä, sitä raken-
netaan kaikissa jäsenmaissa. Suomi 



9

on sekä Euroopan raja-alueella että 
aivan sen ytimessä kuuluessaan eu-
roalueeseen. Suomen talouskasvu ja 
talousmalli tekevät siitä vielä mielen-
kiintoisemman. Euroopan unionin 
tulee puolestaan perustua kansojen 
ja valtioiden kahdenvälisiin suhtei-
siin.  

Yksi selkeä ero Suomen ja Ranskan 
suhtautumisessa on kysymys Eu-
roopan vastuusta. Kun ranskalainen 
kohtaa taloudellisen tai sosiaalisen 
ongelman, hän haluaa löytää syylli-
sen ja se on usein EU. Minusta tun-
tuu, että suomalainen puolestaan 
haluaa ratkaista ongelman eikä juu-
rikaan syytä EU:ta. 

Millä keinoilla ranskan kielen 
opettajat ja liittomme edustajat 
voivat kannustaa nuoria ja miksei 
vanhempiakin opiskelemaan rans-
kaa?

On tärkeää muistaa, ettei Rans-
kan kielen käyttö rajoitu vain man-
ner-Ranskaan vaan kattaa myös kan-
sainvälisen ranskan kielen järjestön 
OIF:n 54 jäsenmaata, joista 39:n vi-
rallinen kieli on ranska. Se avaa pää-
syn ranskankieliseen kirjallisuuteen, 
myös ranskaksi käännettyyn kirjal-
lisuuteen. Minulla on tapana sanoa, 
että frankofonia on paljon Ranskaa 
suurempi.

Miten suurlähetystö valmistautuu 
Suomen EU-puheenjohtajuuteen 
2019 toisella puoliskolla?

Autamme parhaamme mukaan mm. 
kuuden ministeritapaamisen järjes-
tämisessä. Ajankohta on merkityk-

sellinen, ja konteksti on haastava 
kansainvälisten jännitteiden takia. 
Kun valtaa yritetään saavuttaa voi-
malla, sääntöihin perustuvan yhtei-
sen Euroopan unionin rakentamisen 
tärkeys korostuu. Pidän henkilökoh-
taisesti paljon Machiavellin sitaatista 
: « ... maailmassa taistellaan kahdella 
tapaa, joko voimaan tai lakeihin tur-
vautuen... ».  Jälkimmäinen on sivili-
saation tapa, edellinen eläinkunnan 
tapa. Emmanuel Macron korosti tätä 
puheessaan ensimmäisen maail-
mansodan päättymisen 100-vuotis-
muistojuhlassa: tämän päivän on-
gelmana on ratkaista menemmekö 
voiman vai lain ja kansainvälisten so-
pimusten hallitsemaa kansainvälistä 
yhteisöä kohti. Meillä on velvollisuus 
ottaa ratkaisussamme huomioon tu-
levat sukupolvet. Ranska ja Suomi 
ovat sitoutuneita kunnioittamaan 
kansainvälistä järjestystä, joka pe-
rustuu lain, monenkeskisen järjestel-
män ja kansainvälisten sopimusten 
kunnioittamiseen. Tämä on nimen-
omaisesti Euroopan rakentamisen 
tarkoitus.

Vuodesta 2019 tulee vaikea: 
29.3.2019 Iso-Britannia eroaa EU:s-
ta, valitaan uusi Euroopan parla-
mentti, tuleva Euroopan komissio 
on toiminnassa vasta syksyllä ja isoja 
asioita, kuten tuleva talouskehys on 
päätettävä. Yhteisymmärrystä tul-
laan tarvitsemaan tulevaisuuden ra-
kentamisessa. 

Teksti: Heidi Heinonen
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Minun Ranskani:
Ranskan reunamilla, sarjakuvan ytimessä

Kirsi Kinnunen tekee suomalaista sarjakuvaa tunnetuksi 
sarjakuvan mahtimaassa Ranskassa.

”Järkevin selitys ehkä olisi, että 
olen ollut edellisessä elämässäni 
ranskalainen”, nauraa Kirsi Kinnu-

nen, sarjakuvaneuvos – conseillère 
culturelle pour la bande dessinée, 
kun häneltä kysyy mikä sai hänet 
valitsemaan ranskan – ja Ranskan. 
Ensin tuli ranska, sitten sarjakuva ja 
tämä erinomaisen hedelmällinen liit-
to on pitänyt nyt jo viidettäkymme-
nettä vuotta. 

Kielenkääntäjä-toimittajasta 
elokuvafestivaalin johtoon

Rovaniemellä 1960 syntynyt ja Jy-
väskylässä koulunsa käynyt Kinnu-
nen on ollut kiinnostunut ranskan 
kielestä niin kauan kuin muistaa.

- En muodista tai elokuvasta, 
en edes Eiffel-tornista, vaan 
nimenomaan kielestä ja rans-
kalaisista itsestään, Kinnunen 
sanoo.

Jo lukiolaisena hänellä oli ranskalai-
sia kirjeenvaihtoystäviä. Seitsemän-
toistakesäisenä Kinnunen matkusti 
ensimmäisen kerran Ranskaan. Yli-
oppilaskirjoitusten jälkeen vuonna 

1979 oli luontevaa saada lisätuntu-
maa maasta ja Kinnunen suuntasi 
Pariisiin au pariksi opiskellen samalla 
kieltä Alliance Françaisessa. 

Palattuaan kotimaahan opiskelu-
suunnitelmat olivat kirkastuneet: 
Kinnunen tahtoi paitsi  kielenkääntä-
jäksi myös toimittajaksi. Turussa si-
jaitsi kielenkääntäjänkoulutuslaitos, 
Tampereella puolestaan tiedotuso-
pinlaitos, mutta Kinnunen ei tehnyt 
siitä turhaa numeroa. Hän asui aluksi 
Turussa ja matkusti Tampereelle kol-
mena päivänä viikossa. Sama meno 
jatkui myöhemminkin, mutta toisin-
päin. Pian uudesta kotikaupungista 
Tampereelta löytyi myös työpaikka 
elokuva-alalta ja siihen liittyi vahvas-
ti ranskan kieli.

-Tampereen kansainvälisten 
lyhytelokuvajuhlien tiedotta-
ja pyysi festarille auttamaan 
80-luvun alussa, mutta niin 
siinä sitten kävi, että jäin sin-
ne lopulta aina vuoteen 2000, 
festivaalin toiminnanjohtajaksi 
päätynyt Kinnunen kertoo.

Lyhytelokuvasta ei ole pitkä matka 
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sarjakuvaan, sillä monet kriitikot 
tuntevat hyvin sen lisäksi myös sarja-
kuvan ja dokumenttielokuvan. Näin 
Kinnunen sai tulkattavakseen myös 
ranskalaisvieraita Kemin sarjakuva-
päivillä, jonne sarjakuvakriitikko, toi-
mittaja ja tietokirjailija Heikki Jokinen 
oli häntä ehdottanut. Vuosi oli 1987, 
eikä se jäänyt viimeiseksi. Kinnunen 
tutustui vuosittain yhä paremmin 
paitsi bande dessinéen tai bédén, 
niin kuin se tavataan lyhentää Rans-
kassa kuin myös sen tekijöihin. Teh-
tävät Kemissä jatkuivat aina vuoteen 
1999, jolloin Kemiin saapui myös 
ranskalainen sarjakuvataiteilija Jean 
”Jano” Le Guay, josta tuli sittemmin 
myös Kinnusen elämänkumppani. 
Ranskaan Kinnunen muutti vuonna 
2001.

