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Pääkirjoitus
Nous vivons en des temps exceptionnels

O

lemme kaikki kokeneet varsin
epätavallisen kevään. Viruspandemia on saattanut tutun ja turvallisen elämämme uomiin,
jollaisia emme ole hevin tottuneet
pohtimaan. Mitä merkitsevätkään
liikkumisen vapaus, peloton kanssakäyminen, matkustaminen, kaupungin vilinä, kun maailmanlaajuiset
pandemian vastaiset toimet sulkevat
ne osittain tai kokonaan ulottumattomiltamme? Arjen itsestäänselvyydet haihtuivat kertarysäyksellä.
Koronatilanne vaikutti myös SRYL:in
kevään tapahtumiin, joita nyt parhaamme mukaan paikkaamme ja järjestelemme uudelleen. Huhtikuuksi
aiottu kevään liittokokous Turussa
ja siellä lisäksi suunnitellut Cercle
Français de Turku ry:n 75-vuotisjuhlallisuudet peruuntuivat. Joensuun
suomalais-ranskalainen yhdistys on
niin ikään siirtänyt kevään 40-vuotisjuhlan myöhemmäksi. Tänä keväänä piti järjestettävän myös Suomen
ranskan opettajien 70-vuotisjuhlaseminaari ja liiton Club des Amis tilaisuus vieraanaan tietokirjailija Jorma
Turunen. Nyt nekin siirtyvät.

heenjohtaja Liisa Peake. Armoitettu
kulinaristi, FM ranskankielenopettaja Jarmo Kehusmaa paneutuu artikkeleissaan gastronomisiin aiheisiin:
helsinkiläisen
ravintolanäyttämön
klassisen ranskalaisen keittiön helmen, ravintola Lyonin ja sen monivuotisen vetäjän Marjatta Helanderin tarinaan sekä keittokirjojen
ihmeelliseen maailmaan.
Ranskasta saamme kuulla kuinka liikennelakot saivat pariisilaiset siirtymään kaupunkipyörien käyttäjiksi.

Uusista tapahtumista ja peruuntuneiden päivitetyistä ajankohdista
saatte tietoa aina kuitenkin SRYL:in
jäsenkirjeissä.

Kielentutkija, FM Jari Nummi Helsingin yliopistosta kertoo meille taas
keskiaikaisesta ranskalaisesta truveerilyyrikan arvoituksellisista runolauluista ”chansons de femme”.

Tämän
vuoden
ensimmäisessä
Fran-Su:ssa esitellään liiton uusi pu3

Tietokirjailija, FM Jorma Turunen
tulee seuraavan Club des Amisin
vieraaksi, mutta saamme nyt jo hieman esimakua hänen esitelmästään,
viime vuoden lopulla ilmestyneestä
kirjasta Ranskan vasemmiston tarina.

pahtumarikasta syksyä ja toivon, että
saamme kuulla entistä enemmän jäsenjärjestöjen kuulumisista. Nyt, jos
koskaan on tärkeää nostattaa omaa
yhteistä henkeämme.
Uuden puheenjohtajamme Liisa
Peaken myötä minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö toimintamme
tulevaisuus näyttäisi valoisalta. FranSu:n tämän vuoden ensimmäisessä
numerossa saamme tutustua häneen lähemmin.

Lopuksi stipendiaatti Satu Saarinen
kertoo viime vuonna Marseilleen ja
Toulouseen suuntautuneesta tiedeleirikoulumatkasta.
Toimintamme jatkuu ja työmme
suomalais-ranskalaisen
kulttuurin
merkeissä kenties entistä aktiivisemmin. Jäsenjärjestöt ja liitto eivät nekään ole itsestäänselvyyksiä.

Susanna Luoto
Fran-Su:n vt. päätoimittaja
SRYL:in varapuheenjohtaja

Alkukevään monien tapahtumien
peruuntumisen myötä ennustan ta-

SRYL:in uusi puheenjohtaja Liisa Peake:

Asiantuntemuksella uusiin haasteisiin
Mittava meriittilista ja vuosikymmenien kokemus
erilaisissa Ranska-järjestöissä ovat etuna, kun Liisa Peake
luotsaa liittoa uudelle vuosikymmenelle.
Nimi: Liisa Peake
Ikä: 70
Koulutus: filosofian maisteri
1995 Ranskalaisen ritarikunnan Palmes Académiques –ritarimerkki
2014 ylennys upseeritasolle
Edelliset työtehtävät: SRYL:in pääsihteeri, Suomen Ranska Instituutin Säätiön
asiamies, Suomen Ranskalais-Suomalaisen Kauppakamarin hallituksen
sihteeri.
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ma kuitenkin muuttuu ja liiton, kuten
muidenkin suurempien yhdistysten,
haaste tulee olemaan mm. digitaalisten palveluiden saavutettavuuden
ulottaminen kaikkiin väestöryhmiin.
Jäsenyhdistysverkoston
jatkuvuus
ja toiminnan turvaaminen on myös
tärkeää. Henkilöjäsentemme palveleminen entistä monipuolisemmin
on suuri haaste. Samalla on seurattava tarkasti miten Veikkauksen rahapelien myllerryksessä niistä saadut
varat jaetaan uudelleen. Miten käy
ystävyysseurojen tukien?

SRYL tänään ja huomenna
Liisa Peake aloitti työsarkansa
vuoden alussa tilanteessa, jossa
liittoon kuuluu 15 paikallisyhdistystä ja yhdeksän erityisyhdistystä. Ranskan kielen asema suomalaisessa opetusjärjestelmässä,
ranskan kielen ja kulttuurin viehätysvoima ja Ranska Suomessa ylipäätään ovat polttavia kysymyksiä myös liiton toiminnan
jatkuvuudelle. Miten liiton uusi
puheenjohtaja katsoo tulevaisuuteen?

Ranskan kielestä ja kulttuurista on
muotoutunut elämäntyösi. Mistä

Minulla on aina ollut muutamia luottamustehtäviä töitteni ohella. Vaativin niistä on kuluvan vuoden alussa
alkanut liiton hallituksen puheenjohtajuus, joka on tietysti tehtävien
puolesta minulle kovin tuttua. Maail-

SRYL:in uusi puheenjohtaja
Liisa Peake.
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jan sijaiseksi. Tehtäviini kuului mm.
ranskanopetusta.
Opiskeluaikana
työskentelin myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran alaisessa Suomen
kirjallisuuden tiedotuskeskuksessa
(nyk. FILI) sekä opetusministeriön
Stipendiasian keskuksessa. Kummassakin paikassa tehtäväni oli mm.
opastaa ranskankielisiä opiskelijoita
ja kirjailijoita.

kaikki oikein sai alkunsa?
Syntymäkaupungissani Lahdessa kävin Terijoelta Lahteen opettajakuntineen siirtynyttä Kannaksen yhteislyseota, jossa lukiossa oli mahdollista
lukea ranskaa. Olin jo lapsuudesta
lähtien ihaillut kaikkea ranskalaista
ja varsinkin kaunista ranskan kieltä,
jota joskus saattoi kuulla radion musiikkiohjelmissa. Kuten monet ikäiseni 60-luvulla teini-ikäänsä eläneet,
ihastuin valtavasti Ranskan uuden
aallon elokuviin, joita näimme elokuvateatteri Karen elokuvakerhossa.

