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Pääkirjoitus

Hyvää joulunalusaikaa. 
SRYL:n 75-vuotisjuhlavuosi on 
päättymässä, pääsihteeri eme-

rita Liisa Peake siirtynyt eläkepäivien 
viettoon ja liiton ruorissa aloittanut 
elokuussa pääsihteeri Tellervo Perä-
lä-Brunnsberg. Juhlavuoden saldok-
si, oman juhlamme ja juhlajulkaisun 
lisäksi laskisin vielä Ranskan kevään 
presidentinvaalit, jotka poikivat kaksi 
huomattavaa tapahtumaa, Suoma-
lais-ranskalaisen teknillistieteellisen 
seuran järjestämän vaaliseminaarin 
Helsingissä ja aloitteestamme to-
teutetun Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan webinaarin Euroopan turva, 
talous ja tulevaisuus Ranskan presi-
dentinvaalien jälkeen. 

Toimintavuoteen 2022 on mahtunut 
juhlahetkiä, mutta myös suru-uutisia 
jäsenistöstämme. Syysliittokokous 
Lahdessa 19.11. alkoikin hiljaisel-
la hetkellä muistamaan professori 
Osmo Pekosta, joka menehtyi äkilli-
seen sairauskohtaukseen 12.10. Uzè-
sissä ja viime vuoden joulukuun 30. 
päivänä kuollutta diplomi-insinööri 
Tuomas Lokkia. 

Club des amis illat pääsivät taas 
jatkumaan tammikuun lyhyen Co-
vid-sulun jälkeen ravintola Carelias-
sa. Klubimme on alkanut jo tosissaan 
muistuttaa nimeään, niin moni kun 
näyttää palaavan yhä uudelleen mie-
lenkiintoisiin ja leppoisiin iltoihim-
me. Kysymme myös aina luennoi-

jiltamme heidän mahdollisuuksiaan 
vierailla jäsenyhdistyksissä ja saa-
neetkin iloksemme kuulla myöntä-
viä vastauksia. Lokakuussa päivitetty 
esitelmöijälista löytyy sivustolta. 
Myös etäesitelmät jatkuivat – ja tu-
levat jatkumaankin - ja niitä tarjottiin 
sekä suomeksi että ranskaksi. 

Loppusyksyn huipensi merkittävä 
Louis Pasteur ja Covid-pandemia 
-seminaari Helsingin Lääkäritalolla, 
primus motorina Suomalais-ranska-
lainen teknillistieteellinen seura. 

Toimintavuoden lyhyt yhteenve-
to ei olisi kuitenkaan riittävä ilman 
mainintaa ranskanlukijoiden mää-
rän jatkuvasta vähenemistä maam-
me kouluissa. Helsingin Sanomien 
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yliopistokirjeenvaihtajan Valtteri 
Parikan juttu loi kuitenkin pienoisen 
valonpilkahduksen tähän synkkään 
tilanteeseen. Ranska on nimittäin 
Helsingin Yliopiston suosituin vaih-
tokohde. Kenties tällainen opiskeli-
javaihto, jota SRYL myös pyrkii sti-
pendirahastollaan tukemaan poikii 
aikanaan konkretiaa koulujen kieli-
opintoihinkin. 

Tämän Fran-Su:n jutuista en siksi voi 
jättää mainitsematta näin heti en-
simmäisenä tämän vuoden SRYL:n 
stipendiaatteja ja heidän kielimat-
kakertomuksiaan. Millaiselta tun-
tuukaan kokea Ranska tai Pariisi ensi 
kertaa! Usutan lukemaan nuorten ja 
heidän opettajiensa juttuja matka-
kokemuksistaan. Ne elähdyttävät. 
Kokea ensi kertaa vastapaistetun 
croissantin tuoksu, ihmetellä erilaista 
arkkitehtuuria, olla yhdessä vieras-
maalaisten kanssa yhteisenä nimit-
täjänään ranskan kieli. 

Tässä lehdessä kerromme myös 
Ranskan uudesta nobelistista An-
nie Ernaux’sta (Nobel-palkintojuh-
lia vietetään Tukholmassa 10.12.) ja 
ranskalaisesta Eric Leraillez’sta, jon-
ka kädenjälki näkyy Helsingissä yhä 
remontin alla olevan legendaarisen 
ravintola Kaisaniemen katossa.  Tu-
tustumme uusiin kunniajäseniimme 
Martti Hyvöseen ja Bo Göran Eriks-
soniin sekä kolmen polven Rans-
ka-entusiasteihin.  Käymme läpi 
taannoisen Pasteur-seminaarin antia 
ja nostamme hattua 40-vuotiaalle 
Joensuun suomalais-ranskalaiselle 
yhdistykselle. 

Ja lopuksi harvinaislaatuinen artikke-

li 1100-luvulla vaikuttaneesta Marie 
de Francesta ja hänen riimitetyistä 
lai-kertomuksistaan. Kiitos professo-
ri Juhani Härmän saimme hänen Los 
Angelesissa asuvan kollegansa Lee-
na Löfstedtin erinomaisen mielen-
kiintoisesta tutkimuksesta avauksen 
tähän Fran-Su:un. Olkoon se joulu-
lahjamme.  

Lämpimät jouluntoivotukset ja mitä 
parhainta tulevaa vuotta! 

Susanna Luoto

Päätoimittaja
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Lyhyt katsaus SRYL:n 

liittokokoukseen

Talvi saapui eteläiseen Suomeen juuri syysliittokokouksen 
aattona 19.1. kun kokoonnuimme liittokokouksen 
puheenjohtaja Anja-Liisa Alangon johdolla Lahden 
Seurahuoneelle. Isäntänämme toimi Lahden yhdistyksen 
puheenjohtaja Heikki Weijo. 

Äärimaa olivat erovuorossa. Heidät 
valittiin jatkamaan seuraavalle kol-
mivuotiskaudelle 2023-2025. Uutena 
hallitukseen valittiin Sanna Jääskeläi-
nen (Cerle français de Pori). 
SRYL:n uuteen hallitukseen kuuluvat 
vastedes: Risto Veltheim (pj.), Ilkka 
Joukanen, Linnea Kunnas-Shinde, 
Meri Larjavaara, Eija Raitala, 

Varsinainen kokous alkoi hiljai-
sella hetkellä muistaessamme 
edesmenneitä jäseniämme ja 

hallitusedustajia professori Osmo 
Pekosta ja diplomi-insinööri Tuomas 
Lokkia. 

Hallituksen yhdeksästä jäsenestä 
kaksi, Susanna Luoto (vpj.) ja Markku 

Hallituksen pj Risto Veltheim, 
liittokokouksen pj Anja-Liisa 
Alanko ja pääsihteeri Tellervo 

Perälä-Brunnsberg. 
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Seppo Sihvonen, Sanna Jääskeläi-
nen, Susanna Luoto (vpj.) ja Markku 
Äärimaa. Hallituksessa opiskelijajär-
jestö Bouffe ry:tä edustanut Mimi 
Matinpalo on päättänyt opintonsa 
ja siirtynyt työelämään. Hallitus sai 
valtuudet ottaa Matinpalon tilalle 
hänen jäljellä olevan vuoden hal-
lituskaudeksi (2023) toinen Bouffe 
ry:n edustaja.
Ensi vuonna hallitus tulee pyytä-
mään ehdotuksia myös muidenkin 
yliopistojen opiskelija-järjestöiltä, 
jos niiden joukosta löytyisi kiinnos-
tusta tuoda nuorten näkökulmaa ja 
toimintaideoita liiton toimintaan.

Hallituksen puheenjohtajana ja va-
rapuheenjohtajana seuraavan yksi-
vuotiskauden jatkavat Veltheim (pj) 
ja Luoto (vpj).

Henkilöjäseniksi valittiin Claude Ant-
tila, Marjatta Helander, Raija Kuos-
manen, Jaana Sormunen ja Ritva 
Heinämäki. 

Liittokokouksen puheenjohtajana 
jatkaa Anja-Liisa Alanko. 

Hallitus valtuutettiin lakkauttamaan 
SRYL:n neuvottelukunta. Sen toimin-
nan ydintä eli aktiivisten yhteyksien 
kehittämistä tunnettuihin Ranska ys-
täviin ja muihin vaikuttajiin ei hylätä, 
vaan se jatkuu, joskin uudenlaisessa 
toimintaympäristössä. Lakkauttami-
sen sääntömuutosesitys esitellään 
kevätliittokokoukselle 2023.

Lahden yhdistyksen 
pj Heikki Weijo ja liitto-
kokouksen pj Anja-Liisa 
Alanko.
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Jäsenmaksut pysyvät ennallaan. 

Mahdollisia uusia jäsenyhdistyksiä

Pääsihteeri Tellervo Perälä-Brunn-
sberg esitteli liiton toimintaa käsi-
telleen jäsenkyselyn tuloksia, joista 
yhteenveto lähetetään kaikille jäsen-
yhdistyksille.

Yhdistyskentältä kuuluu lupaavia uu-
tisia. Puheenjohtaja Risto Veltheim 
kertoi Ouluun mahdollisesti perus-
tettavasta uudesta suomalais-rans-

kalaisesta yhdistyksestä. Myös Rans-
kassa École de guerressa opiskelleet 
pohtivat oman yhdistyksen perusta-
mista.   