Sarjakuvakulttuuri Ranskassa

Sarjakuvaa sen läheisemmin tunte-
mattomalle suomalaiselle sarjakuva 
tuo mieleen lapsuuden Aku Ankat 
ja Asterixit, mutta jos sarjakuva tu-
lee puheeksi ranskalaisten kesken, 
kirvoittaa se esille kaikkea paljon 
muutakin kuin lapsuusmuistoja. Sar-
jakuva on luonteva osa ranskalaista 
sivistystä, joskaan näin ei ole ollut 
aina. 

- Oli sarjakuva täälläkin aikoi-
naan lasten juttu, mutta sel-
vä murros tapahtui 70-luvulla 
yleisen yhteiskunnallisen va-
pautumisen vuosina. Ja ang-
loamerikkalaisesta yhteiskun-
nallisesta sarjakuvasta, mm. 
Robert Crumbista otettiin vai-
kutteita, Kinnunen kertoo.

Tänä päivänä vuonna 1973 perus-
tettu  Angoulêmen kansainvälinen 
sarjakuvafestivaali on maailman tär-
kein alan tapahtuma ja Kinnunen sen 
vakiovierailijoita. Itse hän asuu An-
goulêmestä yli 500 kilometrin pääs-
sä Pohjois-Bretagnen maaseudulla 
lähellä Morlaix’n pikkukaupunkia. 

- Paikallisella Savukoskella, 
Kinnunen kuittaa. 

Savukoski sijaitsee Lapissa ja on Suo-
men harvaan asutuin kunta. Vertaus 
on osuva esimerkki myös kääntämi-
sen suhteen, kielen kääntäminen kun 
on eritoten merkitysten kääntämistä 
ja niiden kontekstit on osattava rin-
nastaa oikein. 

Sarjakuva toimii suurelta osin dia-
login kautta ja sen kääntämisessä 
on myös omat vaateensa. Yksi en-
simmäisistä on lähinnä tekninen eli 
kuinka saada mahtumaan vuolassa-
naisempaa ranskalaista ilmaisua pu-
hekuplaan, jossa alun perin on ollut 
ykskantaan töksäyttävä suomalais-
murjaisu.

- Dialogin luontevuus ja hah-
moihin sopiva tyyli on säilytet-
tävä ehdottomasti samoina. Se 
vaatii usein paljon rohkeutta, 
kun pitää uskaltaa irrottautua 
alkuperäisestä kielestä, yli 60 
sarjakuvateosta ranskantanut 
Kinnunen toteaa.

Kääntämäänsä tekstiä Kinnunen ei 
kuitenkaan luovuta ennen kuin on 
antanut sen luettavaksi ranskalai-
selle luottokielenhuoltajalleen, joka 
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on kaiken lisäksi ammatiltaan myös 
kääntäjä.

Kinnunen kääntää paitsi suomalaista 
sarjakuvaa ranskaksi, myös mm. ar-
vostettua Le Monde Diplomatique 
–ajankohtaisjulkaisua ranskasta suo-
meksi. Siinäkin on paljon huomioo-
notettavaa. Ranskassa kirjoittaja ei 
kirjoita koskaan pelkästä aiheesta, 
vaan teksti heijastelee hänen koko 
sivistyneisyyttään.

- On tärkeää saada käännetyksi 
myös rivien väliin jäävät sävyt 
kuten esimerkiksi ironia ja sar-
kasmi, muistuttaa Kinnunen.

Suomalainen sarjakuva Ranskassa

Paitsi kääntäjä Kinnunen on ennen 
kaikkea erinomainen suomalaisen 
sarjakuvan promoottori ja suhdever-
kostojen luoja Ranskassa. Kustanta-
jienkin pakeille hän on päässyt ta-
vallista sujuvammin, kiitos tunnetun 
sarjakuvataiteilijamiehensä.  

Matka ranskalaisen kirjakaupan 
hyllylle on kuitenkin pitkä ja mut-
kikas. Kinnunen muistelee ranska-
laisen Stephane Rossen piirtämän 
ja suomalaisten Teppo Sillatauksen 
ja Mikael Gyllingin käsikirjoittaman, 
vuonna 1995-2008 Helsingin Sano-
mien NYT-liitteessä julkaistun Nai-
sen kanssa -sarjakuvan tietä Ranskan 
markkinoille. 

- Se oli ensimmäinen suu-
ri myyntiponnistukseni ja se 
vei yhteensä seitsemän vuot-
ta. Opin alan kuviot todellakin 

kantapään kautta, mutta tein 
sen ”naisen tähden”, Kinnunen 
sanoo ja hymyilee.

 
Suomalaisista nykysarjakuvataitei-
lijoista Ville Rannan, Matti Hagel-
bergin ja Tommi Musturin teoksia 
on käännetty lukumääräisesti eni-
ten hieman alle 10 albumia. Perässä 
seuraavat Marko Turunen ja Aapo 
Rapi. Vaikka suomalaisia ei toistai-
seksi ole palkittukaan Angoulêmessa 
pääpalkinnolla, niin jotain kuitenkin 
heidän menestyksestään kertoo se, 
että vuonna 2005 Ranta ja Musturi 
jakoivat toimittamillaan kokoelmilla 
festivaalin parhaan vaihtoehtoisen 
sarjakuvan palkinnon. 

Sarjakuvaa piirtävät tänä päivänä 
yhä enemmän myös naiset, joiden 
esiinmarssi alkoi jo 1990-luvulla. 
Tiina Pystynen on pitkän linjan sar-
jakuvataiteilija, jonka teokset ovat 
herättäneet ihastusta Kinnusen lähi-
piirissä. Kiinnostunut kustantajakin 
olisi, mutta julkaisuun asti ei valitet-
tavasti olla vieläkään päästy. Koska 
Pystysen albumi Jos ei lintu laula 
sinulle, laula sinä linnulle käsittelee 
elämää lyhyissä kohtauksissa van-
huuden näkökulmasta, on Kinnunen 
miettinyt nyt myös mahdollisuutta 
tarjota sitä aikakauslehdille.  

Unohtaa ei sovi tietenkään suurta 
sarjakuvataiteilijaamme Tove Jans-
sonia, jonka tuotantoa on käännet-
ty monille kielille, myös ranskaksi. 
Vuonna 2008 Muumipeikko-albumi 
(Moomin et les brigands) palkittiin 
Angoulêmen festivaalin klassikko-
sarjan pääpalkinnolla.   
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Suomalainen omaperäisyys ja 
rohkeus

Mikä suomalaisessa sarjakuvassa 
sitten vetää ranskalaisia puoleen-
sa? Kinnusen mukaan ranskalaiset 
arvostavat siinä graafisen ilmaisun 
rohkeutta ja monipuolisuutta. Suo-
malaiset sarjakuvapiirtäjät ovat ta-
vallisesti korkeasti koulutettuja ta-
kanaan opinnot parhaista taidealan 
oppilaitoksista. Heillä ei ole tradition 
painolastia niskassaan ja siksi he 
koettelevat ilmaisussaan myös aivan 
uusia rajoja. 

- Tekijät saavat suhteellisen 
edullisesti julkaistua teoksensa 
ja tämä taloudellinen riippu-
mattomuus vapauttaa heidät 

kaupallisista vaateista, jotka 
asettavat usein rajoitteita, arvi-
oi  Kinnunen.

Ranskassa sarjakuvantekijöiltä odo-
tetaan myyntivoittoja, Suomessa 
tilanne on joustavampi. Mennään 
sarjakuva, ei myyntivoitto edellä. 
Tämän riippumattomuuden ranska-
laiset tunnistavat Kinnusen mukaan 
heti.