Milloin Ranska-järjestöt
mukaan kuvaan?

tulivat

Kun vuonna 1984 aloitin silloisen
Suomi-Ranska yhdistyksen pääsihteerinä, avautui minulle pitkä polku
Ranskaan liittyvien tehtävien parissa.

Aloitin ranskanopinnot lukiossa
suurella innolla. Oppikirjana oli Anna-Liisa Sohlbergin opus, jossa mieliinpainuvin lukukappale oli Chambordin linnasta kertova teksti ja kuva
linnasta. Päätin, että tuohon linnaan
tutustun vielä jonain päivänä. Näin
tapahtuikin vuosia myöhemmin kahdesti liiton jäsenmatkalla suunnatessamme Loiren laaksoon.

Pääsihteerin osa-aikaisen toimen lisäksi minulle tarjoutui mahdollisuus
ryhtyä Pariisissa syksyllä 1990 avatun
Suomen Ranskan instituutin ja sitä
hallinnoivan säätiön asiamieheksi,
missä toimessa viihdyin aina eläkepäiviin asti yli 20 vuotta.

Vietit Pariisissa vuoden heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja työskentelit siellä au pairina. Palattuasi Suomeen pääsit Helsingin
yliopistoon lukemaan romaanista
filologiaa. Mikä oli ensimmäinen
työpaikkasi nuorena maisterina?

Kolmas Ranska-yhteisöni oli Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin
Helsingin osaston hallituksen sihteeriys, mikä toi minulle seitsemän työvuoden aikana uudenlaisia, tervetulleita näköaloja maidemme välisiin
kauppasuhteisiin.

Elämä, ja varsinkin au pairin työ, ei
aina vastannut suuria odotuksiani,
mutta ihastuin Pariisiin ikihyväksi.

SRYL:in pääsihteerivuosina järjestit 25 jäsenmatkaa Ranskaan. Millaisia muistoja sinulla on niistä?

Saatuani Suomessa opinnot päätökseen ranska pääaineena työllistyin heti Helsingin työväenopiston
Kannelmäen osaston osastonjohta-

Matkojen erityisasiantuntijana oli
professori Tarmo Kunnas, jonka
Ranska-tietämys ja osaaminen hakee vertaistaan. Matkakohteet oli-
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vat huolella valittuja, historiallisesti
ja kulttuurisesti merkittäviä alueita,
joihin tutustuttiin aina jonkin tietyn
teeman alla. Nähtiin mitä erilaisimpia
paikkoja ja opittiin valtavasti Ranskan historiaa Tarmon tietopainotteisilla opastusretkillä. Matkalaisista
muodostui vuosien saatossa kiinteä
ryhmä, joka palasi aina uudestaan
seuraavalle seikkailulle.

pair -päivieni lähes 50 vuotta aikaisemmin!
Kuten viime vuonna, on tulevanakin
kesänä suunnitelmissa viettää toisessa ranskalaisessa ”kotikaupungissani” Toursissa viikko tai pari. Myös
Pariisi ja sen viides kaupunginosa,
Latinalaiskortteli, on jokavuotinen
käyntikohde. Aloitinhan siellä au
pairina ja jatkoin käyntiä samassa
korttelissa sijaitsevassa instituutissamme sekä liiton aina 2000-luvulle
asti edustamassa Alliance Françaisen
päämajassa koko työurani ajan.

Pariisin Instituutin asiamiehenä
matkustit myös usein Pariisiin,
entä myöhemmin?
Suomen kulttuuri-instituutit, joista
Pariisin instituutti avasi ovensa ensimmäisenä, olivat aivan uusi konsepti Suomen kansainvälistymisessä.
Instituutin hallinnon järjestäminen
vaati säätiön hallitukselta valtavaa
työpanosta ja asiamiehen käyntejä
Pariisin instituutissa. Pariisista tuli
minulle lähes toinen kotikaupunki.

Ehdit olla oikein virallisessa eläkeiässäkin, mutta monet tehtävät
tuntuvat leppoisia eläkepäiviä
houkuttelevimmilta?
Jo eläkkeelle siirtyneenä palasin
vielä muutamiin tehtäviin: toimin
vuoden verran (2015) Ranskalais-suomalaisen
kauppakamarin
sihteerinä valmistellen perinteistä
”Conseil Commun”- kokousta, jonka toisena osapuolena on Pariisissa
toimiva sisarkamari. Srylin 70-vuotisjuhlavuonna 2017 osallistuin ”Suomen ja Ranskan historialliset suhteet
tutkimuksen valossa” -symposiumin
valmisteluun hankkeen sihteerinä.

Jäätyäni eläkkeelle Ranska ei kuitenkaan kadonnut elämästäni. Pari
vuotta sitten sain vielä kerran olla au
pairina rakkaassa Ranskassani, kun
tyttäreni Roosa sai postdoc -apurahan Toursin Rabelais-yliopistoon.
Vietin neljä ikimuistoista kuukautta
sympaattisessa, linnojen ja puutarhojen kaunistamassa maakunnassa,
jonka pääkaupungilla Toursilla on
loistokas historia kuninkaiden suosimana, katolisen uskonnon entisenä
tyyssijana.

Kesäpaikkakunnallani Kuhmoisissa
Päijät-Hämeessä toimin käsityöperinnettä vaalivan Kuhmoisten Kätevät ry:n puheenjohtajana, Kuhmoisten vapaa-ajan asukkaat ry:n
tavoiteohjelmatyöryhmän jäsenenä
sekä Kuhmoisten Seniorit ry:n Rohkeasti seniori- hankkeen paikallisena
hankekoordinaattorina. Kuhmoisten

Kun talutin lapsenlastani Inessaa
kouluun ja hain hänet sieltä kotiin,
oli tunne, että oikeastaan mikään
ei ollut muuttunut sitten Pariisin au
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kirjaston kanssa olen ideoimassa kaikille avoimen lukupiirin aloittamista lähiaikoina. Olen toiminut
myös viitisen vuotta Kuhmoisten
kulttuuriyhdistyksen puheenjohtajana, Kuhmoisten Sanomien kolumnistina ja Kuhmoisten yrittäjien hallin-

noiman visit.kuhmoinen.fi-sivuston
suomen- ja englanninkielisenä laatijana.

