Elämää muuttaneet vuodet Ranskassa
Lääkäriseura Coccyx ry - Assocation médicale Coccyx on Ranskassa lääketiedettä opiskelleiden suomalaisten ja Suomeen asettuneiden ranskalaisten lääkärien yhdistys, joka on pysynyt
hengissä 1960-luvun lopulta lähtien.
Kaikkiaan suomalaisia lääkäreitä valmistui Ranskasta viisikymmentä, jotka muutamaa toisen
sukupolven edustajaa lukuunottamatta alkavat olla työuransa lopulla. Suomen eurooppalaistuminen ei olekaan johtanut pitempiin opiskeluaikoihin ulkomailla, kuten EU:iin liityttäessä Coccyx
ry:n piirissä toivottiin, ja lääkäreitäkin on valmistunut riittävästi kotimaisista yliopistoista. Seitsemän vuoden tai vielä pitempikin asuminen Ranskassa on muokannut coccyxlaisten elämää ja
maailmankuvaa huomattavasti, vaikkakin kaikki Suomeen palanneet ovat menestyksekkäästi
löytäneet paikkansa suomalaisessa lääkärikunnassa.
Lääkäriseura Coccyx ry on pysynyt virkeänä varmaan avaramielisen toimintansa ansiosta. Nostalginen muistelu ei ole juurikaan ollut talven ja kesän yhteisten kokousten aiheena. Seuran 40 –
vuotisjuhlaa vietettiin syntysijoillaan Montpellierissä kesällä 2009. Tosin vuoden 1969 opiskelijaaktiivisuus oli yhtä vilkasta Bordeaux´ssa ja Strasbourgissa, jotka olivat toiset suomalaismedisiinareiden kaupungit tuolloin. Erityisen sosiaalisen historiamme kokoamiseksi seuran hallitus
päätti juhlavuoden kunniaksi kerätä coccyxlaisilta muisteluaineistoa. Vastauksia tuli silloin pari
kolme.
Uusi yritys vuoden 2011 alussa tuotti ilahduttavasti tulosta ehkä lyhyen ja yksinkertaisen kysymyksensä ansiosta:
“Minkä asian sain elämääni/ammattiini Ranskasta?”
"Qu´est que la France a apporté dans ma vie?"
Perinteisen tammikuun kokouksen illallisella jaettuihin pieniin lappusiin ja erikseen sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn tuli vastaukset 23 eri henkilöltä. Suurin osa vastasi spontaanisti parilla
rivillä, mutta muutama inspiroitui pienoisesseen verran. Vastauksista tuli hyvinkin yhdenmukainen kuva siitä, mitä vuosien opiskelu ja eläminen Ranskassa aikuistumisen kynnyksellä antoi
myöhempään elämään. Merkittävät asiat mahtuvat alle kymmeneen, tai jopa alle viiteen kategoriaan.
‐
‐

‐

Tiukka lääkärikoulutus oli useimmin mainittu pysyvä anti, arvostettujen professorien looginen opetus antoi hyvän ammattitaidon.
Seuraavaksi tuli avarakatseisuus, rentous ja itsevarmuus, jotka muokkasivat
elämänkatsomusta Ranskan vuosina. Ja tietysti kielitaito, ei ainoastaan ranskan, vaan
kynnys puhua muitakin kieliä madaltui. Savoir vivre liittynee edellisiin, mutta se haluttiin
mainita nimenomaan Ranskan antina.
Ammattiosaamisen jälkeen ylesimmin mainittu asia oli ystävät, säilyneet suhteet niin
opiskelutovereihin kuin aikoinaan saatuihin ranskalaisiin ystäviin ja heidän perheisiinsä.

Joka neljäs mainitsi erikseen Ranskan maisemat, opiskelukaupungista riippuen joko rannikon,
maaseudun tai vuoriston. Kolmelle vastaajalle opiskeluaikojen tärkein anti oli oma puoliso, ranskalainen tai suomalainen, ja hellistä vastauksista päätelleen rakkaus on kestänyt. Chansonit olivat jääneet pysyvästi soimaan kahdelle. Hieman yllättäen kulinarismi oli päässyt vain kahden
vastaajan tärkeyslistalle. Taitaa muilla sisältyä savoir vivreen.
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Tilastollista käsittelyä elävöittäköön muutama sitaatti. Ensiksi kriitinen muistuma:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

“Kielitaidon tuoma ystävyys ranskalaiseen perheeseen sai unohtamaan kaltoin kohdelluksi tulleen opiskeli japerheen inhon ranskalaisia kohtaan.”
“Sain ammatin, elämänkatsomuksellisena.”
“Uskalluksen puhua ulkomaan kieliä.”
“Ma femme francaise, et avec elle, tout.”
“Elämä ei kaadu vaikka kaikki ei tapahdukaan tänään.”
“Ranska antoi maalaistytölle liikkumisvarmuutta maailmalla.”
“Suolaveteen säilötty sellerinjuuriraaste, ai ettäs on hyvää!”
“Luentoja ja opetuksia muistelee edelleenkin mielihyvällä ja arvostaen”
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