- Yksi ranskalainen sarjakuvan-
tekijä tunnustikin minulle heti 
katsoessaan suomalaiskolle-
gansa albumia ”Jos vain uskal-
taisinkin tehdä noin.”

 
Teksti: Susanna Luoto
Kuvitus: Solja Järvenpää

•  Syntyi 1960 Rovaniemellä

•  Kielenkääntäjä, toimittaja, tulkki, sarjakuvaneuvos

•  Asuu Bretagnessa

•  Muutti Ranskaan vuonna 2001

• Ranskantaa suomalaisia sarjakuvia 

• Suomentaa Le Monde diplomatiquea, romaaneja ja tietokirjoja 

 (kaikkiaan n. 170 kirjakäännöstä)  

• Myy suomalaisten sarjakuvien julkaisuoikeuksia

• Luennoi suomalaisesta käännöskirjallisuudesta ja tulkkaa suomalaisia  

 kirjailijoita

Kääntäjä Kirsi Kinnunen:
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Topelius ja Ranska

Suomalainen suurmies Zachris Topelius sai työhönsä ideoi-
ta ranskalaisesta lehdistöstä ja kirjallisuudesta. 
Ranska-vaikutteet saivat Topeliuksen mm. kirjoittamaan 
kauhukertomuksia.

Topelius oli lehtimies, joka ihaili 
ranskalaista sivistystä, Ranskan 
tiedettä, taidetta ja ranskalais-

ten tiedonjanoa. ”Uudenaikaisen 
sivistyksen täytyy perustua yleisyy-
teen, sivistyksen tulee tulla koko 
kansan ominaisuudeksi, tämä ei kos-
ke pelkästään Ranskaa, vaan koko 
maailmaa”, hän kirjoitti. Toisaalta 
Topelius myös arvosteli ranskalais-
ten ”kopeutta ja kevytmielisyyttä”.

Vuonna 1818 oli kulunut 29 vuot-
ta Ranskan vallankumouksesta, kun 
Topelius syntyi. Vapaus, veljeys ja 
tasa-arvo olivat Ranskan kansan is-
kulauseita. Suomessa taas, osittain 
Napoleonin sotien seurauksena, 
suurvalta Venäjä oli hyökännyt Suo-
meen ja Suomesta oli tullut Venäjän 
suuriruhtinaskunta. Suomen status 
oli siis muuttunut, mutta Suomessa 
haaveiltiin kuitenkin vielä paluusta 
Ruotsiin. 

Topelius syntyi Uusikaarlepyyssä 
valistuneeseen perheeseen. Hänen 
isänsä oli lääkäri ja kansanrunouden 
kerääjä. 1830-luvulla Topelius muut-
ti Helsinkiin suorittamaan ylioppilas-
tutkintoa ja pääsi Johan Ludvig Rune-
bergin kotiin täyshoitoon ja samalla 

Runebergin isälliseen huomaan. Ru-
nebergin luona Topelius tutustui 
fennomaanien ydinryhmään, johon 
kuuluivat mm. Elias Lönnrot, J. V. 
Snellman, Fredrik Cygnaeus ja Ma-
thias Castren. 1800-luvulla elettiin 
tärkeitä hetkiä suomalaisuuden ja 
suomen kielen kehityksen kannalta. 
Vuonna 1835 Kalevalan julkaisemi-
sen ja suomalaisen kansanrunouden 
esiinnousun myötä Suomen kansan 
henkiset kyvyt saivat huomiota. 

Ylioppilaaksitulon jälkeen Zachris 
Topelius viihtyi hyvin Pohjalaisessa 
osakunnassa. Valmistuminen vii-
västyi. Hän ei halunnut lääkäriksi. 
Mutta kun Topelius oli valmistunut 
maisteriksi 1840, vastavalmistuneel-
le tarjottiin päätoimittajan paikkaa 
Helsingfors Tidningarissa. Koska isän 
ohjeisiin kuului “Ei päivääkään ilman 
riviä”, eli joka päivä oli kirjoitettava 
jotain, Zachris oli tottunut kirjoitta-
maan. Hänestä tuli lehtimies äidin 
vastustuksesta huolimatta. 

1830-luvulla uutiset ilmestyivät 
usein vanhentuneina mm. sensuu-
rin vuoksi. Mutta Topelius alkoikin 
uutisten oheen kirjoittaa keveitä pa-
kinatyylisiä kirjoituksia. Mallia hän 
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otti ranskalaisessa lehdessä nä-
kemistään viihteellisistä jatkokerto-
muksista. Topelius pystyi lukemaan 
tuoreeltaan mitä Ranskassa julkais-
tiin, sillä Helsingfors Tidningarin 
toimitukseen tuli ulkomaisia lehtiä, 
mm. Journal des débats politiques et 
littéraires. 

Kauhukertomukset Topeliuksen 
tuotannon osana eli mitä yhteistä 
on Topeliuksella ja nordic noir’lla?

Topelius tunsi hyvin mm. Victor Hu-
gon, Alexandre Dumas vanhemman 
ja Eugene Suen Pariisin mysteerit. 
Näiden kirjailijoiden moniosaisissa 
romaaneissa esiintyi alempia yhteis-
kuntaluokkia, joita ei aiemmin ollut 
kirjallisuudessa juuri kuvattu. Yhteis-
kunnallinen kritiikki oli teoksissa ver-
hoiltu jännittäviin juonenkäänteisiin, 
jotka koskettivat lukijakunnan sosi-

aalista omaatuntoa. Suomeen ran-
tautuikin kokonaan uusi lajityyppi: 
kauhuromaani.

Eräs Topeliuksen kauhukertomuksis-
ta oli ”Toholampi”, kuvaus pohjalai-
sesta lammesta, josta epätoivoinen 
sulhanen yrittää löytää kuolleen 
morsiamensa. Kauhukertomukset 
olivat samalla moralistisia tarinoita, 
joissa tosielämän kauheudet sijoitet-
tiin kuvitteellisiin ympäristöihin. Ky-
seessä oli siis jonkinlainen 1800-lu-
vun ”nordic noir” -buumi; nordic 
noirinkin sanotaan kuvaavan poh-
joismaisten hyvinvointivaltioiden 
tyynen pinnan alla piileviä sosiaalisia 
ongelmia.

Zachris Topelius, Voltaire 
ja Alexandre Dumas.
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Topelius alkoi kirjoittaa sanomaleh-
teensä myös 1800-luvun ongelmista: 
palvelusväen turvattomasta asemas-
ta, vankilaoloista, työväen kurjista 
asunnoista ja tyttöjen kouluttami-
sesta. ”On Suomi köyhä ja siksi jää 
- ellemme ole ahkeria”, totesi Tope-
lius. 

Topelius oli aikaansa edellä kiin-
nostuksessaan luontoon ja eläimiin. 
Linnut olivat hänelle tärkeitä, kuten 
voimme edelleen huomata suo-
situista Varpunen jouluaamuna ja 
Sylvian joululaulu -lauluista. Suuri 
luonnonystävä Topelius esimerkiksi 
perusti vuonna 1874 luonnonsuoje-
luyhdistys Kevätyhdistyksen, jonka 
tärkein suojelukohde olivatkin juuri 
pikkulinnut.

Toimittajana Topelius kirjoitti Hel-
singin uutisiin myös ulkopoliittisia 
yleiskatsauksia. Vuosi 1848 oli Tope-
liuksen mukaan vuosisadan tärkein 
vuosi. Silloin julkaistiin Runebergin 
runo Maamme-laulu ja isänmaan-
tunne oli Suomessa voimissaan. 
Suomen kansa pääsi täyteen sel-
vyyteen itsestään ja isänmaallisista 
tunteistaan. Topeliuksen mukaan 
Suomen kansa ei kapinoinut kuten 
ranskalaiset tai unkarilaiset. Suomi 
Äidin tuli ”vahvistaa itseään ja odot-

taa parempia aikoja”. 