Teksti ja kuvat:
Susanna Luoto

En mémoire de
Tiina Ratsula-Hällström
Cercle français de Pori ry:n arvostettu puheenjohtaja Tiina
Ratsula-Hällström menehtyi kotonaan 2. maaliskuuta pitkäaikaisen syöpäsairauden seurauksena. Hän oli syntynyt
31.3.1957 Porissa.

T

iina ei salannut sairauttaan,
vaan puhui siitä ja sen monista vaiheista avoimesti toivoen
siitä olevan apua muille vastaavassa tilanteessa oleville. Hän taisteli
poikkeuksellisen urheasti tautiaan
vastaan hyödyntäen kaiken saatavissa olevan hoidon. Samalla hän eli
mahdollisimman normaalia elämää.
Cerclen puheenjohtajan tehtäviäänkin hän hoiti viimeisiin päiviin asti.
Tiina valittiin Cercle français de Porin
hallitukseen vuonna 2007. Siitä lähtien hän toimi vuosien ajan rahastonhoitajana ja vuodesta 2018 alkaen
puheenjohtajana.
Suomi–Ranska-yhdistysten liiton hallituksessa
hän oli Porin yhdistyksen edustajana
vuoden 2019 alusta lähtien. Tiina oli
8

hyvin innovatiivinen puheenjohtaja
suunnitellessaan tulevaa ohjelmaa
yhdessä hallituksen kanssa. Hän
luonnollisesti oli todellinen Ranskan
ystävä ja ranskan kielen taitaja. Porin
Ranskan kunniakonsulina hän toimi
vuodesta 2004 lähtien. Hän oli myös
usean vuoden ajan Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin hallituksen
jäsen.

puheenjohtajana. Hän oli kaikkia
kohtaan aina ystävällinen, avoin,
lämminsydäminen ja luonteva. Hän
hoiti vapaa-ajan toimensa samalla
antaumuksella kuin rakastamansa
työn sukunsa omistamassa Muotitavaratalo Ratsulassa. Positiivisen
elämänasenteen omanneen Tiinan
poismeno on suuri menetys aktiivisesti toimineelle Cerclelle.

Muistamme Tiinan iloisena ja tarmokkaana hallituskumppanina ja

Cercle français de Pori ry

Liikennelakkojen yllättävä seuraus:
Pariisilaiset vaihtoivat julkisen liikenteen kaupunkipyöriin
Kaupunkipyörät korvasivat metrot ja bussit Ranskan pääkaupungissa liikennelakkojen aikana alkuvuodesta. Pariisi
ohitti kaupunkipyörien suosiossa jopa maailman
kärkipaikkaa pitävän Helsingin.

P

ariisi ohitti kirkkaasti Helsingin kaupunkipyörien suosiossa
liikennelakkojen aikana. Kaupunkipyörien käyttö nousi Pariisissa
lakkopäivinä kolminkertaiseksi normaaliin verrattuna. Helsinkiin verrattuna ajokerrat nousivat kaksi kertaa
suuremmiksi. Helsinki on pitänyt
kärkipaikkaa kaupunkipyörien käytössä.

raattori Vélibiltä kerrotaan.
Vélibin mukaan yhtä kaupunkipyörää ajettiin lakkopäivinä noin 50 kilometriä päivässä. Normaalisti yhden
pyörän päivittäinen ajomäärä on
noin 18 kilometriä.
Pyörien kova kulutus näkyi myös
niiden kunnossa ja saatavuudessa.
Vélib lisäsi huoltojoukkojen määrää
lakkojen aikana, jotta epäkunnossa
olevat pyörät saatiin mahdollisimman pian takaisin käyttöön.

– Kaupunkipyörät ovat olleet täydentäviä kulkuvälineitä bussien ja
metrojen rinnalla. Lakkojen aikana
niistä tuli ensisijainen julkinen kulkuväline, Pariisin kaupunkipyöräope-

Pariisissa
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asuva,

Suomen

Rans-

kan-suurlähetystössä
työskentelevä Nora Klami oli jo ennen
lakkoja tottunut kulkemaan työmatkansa kaupunkipyörällä. Klami
huomasi lakkoviikkoina muutoksen
pyörien kunnossa ja saatavuudessa.
– Lakon aikana pyöräasemat olivat
usein tyhjillään ja moni pyöristä oli
rikki. Jos en saanut pyörää, kävelin,
Klami kertoo.
Klamin työmatka kestää kävellen
puolisen tuntia suuntaansa. Monen
metropolissa asuvan työmatka on
kuitenkin huomattavasti pidempi.
Onnekkaimmat tekivät lakon aikana
etätöitä. Osa joutui kuitenkin turvautumaan kimppakyyteihin, takseihin
tai tuttavien luona yöpymiseen turvatakseen työssäkäynnin jatkumisen.
Helsinkiläiset ovat maailman ahkerimpia
kaupunkipyöräilijöitä.
Pääkaupunkimme nousi Helsingin
seudun liikenteen teettämässä vertailussa kärkeen pyöräkohtaisesti tehtyjen matkojen päivittäisessä
määrässä. Vertailussa oli mukana 50
kaupunkia ympäri maailmaa.
Yhtä kaupunkipyörää käytetään
Helsingissä noin yhdeksän kertaa
päivässä. Pariisissa päivittäisiä ajokertoja kaupunkipyörälle kertyy noin
kuusi päivässä. Lakon aikana ajokerrat nousivat viiteentoista.
Kestävät liikkumismuodot
jäädäkseen

tulivat

Osa pariisilaisista siirtyi lakon myötä
pysyvästi kestäviin liikkumismuotoihin.

taa päivässä, Suominen kertoo.

Näin kävi Pariisissa asuvalle Ilkka
Suomiselle, joka kulki ennen lakkoja työmatkat bussilla tai metrolla.
Lakon aikana hän alkoi kulkea työmatkat jalan ja huomasi, että matka
kesti kävellenkin vain puolisen tuntia
suuntaansa.

Ranskan historian pisin liikennelakko sai alkunsa viime joulukuussa,
kun presidentti Emmanuel Macronin kaavaileman eläkeuudistuksen
vastustajat aloittivat lähes kaksi kuukautta kestäneen työnseisauksen.
Lakko halvaannutti lähes kokonaan
Pariisin julkisen liikenteen. Liikennelakko päättyi tammikuun lopussa.

Vaikka bussit ja metrot kulkevat taas
normaalisti, on Suominen jatkanut
työmatkakävelyä.
– Lakon jälkeen kävely jäi päälle.
Saan nyt tunnin verran hyötyliikun-

Teksti: Miina Väisänen

Ravintola Lyon sulki ovensa
Ranskalaisen keittiön kiistaton grande dame Helsingissä,
ravintoloitsija Marjatta Helander on jäänyt eläkkeelle.
Samalla hänen vuosikymmeniä luotsaamansa ravintola
Lyon sulki ovensa 14. helmikuuta.