Rovaniemen yhdistyksen puheen-
johtaja Marja Jalkanen esitteli ko-
kouksessa jo ennen pandemiaa 
Rovaniemellä erinomaisin tuloksin 
järjestettyä Aarrejahti-kilpailua, jossa 
koetellaan osallistujien Ranska-tun-
temusta. Kilpailu soveltuu mainiosti 
eri-ikäisille ja -tasoisille ranskaa tai-
taville ja taitamattomille (ummikoil-

Popot-ravintolan 
päätöspäivällinen.
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le, syntyperäisille, jne.) kilpailuky-
symyksiä kullekin ryhmälle sopiviksi 
sorvaten. Marja Jalkanen antaa mie-
lellään lisätietoa.

Liittokokouksen päätteeksi Lahden 
Ranska-seuran jäsen ja Lahti-opas 

Tuula Santala kertoi Lahden panimo-
historiasta. Ennen päätöspäivällisiä 
Popot-ravintola osallistujat ehtivät 
vierailla Lahden uudessa visuaalisten 
taiteiden museo Malvassa.

Susanna Luoto

Pasteurista pandemiaan -seminaari

Seminaarin avasi teknillistieteellisen 
seuran Markku Äärimaa. Hänen li-
säkseen myös Ranskan suurlähetti-
läs Agnès Cukierman ja THL:n terve-
ysturvallisuusjohtaja Mika Salminen 
korostivat Pasteurin saaneen paljon 
aikaan aikanaan ja myös sellaista, 
millä on kansanterveysmerkitystä 
nykyään. 

Mikrobiologian isäksi sanottu ke-
misti havaitsi molekyylien rakenteen, 

tutki käymistapahtumaa ja päätteli 
mikrobeja esiintyvän kaikkialta. Hä-
nen sovelluksensa pastöroinnista 
muuttivat viinin, oluen ja elintarvik-
keiden valmistuksen ja säilytyksen 
turvallisemmiksi. Mikrobit löytyivät 
tartuntatautien aiheuttajiksi. Sitä 

Louis Pasteurin syntymän 200 -vuotisseminaari keräsi 
täyden salin Lääkäriliiton taloon 21. lokakuuta. 

Seminaarin osallistujia.
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kautta kehittyivät aseptiikka ja hy-
gienia, rokotteet pernaruttoa ja vesi-
kauhua vastaan sekä epidemiologia 
tautien esiintymistä tutkimaan. Laa-
ja-alainen tiedemies löysi mulperi-
perhosen toukkien taudinaiheuttajat 
ja auttoi silloin tärkeää silkin tuotan-
toa. 

Louis Pasteur (1822-1895) oli mainei-
kas ja juhlittu tiedemies jo elinaika-
naan. Aikaansa edellä oli kansanter-
veyslaitosten, Pasteur-instituuttien 
perustaminen lukuisiin maihin. Sa-
maa perinnettä jatkaa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos Suomessa. 

Tieteen ja taiteen kohtaaminen 

Kuuluisan Louis Pasteur -muotoku-
van tausta on vallan kiintoisa. Siitä 
kertoi neuropatologian emerituspro-
fessori Matti Haltia. Albert Edelfelt 
(1854-1905) lähti 19 -vuotiaana 
Ecole des Beaux-Artsiin Pariisiin. 
Hänen tyylinsä kehittyi realismin ja 
impressionisminkin suuntaan maa-
lauksissa, joissa kohde ja ympäristö 
ovat vuorovaikutuksessa. Esimerkki-
nä on häikäisevä valoisuus taulussa 
Luxembourgin puistossa. Pasteurin 
poika ehdotti loistavan näyttelykritii-
kin saanutta Edelfeltiä isänsä muoto-
kuvan maalaajaksi vuonna 1885. 

Kumouksellista oli, että istumapo-
seerauksen sijaan Edelfelt maalasi 
tiedemiehen seisomassa laboratori-

ossaan työvälineittensä mikroskoo-
pin ja koepullon kanssa. Lasin läpi 
näkyy punaisena viiruna jäniksen 
selkäydin, johon Pasteur oli istut-
tanut vesikauhuviruksen rokotteen 
valmistamista varten. Samana vuon-
na vesikauhuisen koiran purema 
paimenpoika pelastui ensimmäisenä 
rokotettuna. 

Ensimmäiset suomalaiset saivat ra-
biesrokotuksen 1886 itse Pasteurin 
valvonnassa Pariisissa. Kuutta hel-
sinkiläistä matkailijaa oli siellä pur-
rut maahan tuotu venäläinen koira. 
Edelfelt ja Pasteur olivat ystävysty-
neet, ja taiteilija järjesti tuttavuuten-
sa kautta pelastavan rokotuksen. 

Ranskan valtio hankki maaailman-
näyttelyssä palkitun Pasteurin muo-
tokuvan ja myönsi Edelfeltille Kun-
nialegioonan komentajan arvon. 
Alkuperäinen teos on Musée d´Or-
sayssa, kaksoiskappale Pasteur-ins-
tituutissa ja viimeistelty harjoitelma 
Ateneumissa. 

Albert Edelfelt: Louis 
Pasteurin muotokuva (1885).
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Myytistä realismiin 

Louis Pasteurin sankarimainees-
ta kertoo, että hän esiintyy posti-
merkeissä kautta maailman ja että 
pelkästään Ranskassa on 3 300 rue 
Pasteuria. Elämäkerran Histoire d´un 
savant kirjoitti vävy, kun Pasteur oli 
maineensa huipulla. Ylistäviä olivat 
muutkin kirjat kuten Histoire d´un 
esprit. 

Kirjeenvaihto, jonka kaiken tutkijan 
vaimo kopioi ja muokkasikin, sekä 
senkin ajan lehdistön kohu-uuti-
sointi tieteestä lisäsivät mainetta. 
Pasteurin laboratoriomuistiinpanot 
tulivat julki vasta sata vuotta kuole-
masta, 1995. Ne tuovat Pasteur-ins-
tituutin professori Jean-Marc Cavail-
lonin mukaan realismia siihen, että 
ei Pasteur ollut kaikessa pioneeri, 
mutta hän kokosi taustat kokeellisiin 
tuloksiin ja kansanterveyden sovel-
luksiin.

Monista edeltäjistä tunnettuja ovat 
mm. mikroskoopin keksijä ja mikro-
bien löytäjä hollantilainen Leeuwen-
hoek 1600 -luvulla. Ruoan säilömi-
sen umpiokuumentamalla kehitti 
ranskalainen Apert 1810 Napoleonin 
sotajoukkoja varten. Antiseptiikan 
otti käyttöön kirurgiassa englantilai-
nen Lister ja synnytyksissä unkarilai-
nen Semmelweiss. Pasteur havaitsi 
mikroskoopilla mikrobeja kaikkialta, 
mutta saksalainen Koch tunnisti niitä 
värjäysmenetelmillä. 

Tieteen edistyksen aikakaudella Pas-
teur uskoi toivorikkaasti, että Scien-
ce and peace will triumph over ig-
norance and war (Koko seminaari oli 

englanninkielinen; 70 -vuotispäivil-
lään Pasteur siis julisti: La science et 
la paix triompheront de l’ignorance 
et de la guerre.)

Rokotusten kehitys

Kaupunkien syntyminen tarkoitti tar-
tuntojen leviämistä. Isorokon vauri-
oita löytyy jo Egyptin muumioista. 
Taudista selvinneet eivät sairastu-
neet uudestaan, mistä havainnosta 
vuosituhat ennen ajanlaskun alkua 
Intiassa ja Kiinassa toteutettiin tau-
din istuttamista muihin rokotusme-
netelmällä. Lansettia käytettäessä 
isorokon eli Variolan virus heikkenee 
lämmöstä tai kylmästä. Näin kertoi 
THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Isorokon 30 prosentin kuolleisuus 
laski kymmenesosaan siitä variolaa-
tiolla. Menetelmän kuolleisuus oli 
prosentin luokkaa, kunnes englan-
tilainen Edward Jenner keksi käyttää 
heikompaa lehmärokon aiheuttajaa 
rokottamiseeen 1796. Sairastunei-
den lehmien ihosta sitten kaavittiin 
virusta väestörokotuksiin toreil-
la. Rokottamisella suojautumisen 
omaksuivat ensin kuninkaalliset 
Euroopassa ja varakkaat Amerikas-
sa. WHO julisti isorokon hävitetyksi 
maailmasta 1980.

Pasteurilla oli iso rooli turvallisten 
rokotteiden kehittämisessä baktee-
ritauteja koleraa ja pernaruttoa sekä 
virusperäistä vesikauhua vastaan. 
Kehitys on kulkenut heikennetyis-
tä patogeeneistä inaktivoitujen tai 
pilkottujen mikrobien käyttämiseen 
rokotteissa. Uusin vaihe on käyttää 
DNA tai mRNA -vektoria vasta-ai-
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neviestin viejänä Ebola- ja Covid-19 
viruksen osia vastaan. 

Koronaviruksissa haastavaa on nii-
den nopea muutostahti ja immuni-
teetin vaimeneminen ajan myötä. 
Viimeaikainen tutkimus mahdollis-
taa vektorirokotteen nopean päivit-
tämisen ja niiden kehittämisen myös 
uusia patogeenejä vastaan. 

Rokotekehityksessä tähdätään vah-
vaan ja kestävään immuniteettiin 
ja turvallisuuteen. Kaikkia koskevat 
perusrokotukset jäykkäkouristusta, 
kurkkumätää, hinkuyskää ja poliota 
vastaan. Lapset ja nuoret saavat ny-
kyään suojan yhteensä 13 tartunta-
tautia vastaan. 