Uusi ranskalainen historiantutkimus 
ja historioitsija Jules Michelet’n työ 
kiinnosti Topeliusta. Michelet’n mu-
kaan maantiedekin on historiallinen 
oppi ja historiantutkimuksessa ja 
-kirjoituksessa tulee ottaa huomioon 
kansan tavat, etniset ominaisuudet, 
maantiede ja kulttuuri. Topelius tu-
likin siihen johtopäätökseen, että 
aikakauden henki oli paremmin ta-
voitettavissa fiktion kuin historian-
kirjoituksen keinoin. Historia piti 
siis kirjoittaa romaanin kaltaisesti, 
niin että se kuvaa ihmisten elämää, 
unelmia ja intohimoja. Topelius ha-
lusi herättää henkiin Suomen kansan 
historian Välskärin kertomuksissa.

Toisin kuin maineensa jälkipolvien 
keskuudessa, Topelius oli monella 
tapaa vapaamielinen ja uudistushen-
kinen persoona. Hän mm. kannatti 
uskonnon vapautta, mutta toisaalta 
ei vapautta uskonnosta. Topelius oli 
suosittu Pohjoismaissa ja hänen sa-
tujaan on käännetty monelle kielelle.

Teksti: Kaisa Paavilainen 
prof. emerita Leena Kirstinän 
Club Lyonissa 14.11. pitämän 
esitelmän pohjalta

Ville Vallgren: 
Topelius ja lapset 
(1909).
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opetukseen erikoistumalla. Jarmo 
työskenteli pitkään Turun ranska-
lais-suomalaisessa lastentarhas-
sa kielikylpyopettajana. Helsinkiin 
siirryttyään Jarmon työmaata ovat 
olleet mm. Helsingin ranskalais-suo-
malainen koulu, Helsingin kuva-
taidelukio ja Kallion ilmaisutaidon 
lukio. Jarmo työskentelee nykyisin 
Pohjois-Helsingissä sijaitsevassa 
Suutarinkylän peruskoulussa, jossa 
ranska on monelle oppilaalle mielui-
nen oppiaine.   

Aivan erityisen rakas harrastus Jar-
molle on ranskalainen gastronomia 
ja varsinkin sen historia. Jo vuosia 
Jarmo on ollut kysytty vierailija liiton 
jäsenyhdistysten illoissa. Myös oppi-
laittensa kanssa Jarmo kokkaa mie-
lellään. Perehdyttävän esitelmän jäl-
keen osallistujat valmistavat illallisen 
Jarmon laatimien reseptien pohjalta. 
Illan menu noudattaa jonkin ranska-
laisen merkkihenkilön – usein histo-
riallisen – mielireseptejä. 

Erityisesti Turun ranskalaisen seuran 
jäsenet ovat saaneet nauttia Jarmon 
ruokailloista kadehdittavan pitkään, 
sillä siellä on kokoonnuttu kokkaa-

Akateemisten Palmujen ritarimerkki 
Jarmo Kehusmaalle

Ei ole liioiteltua sanoa, että Jarmo Kehusmaa on ranskalai-
suuden monitoimimies. Opettajantoimensa ohella Jarmolla 
on riittänyt tarmoa työskennellä myös tulkkina, kääntäjänä 
ja radio-ohjelmien ranskankielisenä dubbaajana ja lukijana.

Jarmoa voi kuulla mm. Arto Paa-
silinnan Jäniksen vuosi -kuunnel-
man ranskankielisessä versios-

sa sekä aikuisille suunnatun Parfait 
-oppikirjasarjan ranskankielisenä 
lukijana. Erittäin rakas harrastus so-
siaaliselle Jarmolle ovat Ranska-yh-
distykset, joista pisimpään hän on 
toiminut aina opiskeluvuosista al-
kaen Turun ranskalaisessa seurassa, 
ensin hallituksessa eri tehtävissä ja 
myöhemmin puheenjohtajana kym-
menkunta vuotta. Jarmo oli pitkään 
myös Suomi-Ranska -yhdistysten lii-
ton hallituksen jäsen, minkä jälkeen 
hän siirtyi liiton neuvottelukunnan 
jäseneksi. Jarmo toimii aktiivisesti 
myös Helsingin ranskalais-suomalai-
sessa yhdistyksessä, jonka johtokun-
nan jäsen hän on. 

Valmistuttuaan filosofian maisteriksi 
Turun yliopistosta ranska pääainee-
naan Jarmolla oli jo takanaan pitkä 
ura opetustehtävissä niin perus-
kouluissa, lukioissa kuin työväen- ja 
kansalaisopistoissa. Jarmo on myös 
hankkinut runsaasti lisäpätevyyttä 
osallistumalla lukuisiin täydennys-
koulutuksiin niin Suomessa kuin 
muuallakin, mm. lasten kielikylpy-
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aa upea ranskalais-suomalainen il-
lallinen niin Jarmon kuin Suomenkin 
kunniaksi. Jarmo oli todella ansain-
nut tämän huomionosoituksen. 

Félicitations, Jarmo!

Teksti: Liisa Peake

maan jo vuodesta 1994 lähtien Jar-
mon toimiessa chefinä. Turun rans-
kalainen seura palkittiinkin v. 2016 
liiton neuvottelukunnan julistaman 
Ystävyysseurateko-kilpailun voittaja-
na juuri pitkään jatkuneiden, moni-
puolisesti ranskalaista gastronomiaa 
esittelevien ruokailtojensa ansiosta. 
Jarmo on toiminut myös pitkään lii-
ton Club Lyon -iltojen gastronomi-
sena neuvonantajana ja ideoijana. 

Kun Akateemisten Palmujen rita-
rimerkki ojennettiin ansioituneelle 
Jarmolle Suomen 100-vuotisjuhla-
vuoden maaliskuussa 2017 Ranskan 
suurlähetystössä, seurasi seremoni-

Akateemisten Palmujen 
ritarimerkin 21.3.2017 saanut 
Jarmo Kehusmaa vierellään 
Suomen AMOPA-yhdistyksen 
puheenjohtaja Claude Anttila 
sekä suurlähettiläs Serge 
Mostura. 
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Elokuvia ja Napoleonin ajan 
ruokakulttuuria

Joensuu on kaunis pohjois-karjalainen kaupunki, jossa on 
asukkaita noin 76 000. Kaupunki sijaitsee  Saimaan Pyhä-
selän rannalla Pielisjoen suulla. Tiesitkö, että Joensuu on 
myös aktiivinen Ranska-harrastuksen keskus?

Joensuun suomalais-ranskalainen 
yhdistys järjestää mm. elokuva-
näytöksiä, lukupiirejä ja luentoja. 

Yhdistys myös osallistuu Joensuun 
kansainvälisille ystävyysmessuille 
leipomalla ranskalaisia leivonnaisia 
kuten tartes aux pommes, pissala-
dières, tarte aux mendiants ja maca-
rons myytäväksi. Joensuun kansain-
välisille ystävyysmessuille osallistuu 
vuosittain viitisentoista joensuulaista 
ystävyysseuraa - tänä vuonna jo 30. 
kertaa. 