M

onien ranskalaishenkisten
tapahtumien loistavana pitopaikkana toiminut Lyon
avasi ovensa Helsingin Mannerheimintie 56:ssa vuonna 1966 toimien
samassa paikassa sulkemiseensa
saakka. Ranskalaiselle gastronomialle omistautunut Marjatta johti
Lyonia peräti 35 vuotta. Tuona aikana ravintola muuntautui lounaspainotteisesta bistrosta palkituksi fine
dining- ja viiniravintolaksi. Lyonin
kodikas, bistromainen sisustus ja
asiantunteva ja palvelualtis henkilökunta ovat niin ikään jääneet monen
frankofiilin mieleen.

Lyonissa. Näiden yhteydessä liittomme jäsenet saivat nauttia perinteisen
ranskalaisen keittiön herkuista. Lyon
olikin yksi kantavia voimia ranskalaisen gastronomian esiintuomisessa
Suomessa.
Club Lyon
Vuonna 2002 Suomi-Ranska yhdistysten liiton täyttäessä 55 vuotta ja
Ravintola Lyonin 35 vuotta, liiton
silloinen pääsihteeri Liisa Peake ja
Marjatta perustivat ranskalaisen
gastronomian harrastusta edistävän
klubin: Club Lyon – Ranskan ystävien
klubi. Klubin toimintamuotona oli
yhdistää ammattitaidolla valmistettujen ranskalaisen ruokakulttuurin

Suomi-Ranska -yhdistysten liiton lukuisat tapahtumat pidettiin ravintola
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herkkujen nauttiminen ja ranskalaisen kulttuurin tuntemuksen edistäminen Suomessa. Klubissa saatiin
kuulla vuosien myötä lukuisia esitelmiä, joita kutsuttuina pitivät maamme maineikkaimmat Ranskan tuntijat, joista mainittakoon erityisesti
professori Tarmo Kunnas. Saimme
kuulla esitelmiä hyvin monilta kulttuurin ja yhteiskuntaelämän aloilta
kuvataiteesta kirjallisuuteen sekä
Suomen ja Ranskan valtiollisiin suhteisiin. FM Pirkko Saikkonen johdatti
innostavissa esitelmissään klubin jäsenet Ranskan eri maakuntien

Kukitettu ranskalaisen
gastronomian Grande dame
Marjatta Helander.
Club des Amis -kokoontumisilla.
Marjatan kulttuuriset
teemamenut
Monien muistoissa elää ravintola
Lyonin Camarguen alueella tuotettavaan punaiseen riisiin tehty etanarisotto ja monet muut kauniit
annokset sekä Marjatan ideoimat
teemalliset menyyt. Niiden toteuttamiseksi Marjatta teki huolellisen

ruokakulttuureihin. Nyt Lyonin sulkeuduttua liiton klubitoiminta jatkuu
12

taustatyön hankkimalla runsaasti
aiheisiin liittyvää kirjallisuutta. Marjatan ideoimia olivat mm. Menu des
Trois Mousquetaires, Menu Marcel
Proust, Menu Alexandre Dumas sekä
Menu à la Madame Maigret, jonka
itse Georges Simenon’in poika John
Simenon kävi ravintolassa nauttimassa vuonna 2003 kirjailijaisänsä
100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Helsingissä.

peitti kokonaisuudessaan ranskalaisten keittokirjojen ja viinikirjojen täyttämä kirjahylly. Nyt eläkkeellä Marjatalla on vihdoinkin aikaa omistautua
kahdelle lempiharrastukselleen, lukemiselle ja purjehtimiselle.
Suomi-Ranska -yhdistysten liitto
kiittää pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan Marjatta Helanderia toivottaen samalla leppoisia eläkevuosia ja
lempeitä tuulia!

Marjatan omistautumista työlleen
kuvastaa sekin, että ravintola Lyonissa hänen työhuoneensa takaseinän

Teksti ja kuva: Jarmo Kehusmaa

Mitä ranskalaisin tarina
Club des Amis’in seuraava esitelmöitsijä on valtiotieteen
maisteri Jorma Turunen, joka tulee kertomaan viime vuoden
lopulla ilmestyneestä teoksestaan Ranskan vasemmiston
tarina.

T

uo tarina on verraton läpileikkaus Ranskan varsin laveaan ja
moniääniseen vasemmistoon
aina suuresta vallankumouksesta (1789) keltaliivien ensimmäisiin
mielenosoituksiin (2018) saakka. Ei
mikään kevyt lukupaketti, joskin sitäkin vetävämpi niille, jotka tuntevat
Ranskan historiaa ja - itse ranskalaisia. Vasemmiston historia on nimittäin mitä ranskalaisin tarina.

Lähituntumaa Turunen sai maahan
vierailtuaan siellä ensimmäistä kertaa vaimonsa Sinikan kanssa vuonna 1967. Seuraavan vuoden Pariisin
tapahtumat järisyttivätkin sitten jo
koko maailmaa, mutta Turusen ne
pistivät miettimään ranskalaista vasemmistolaisuutta laajemmalti ja sitä
kuinka paljon se poikkesi Pohjoismaiden tai Iso-Britannian malleista.
Miten tulit tarttuneeksi näin valtavaan aiheeseen?

Turunen kiinnostui jo koulupoikana
ranskalaisista elokuvista ja kirjallisuudesta ja on seurannut sittemmin
eritoten maan poliittisista historiaa,
josta tuli myöhemmin myös hänen
pääaineensa Helsingin yliopistossa.

- Kun François Hollande vuonna
2012 voitti vaalit, eivät sosialistit
Euroopassa olleet juuri vallassa. Se
yllätti ja antoi viimeistään kimmok13

keen tutkia aihetta syvemmin.
Vallankumouksen perintö
Vallankumouksen valinta kirjan alkupisteeksi kävi tekijälle lopulta varsin
ilmeiseksi. Siitä oli ehdottomasti aloitettava, sillä sen aatteellinen perintö
kuuluu vääjäämättömänä Ranskan
vasemmiston historiaan niin hyvässä
kuin pahassakin. Vallankumouksen
ajoilta lisäksi periytyy jako vasemmistoon ja oikeistoon, tuolloin vielä
tuntematon käsite.
Lipunkanto vallankumouksen puolesta on myös sabotoinut vasemmiston mahdollisuuksia nousta vallan
kahvaan, kun sen edestä on ollut
kaadettavana ensin itse valtarakenne. Kapuloita rattaisiin on tuonut
myös aatteellisen palon ehdottomuus yhdistettynä eri vasemmistopuolueiden keskeiseen yhteistyökyvyttömyyteen.