Seminaarin toisessa osassa kuultiin 
esityksiä tartuntatautihistoriasta, ro-
kotusasenteista ja tieteellisen tiedon 
tulkinnasta. Lopuksi todettiin, että 
Louis Pasteurilla on pysyvä asema 
tieteen historiassa. Hänen perin-
töään nykypäivään ovat erityisesti 
elintarviketurvallisuus, kansanterve-
ysepidemiologia ja menestykselliset 
rokotusohjelmat. 

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä 
Ranskan instituutti, Suomalais-rans-
kalainen teknillistieteellinen seura, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
sekä Suomen Lääkäriliitto.

Teksti: Martti Hyvönen

Vuoden 2022 Nobel-kirjailija 

Annie Ernaux

Tekikö Ruotsin Nobel-toimi-
kunta oikean valinnan? Onko 
Annie Ernaux Nobel-palkinnon 

arvoinen ranskalaisten mielestä? 
Joidenkin kriitikoiden mielestä on, 
joidenkin ei. Jotkut näyttävät olevan 
sitä mieltä, että palkinnosta päättä-
jät ovat liikaa tuijottaneet Ernaux’n 

vuonna 2019 saamaan Man Booker 
-palkintoon. Suomeksi tänä vuonna 
Isästä-nimellä ilmestynyt La Place 
toi Ernaux’lle Renaudot-palkinnon 
vuonna 1984. Hänen pääteoksenaan 
pidetty Les Années, suomennettuna 
Vuodet, sai vuonna 2008 Académie 
françaisen François Mauriac -pal-

Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajien joukossa Annie 
Ernaux on ensimmäinen ranskalainen nainen, seitsemäs 
ranskalainen kirjailija ja seitsemästoista nainen. Hän on 
myös seitsemästoista ranskalainen Nobelin palkinnon 
saaja. Palkinnon rahallinen arvo on 10 miljoonaa Ruotsin 
kruunua eli noin 980 000 euroa. Hän todella ansaitsee 
paikkansa otsikoissa.
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kinnon ja myös Marguerite Duras 
-palkinnon.

Nobel-palkinnon oikeutuksesta voi 
olla mitä mieltä tahansa. Alfred No-
belin testamentin mukaan kirjalli-
suuspalkinnolla tulee palkita teoksia, 
joissa on ”ihanteellinen tendens-
si”. Toteutuuko tämä vuonna 1895 
kirjattu kriteeri Ruotsin akatemian 
vuoden 2022 valinnassa. Akatemia 
kiittää Annie Ernaux’ta ”rohkeudesta 
ja kliinisestä terävyydestä, jolla hän 
paljastaa henkilökohtaisen muistin 
juuret, vieraantuneisuuden ja kollek-
tiiviset rajoitukset”.  

Vuonna 1940 syntynyt Annie Er-
naux on kirjoittanut parikymmentä 
kirjaa, joista ensimmäisen vuonna 
1974. Ranskalaiset ovat halutessaan 
voineet tutustua hänen tyyliinsä ja 
hänen ajatuksiinsa jo kymmenien 
vuosien ajan. Palkinnon jälkeen jul-
kaistuista kirjoituksista ei käy sel-
västi ilmi, että hänellä olisi paljon 
vaikutusta Ranskan kirjallisuuteen 
ja kirjalliseen elämään. Édouard 
Louis kertoo saaneensa vaikutteita 
ja rohkaisua Ernaux’lta. Heille onkin 
yhteistä alempaan yhteiskuntaluok-
kaan kuulumiseen liittyvä häpeä ja 
luokasta toiseen nousu. Sama aihe 
tuntuu olevan tänä aikana myös 
muiden maiden kirjallisuudessa. 
 
Suomeen Ernaux on tullut vasta vii-
me vuosina. Helmet-kirjastossa on 
joitakin hänen teoksiaan ruotsiksi, 
englanniksi ja ranskaksi, yksi kaike-
ti venäjäksi, ja yllättäen J. P. Roosin 
ja Anna Rotkirchin Puhdas intohi-
mo -nimisenä suomentama Passion 
simple vuodelta 1996. Tällä hetkellä 

lainausjonot ovat käsittämättömän 
pitkät. 

Itse innostuin lukemaan ”Vuodet” 
syyskuussa juuri ennen Nobelin pal-
kinnon julkistamista. En varmaan-
kaan olisi arvannut sen nousevan 
niin korkealle ranking-listalla, mutta 
ihastuin siihen. Sitä lukiessani elin 
omaa nuoruuttani, työvuosiani ja 
vielä vähän eläkevuosiani. Oikeas-
taan Annien elämä Ranskassa ei ole 
ollut lainkaan minun elämäni kaltais-
ta, mutta hänen kokemansa tapahtu-
mat ja ilmiöt ovat heijastuneet myös 
meikäläisen elämään. Kuvittelen mo-
nien ”srylliläisten” olevan samaa ikä-
luokkaa ja lukeutuvan helposti kirjan 
”me” -subjektin joukkoon. 

Vuodet-kirjan lukeminen oli hauska 
tapa kerrata lähihistoriaa ja samal-
la omaa Ranska-tietouttaan. Isästä 
/ Äidistä – kaksi kirjaa La Place ja 
Une femme suomeksi yksien kan-
sien välissä – on henkilökohtaisem-
paa tekstiä, mutta samalla jotenkin 
universaalia. Kasvaminen, lasten ja 
vanhempien välinen suhde ja ikään-
tyminen koskettavat meistä useim-
pia, olimme me mitä yhteiskunta-
luokkaa tahansa. Meistä monella on 
samanlaisia kokemuksia, jos ei ihan 
omiamme, niin kuitenkin tuttavapii-
ristä. 

Kaikki kolme lukemaani Annie Er-
naux’n kirjaa (Vuodet, Isästä/Äidistä 
ja L’événement) ovat selvästi auto-
fiktiota. Ernaux tuo hyvin selvästi 
esiin luokkatietoisuutensa ja vasem-
mistolaisuutensa, myös feminismin-
sä. Mietittäväksi jää, onko aiheena 
oikeastaan luokkahäpeä vai ylpeys 
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kee lapsuudesta yliopistovuosiin, 
työelämään, äitiyteen, avioeroon, 
ikääntymiseen ja uuteen ihmissuh-
teeseen. Yhteiskunnallisista mur-
roksista keskeisimmiksi hän nostaa 
kaupungistumisen ja siirtymän yh-
tenäiskulttuurista kulutuskulttuu-
riin. Lapsuudessa kaikkea oli vähän, 
”tavaroita, kuvia, huvituksia, selityk-
siä maailmasta ja ihmisenä olosta”. 
Nuoruutta puolestaan leimaa uuden 
odotus. Ja uutta tulee: hullu vuosi 
1968, poststrukturalistinen filosofia, 
nautintopuhe, aborttikysymys, au-
toistuminen, ostoskeskukset…

omasta luokasta. Onko siinä Nobelin 
testamentin ”Ihanteellinen tendens-
si”?

Kirsti Santaholma (s. 1948)

Suomen Kuvalehdessä Silvia 
Hosseini arvioi Annie Ernaux’n 
teoksia: 

16.9.2021 Vuodet ”Suurten ikä-
luokkien tarina”

Kotimaassaan myyntimenestykseksi 
noussut Vuodet (2008) on kollektii-
vinen muistelmateos, jossa yksilön 
kertomuksen rinnalla juoksutetaan 
Ranskan sisäpolitiikkaa ja maailman 
tapahtumia.

Annie Ernaux’n (s. 1940) elämä kul-

Niklas Elmehed © Nobel 
Prize Outreach. 
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Omanarvontuntoinen äiti pyrkii elä-
mään luokkanousua lapsensa kautta, 
mutta sukupolvien välinen ero on oi-
keastaan syvempi kuin isän ja tyttä-
ren suhteessa.

Äidin varaukseton ihailu kääntyy 
kaunaksi tyttären oivaltaessa ”sen 
syvän kuilun, joka sivistyksen ja sivis-
tyksentavoittelun välissä on”.

Vanhempiensa elämäntarinan yhtey-
dessä Ernaux pohtii työskentelyynsä 
vaikuttaneita seikkoja. Tarkoitus oli 
alun perin kirjoittaa isästä romaani, 
mutta fiktiivinen muoto ei sopinut 
kertomaan ”pakon sanelemasta elä-
mästä”, jonka osallinen kertoja itse-
kin on.

Äidistä-teoksen laji on sama, ”jotakin 
kirjallisuuden, sosiologian ja histo-
rian väliltä”.

Toistuva kysymys on yksityisen ja 
yleisen suhde. Jos vanhempia kuvaa 
tiukasti luokka-asemansa edustaja-
na, heidän persoonansa katoaa.

Toisaalta omakohtaisuuskin on ansa: 
jos antautuu täysin muistoilleen ja 
mielikuvilleen, tulee sivuuttaneeksi 
sen, että isän elämä oli ”samanlais-
ta kuin muidenkin”. Sama ongelma 
koskee äidistä kertomista.

Lukijan näkökulmasta pulma näyttää 
ratkenneen. Ernaux punoo runsai-
den yksityiskohtien ja anekdoottien 
kautta taitavasti elämän tekstuuria.

Tutuksi tulevat paitsi vanhempien 
persoonalliset piirteet myös heidän 
elämänsä jyrkät reunaehdot. Luok-

Teksti on viittauksista tiheää: jul-
kisuuden henkilöiden nimet luovat 
miljöötä ja ajan henkeä.