Ranskalaisen elokuvan viikko 
Joensuussa

Yksi Joensuun suomalais-ranskalai-
sen yhdistyksen toimintamuodois-
ta on Ranskalaisen elokuvan viikko 
maaliskuussa frankofoniapäivän 

aikoihin. Suositulla elokuvaviikolla 
yhdistyksen valitsemia elokuvia näy-
tetään paikallisessa elokuvateatteri 
Kino Tapiossa. Tapahtuman yhteis-
työkumppaneina ovat Ranskan ins-
tituutti, Pohjois-Karjalan alueellinen 
elokuvayhdistys sekä KAVI. Rans-
kalaisen elokuvan viikkoa vietettiin 
maaliskuussa 2018 järjestyksessä jo 
kolmattatoista kertaa.

Elokuvaviikon julisteen on 
suunnitellut graafikko Leea 
Wasenius, joka on myös Jo-
ensuun yhdistyksen 
johtokunnan varajäsen.
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”Ohjelmistoon pyrimme valitsemaan 
uutuuselokuvia, joita ei ole aiemmin 
esitetty Suomessa, saati sitten Joen-
suussa, sekä yhden tai kaksi klassik-
koelokuvaa. Tänä vuonna ohjelmis-
tossa oli mm. Polina, danser sa vie, 
Barbara, Victoria ja Rodin -elokuvat. 
Klassikoista mukana olivat Jean-Luc 
Godardin Masculin Féminin ja Max 
Ophülsin Madame de…/Kultaiset 
korvarenkaat”, kertoo Joensuun suo-
malais-ranskalainen yhdistyksen pu-
heenjohtaja Pirjo Passoja. ”Samaan 
aikaan Joensuun pääkirjastossa jär-
jestettiin elokuvaviikkojen julisteiden 
näyttely. Elokuvajulistenäyttelyssä 
oli esillä graafikko Leea Waseniuk-
sen suunnittelemia julisteita 13 vuo-
den ajalta”, kertoo Passoja.
   

”Lisäksi ranskalaisen kirjallisuuden 
lukupiiri toi näyttelyssä esille rans-
kankielisen maailman kirjallisuutta 
mm. Pierre Lemaîtren Näkemiin tai-
vaassa/Au revoir là-haut, Joël Dic-
kerin Totuus Harry Quebertin tapa-
uksesta/La Vérité sur l’affaire Harry 
Quebert, Alain Mabanckoun Pikku 
Pippuri/Petit Piment, Maylis de Ke-
rangalin Réparer les vivants/Hauda-
taan kuolleet, paikkaillaan elävät ja 
Paola Piganin Älä astu sieluuni ken-
gät jalassa/N’entre pas dans mon 
âme avec tes chaussures. Osa johto-
kuntamme jäsenistä oli kirjoittanut 
näyttelyyn arvionsa suosikkiteoksis-
taan”, kertoo Pirjo Passoja.

Napoleonin ajan ruokakulttuuria 
à la Jarmo Kehusmaa

Myös ranskalainen ruokakulttuuri 
kiinnostaa Pohjois-Karjalan yhdis-
tyksessä. Varsinainen kevään koho-
kohta tapahtui huhtikuussa 2018, 

Iloiset kokit.
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kun Joensuun suomalais-ranska-
laiseen yhdistykseen saatiin vieraaksi 
ranskalaisen gastronomian asian-
tuntija Jarmo Kehusmaa. 

”Tunsimme Jarmon jo keväältä 2017, 
jolloin hän luennoi meille Lorrainen 
alueen ruokakulttuurista”, Passoja 
kertoo, ”silloin teimme parinkymme-
nen hengen voimalla aterian alku-
paloista jälkiruokaan”. Tapahtuman 
jälkeen tuli useita kyselyjä uudesta 
kokkailulauantaista. Onneksemme 
saimme Jarmon uudelleen Joensuu-
hun viime keväänä.”

Jarmon suunnittelema ateria eli Dat-

tes au Brie de Meaux, Velouté de car-
rottes au Brillat-Savarin, Poulet Ma-
rengo avec des haricots à la poulette 
et des petits pois à la bourgeoise, 
Poires au miel et au safran, Gaufret-
tes Valençay edusti hyvin 1800-lu-
vun alun ranskalaista ruokakulttuuria 
ja osallistujat toteuttivat sen taidok-
kaasti. Ateria nautittiin yhdessä hil-
peässä seurassa Bourgognen viinien 
ja jälkiruoka mandarine Napoléonin 
kera. Samalla Jarmo Kehusmaa ker-
toi innostavasti Napoleonista ja Na-
poleonin ajan ruokakulttuurista.

”Tuhannet kiitokset Joensuun suo-
malais-ranskalaisen yhdistyksen ja 
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kaikkien kokkailijoiden puolesta 
Jarmolle hauskasta, herkullisesta ja 
antoisasta Napoleonin ajan kokkai-
lupäivästä. Toivottavasti yhteistyö 

jatkuu taas ensi vuonna!”, sanoo Pir-
jo Passoja tyytyväisenä.

Teksti: Kaisa Paavilainen ja 
Pirjo Passoja

•  Ranskalaisen elokuvan viikko maaliskuussa 

• Keväisin yhdistys jakaa diplomin ja kirjapalkinnon parhaalle A- ja 

 B-kielen ranskan yo-kirjoittajalle 

• Sini Sovijärven luento ”Kieliohjelmien kultakaudesta historiasarjoihin”   

• Riikka-Maria Pöllän esitelmä ”Kaksi eliittikaunotarta ja täydelliseksi  

 hiottu ulkoasu Ludvig XIV:n Pariisissa. Madame de Sévigné & Ninon 

 de Lenclos”. Esitelmät järjestettiin yhteistyössä Joensuun   

 pääkirjaston kanssa. 

• Beaujolais Nouveau -ilta marraskuussa.

Tapahtumia Joensuun suomalais-ranskalaisessa 
yhdistyksessä vuoden 2018 aikana:
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latinasta kehittynyt romaaninen 
kieli kuten ranskakin. Oksitaani on 
ranskan kieltä lähempänä klassista 
latinaa ja siinä on vähemmän ger-
maanista vaikutusta kuin ranskassa. 
Oksitaanin kulttuurillinen historia 
ulottuu vähintään yhtä kauas kuin 
ranskankin. Alun perin nimenomaan 
ranska sai kulttuurillisia vaikutteita 
oksitaanista, erityisesti 1100-luvulta 
alkaen.

Oksitaania kutsutaan varsin usein 
”provensaaliksi”, vaikka provençal 
oikeastaan on Provencen alueen kie-
li, siis eräs oksitaanin murteista. Mui-
ta murteita ovat esimerkiksi gascon 
ja lengadocian. Viime mainittu on 
ranskaksi languedocien, ja tämä vie 
ajatukset sujuvasti Languedocin seu-
tujen kautta termiin ”langue d’oc”.

Jaottelu kyllä-sanan mukaan: lan-
gue d’oc, langue de si ja langue 
d’oïl

Nimitys ”langue d’oc” perustuu ro-
maanisten kielten jaotteluun, johon 
löytyy viittaus jo esimerkiksi Danten 
De vulgari eloquentia -teoksesta 

Nobel-runoilija Mistral ja muita ranskalaisia 
oksitaaninkielisiä kirjailijoita

Kaikki ranskalaiset kirjailijat eivät kirjoita teoksiaan rans-
kaksi, vaan myös esimerkiksi oksitaaniksi. Vaikka kirjalli-
suuden Nobel on myönnetty Ranskaan oksitaaninkielises-
tä teoksesta, ei tällä kielellä laadittuja teoksia Suomessa 
juuri tunneta. 