Kuva: Into Kustannus Oy.
munistit ovat vääntäneet kättä usein
harmillisin vaalitaktillisin seurauksin.

Ranskan vasemmiston tarina ei ole,
eikä tuskin voisikaan olla puoluepoliittinen pamfletti, vaan tiivistelmä historiasta sen lankoja kerien ja
yhdistellen: niin sosiaalisista harppauksista, jos jarrutuksistakin kuin
aatteellisista, jos vallanhaluisistakin
johtajista tämän intohimoisen kansan valittavana, jolle Ranska ja ranskalaisuus ovat aina tulleet ensin.

Vasemmiston eturintamaan ovat
kuuluneet niin anarkistit, kommunistit, maolaiset, radikaalit, sosialistit,
tasavaltalaiset, trotskilaiset kuin utopistitkin, joista moni on tilaisuuden
tullen ehtinyt kääntää takkia häkellyttävän sulavasti. Mutta takinkääntäminen ei Ranskassa näyttäydykään
tuomittavana tekona – päinvastoin,
sehän osoittaa ihmisen kehityskykyä!
Tällainen liikkuva, alati muotoaan etsivä vasemmisto onkin tukeutunut
kaikkien ranskalaisten poliittisten
liikkeiden kivijalkaan Ranskan loisteliaaseen historiaan, jonka tapahtumilla on yhä vahvaa kaikupohjaa

Konservatiivinen maa, riitaisa vasemmistorintama
Perin konservatiivisessa ja katolisessa maassa vasemmisto on edustanut monia ideologisia suuntauksia,
joiden ihanteista sosialistit ja kom14

ranskalaisessa nyky-yhteiskunnassa.

äänesti sopimusta vastaan.

Eksistentiaalinen tarve

Pariisin vuoden 1968 opiskelijamellakoiden tunnettu nokkamies Punainen Danny, Daniel Cohn-Bendit oli
ennen kansanäänestystä osallistunut
lukuisiin tilaisuuksiin, joissa pohdittiin sopimuksen seurauksia. Hän
pääsee ääneen kirjan loppupuolella.

Turunen tuo esiin myös periranskalaisen individualismin, abstraktioihin
ja ideologioihin mieltyneen kansakunnan, jolle ruodussa pysyminen
on kauhistus. Kirjassaan hän tiivistää
ranskalaista poliittisen käyttäytymisen logiikkaa oivin esimerkein.

Muuan läsnäolija kertoi hyväksyvänsä uuden perustuslain tekstin sinänsä, mutta hänellä oli ”eksistentiaalinen tarve” äänestää vastaan.

Kun Ranska vuonna 2005 hylkäsi
sopimuksen EU:n perustuslaista, tapahtui juuri niin kuin ei olisi pitänyt.
Sopimusehdotusta oli valmisteltu
Ranskan entisen presidentin Valéry
Giscard d’Estaingin johtamassa valmistelukunnassa ja suuret puolueet
sekä valtamedia olivat kaikki hyväksymisen kannalla. Kansa kuitenkin

Jorma Turunen: Ranskan
vasemmiston tarina suuresta
vallankumouksesta
nykyhetkeen
(Into kustannus, 2019)

Chanson de femme Naisen kirjoittama runo vai runo naisesta?
Keskiaikaista ranskalaista truveerilyriikkaa sisältäviin
kokoelmiin lukeutuu runoja, joihin on liitetty määritelmä
”chanson de femme”. Tästä huolimatta tekijä ei aina ole
nainen. Eräs runoista on 1200-luvun tienoilla laadittu ”Entre
moi et mon amin”.

T

ruveerit olivat 1100- ja 1200-luvuilla trubaduurien seuraajia
ranskankielisessä pohjoisessa.
He laativat laulettua lyriikkaa kuten
eteläiset oksitaaninkieliset esikuvansa. Runouden esittämisen he yleensä
jättivät siihen erikoistuneiden ammattilaisten huoleksi.

Joidenkin truveerirunojen kertojaminä on nainen. Mutta vaikka ääni onkin annettu naiselle, saattaa chanson
de femme -runon takaa löytyä mies.
Mies kirjoittamassa naisnäkökulmasta, naisen elämästä ja tunteista,
ei keskiajan kirjallisuudessa ole aivan tavatonta, mieleen nousee aina15

kin Boccaccion Fiammetta. Mutta
mitkä chanson de femme -runoista
ovat miesten laatimia, jää avoimeksi. Myös naistruveereja on ollut olemassa, vaikka heitä tunnetaan vain
kourallinen. Sitä paitsi varsin usein
lähes mahdotonta aukottomasti
selvittää vanhassa käsikirjoituksessa
säilyneen runon tekijän sukupuoli, nimestä puhumattakaan. Vanhat
tekstit saattavat olla hyvin huonokuntoisia, ja merkinnät puutteellisia.

ainakin Sapfon ajoista (600 eaa.) lähtien, ja truveerien aikaan eteläisessä
Ranskassa oksitaaninkieliset naistrubaduurit (trobairitz) loivat lyriikkaa
miesrunoilijoiden rinnalla. Miksi
naisääni runoudessa olisi vaiennut
sydänkeskiajalla
ranskankielisessä
pohjoisessa?

Entre moi et mon amin
Entre moi et mon amin on tuntemattomaksi jääneen tekijän chanson de
femme. Runo liittyy myös lyyriseen
genreen, josta käytetään nimitystä
aube, ’aamunkoitto’ (latinan sanasta
alba, ’valkea’). Aube-runoissa auringonnousu päättää rakastavaisten yhteisen (ja salaisen) yön. Aamusarastuksesta heille kertoo joko lintujen
laulu tai vartiomiehen ilmoitus. Entre
moi et mon amin -runossa voidaan
nähdä myös viittaus chanson de
malmariée -lajityyppiin, jossa nainen
valittaa kohtaloaan, joka on liittänyt
hänet avioon epämieluisan miehen
kanssa. Yhteys malmariée-runoihin

Joskus on väitetty kaiken säilyneen truveerilyriikan olevan miesten
käsialaa, ja jopa kyseenalaistettu
naistruveerien olemassaolo. Tämä
on mielestäni sangen outoa. Kuuluihan lyyrinen naisääni antiikissa jo

Naiset saattoivat myös
esittää truveerilyriikkaa,
eikä perinne ole täysin
katkennut. Kuva: Wikimedia
Commons.
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Mais ke plus n’alest dixant :
« ll n’est mie jours,
Saverouze au cors gent ;
Si m’aït Amors,
L’alowette nos mant. »

on rivienvälinen: miksi rakastavaisten täytyisi tavata yöllä metsässä,
ellei juuri naisen aviomiehen takia?
Inhottava ja kateellinen mies (gelós)
on eräs keskiaikaisen lyriikan arkkityypeistä.