8.9.2022 Isästä / Äidistä ”Pakon 
sanelemaa”

Luokkahäpeä värittää ranskalaiskir-
jailijan vanhempien muotokuvia.

Annie Ernaux syventyy vanhempien-
sa muotokuvissa luokkaeroihin. Siinä 
missä viime vuonna suomeksi ilmes-
tynyt, lukijoita ihastuttanut Vuodet 
maalasi sotienjälkeisen Euroopan 
murrosta levein vedoin, teoksissa 
Isästä (La place, 1983) ja Äidistä (Une 
femme, 1987) yleistä kuvataan yksi-
tyiseen tarkentamalla.

Kirjailijan isä ja äiti ponnistelivat it-
sensä maa- ja tehdastyöläisistä 
kauppiasluokkaan, mutta putoami-
sen uhka oli alati läsnä.

Raha, tai pikemminkin sen puute, 
määritti maailmankuvan rajat. Van-
hempien sinnikkyys mahdollisti kui-
tenkin tyttären luokkanousun aina 
porvarispiireihin asti.

Isästä/Äidistä luotaa kahden maa-
ilman välissä elämisen aiheuttamia 
tuntoja. Lapsuus on onnellista aikaa, 
mutta vanhempien tietämättömyys 
ja karkeus alkavat pian tuottaa hä-
peää tyttäressä, jonka koulussa ai-
vastaminenkin katsotaan epähienos-
tuneeksi käytökseksi.

Köyhä tausta tarkoittaa jossain mää-
rin myös henkistä köyhyyttä: isälle 
sana ”kulttuuri” tarkoittaa ainoas-
taan maanviljelyä.
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kollega Édouard Louis on innoittu-
nut.

Vuosien kuluessa kirjailijan luokka-
häpeä muuttuu vieraantuneisuuden 
tunteeksi ja ymmärrykseksi rans-
kalaisen kulttuurin ulossulkevista 
rakenteista ja puhetavoista: ”Olen 
taipunut ympäröivän maailman toi-
veisiin, ja se koettaa saada meidät 
unohtamaan muistot alempiarvoi-
sesta maailmasta, ikään kuin ne il-
mentäisivät huonoa makua.”

Ernaux tiivistää raastavasti isänsä 
suurimman ylpeydenaiheen: ”että 
minä sain kuulua siihen maailmaan, 
joka oli häntä ylenkatsonut”.

Kun muistisairas äiti kuolee, kytkös 
alemman luokan elämään katkeaa 
täysin. Kuten odottaa saattaa, helpo-
tuksen sijaan se tuottaa oman tus-
kansa.

kayhteiskunnan kuvauksessa on pal-
jon tunnistettavaa myös suomalai-
selle lukijalle.

Isästä osoittaa omaelämäkerrallisen 
kirjoittamisen tärkeän lähtökoh-
dan – kyvyn ottaa kokemuksiinsa 
etäisyyttä. Äidistä on varsinkin al-
kupuolella heiveröisempi, todennä-
köisesti siksi, että se kirjoitettu pian 
äidin kuoleman jälkeen.

Surusta puuttuu hankaus, se on 
pelkkää tunnetta ja kääntyy siksi 
ristiriitoja vaikeammin kaunokirjalli-
suuden kielelle.

Kokonaisuudessaan Isästä/Äidistä 
on silti vaikuttavaa kirjallisuutta, jon-
ka Lotta Toivasen suomennos välit-
tää sävykkäästi.

Sisällöstä ja tyylistä tunnistaa hel-
posti aineksia, joista Ernaux’n nuori 

Kuvittajan jäljissä

Ranskalaisen kuvittajan ja taiteilijan Eric Leraillez’n 
viimeisintä teosta, suurta autereista taivasnäkymää pääsee 
ihailemaan, kun yksi Helsingin vanhimmista ravintoloista 
avaa jälleen ovensa.

Ovien avautumista pitää kui-
tenkin odottaa vielä määrit-
telemätön tovi, sillä Cajsan 

Helmen, suojellun ravintola Kaisa-
niemen restaurointia tehdään en-
nennäkemättömällä pieteetillä. Uusi 
omistaja Airi Kallio on nimittäin res-
taurointimaalarimestari, jolle ravin-
tolatoiminta on ikään kuin luontevaa 

seurausta rakkaudesta vanhoihin ra-
kennuksiin. 

Leraillez’lla on näppinsä siis varsin 
merkittävässä hankkeessa. Hän on 
yksi Helsingin Maalariammattikou-
lun opiskelijoista, jotka työskentele-
vät Cajsan Helmen restaurointihank-
keessa. Keskisalin pyöreän sisäkaton 
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neljännesvuosisadan tietokone pää-
asiallisena työvälineenään. 
Leraillez opiskeli alun perin taidehis-
toriaa. Opinnot alkoivat 80-luvulla 
Sorbonne Paris IV yliopistossa. Saa-
tuaan ne päätökseen Leraillez siirtyi 
teorian parista varsinaisiin taideopin-
toihin Pariisin EnsAD:iin (L’École na-
tionale supérieure des Arts Décora-
tifs), josta valmistui 1992. EnsAD:ssa 
Leraillez keskittyi kuvitukseen, gra-
fiikkaan ja taittamiseen, jotka auttoi-
vatkin hänet työelämän alkuun, kun 
hän vuonna 1995 muutti tuolloisen 
vaimonsa kanssa tämän kotimaahan 
Suomeen.

Oppia piti tietysti myös suomenkiel-
tä. Se kävi omatoimisesti.

- Istuin Café Engelissä ja luin suo-
menkielisiä lehtiä, joista tein joka 
päivä 20 minulle vieraan sanan lis-
tan. Ja pänttäsin sanat ulkoa.

maalauksen lisäksi Leraillez on en-
tisöinyt legendaarisen Marskin salin 
seiniä kopioimalla ja maalaamalla 
guassiväreillä ja kultapigmentillä 
jatkoa alkuperäiselle, monen tapet-
tikerroksen alta paljastuneelle hau-
raalle papukaijatapetille. 

Cajsan Helmi ei ole Leraillez’n en-
simmäinen entisöintiprojekti. Viime 
syystalvena hän ahkeroi Pohjoisesp-
lanadin varrella sijainneen Wreden 
talon julkisivua maalaamalla osia 
siitä ”en faux granite”, graniittijäljil-
telmäksi.  

Opiskelijaksi jälleen

Leraillez ei opiskele ensimmäistä 
tutkintoaan – kylläkin ensimmäisen 
varsinaisen ammatin –   
Maalariammattikoulussa. Syykin on 
selvä:

- Pidän enemmän käsillä tekemistä 
kuin tietokoneella työskentelystä, 
Leraillez toteaa.

Hän on nimittäin työskennellyt jo yli 

Kattomaalaus työn alla. 
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Graafisten töiden rinnalla on kulke-
nut jatkuvasti oma taiteellinen työ, 
vaikka vaatimattoman oloinen Le-
raillez ei siitä juuri työkeikoillaan pu-
kahda. Mutta jotkut tuntevat hänet 
nimenomaan taiteilijana. Kuten vaik-
kapa espoolaisen Kera-kollektiivin 
jäsenet ja Keran halleilla vierailleet. 
Leraillez ja muut kollektiivin taiteili-
jat maalasivat suuria seinämaalauk-
sia Concrete Urban Art Festival-ta-
pahtumassa kesällä 2020 hallien 
betoniseinille. Leraillez’n teos on 
jättiläismäinen veikeä ja vaikuttava 
apinamaalaus, joka koristaa yhä yhtä 
hallien seinää. 

Halleissa toimi aikoinaan suuri lo-
gistiikkakeskus, joka muutti tiloista 
pois jo vuonna 2019. Sen jälkeen 
nämä inspiroivat betonihallit ovat 
saaneet purkutuomion, mutta se ei 
ole estänyt, kenties pikemminkin 

Median monitoimimies ja taiteilija 

Törmäsin itse Leraillez’hen ensiker-
taa Suomessa 1990-luvun puolivä-
listä aina 2000-luvun alkupuolelle 
asti ilmestyneen ranskankielisen Le 
Franco-Finn lehden myötä. Leraillez 
toimi sen taittajana, mutta teki graa-
fisena suunnittelijana tuolloin paljon 
muutakin suomalaisiin eri talous- ja 
tekniikan alan medioihin: kuvitti, 
suunnitteli ulkoasuja, piirsi sarjaku-
vaa ja taittoi. 
Leraillez myös taittoi kuluneena ke-
väänä ilmestyneen SRYL:n 75-vuoti-
sjuhlajulkaisun ja suunnitteli lisäksi 
kirjasen kannen. 

Valmis kattomaalaus.
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Eric Leraillez’n teoksiin voi tutustua 
Instagramissa @artbyericleraillez 
Kuvia löytyy myös Facebookissa ha-
kusanalla eric leraillez photos
Leraillez’lla on myös omat nettisivut: 
www.e-mage.fi

Haastattelu tehtiin kesäkuun 2022 
alussa. 

Teksti: Susanna Luoto

Kuvat: Eric Leraillez, 

Susanna Luoto

vain innostanut niiden valtaamista 
uusiokäyttöön. Keran halleista onkin 
ehtinyt muodostua käsite ja tiloista 
tulla varsinainen tapahtuma- ja pal-
velukeskittymä. 

Myös Pitäjänmäen kirkossa näkyy 
taiteilija Leraillez’n kädenjälki. Joulu-
na 2020 hän nimittäin maalasi toisen 
suuren ja niin ikään julkisen teok-
sensa, tällä kertaa seimimaalauksen, 
joka asetetaan aina joulun tullen 
esille kirkossa.