Oksitaaninkielisellä kirjallisuudel-
la on yli tuhatvuotinen historia

Kuuluisimpia oksitaanisen kulttuurin 
edustajia ovat eittämättä 1100- ja 
1200-luvuilla eläneet trubaduurit. 
Oksitaani on kuitenkin muutakin 
kuin aatelista rakkauslyriikkaa. Esit-
telen tässä jutussa ranskalaisia oksi-
taaninkielisiä kirjailijoita, joista olen 
valinnut neljä 1600-luvulta alkaen 
nykypäiviin saakka ja yhden kun-
kin teoksista. Valinnat olen tehnyt 
omien mieltymysteni mukaan kor-
puksesta, jonka tunnen sangen hy-
vin, nimittäin omasta kirjahyllystäni. 
Käsittelen kirjailijat aikajärjestykses-
sä, ja kerron samalla jokaiseen teok-
seen tai sen tekijään liittyvän oma-
kohtaisen tarinan tai muun pienen 
jutun. Ennen varsinaiseen aiheeseen 
siirtymistä lienee paikallaan tuoda 
esille muutamia oksitaaniin liittyviä 
usein väärinymmärryksiä aiheutta-
neita seikkoja.

Romaaninen kieli oksitaani

Etelä-Ranskassa puhuttu oksitaani, 
occitan, ei ole ranskan murre, vaan 
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1300-luvulta. Tämä jaottelu jakaa 
kielet sen mukaan, mitä myöntösa-
naa niissä käytetään. Dante kirjoitti 
teoksen latinaksi, mutta ranskalaisia 
termejä käyttääksemme kielten ni-
mitykset ovat langue d’oc, langue 
de si ja langue d’oïl. Näistä viime 
mainittu viittaa Pohjois-Ranskassa, 
Belgiassa ja Kanaali-saarilla puhut-
tuihin kieliin. Oïl vastaa nykyranskas-
sa muotoa oui (”kyllä”), joten ranska 
kuuluu oïl-kieliin. Nykyranska, Rans-
kan valtion virallinen kieli, on kehit-
tynyt Pariisin alueella puhutusta va-
riaatiosta. Sen rinnalla on muitakin, 
esimerkiksi pohjoisimman alueen 
picard, tai itäisten seutujen cham-
penois, jotka olivat erityisesti kes-
kiajalla tärkeitä oïl-kieliä. Normandi-
assa käytetty oïl-kieli vietiin Vilhelm 
Valloittajan (n. 1028–1087) mukana 
Englantiinkin, missä sitten kehittyi 
maalle ominainen anglo-normand. 
Mutta etelän oksitaanissa myöntö-
sana on ”òc”, ja tästä juontuu nimitys 
”langue d’oc”. Sanaan ”òc” palautuu 
myös nimitys ”occitan”, joka pitää si-
sällään kielen kaikki vivahteet, kuten 
edellä mainitun provensaalin. Oc- ja 
oïl-kielten välinen raja jakaa Ranskan 
kahteen huomattavaan kielelliseen 
alueeseen.
 
Alueen, jossa oksitaania puhutaan, 
nimitys on epäilemättä muodostettu 
sanasta ”occitan” roomalaisen topo-
nyymin ”Aquitania” mallin mukaan: 
Occitània, eli Oksitania. Ranskaksi 
Oksitania on Occitanie, mutta sitä ei 
pidä sekoittaa muutama vuosi sitten 
luotuun hallinnolliseen huomatta-
vasti pienempään alueeseen. Occità-
nia on kielellinen ja kulttuurillinen 
vyöhyke, joka ei rajoitu Ranskaan, 

sillä oksitaanin puhujia on myös Ita-
liassa ja Espanjassa.

Pari sanaa kirjoitusasusta

Oksitaania kirjoitetaan yleensä nou-
dattaen nk. ”klassista” ortografiaa, 
mutta Provencen alueella on käy-
tössä kirjoitusnormi, jota kutsutaan 
”mistralilaiseksi” (Nobel-kirjailija 
Mistralin mukaan). Kuitenkin osa 
provencelaisista kirjailijoista ja esi-
merkiksi eräät Marseillen muusikot 
käyttävät sanoituksissaan klassista 
kirjoitusasua. Klassista ortografiaa 
voisi sanoa näistä kahdesta ”aka-
teemisemmaksi” ainakin sillä pe-
rusteella, että se (kuten ranskankin 
oikeinkirjoitus) kantaa mukanaan sa-
nojen kielihistoriallista taustaa. Tässä 
kirjoitelmassa teosten ja tekijöiden 
nimet noudattavat klassista ortogra-
fiaa – mutta käytettäköön Mistralin 
teoksista kirjailijan mukaan nimettyä 
oikeinkirjoitusta, koskapa hän itsekin 
sitä käytti.

Pèire Godolin ja Toulousen lehvä

Aloittakaamme oksitaaninkieliseen 
kirjallisuuteen tutustuminen Ok-
sitanian keskeisestä kaupungista, 
languedocin murteen alueelta Tou-
lousesta, jossa olen opiskellut ja teh-
nyt väitöstutkimusta. Ensimmäiseksi 
esittelyssä on runoilija Pèire Godolin, 
ranskalaisittain Pierre Goudouli, joka 
eli vuosina 1580–1649. Godolinissa 
henkilöityy 1600-luvun oksitaanin-
kielisen kulttuurin kukoistus, jota 
kutsutaan oksitaanin ensimmäiseksi 
renessanssiksi. Tuolloin elettiin myös 
Toulousen kulta-aikaa, pastellikaup-
pa kukoisti ja oli kaupungin rikkau-
den lähde.



Godolin kuuluu ehdottomasti 
oksitaaninkielisten kirjailijoiden 
merkittävimpiin nimiin, ja hän on 
inspiroinut lukuisia muita kirjai-
lijoita, kuten esimerkiksi Moliè-
rea. Kuvataiteista kiinnostuneille 
mainittakoon, että Édouard De-
bat-Ponsan (1847–1913) kuvasi 
Godolinin ja Molièren tauluunsa 
”Godolin déclamant devant Mo-
lière”, joka on nähtävissä Tou-
lousessa (Capitole, Salle du conseil 
municipal). Kunnon toulouselaise-
na Godolin pysyi uskollisena ko-
tikaupungilleen koko ikänsä, eikä 
muuttanut Pariisiin, vaikka häntä 
sinne houkuteltiinkin.

Godolinin tuotantoa edustaa kir-
jahyllyssäni runokokoelma Le Ra-
melet Mondi, jonka olen kääntä-
nyt Toulousen lehväksi. ”Ramelet” 
nimittäin tarkoittaa ”pikku (kukka)
kimppua”, ”oksanhaaraa” tms. 
Kaupungin nimi ”Toulouse” ei ot-
sikosta ehkä heti avaudu, vaikka 
vinkki löytyykin heti teoksen ni-
men ensimmäisestä sanasta: mää-
räinen artikkeli on Toulousen tie-
noille tyypillinen le eikä yleisempi 
lo (kyseessä ei siis ole ranskan 
artikkeli le!). Mutta kirjaimellisesti 
toulouselaista otsikossa tarkoittaa 
määre ”mondin”, jonka etymolo-
gia on mielenkiintoinen. Kyseinen 
adjektiivi juontaa juurensa Tou-
lousen kreivien nimestä ”Ramon”, 
ranskaksi ”Raymond”. Kaupungin 
mahtimiesten ollessa Raymonde-

Runoilija Pèire Godolinin 
patsas Place Wilsonilla 
Toulousessa.
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ja oli Toulouse ”Raymondien kau-
punki”. Tuosta kreivien nimestä on 
muotoutunut adjektiivi ”mondin” 
(fem. mondina), joka viittaa siis tä-
hän ”(ray)mondilaiseen kaupunkiin”. 
Moniselitteisyyttä teoksen nimelle 
antaa se, että adjektiivissa on nähty 
myös viittauksia sanoihin ”maailma”, 
”sanani”, sekä jopa ”jumalani”. Kun 
lisäämme tähän vielä sen, että Pèi-
ren isä oli nimeltään Raymond, niin 
tässäpä jo onkin yhden kirjan nimel-
le peitettyjä merkityksiä ihan kerrak-
seen.