Rakkaani ja minä
Vietimme koko yön yhdessä
Metsässä Béthunen lähellä.
Kuu loisti, oli tiistai.
Aamun sarastaessa
Leivonen lauloi:
”Ystäväni, on aika lähteä.”
Mutta rakkaani vastasi hellästi:
”Päivä ei koita vielä,
Suloinen kaunis rakastettuni.
Amor minua auttakoon,
Ei leivo puhu totta.”

Olen kääntänyt tämän pienen viehättävän runon vapaasti. Teksti on
muinaisranskaa, joka ei ollut yhtenäinen kieli. Entre moi et mon
amin sisältää Lorrainen kielivariaation piirteitä (kts. kartta edellisessä
Fran-Sussa), ja esimerkiksi jotkut sen
verbimuodoista saattavat johtaa nykyranskaan tottuneen harhaan.
Seuraavassa siis tunnelmallinen
tuokio metsässä jossain Béthunen
lähettyvillä. Aamun koittaessa leivo
laulaa, mutta ehkei ihan vielä ei ole
sittenkään aika erota…

Niin hän lähestyi minua,
En vastustellut;
Ainakin kolmesti hän suuteli minua,
Enkä minä häntä vain kerran;
Se ei ollut minulle epämieluista!
Silloin toivoimme molemmat
Öitä olevan sata
Ettei hänen tarvitsisi koskaan sanoa:
”Päivä ei koita vielä,
Suloinen kaunis rakastettuni.
Amor minua auttakoon,
Ei leivo puhu totta.”

Entre moi et mon amin,
En un boix k’est leis Betune,
Alainmes juwant mairdi
Toute lai nuit a la lune,
Tant k’il ajornait
Et ke l’alowe chantait
Ke dit : « Amins, alons an. »,
Et il respont doucement :
« ll n’est mie jours,
Saverouze au cors gent ;
Si m’aït Amors,
L’alowette nos mant. »

FM Jari Nummi
Kielentutkija
Helsingin yliopisto

Adont se trait pres de mi,
Et je ne fu pas anfruine ;
Bien trois fois me baixait il,
Ausi fix je lui plus d’une,
K’ainz ne m’anoiait.
Adonc vocexiens nou lai
Ke celle neut durest sant,

Runon teksti: Samuel N. Rosenberg;
Hans Tischler; Marie-Geneviève
Grossel (2009). Chansons des trouvères : Chanter m’estuet. Lettres gothiques, Librairie Générale Française,
Paris.
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Historian kuuluisin hernekeitto
Nykyranskan hernettä tarkoittavan petit pois sijasta
vanhassa kielessä käytettiin tuoreesta herneestä nimeä
pois vert. Näin saatiin terminologinen ero kuivattuun
herneeseen, pois sec. Määrite petit taas johtuu siitä, että
paikoin Ranskassa pavuista (haricots) on myös käytetty
nimitystä pois.

R

anskalaisessa
pyhimyskalenterissa tunnettiin myös satokaudet. Bordeaux’n kaupungin
pyhimyksen Pyhän Honoriuksen päivästä 16. toukokuuta vanha kansa
tiesi, että: ”C’est le Saint-Honoré, que
de pois verts!” - ”Pyhän Honoriuksen
päivänä herneitä on kasapäin!”. Marseilles’ssa kansanuskomuksiin puolestaan kuului lukea herneenpalkoa.
Mikäli palko kätki sisäänsä yhdeksän
hernettä, tuotti se onnea.

men myöhemmin Ranskassa tästä
köyhien pienestä vihreästä proteiinilähteestä muodostui aateliston
hullutus, jolla tuli olemaan suuri vaikutus Ranskan gastronomian historiaan sekä gastronomian termistöön
maailmanlaajuisestikin. Maalaustaiteen kuuluisimmat herneet lienevät
kuitenkin Louvren kokoelmiin kuuluvan italialaisen Arcimboldon Vuodenajat-sarjan teoksen L’Été (Kesä)
henkilöhahmon hampaita kuvastavat herneet vuodelta 1573.

Köyhien apesta aateliston intohimoksi

Aurinkokuningas Ludvig XIV lienee
ensimmäinen ruokahistorian tuntema kuningas, jolla oli intohimonaan
sekä metsästys että tuoreet kasvikset. Hän rakasti herneitä jopa niin
paljon, että hänen henkilääkärinsä
Guy-Crescent Fagon huolestui kuninkaan ruoansulatusvaivoista.

Georges de La Tour’in maalauksessa
Les mangeurs de pois (Herneensyöjät) n. vuodelta 1620 iäkäs pariskunta
syö sormin herneitä pikkukupeista.
Kurjuuden kuvauksena taulu on vaikuttava. Surullisen näköisinä, hampaattomina, sekä taulun nainen että
mies omaan yksinäisyyteensä vaipuneina syövät keskittyneinä vähäistä,
vaatimatonta ravintoaan. Jokainen
pieni suupala kun oli arvokas!

Versaillesin hovipuutarhuri Jean de
La Quintinie teki parhaansa miellyttääkseen kuningasta ja kehitteli Versailles’n puutarhassa uusia viljelymenetelmiä, jotta hovin pöytiin saatiin
ns. varhaisvihanneksia (primeurs) jo
ennen sesonkia. Hoviväelle saatiin
jopa keskellä talvea tuoreita vihan-

1600-luvun alkupuoliskolla taiteilija
käytti siis herneitä kuvastamaan köyhälistön osaa. Muutama vuosikym18

neksia, mm. kuninkaan niin kaipaamia herneitä. Kiitokseksi herkuista
kuningas myönsi La Quintinielle aatelisarvon.

sart pääsi kuninkaan rakennusten
ylitarkastajana myös kuninkaan puutarhoihin. Ajan kronikoitsija Saint-Simon’n herttua kertoo, kuinka Mansart usein varasti itselleen kuninkaan
puutarhan tuotteita ja kävi selvästikin yhä ahneemmaksi. Mansart menehtyi lopulta herneitten ja jäätelön
ylensyöntiin vuonna 1708.

Ensimmäisen
makuelämyksensä
tuoreista herneistä kuningas oli saanut sydäntalvella 16.1.1660, kun M.
Audiger, kuninkaan limonadien ja
liköörien valmistaja palattuaan Italiasta oli tarjonnut tälle niitä tuliaisina palkoineen päivineen. Tästä alkoi
kuninkaan pysyvä rakkaus herneisiin.