Kolme sukupolvea frankofiilejä

Liisalle, 73, Ranska tarkoitti uuden ajan airuetta, 
Rose-Marie, 39, kasvoi Suomi-Ranska yhteistyön ytimessä 
ja Inessalle, 14, Ranska tarkoittaa Ranskaa, elämistä siellä.

Miten Ranskaan on rakastuttu 
eri sukupolvien ajan Suo-
messa? Millaisena Ranska 

on koettu eri vuosikymmeninä per-
heessä, jossa äiti ja isoäiti, tytär ja 
tyttärentytär ovat kaikki tulleet valin-
neeksi Ranskan tai sen kautta avau-
tuvan perspektiivin? 

Ranska ei ole ollut niin suomalaisille, 
jos ranskalaisille itselleenkään aina 
sama Ranska. Maa, sen kieli ja kult-
tuuri ovat kulkeneet ajan saatossa 
varsinkin meille ulkopuolisille hyvin 
eri näköisinä, eri tuntuisina ilmiöinä. 
Yhdelle Ranska on merkinnyt uuden 
aikakauden alkua, hätkähdyttävää 
irtiottoa konservatiivisuudesta. Toi-
selle se on tarkoittanut äidinmai-
dossa omaksuttua käsitystä, joka piti 
rikkoa, jotta oma kiinnostuksenkoh-

de tuli lopulta näkyviin. Joskin sitä 
varten tarvittiin ranskaa, kieltä, joka 
kuin huomaamatta oli tullut opituk-
si. Ja lopulta nuorimmaiselle Ranska 
on tarkoittanut vain ja ainoastaan 
Ranskaa ja ranskaa elettäväksi, koet-
tavaksi - Ranskassa.

Uusi aalto

Elokuva keksittiin Ranskassa, kun 
1860-luvulla syntyneet Lumièren 
veljekset kuvasivat ensimmäisen, 
45 sekunnin mittaisen elokuvan La 
sortie des usines Lumière (Työläi-
set lähtevät Lumièren tehtaasta). Se 
kuvattiin 19.3. 1895. Saman vuoden 
joulukuussa elokuva esitettiin ylei-
sölle Pariisissa. 

1950-luvun lopulla Ranskassa luo-



19

san SKS:n riveihin. Pesti jäi lyhyeksi, 
kun Liisa alkoi odottaa esikoistaan 
Rose-Marieta. Äitiyslomaa seurasi 
pesti Helsingin työväenopiston Kan-
nelmäen osaston johtajana.

- Opetin myös siellä – vauva kaina-
lossa.

Elokuussa 1984 Helsingin Sanomis-
sa julkaistu ilmoitus sinetöikin sitten 
pääsihteeri emeritan tulevaisuuden.

- Siskoni soitti ja kertoi Suomi-Rans-
ka Yhdistyksen etsivän osa-aikaista 
pääsihteeriä. Työt aloitin 1.9.1984.

Nyt vauva ei ollut enää kainalos-
sa. Puolitoistavuotias Rose-Marie 
konttaili äitinsä työhuoneessa, jos 
muissakin SRY:n tiloissa, jotka si-
jaitsivat Helsingin Ranskalaisella 
koululla Laivurinkadulla Eirassa. Tä-

tiin jälleen uutta elokuvaa. Syntyi 
ilmiö nimeltä Uusi Aalto, La Nouvel-
le Vague, joka räjäytti siihen saak-
ka vallitsevaksi normiksi sisäistetyn 
elokuvallisen kerronnan. Suoraviivai-
nen narratiivisuus lyötiin säpäleiksi 
ja tätä uutta elokuvakieltä ahmivat 
nuoret ympäri maailmaa. Niin myös 
Liisa, joskin jo hieman myöhemmin 
1960-luvulla kotikaupunkinsa Lah-
den elokuvakerhossa. Yksi uuden 
aallon kärkinäyttelijöistä, miespuo-
liseksi Brigitte Bardot’ksikin joskus 
tituleerattu ranskalaisnäyttelijä Alain 
Delon onnistui murskaamaan myös 
lahtelaistytön sydämen. 

- Kaikki se eleetön näytteleminen, 
kieli ja ihan uusi nuorisokulttuuri, 
luettelee Liisa elokuvateatteri Kares-
sa koettuja tunteita 1960-luvulla.

Lukion lyhyt ranska riitti eväiksi, kun 
vastaleivottu ylioppilas suunnis-
ti au-pairiksi Pariisiin vuonna 1968, 
samana vuonna, jolloin Helsinkiin 
perustettiin Ranskan kulttuurikeskus 
(nyk. Ranskan instituutti). 
Palattuaan Suomeen Liisa pyrki yli-
opistoon lukemaan ranskaa, pää-
si ja löysi opintojen oheen samalla 
myös oivan työpaikan Opetusmi-
nisteriön stipendiasiainkeskukses-
ta. Puolentoista vuoden kuluttua 
stipendiasiainkeskuksessa vieraillut 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
tiedotuskeskuksen johtaja pyysi Lii-

Läheiset muutenkin kuin 
Ranskan myötä: isoäiti Liisa ja 

tyttärentytär Inessa.
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kautta ja aina minua kannustettiin 
myös sitä opiskelemaan, kertoo 
flunssainen Rose-Marie etäyhteyden 
kautta.
 
Ranskan hän valitsi jo 9-vuotiaa-
na ala-asteen 3. luokalla, 90-luvun 
alussa, jolloin kielivalintoihin ei vielä 
liittynyt spekulaatioita siitä, tuleeko 
joku kieliryhmä täyteen. Oulunkylän 
ala-asteelta Rose-Marie siirtyi Kulos-
aaren yläasteelle ja lukioon. Kun hän 
kirjoitti ylioppilaaksi, oli Suomi jo liit-
tynyt Euroopan Unioniin ja Rose-Ma-
rie saattoi olla varsin tyytyväinen 
kielivalintaansa. Ovet Eurooppaan 
olivat auki ja Brysseliin kaivattiin pal-
jon myös ranskan osaajia. 

Teini-iässä ranska ei olisi voinut kui-
tenkaan vähempää kiinnostaa. 

- Yläasteella yhdeltä ranskanopetta-
jalta oli vaikea saada onnistumisen 
kokemusta ja kun äiti vielä aktiivi-
sesti järjesti kielikoulumatkoja Rans-
kaan, sitä alkoi olla kurkkuaan myö-
ten täynnä ranskaa!

Kesti tovi ennen kuin tulevaisuuden 
suunnitelmat alkoivat loksahdella 
uomiinsa. Rose-Marie oli nimittäin 
enemmän kiinnostunut historiasta 
kuin puhtaasta kielen opiskelusta, 
mutta päästyään ensiyrittämällä lu-
kemaan ranskaa, vaihtoi hän tiede-
kunnan sisäisen pääsykokeen kautta 
historian laitokselle. 

- Historian laitoksen frankofiiliseen 
ilmapiiriin vaikuttivat tuolloin erityi-
sesti professorit Tuomas Heikkilä, 
Laura Kolbe ja Matti Klinge. Keskityin 
keskiajan historiaan, jossa ranskalai-

män varhaisempaa altistumista 
Suomi-Ranska yhteistyölle harva 

on Suomessa saanut. Ei ihme, että 
Rose-Marie muistaa yhä lämmöllä 
mahtavaa ”leikkipaikkaansa”.

Yhtä harvinainen on myös Liisa Pea-
ken panoksen merkitys tämän yh-
teistyön rakentamisessa. Hän toimi 
lähes 34 vuotta SRY:n, sittemmin 
SRYL:n pääsihteerinä ja Pariisissa 
sijaitsevan Suomen kulttuuri-insti-
tuutin taustaorganisaation Suomen 
Ranskan instituutin säätiön asiamie-
henäkin peräti 22 vuotta. Kokemusta 
on kertynyt myös SRYL:n hallituk-
sen puheenjohtajana kuin Suoma-
lais-ranskalaisen kauppakamarin 
sihteerinäkin. 

Kun nyt äskettäin eläkkeelle jäänyt 
pääsihteeri emerita nyt miettii omaa 
Ranskaansa, mikä tai kenties parem-
minkin mitä se on?

- Elämäntyyli – sitä ihailen ikuisesti. 
Historia, joka on arjessa jatkuvasti 
läsnä ja tuo olemiseen ihan oman li-
sänsä. Elämäntaito, arjentaju, luksus. 
Niin, ja ”fête”, se, että arjessa näh-
dään juhlaa. 

Äidinmaidosta irtiottoon

Tampereen yliopiston tutkija, filoso-
fian tohtori ja historioitsija Rose-Ma-
rie Peake, 39, tottui jo taaperona 
kuulemaan ranskaa. Kieli kun soljui 
hänen äitinsä työpaikalla ranskalai-
sella koululla SRY:n toimistossa, jos-
sa Rose-Marie vietti toisinaan päi-
viään. 

- Kipinä ranskaan tuli äidin työn 
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tiin niin paljon. Hän vinkkasi Louise 
de Marillacista (1591-1660) ja tämän 
perustamasta sisarkunnasta. Näin 
pääsin tutustumaan myös katolisen 
kirkon mystiikan perinteeseen uu-
den ajan alussa.