Ramelet on erittäin monipuolinen 
kokoelma sisältäen esimerkiksi so-
netteja ja oodeja, juomalauluja 
unohtamatta. Eräs runoista on omis-
tettu Henrik IV:n muistolle. Tou-
lousen lehvän ensimmäinen laitos 
ilmestyi vuonna 1617, mutta kirjai-
lija täydensi kokoelmaa useaan ot-
teeseen. Näitä lisäyksiä kutsutaan 
nimellä ”Floretas” (vrt. ransk. Fleu-
rettes). Näin Toulousen lehvä versoi 
”nuppuja” aina vuoteen 1648 asti. 

Ramelet Mondi päätyi kirjahyllyy-
ni, kun sain sen ja suuren määrän 
muita oksitaaninkielisiä teoksia lah-
joituksena vieraillessani Toulousen 
CROM-keskuksessa (Centre de Res-
sources Occitanes et Méridionales). 
Kulttuuria oli sellainen määrä, ettei 
se millään kulkenut mukanani, joten 
pakkasin teokset pahvilaatikkoon 
ja suuntasin Capitolen postiin. Pèi-
re muuten katselee elämänmenoa 
muutaman sadan metrin päässä 
postista Place Wilsonilla. Runoilijan 
patsaan vieressä lepäävä alaston 
naishahmo ei liene tämän säkeistä 
huumaantunut ihailijatar, vaan sym-

boloinee Toulousen läpi virtaavaa 
Garonnea tai sitten Pèire Godolinin 
muusaa. Tai ehkäpä ne ovat sama 
asia.

Valistuksen ajan toisinajattelija 
Joan Baptista Fabre

Seuraavaksi esittelyvuorossa on 
Joan Baptista Fabre (1727–1783), 
ranskalaisittain Jean-Baptiste Fab-
re, joka kirjoitti aikoinaan muutakin, 
mutta tunnetaan erityisesti teokses-
taan Istòria de Joan-l’an-pres, eli 
”Joan-l’an-presin tarina”. Erikoinen 
nimi juontuu päähenkilön, kirjailijan 
kaiman, lisänimestä. Päähenkilön ol-
lessa pieni virkavalta vei hänen isän-
sä. Isäänsä poika ei sen koommin 
nähnyt, ja kun häneltä tiedusteltiin 
missä isä on, hän toisteli vain: ”He 
ottivat hänet, he ottivat hänet” (L’an 
pres, l’an pres). Istòria de Joan-l’an-
pres on lyhyydestään huolimatta 
klassikko – sitä paitsi Fabren kirjoit-
taessa teostaan oksitaaninkielisessä 
kirjallisuudessa oli verrattain hiljaista 
verrattuna oksitaanin toiseen renes-
sanssiin 1800-luvulla.

Kertomuksen alussa aatelismies 
matkallaan linnaansa tapaa tiellä 
iloisesti laulavan maalaismiehen, ja 
kysyy tältä mikä noin laulattaa. Mies 
kertoo tulevansa vaimonsa hautajai-
sista. Maalainen on Joan, ja aatelisen 
kysymyksestä rakentuu narratiivi hä-
nen elämästään. Avaus muistuttaa 
Diderot’n Jacques le Fatalisten alkua, 
molemmissa näissä teoksissa aate-
linen keskustelee alempisäätyisen 
kanssa tämän elämästä tien toimies-
sa miljöönä. Istòria on tosin näistä 
kahdesta varhaisempi, Fabre kirjoitti 
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kuitenkin jätin ostamatta. Vanhaan 
opiskelukaupunkiini jälleen palat-
tuani löysin teoksen pokkariversiona 
samasta kaupasta, ja tällä kertaa se 
matkusti mukanani Suomeen. Sitten, 
eräänä syksyisenä myöhäisiltana, Is-
tòria seuranani istuin linja-autossa 
Helsingistä synnyinseuduilleni Pih-
tiputaalle. Fabren alkuperäisversion 
omaperäinen 1700-luvun kieli näyt-
ti vieraalta horjuen välillä ranskan 
puolelle. Ranskan vaikutuksen huo-
maa vaikkapa teoksen alkuperäises-
sä nimimuodossa: Histoira dé Jean 
l’an prés. En kuitenkaan turvautunut 
nykykieliseen liitteenä olevaan edi-
tioon – ranskannoksesta nyt puhu-
mattakaan.

Nobel-kirjailija Frederic Mistral

Runoilija Frederic Mistral (ransk. 

kertomuksestaan kaksi versiota, 
ensimmäisen vuonna 1756, jälkim-
mäisen 1765. Tarina on sittemmin 
päätynyt jopa sarjakuvaksi.

Paitsi että Istòria on filosofinen ker-
tomus, on se eräänlainen veijariro-
maani, mutta Fabren teksti pake-
nee määrittelyjä. Teosta on sanottu 
”enigmaattiseksi” ja ”burleskiksi”, 
sekä myös ”antifilosofiseksi”, ja kir-
jailijaa itseään ”Valistuksen viholli-
seksi”. Viimeksi mainitussa määri-
telmässä lienee perää, olihan Fabre 
katolinen kirkonmies. Joka tapauk-
sessa Istòria on eräänlainen vasta-
veto Valistuksen ajan filosofiselle 
kirjallisuudelle, voltairelainen teksti 
antivoltairelaisesta kynästä, jossa 
kyytiä saa erityisesti Rousseau. Istò-
ria de Joan-l’an-presiä voi silti tutkia 
myös 1700-luvun Languedocin maa-
laiselämän kuvauksena.

Opiskellessani Toulousen yliopistos-
sa Fabren klassikko tuli esille luen-
tojen yhteydessä. Tutkistelin Istò-
riaa yliopiston kirjakaupassa, mutta 

”Godolin déclamant devant 
Molière”, Édouard 
Debat-Ponsan (1847–1913).
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Frédéric, 1830–1914), jota Lamarti-
ne vertasi Homerokseen, on epäile-
mättä tunnetuin oksitaaninkielisen 
kulttuurin edustaja heti keskiajan le-
gendaaristen trubaduurien jälkeen, 
eikä vähiten siksi että hänelle myön-
nettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto 
vuonna 1904. Samalla siirrymme nyt 
ajallisesti oksitaaninkielisen kirjalli-
suuden toiseen renessanssiin ja alu-
eellisesti Provencen maisemiin.

Mistral oli yksi oksitaaninkielisen 
kulttuurin asiaa ajavan Felibritge-liik-
keen perustajajäsenistä 1800-luvun 
puolivälissä. Nobel-palkinnon Fre-
deric Mistralille toi kahden rakasta-
vaisen tarina Mirèio. Mutta hyllystäni 
ei löydy Mirèioa, vaan Rhône-joelle 
omistettu runoelma Lou Pouèmo 
dóu Rose vuodelta 1897. Tästä No-
bel-kirjailijan runoelmasta kom-
menttini on ainakin tyhjentävä: en 
ole lukenut. Runoelman odottaessa 
lukemistaan hyllyssäni luovutan pu-
heenvuoron Alphonse Daudet’lle 

(1840–1897). Daudet luo välähdyk-
sen Mistralin elämään Lettres de 
mon moulin -kokoelmansa novellis-
sa Le Poète Mistral. Nämä kaksi oli-
vat nimittäin ystäviä, ja novellissaan 
Daudet kertoo vierailustaan Mistra-
lin kotona, sekä kunnioituksestaan 
tätä oksitaaninkielisen kulttuurin 
suurta nimeä kohtaan.