Hernekaupunki Clamart
Aurinkokuninkaan aikaan 1600-luvun keskivaiheilla vihannesruokien
valmistuksessa siirryttiin pois pitkään haudutetuista yhden padan
vaatineista ruoista. Ruoka-aineet
haluttiin erottaa toisistaan ja löytää
kullekin raaka-aineelle sopiva, sen
omaa makua korostava valmistustapa. Vuonna 1651 d’Uxelles’in markiisin keittiömestari François Pierre
de la Varenne julkaisi teoksen Le
Cuisinier françois (Ranskalainen keittiömestari). Siinä parsakin halutaan
naamioida herneiksi tarjoamalla se
herneen kokoisiksi paloiksi pilkottuna. Tästä parsan valmistustavasta
tulee gastronomian termi Asperges
en petits pois.

Mielihyvästä muodiksi
Vielä 30 vuotta myöhemmin ja sattumalta juuri Pyhän Honoriuksen päivänä 16.5.1696 uuden hernesadon
aikaan Mme de Maintenon, Ludvig
XIV virallistamaton toinen vaimo, kirjoittaa kuinka ”herneistä puhutaan
edelleen; kärsimättömyydestä syödä niitä, mielihyvästä niitä syötyään
ja ilosta syödä niitä edelleen ovat
kolme asiaa, joista prinssimme ovat
puhuneet jo neljä päivää”.
Mme de Sévigné oli jo aiemmin todennut tämän suurimittaisen mieltymyksen herneisiin kirjeessään vuonna 1690 de Noailles’n kardinaalille:
”On daameja, jotka syötyään iltapalaa kuninkaan seurassa ja hyvin
syötyään, palattuaan huoneisiinsa
jatkavat herneitten syömistä ennen
nukkumaan käymistä, silläkin uhalla että voivat pahoin. Se on muoti,
se on hillitön kiihko ja toinen seuraa
toista.”

Herneviehtymyksen yhä vain kasvaessa Versaillesin hovipuutarhan
tuotto ei enää riittänyt vastaamaan
aateliston ja porvaristoonkin levinnyttä hernekysyntää. Niinpä Versaillesin ja Pariisin lähiympäristöön
alettiin perustaa uusia vihannesviljelyksiä. Pariisin esikaupunkivyöhykkeellä sijaitseva Clamart tuli tunnetuksi lukuisista herneviljelmistään.
Herneet kuljetettiin sieltä Pariisin
tukkutorille, joka Napoléon III:n vaatimuksesta oli Toisen keisarikunnan

Hoviarkkitehti ja myös puutarhurinakin hovipuutarhuri Le Nôtren harmiksi toiminut Jules Hardouin Man19

aikana rakennettu. Tämä valtava
tukkutorialue Les Halles hävitettiin
vuonna 1971.

Arvovieraille ja köyhän
eskapismiksi
Hernekeitoista kuuluisin on Le potage à la Fontanges. Herneitten lisäksi
makua siihen antavat kirveli ja suolaheinä. Velouté -tyyppinen keitto
siitä saadaan, kun se suurustetaan
keltuaisella ja lisätään kermaa. Tämä
keväinen keitto on nimetty elämänsä
kevättä eläneen Marie-Angélique de
Scorailles, duchesse de Fontanges’in
mukaan, joka oli päässyt 17-vuotiaana v. 1679 Aurinkokuninkaan suosikkiasemaan, mutta menettänyt pian
suosionsa.
Gastronomian historiaan keitto
on jäänyt siksi, että keittiömestari Dugléré valitsi sen tarjottavaksi
7. kesäkuuta 1867 kuuluisassa Café
Anglais’ssa yhtenä kuudestatoista

1960-luvun urbanisaatio söi lopulta
Clamartinkin herneviljelmät, mutta yhä edelleen kaupunki ylläpitää
hernemainettaan. Jo vuodesta 1969
alkaen aina kesäkuussa pidettävä
Clamartin katutaidetapahtuma kerää
satoja tuhansia ihmisiä Fête des Petits Pois de Clamart -tapahtumaan.
Juhlamenojen keskuspaikka sijaitsee
tietenkin kaupungin Hernekadulla,
Rue des Petis-Pois’lla.
Clamart’in herneviljelysten muisto
elää yhä gastronomian termistössä. À la Clamart nimittäin tarkoittaa,
että ruoassa on lisukkeena herneitä
ja mahdollisesti myös artisokan sydämiä. Purée Clamart on puolestaan
tuoreista herneistä tehty pyree. Sen
sijaan, jos hernepyree tehdään alun
perin kuivatuista herneistä, on nimi
siinä tapauksessa Purée Saint-Germain.

Petis pois Sévigné on helppo
valmistaa ja sopii alkukesän
tarjottavaksi.
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ruokalajista niin kutsutuilla Kolmen
keisarin päivällisillä. Pariisiin maailmannäyttelyn ihmettelyn ohella
Aleksanteri II, tuleva keisari Aleksanteri III, Preussin silloinen ulkoministeri Bismarck sekä Saksan tuleva
keisari, tuolloin Preussin kuningas
Vilhelm I asettuivat saman pöydän
ääreen kabinettiin 16 nauttimaan
mm. Fontanges -hernekeittoa.

Laulujen ja taulujen herneet
Entä chansonit? Herneistä Ranskassa vasta lauletaankin! Patrioottinen
laulu Ah, les petits pois on Dranemin
klassikko 1900-luvun alkuvuosilta.
Alain Souchonin laulu Petit pois kertoo puolestaan aviokriisistä, kun taas
Julien Clerc on ottanut kappaleensa
nimeksi tuon Zolankin tuotannossa
mainitun herneruoan Petits pois, lardons.

Émile Zolan teoksessa Ansa (suom.
Paavo Warén, 1903-1904; L’Assommoir, 1877) keskushenkilö Gervaise
suunnittelee hääateriaansa, johon
kuuluu luonnollisesti herneitä! Jo
pelkkä ajatus niistä nostaa innostusta ja pistää unelmoimaan, että saa
syödä enemmän kuin kyllikseen ja
unohtaa oman köyhän kohtalonsa.

Eikä Picassokaan jättänyt herneitä
huomioimatta! Hänen vuonna 2010
Pariisin Modernin taiteen museosta
varastettu ja kadoksiin jäänyt maalauksensa Pigeon aux petits pois
(Kyyhkynen ja herneet) vuodelta
1911 on maalaustaiteen mestarin
näkemys Ranskan keittotaiteen klassikosta, herneitten kera tarjottavasta
kyyhkysestä! Sen resepti löytyy kaikista ranskalaisen keittiön suurteoksista.

- Entä vihanneksia ?
- Pieniä herneitä ja silavaa! Virginie
ehdotti. Söisin niitä vaikka aina.
- Hyvä, hyvä! Pieniä herneitä ja silavaa! huusivat kaikki yhteen ääneen;
Augustinekin innostui niin että oli
hangollaan sohia kamiinan puhki.