Väitöskirjan valmistumisen jälkeen 
vuonna 2015 Rose-Marie ehti työs-
kennellä vuoden verran SRYL:n pää-
sihteerinä, ennen kuin sai rahoituk-
sen post doc -tutkimukselleen, joka 
vei hänet Ranskaan. Tutustuttuaan 
näet lähemmin ursuliineihin (katoli-
nen pyhän Ursulan mukaan nimetty 
sisarkunta, joka perustettiin Italian 

silla historioitsijoilla oli ollut merkit-
tävä rooli annalistien koulukunnasta 
(École des Annales) alkaen.

Ja silloin viimeistään Rose-Marie 
havahtui ymmärtämään ranskan 
taitonsa merkityksen: hän pääsi nyt 
suoraan käsiksi alkuperäiseen rans-
kankieliseen lähdeaineistoon. Lisäksi 
laitoksen vahva klingeläinen henki 
nostatti ranskan ja Ranskan arvoa. 
Ranskan taitajalle ei motivoivampaa 
henkeä voi kuvitella. Eikä aikaakaan, 
kun Rose-Marie jatkoi väitöstutki-
mukseensa, tällä kertaa 1600-luvun 
historiaan, katolisen kirkon varsin 
miehisessä varjossa eläneisiin naisiin 
ja heidän hengelliseen maailmaansa. 

- Graduni tarkastaja kirkkohisto-
rioitsija Maiju Lehmijoki-Gardner 
kannusti   suuntautumaan keskiajan 
ulkopuolelle, sillä keskiaikaa tutkit-

Haastattelupäivänä sairas-
tunut Rose-Marie vastasi 

etäyhteydellä kysymyksiin. 
Inessa-tytär kuuntelee.
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Bresciassa vuonna 1535), oli hän 
löytänyt lisää mielenkiintoista tutkit-
tavaa jälleen kerran katolisen kirkon 
naisvaikuttajien piiristä. Ursuliinien 
näyissä ja heidän kilvoittelussaan 
tuntuivat rikkoutuvan niin sukupuo-
lirajat kuin seksuaalisuuskäsitykset-
kin.

Niinpä Rose-Marie, tyttärensä Inessa 
ja au-pairiksi pyydetty äitinsä Liisa 
lähtivät syksyllä 2017 länsiranskalai-
seen Toursiin, jonka maineikkaassa 
yliopistossa Rose-Marie jatkoi tut-
kimuksiaan. Tuolloin yhdeksänvuo-
tiaalle Inessalle lähes vuoden mit-
tainen oleskelu Ranskassa tarkoitti 
koulunkäyntiä ranskaksi ranskalai-
sessa koulussa.  

Kesällä 2018 Rose-Marie, kumppa-
ninsa ja Inessa palasivat Suomeen, 
jonne Liisa oli lähtenyt jo jouluna. 
Seuraavana vuonna Rose-Marie ja 
historioitsija Riikka-Maria Rosenberg 
(ent. Pöllä) julkaisivat yhdessä kirjan 
Korsetti ja krusifiksi, joka nimensä 
mukaan tutki kurtisaaneja ja kirkon 
sisaria ja muita eliittinaisia 1600-lu-
vun Pariisissa.

Tällä haavaa Rose-Marien työ tutki-
jana Tampereen yliopistossa jatkuu 
ja suhde Ranskaan on muodostunut 
arkistoja läpikäydessä paljolti tutki-
muskeskeiseksi. Joskin vuosi Tour-
sissa muutti jotakin hyvin kriittisen 
tutkijankin Ranska käsityksestä. Ro-
se-Marie oli ehtinyt tutustua ulko-
puolisena metropoli-Pariisin arkeen 
useamman vierailun myötä, eikä hä-
nellä ollut sen ihmeempiä illuusioita 
Ranskasta. Eläminen Toursissa, asu-
minen siistin ja rauhallisen pikkukau-

pungin keskustassa ja työn myötä 
sukeutunut sisäpiiriläisyys, näyttivät 
hänelle myös Ranskan toiset kasvot.

Hän myöntää tuntevansa ajoittaista 
Ranska-ikävää.

- Ikävöin Ranskasta sen peruskult-
tuuritasoa ja yleistä estetiikan tajua. 
Ranskassa arvostetaan yhä niin pal-
jon kulttuurihistoriaa.    

Ranskaa tietysti Ranskassa

Vaikka Inessa Liedes, 14, saattaa an-
taa itsestään ujon ensivaikutelman, 
ei hän vastauksissaan kursaile. 

- Haluaisin aikuisena asua Ranskas-
sa. Siellähän ranskaa tarvitaan ja kieli 
kiinnostaa muutenkin.

Vaikka Inessa kuuluukin sukupol-
veen, jonka kielivalintoja koulut ovat 
joutuneet karsimaan ryhmäkokojen 
jäätyä alimittaisiksi, ei hän itse siitä 
ole kärsinyt. Lisäksi alttius ranskalle 
on tullut varmaan jo geeneissä, hän 
itse epäilee. Ranskan opiskelun hän 
aloitti kolmannella luokalla, mutta 
oli jo varhain saanut tottua kieleen. 
Kotona sitä ei puhuttu, englantia sen 
sijaan Inessa kuuli kotona usein. 

- Kotona kuulin suomea ja aika pal-
jon myös englantia, kun Grandad 
tuli kylään. Kesäisin olin 3-vuotiaasta 
lähtien mukana Pariisissa äidin työ-
matkoilla, joilla Mémé hoiti minua. 
Leikin ranskalaisten lasten kanssa 
leikkipuistossa.

Varsinaiseen tulikokeeseen Inessa 
joutui 9-vuotiaana, kun hän muutti 
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Helsingissä. 

Inessa lukee ranskan lisäksi myös 
englantia ja latinaa, johon ranskasta 
onkin ollut oivaa hyötyä. Lokakuus-
sa Inessa lähtee leirikouluun Roo-
maan ja tullee huomaamaan kuinka 
nopeasti sitä nykyisellä kielipohjalla 
oppisi vielä italiankin. 

Kysymykseen tunteeko hän kaltai-
siaan ”Ranska-hulluja”, Inessa miettii 
hetken ja pudistaa sitten päätään. 
Hänelle Ranska ja ranska kuuluvat 
arkeen kotona, kun hän kuuntelee 
ranskalaista musiikkia tai katsoo 
yhdessä äidin kanssa ranskalaisia 
tv-sarjoja. 
Miksi ranska/Ranska ei sitten kiin-
nosta hänen luokkatovereitaan?

- Se on niille ehkä niin vaikeaa, eikä 
niillä ole mitään mihin liittää sitä. 
Heille ranska on vain kouluaine.

äitinsä ja isoäitinsä kanssa kymme-
neksi kuukaudeksi Toursiin. Vaikka 
aloittikin koulunkäynnin lähestul-
koon ummikkona, oppi hän ranskan 
nopeasti paikallisessa eliittikoulussa, 
jossa hänen lisäkseen kävi myös lap-
sia, joiden vanhemmat olivat Toursin 
yliopistossa tutkijavaihdossa. 

Toursista paluun jälkeen Töölön yh-
teiskoulua käyvällä Inessalla ranska 
on ollut aina kymppi. Into kielitaidon 
kehittämiseen ja kokeilemiseen, ellei 
peräti verkostoitumiseen on jatku-
nut sittemmin myös koulun ulko-
puolella. Maaliskuussa hän pääsi TET 
(työelämään tutustuminen) harjoit-
teluun Pariisiin Sorbonnen yliopiston 
INALCO:on (Institut national des lan-
gues et civilisations orientales), jossa 
opiskellaan mm. suomea. Inessa toi-
mi viikon ajan opettajan avustajana.  
Syyskuussa hän puolestaan tutustui 
työelämään Ranskan instituutissa 

Joensuun suomalais-ranskalainen 

yhdistys 40 vuotta

Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys vietti 
40-vuotisjuhlaansa 24. syyskuuta koronapandemian vii-
vyttämänä kaksi vuotta myöhässä.  
Julkaisemme yhdistyksen puheenjohtajan Pirjo Passojan 
ravintolassa Sulossa pitämän tervetuliaispuheen, joka käy 
läpi hienosti paitsi Joensuun aktiivisen yhdistystoiminnan 
myös kaikkien siihen panoksensa antaneiden merkityksen.    
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Chers amis,
Hyvät ystävät,

Toivotan teidät lämpimästi tervetul-
leiksi 40-vuotisjuhlaamme

Yhdistyksemme perustettiin helmi-
kuussa 1980. Eli itse asiassa vietäm-
me 42-vuotisjuhlaa. Monet innok-
kaat puuhanaiset ja –miehet ovat 
talkoilla tehneet arvokasta työtä 
täällä Joensuussa ranskan kielen 
ja ranskalaisen kulttuurin hyväksi. 
Iskulauseemme on ”Rajattomasti 
ranskankielistä kulttuuria/Culture 
francophone sans frontières” Suo-
mi-Ranska yhdistysten liiton avulla 
olemme saaneet vuosien varrella 
asiantuntevia luennoitsijoita ranska-
laisen kulttuurin eri aloilta. Entinen 
pääsihteeri Liisa Peake on ollut yli 30 
vuoden ajan liiton varsinainen sielu 
ja primus-motor. Hän on ollut mu-

kana 20- ja 30- vuotisjuhlissamme 
ja on mukana juhlapuhujana tänään. 
Hänen aktiivisuutensa 
ansiosta Joensuussa järjestettiin 
Srylin kevätliittokokous 2016. Läm-
min kiitos Liisalle monivuotisesta 
mukavasta yhteistyöstä. Ja nyt hä-
nen työtään jatkaa 
uusi pääsihteeri Tellervo Perä-
lä-Brunnsberg.