Kielitieteilijä Robèrt Lafont - po-
lyglotti, kielitieteilijä, historioitsija 
ja erittäin monipuolinen kirjailija 

Viimeisenä vuorossa on Robèrt (Ro-
bert) Lafont (1923–2009), joka voi-
daan laskea myös provensaalilaisten 
kirjailijoiden joukkoon. Lafont käyt-
tää kirjoissaan klassista ortografiaa, 
ei Provencen kielimuotoa kirjoitet-
taessa usein käytettyä mistralilais-

Nobel-kirjailija Mistral 
Provencesta (1830–1914).



ta tapaa, mutta Provencen kielen 
piirteet hänen tekstissään ovat tun-
nistettavissa. Hänen tuotannostaan 
hyllyssäni on romaani Vida de Joan 
Larsinhac, josta Lafont sai oksitaa-
ninkielisen kirjallisuuden palkinnon, 
Premi de las Letras Occitanas vuon-
na 1950. Teos alkaa päähenkilön, 
saksalaisten luoteihin kuolleen Joan 
Larsinhacin, haudalta, ja takautuen 
kertoo hänen elämänsä tarinan 
(vida).

Lafont oli Montpellierin Paul-Valéry 
-yliopiston professori, ja akateemi-
sena vaikuttajana otti kantaa maan-
sa kielipolitiikkaan. Ranskaksi kirjoit-
tamassaan teoksessa Sur la France 
(1968) hän on määritellyt Ranskan 
asenteen alueellisia kieliä ja niiden 
puhujia kohtaan ”sisäiseksi kolonia-
lismiksi” (colonialisme interne). Alu-
eellisia kieliä maassa on useita, ok-
sitaanin ja edellä mainittujen langue 
d’oïl -kielten lisäksi mm. bretoni ja 
katalaani.

Ranskalaisen kielipolitiikan seurauk-
sena vanhempi polvi välttää pu-
humasta oksitaania vieraskielisten 
seurassa. Havaintoni on, että jos ryh-

mässä on yksikin ranskankielinen, he 
vaihtavat heti ranskaan hieman sa-
maan tapaan kuin olen joskus ollut 
huomaavinani suomenruotsalaisten 
suomenkielisten seurassa vaihtavan 
suomeen. Oksitaanin termi ”ver-
gonha” kuvaa häpeää puhua omaa 
äidinkieltään. Mutta nuorempi polvi 
saattaa järjestää esimerkiksi yliopis-
tolla oksitaaninkielisiä tilaisuuksia, 
eräs näistä on ”Oksitaaniviikko”, la 
Setmana Occitana.

La Setmana Occitanaan olen Tou-
lousessa muutaman kerran osal-
listunut. Viimeksi kaksi nuorta 
oksitaanitarta yliopiston portilla 
lentolehtisineen halusi informoida 
minua tapahtumasta, oksitaanin kie-
lestä ja kulttuurista. Ilman vergonhaa 
kerroin heille, että vaikka olen kotoi-
sin kaukaa pohjoisesta, Ranskan tun-
temukseni ei rajoitu Pariisiin, chan-
soniin ja Édith Piafiin, vaan tunnen 
myös oksitaanin kielen.

Jari Nummi
FM
Tutkija
Helsingin yliopisto

     

www.sisustusliikeprovence.fi
040 844 9829

     maija.kumara@gmail.com

Les Olivades-sisustuskankaat 
         ja valmiit tekstiilit

            www.lesolivades.fr
OMPELU- JA VERHOILUPALVELU



C lub Lyon
KE 16.1. KLO 18 
CLUB LYON & TOIMITTAJA, KIRJAILIJA TUVA 
KORSSTRÖM: LA FRANCE, MON AMOUR DE LOIN. 
RANSKA, KAUKAINEN RAKKAUTENI.

KE 6.2. KLO 18 
CLUB LYON & CHANSONLAULAJA LAURENT RIBAUD: 
KONSERTTI CHARLES AZNAVOURIN MUISTOKSI

TO 21.3. KLO 18 
CLUB LYON & DIPLOMAATTI PAULI MÄKELÄ: RANS-
KA JA ITALIA - LATINALAISTEN SISARUSTEN PITKÄ, 
YHTEINEN HISTORIA

HUHTIKUU 
ESIINTYJÄ ILMOITETAAN MYÖHEMMIN

CLUB LYON, RANSKAN YSTÄVIEN KLUBI
Club Lyon tarjoaa ranskalaisesta kulttuurista kiinnostuneille mahdollisuuden 

kuunnella esitelmiä ja nauttia samalla teemaan varta vasten suunnitelluista ruo-

ka-annoksista. Esitelmät käsittelevät Ranskan kulttuuria, gastronomiaa ja per-

inteitä. Tilaisuudet pidetään suomeksi. Tapahtumista tiedotetaan Suomi-Rans-

ka -yhdistysten liiton kanavissa. Ilta koostuu esitelmästä ja illallisesta Menu 

Surprise. Hinta 75,- (sisältää esitelmän ja illallisen viineineen), 

Sryl:n jäsenhinta 70,- . 

 SUOMI-RANSKA -YHDISTYSTEN LIITTO RY 

HTTP://WWW.SUOMI-RANSKA.COM

KEVÄÄN 2019 OHJELMASSA
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Salonkien ajasta 
Valon aikaan

Klassikkoteokset Ranskan mer-
kittävistä ajanjaksoista, jolloin 
tiede ja taide kukoistivat. 

@ArtHouseKustantamo @AH_Kustantamo @arthousekustannus
info@arthouse.fi 
www.arthouse.fiART HOUSE   

Verkko   kaupastamme www.arthouse.fi 
 Käytä kuponkikoodia FRANSU19

Roger Picard (suomennos Osmo Pekonen)
Salonkien aika 
Osmo Pekonen & Johan Stén
Valon aika ILMESTYY TAMMIKUUSSA

Tarjous on voimassa 1.2.2019 asti.

22,8 € 
(norm. 32,50 €), 

KIRJATARJOUS SUOMI–RANSKA  
-YSTÄVILLE

29,40 € 
(norm. 42 €), 

sis. toimituskulut.

22,80 € 
(norm. 32,50 €), 

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

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

Ranskan ja Suomen välillä. 

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

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

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

Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry
Cercle franco-finlandais de Helsinki –
Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry
Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Ikaalisten Ranska-Suomi -yhdistys ry
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Cercle Français de Pori ry
Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry
Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry
Cercle franco-finlandais de Tampere ry
Cercle français de Turku ry
Cercle franco-finlandais de Vaasa ry
Cercle franco-finlandais de Valkeakoski ry

Association AMOPA de Finlande
ENA ry (Ecole Nationale d'Administrationin 
entiset suomalaiset oppilaat)
Lääkäriseura Coccyx ry
Ranskalaisen koulun ystävät ry
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry
Ranskalaisen koulun Seniorit ry
Marcel Proustin ystävät ry
Ranskalais-suomalainen kauppakamari ry /  
Suomen osasto
Suomalais-ranskalainen 
teknillistieteellinen seura ry

SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO ry
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES

FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND rf

Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande
Tel. + 358 44 555 3920

sryl@suomi-ranska.com
www.suomi-ranska.com

www.facebook.com/suomiranska

Paikallisyhdistykset Erityisyhdistykset