Petits pois Sévigné
Pian meilläkin koittaa uusi hernesatokausi. Kesällä saatamme onnenapilan sijasta etsiä 9-herneen herneenpalkoa! Tuoreita vihanneksia
odotellessa keväiseen ruokapöytään
voi valmistaa pakasteherneistä oheisen reseptin Petits pois Sévigné, joka
on näyttävä tarjottava vaikkapa kevään juhliin! Ohjeesta riittää ainakin
kahdeksalle.

Tässä Gervaisen hääaterialle suunnitellaan ranskalaisen keittiön klassikkoa Petits pois au lardons eli herneitä silava, ts. pekonikuutioiden kera.
Mikäli silava jätetään pois ja herneet
valmistetaan uusien sipuleitten ja
sydänsalaatin kera, on oikeaoppinen
gastronominen termi silloin Petits
pois à la française. Näin valmistettuina ranskalaiseen tapaan niitä Aurinkokuningaskin ilmeisesti sai ahmiakseen!

3 kg tuoreita herneenpalkoja
(tai 450g pussi pakasteherneitä)
400 g Ricotta-juustoa
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3 rkl kermaa

sulata kattilassa lämmitettyyn kermaan.

1 nippu ruohosipulia

Sekoita juusto ja hienoksi silputut yrtit sekä loppu 2 rkl kermaa. Mausta
suolalla ja pippurilla. Lisää vatkaten
juuston ja yrttien joukkoon liivatekerma. Sekoita joukkoon herneet.
Kaada juusto-hernemassa matalaan
rengasvuokaan. Peitä vuoka kelmulla ja siirrä jääkaappiin hyytelöitymään vaikka yön yli.

5 mintunoksaa
2 rkl sokeria
4 liivatelehteä
suolaa, pippuria
Avaa herneenpalot ja keitä niitä suolalla ja sokerilla maustetussa vedessä; varo keittämästä niitä liian pehmeiksi. Pakasteherneitä käyttäessäsi
keitä pussin ohjeen mukaan. Valuta
herneet ja siirrä ne syrjään. Kasta liivatteet kylmään veteen, valuta ne ja

Kumoa hernesavariini vuoasta ennen tarjoilua. Tarjoa sellaisenaan tai
tomaattikastikkeen kera.

Teksti ja kuvat:
Jarmo Kehusmaa, FM

Neljä kuukautta Saumurissa Ranskassa
Vietin neljä kuukautta vaihto-oppilaana Saumurissa,
pienessä mutta suositussa kaupungissa. Lähdin vaihtoon
elokuun viimeisenä päivänä ja tulin takaisin Suomeen
26. joulukuuta.

L

ähtiessäni en puhunut kovin hyvin ranskaa enkä sitä oikein ymmärtänytkään, mutta palatessani
osasin puhua todella sujuvasti sekä
ymmärsin vielä jopa paremmin.

Olin itse ainoana suomalaisena sekä
yksin lähteneenä vaihto-oppilaana.
Koulu Ranskassa oli todella raskasta
verrattuna Suomeen, mutta siellä se
oli myös todella tehokasta sekä motivaatio oli korkealla. Koulupäivät alkoivat klo 8 ja loppuivat klo 17, mikä
tuntui aluksi todella pitkältä. Siihenkin tottui ja lopulta koulupäivät kuluivat todella nopeasti. Myöhemmin
ryhmä ranskalaisia oli viikon koulumatkalla Suomen koulussani ja toimin heille tulkkina.

Koulu alkoi heti ensimmäisen viikonlopun jälkeen ja tutustuin pian
moniin uusiin kavereihin. Meitä oli
n. 21 vaihto-oppilasta, joista kaikista tuli todella tärkeitä minulle, myös
luokkalaisistakin löytyi monia hyviä
kavereita.
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aikaan Ranskassa oli lakko, jolloin
junat eivät kulkeneet. Niinpä siis lähdin yksin kohti Pariisia linja-autolla.
Matka kesti yhteensä noin 8 tuntia.
Tämän jälkeen yövyin yksin Pariisin
hotellissa, jonka jälkeen jatkoin matkaa kohti Suomea! Hyvästit olivat
haikeat, mutta toivottavasti kesällä
tapaamme taas.

Ensimmäisen kuukauden jälkeen tuli
hieman vastoinkäymisiä ja jouduin
vaihtamaan perhettä. Alkuperäisessä
perheessä en tuntenut itseäni onnelliseksi ja välillä minua jopa pelotti
olla siellä. Onnekseni pääsin kuitenkin uuteen ihanaan perheeseen, jossa oli vain äiti, sillä hänen poikansa
olivat jo muuttaneet pois. Host-äitini kanssa tulin erittäin läheisiksi ja
olemme vieläkin usein yhteydessä
toisiimme. Kesällä olen menossa kyläilemään ranskalaisen äitini luo, jos
korona sen vain sallii.

Kaiken kaikkiaan matka oli todella
onnistunut ja lähtisin koska vain takaisin.

Fiia Anttiroiko
Seinäjoen lukio

Ranskan kulttuurierot eivät tulleet
kovinkaan suurena yllätyksenä ja
pidän myös kovasti ranskalaisesta
kulttuurista. Rakastan ranskalaisten
ihmisten avoimuutta, iloisuutta sekä
äänekkyyttä ja ruokakin on todella
hyvää. Siellä tulikin maisteltua kaikkia erikoisia ruokia, kuten ostereita,
sammakon reisiä ja simpukoita. Pidin
siitä, kuinka rohkeasti ihmiset tulivat
juttelemaan esimerkiksi kadulla tai
linja-autopysäkillä.

Fiia ja Stipendi.

Ranskasta sain uskomattomia muistoja sekä korvaamattomia ystäviä,
joiden kanssa olen päivittäin yhteydessä. Yksi parhaita muistoja on
mm. syntymäpäivälahjakseni saatu
sukellusreissu, sillä isoveljeni harrasti
sukeltamista. Myös joulu Ranskassa
oli todella mukava, vaikkakin hieman
erilainen. Jouluna oli mukavaa viettää viimeistä kertaa perheen luona
yhteistä aikaa, antaa lahjoja, syödä
hyvää ruokaa ja kuunnella sekä ranskalaista että suomalaista musiikkia.
Joulun jälkeen olikin lähtöni aika,
josta tulikin todella hankala. Siihen
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Jäsenyhdistykset
Paikallisyhdistykset

Erityisyhdistykset

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

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

SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO ry
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES
FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND rf

Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande
Tel. + 358 44 555 3920
sryl@suomi-ranska.com
www.suomi-ranska.com
www.facebook.com/suomiranska