Marraskuussa järjestettävät Joen-
suun kansainväliset ystävyysmessut 
näyttelee tärkeää osaa toiminnas-
samme. Se on yhteisöllinen tapah-
tuma, jolloin toistakymmentä paikal-
lista seuraa esittelee toimintaansa ja 

Joensuun suomalais-
ranskalaisen yhdistyksen 

juhlaväkeä.
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myy omia tuotteitaan. Suuret kiitok-
set ansaitsevat yhdistyksemme pe-
rustajajäsen, entinen puheenjohtaja 
ja kunniajäsenemme Raili Lauritsa-
lo, joka oli perustamassa messuja 
vuonna 1988 yhdessä Suomi-Saksa 
-yhdistyksen ja Kiina –seuran kanssa 
sekä toinen kunniajäsenemme Pir-
jo Kivisaari, joka on toiminut kauan 
johtokunnassa ja on edelleen aktiivi-
sesti osallistunut niin leipojana kuin 
myyntitykkinä kaikilla ystävyysmes-
suilla.

Ranskalaisen elokuvan viikkoa vie-
tettiin tänä vuonna jo 17. kertaa. 
Aloitimme vuonna 2005 yhteistyön 
Pohjois-Karjalan elokuvayhdistyksen 
kanssa esittämällä palkitun les Cho-
ristes / Kuoropojat-elokuvan Joen-
suun koulujen oppilaille. Ohjelmis-
tomme koostuu sekä nykyelokuvista 
että Kavin klassikoista. Emme olisi 
pystyneet toteuttamaan elokuva-
viikkoja ilman Ranskan instituuttia, 
Pohjois-Karjalan elokuvayhdistystä, 
Joensuun kaupunkia, elokuvakeskus 
Tapiota, graafikko Leea Wasenius-
ta emmekä ilman muita vuosittain 
vaihtuvia yhteistyökumppaneita. 

Lukupiirimme on toiminut vuodesta 
2008 lähtien ja tähän mennessä rans-
kalaisen maailman kirjallisuutta on 
käsitelty 32 teoksen voimin. Vuonna 
2019 järjestimme yhdessä pääkirjas-
ton kanssa lukupiirimme kirjojen ja 
elokuvajulisteiden näyttelyn.

Useina vuosina ohjelmassamme on 
ollut Minun Ranskani –luentosarjoja 
ja yksittäisiä luentoja yhteistyössä 
Joensuun seudun kansalaisopiston 
tai pääkirjaston kanssa. Luennoit-

sijoina on ollut yhdistyksen jäseniä, 
ranskalaisia vaihto-opiskelijoita sekä 
vierailevia ranskalaisen kulttuurin 
asiantuntijoita. Aiheet ovat vaih-
delleet joensuulaisesta frankofiilis-
tä lääkäri Yrjö Piipposesta Marika 
Sampio-Utriaisen teatteriesitykseen 
Ninon de Lenclos -rakkauden monet 
kasvot.

Jo neljänä vuonna olemme saaneet 
nauttia ranskalaisen gastronomian 
asiantuntijan Jarmo Kehusmaan kok-
kailulauantaista. Hänen johdollaan 
parinkymmenen innokkaan kokkai-
lijan voimalla on valmistettu Lorrai-
nen alueen sekä kahden Napoleonin 
ajan ateria alkupaloista jälkiruokaan 
viinien kera. Tämän vuoden teemana 
oli Suun ja silmäin iloja - ateria Riit-
ta Nelimarkan ja Jarmo Kehusmaan 
samannimisen keittokirjan pohjalta.

Musiikkirintamalla joensuulaislähtöi-
nen pianotaiteilija Marita Viitasalo 
on ilahduttanut meitä kahdella De-
bussy-konsertillaan.
Vuoden 2020 kohokohta oli Joen-
suun oopperayhdistyksen Utran Uit-
toareenalla järjestämä Ranskalainen 
ilta, jossa sopraano Laura Pyrrö ja 
baritoni Kristian Lindroos esittivät 
ranskalaisia chansoneja ja ooppe-
ra-aarioita. Lämpimät kiitokset yh-
teistyöstä silloisen oopperayhdistyk-
sen primus-motorille Eila Yrjölälle.

Charles Gil, joka toimii Vapaat ää-
net -kiertuepäällikkönä, on ollut jo 
kymmenisen vuotta kiinteästi yhtey-
dessä meihin järjestäessään yhdessä 
joensuulaisen Jazzkerho76:n kanssa 
ranskalaisten jazzmuusikkojen kon-
sertteja Joensuussa. Tämän vuoden 
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voksia, kieliasiainattaseoita ja muita 
kulttuurihenkilöitä Vuodesta 1981 
lähtien Joensuussa on vierailut 8 
suurlähettilästä. Heistä viimeisim-
mät Joensuussa vierailleet olivat Éric 
Lebédel vaimoineen ja Serge Mostu-
ra, joka kunnioitti läsnäolollaan myös 

elokuussa koimme hienon rans-
kalaisen säveltäjä-pianistin Andy 
Emlerin konsertin ”My own Ravel”, 
joka oli syntynyt säveltäjä Maurice 
Ravelin musiikin ja elämäntarinan in-
noittamana.

Vuonna 2016 edesmenneen Rans-
kan kunniakonsuli Outi Savonlahden 
ansiosta meillä on ollut ilo saada 
Joensuuhun vieraiksi useita Rans-
kan suurlähettiläitä, kulttuurineu-

Puheenjohtaja Pirjo 
Passoja toinen oikealta.
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Outi Savonlahden siunaustilaisuutta. 
Ranskan kunniakonsulina ja suure-
na ranskalaisen kulttuurin ystävänä 
Outi Savonlahti vaikutti merkittävästi 
yhdistyksemme toimintaan vuodes-
ta 2003 lähtien ja edisti Suomen ja 
Ranskan kulttuurisuhteiden kehittä-
mistä Joensuussa ja Pohjois-Karja-
lassa.

Vuonna 2018 edesmenneen enti-
sen Joensuun yliopiston rehtorin, 
yhdistyksemme perustajajäsenen 
ja kunniajäsenen historian profes-
sori Heikki Kirkisen aloitteesta alkoi 
vuonna 2002 ranskan kielen yliopis-
to-opetus Joensuussa Yhdistyksem-
me oli mukana järjestämässä Rans-
kan kielen laitoksen 10-vuotisjuhlia 
vuonna 2012. Kirkinen oli joviaali 
kulttuuripersoona ja tarinankertoja 
Hän oli mukana aikanaan aktiivisesti 
ranskankielisille vaihto-opiskelijoil-
le järjestetyissä pikkujouluissamme. 
Hänhän toimi Sorbonnen yliopis-
ton suomen kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin vierailevana professorina 
1966–1970 ja piti yhdistyksessämme 
useita luentoja ja mieleenpainuvin 
oli hänen omat kokemuksensa vuo-
den 1968 Pariisin ylioppilasmella-
koista. 

Yhdistyksemme tavoitteena on edis-
tää ranskan kielen ja kulttuurin tun-
temusta ja harrastusta   Joensuussa 
ja Pohjois-Karjalassa. Olemme otta-
neet kantaa erityisesti alakoulussa 
alkavien ranskan ja saksan kielten 
tilanteeseen Joensuussa. Teimme 
mm. vuonna 2010 esityksen Joen-
suun kaupungin koulutoimelle sil-
loin alakoulun viidenneltä alkavien 
kielten ryhmäkoon pienentämistä 

kuudestatoista kahteentoista, mikä 
helpotti tuolloin ko. kieliryhmien   
syntymistä. Mutta nyt on menty em. 
kielten osalta huonompaan suun-
taan. Nykyään ranskan ja saksan 
opiskelun voi aloittaa jo alakoulun 
neljänneltä luokalta, mutta koulutoi-
men kummallisten toimenpiteiden 
johdosta oppilas ei voi jatkaa kielen 
opiskelua yläkoulussa, mikäli hän on 
valinnut erikoisluokan eli luonnon-
tieteellis-matemaattisen, liikunnan, 
draaman tai musiikin. Kansainvälis-
tyvä elinkeinoelämä korostaa pon-
nekkaasti monipuolista kielitaitoa ja 
kulttuurien tuntemusta. Vieraiden 
kielten ja kulttuurien oppiminen tu-
lisi aloittaa mahdollisimman varhain 
ja sillä tulisi olla tehokas jatkumo 
läpi kouluvuosien, mutta valitetta-
vasti ranskan kuten muidenkin va-
linnaiskielten asema on yhä edelleen 
romahtanut koko Suomen koulu-
laitoksessa. Valitettavasti Joensuun 
koulutoimikaan ei tue edellä mainit-
tujen kielten opetusta eikä kansain-
välisyyskasvatusta.
 
Lopuksi haluan vielä kiittää lämpi-
mästi yhdistyksen perustajajäsentä 
nykyistä rahastonhoitajaamme Pirk-
ko Pajaria 40-vuotishistoriikin laati-
misesta sekä Katri Horttanaista, joka 
on urakoinut sihteerinä 17 vuotta 
yhdistyksemme hyväksi. Koko johto-
kunnalle kiitokset juhlajärjestelyistä. 
Kaikille teille hyvä juhlaväki toivotan 
rattoisaa iltaa! Je vous souhaite une 
soirée conviviale!
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Rabelais’n hengessä

Paitsi oman yhdistyksensä ak-
tiivinen luotsaaja, Hyvönen on 
lisäksi intohimoinen kirjoittaja, 

joka vastaa suurelta osin Coccyxin 
sivujen lukuisista teksteistä. Kun hä-
nellä on vielä intohimoinen suhde 
ranskalaiseen lääkäriin, humanistiin 
ja kirjailijaan François Rabelais’hin 
(1483/1494-1553), ehti hän luoda 
tämän renessanssiajan neron ym-
pärillekin oman opintopiirin Cercle 
Rabelais de Helsinki, joka kokoontui 
vuosina 2000-2002. Opintopiirissä 
käsitellyt aiheet löytyvät Coccyxin si-
vuilta (coccyxmed.fi) perusteellisina 
raportteina.  

Hyvönen on myös hieman vaikea 
haastateltava, sillä hän puhuisi mie-
lellään kaikesta muusta paitsi itses-
tään.  Ehdin saada selville kuitenkin 
sen, että Hyvönen on syntynyt Hel-
singissä, käynyt koulunsa Tampe-
reen klassillisessa lyseossa, jossa luki 
ranskaa ja latinaa, joskin myös eng-
lantia, saksaa ja ruotsia. Kun Martti 
oli 15-vuotias, ehdotti äidinkie-
lenopettaja nuorukaista valitsemaan 
esitelmänsä aiheeksi Rabelais’n. Ja 
niin palaamme jälleen herraan, josta 
tämän haastattelun ei pitänyt kertoa, 

mutta kertoo vielä ainakin tämän: 
Rabelais’n teosten on sanottu tiivis-
tävän keskiajasta irtautuvan älyllisen 
vapauden ja rajattoman tiedonjanon 
sekä pidäkkeettömän huumorin ee-
tos.  

Coccyx

Lääkäriseura Coccyx on Ranskassa 
lääketiedettä opiskelleiden suoma-
laisten ja Suomeen asettuneiden 
ranskalaisten lääkärien 1960-luvun 
lopulla perustettu yhdistys. Siitä 
huolimatta, ettei yhdistykseen ole 
liittynyt uusia jäseniä, on se pysynyt 
sitkeästi hengissä eikä toiminnassa-
kaan näy hiipumista. 
Hyvösen ehtymättömän aktiivisuu-
den takana on myös toinen seikka. 
Hän myöntää sairastuneensa paran-
tumattomasti tautiin, joka pakottaa 
palaamaan yhä uudelleen ja uudel-
leen Ranskaan ja erityisesti Montpel-
lieriin - alma materinsa, maailman 
vanhimman yhä toimivan lääketie-
teellisen tiedekunnan kotipaikkaan. 
Montpellieriin, jos myös Bor-
deaux’hon ja Nancyyn lähti vuosina 
1967-1979 noin satakunta suoma-
laisnuorta opiskelemaan lääketiedet-

SRYL:n uudet kunniajäsenet: Martti Hyvönen

SRYL:n uusi kunniajäsen, lääkäri Martti Hyvönen on SRYL:n 
jäsenyhdistys Lääkäriseura Coccyx ry:n puheenjohtaja. 
Hyvönen on toiminut myös SRYL:n liittokokouksen puheen-
johtajana vuosina 2006-2016.
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minen tiettyjä sääntöjä, kuten: 

- Meillä oli sellainen sääntö, että jos 
puhui suomea, joutui maksamaan 
frangin. 

Sopeutumista tapahtui myös aivan 
toisella taholla. Ensimmäiset lähtijät 

tä suuren lääkäripulan vaivaamasta 
Suomesta. Arviolta puolet lähtijöistä 
valmistui, heidän joukossaan Mart-
ti Hyvönen. Lääkäriseura Coccyx ry 
perustettiin Montpellier’ssä. Yhdis-
tys kuuluu erityislääkäriyhdistyksenä 
suomalaiseen lääkäriseura Duodeci-
miin.

Vaikk’eivät kaikki suomalaisopis-
kelijat mitään täysiä ranskan kielen 
ummikkoja olleetkaan, vaati kieleen 
sopeutuminen ja siihen totuttautu-

Hyvösen kirjahyllyn 
ykkönen: Rabelais.
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tella ranskaksi.  
Hyvösen luentovihot soisikin kuulu-
van jonain päivänä Kansallisarkiston 
kokoelmiin.

Lääkäristä ympäristöjohtajaksi

Suomeen palattuaan Hyvönen työs-
kenteli ensin terveyskeskuslääkärinä 
ja käynnisti mm. Lohjan seudulla 
kunnallisen työterveyshuollon. Sai-
raalalääkärinäkin hän ehti toimia 
ennen ryhtymistään vuonna 1984 
Helsingin Energian työterveyslääkä-
riksi. Tässä tehtävässä hän erikoistui 
hoitamiensa potilaiden ongelmiin, 

saivat nimittäin tuta myös Ranskan 
hullusta vuodesta 1968.

- Kun keväällä ’68 yliopistolla len-
telivät tomaatit ja kananmunat ja 
kaduilla leijui kyynelkaasupommien 
katku, opimme pian minne mennä 
suojaan.

Opiskelu Ranskassa oli kaikin puolin 
avartavaa. Hyvösellä oli muun muas-
sa tapana kirjoittaa seuraamansa 
luennot lähestulkoon valmiiksi tai-
tettuun kirjalliseen muotoon ja näitä 
luentokirjasia ehti kertyäkin useam-
man opuksen verran. Keskittymisky-
ky terävöityi samalla, luennot jäivät 
mieleen ja siinä samalla ranska juur-
tui yhä syvemmin mieleen, tietoi-
suuden tuonpuoleiseen, josta kasvoi 
ajan myötä luonteva kielitaito, kyky 
paitsi ymmärtää ja puhua, myös aja-

Hyvösen 
luentomuistiinpanoja 

opiskeluajoilta.
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joihin kuului muun muassa asbes-
tivaivoja, eivätkä tuntemattomiksi 
jääneet myöskään ympäristöhaitat ja 
pian hän vaihtoi yhtiön sisällä pestiä. 
Hyvösestä tuli Helsingin Energian 
ympäristöjohtaja. 
Eläkkeelle hän jäi lopulta vuonna 
2014 toimittuaan sitä ennen vielä 
parikymmentä vuotta Brysselissä si-
jaitsevan energia-alan lobbausjär-
jestön Eurelectricin, työryhmän pu-
heenjohtajana.

Ympäristöjohtajasta eläkeläiseksi 

Coccyxissä on nykyisin noin 40 jä-
sentä. Uusia ei ole tulossa, sillä 
Ranskaan ei lähdetä opiskelemaan 
lääketiedettä samaan malliin kuin 
Hyvösen nuoruudessa. 

- Ranskan brändi ei ole enää korkea, 
Hyvönen toteaa.

Coccyxen sihteerin Kari Puusaaren 
jäsentutkimuksen mukaan Ranska 
ja sen kieli on jäänyt noin kolmas-
osalle sivuosaan. Mutta ei sihteerille, 
jonka eloisa teksti maustaa useimpia 
lääkäriseuran vuosiraportteja kuten 
hänen potilaskertomustaan coccyx-
laisista:  

- Osalle ”tauti” on jäänyt krooniseksi 
ja tämän osan on aivan pakko mat-
kustaa aina Ranskaan.

Suurimmalle osalle opiskeluvuodet 

Pääsihteeri Liisa Peake pitää 
puhetta Martti Hyvöselle, 

joka kutsuttiin 21.5. SRYL:n 
kunniajäseneksi liiton 

75-vuotisjuhlassa ravintola 
Sunnissa. 
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- Simone de Beauvoir, Pierre Bourdi-
eu, Zygmunt Bauman. 

Siis feminismin ja eksistentialismin 
pohdintaa, kulttuurisen pääoman 
ja sosiaaliluokkien muodostumi-
sen polkujen ajattelua, modernin ja 
postmodernin maailmankuvan tut-
kimusta. Ei hassumpaa ajanvietettä 
sillä kaikella pääomalla, joka on ki-
punoinut kaiketi sellaisesta kulttuu-
riympäristöstä, jossa puhuttiin rans-
kaa ja ajateltiin ”ranskalaisittain”. 
Ranskasta.

Teksti ja kuvat: Susanna Luoto

Ranskassa ovat laajentaneet kiin-
nostuksen kohteita. Niin kuin nyt 
Hyvöselle.
 
Kun ikä on vain numero, ovat yleis-
tykset tyhmyyden alkulähde. Elä-
keläisen standardiprofiilia Hyvönen 
tuskin täyttää. Hän jatkaa Coccyxin 
aktiivisena puheenjohtajana, harras-
taa klassista musiikkia ja kirjoittelua, 
jonka aiheet ulottuvat – Ranskan li-
säksi - elokuvakritiikeistä matkaker-
tomuksiin. Yhdessä vaimon kanssa 
hän jakaa kiinnostuksen lisäksi fi-
losofiaan ja sosiologiaan. Hyvönen 
luettelee itselleen tärkeitä filosofeja 
kirjahyllyynsä vilkuillessaan:

SRYL:n historian ja 

modernisaation nokkamies

Bo Göran ja Gunn Erikssonin 
asunto Töölön Lutherinkadulla 
on vaikuttava kulttuurikoti, jol-

laisia harvoin näkee. Eteishallia koris-
taa Bruno Tuukkasen kattomaalaus 
ja työhuoneen seinältä tunnistaa 
heti Eero Snellmanin tunnetun maa-
lauksen Notre Dame, Erikssonin ai-
koinaan huutokaupasta hankkiman 
teoksen, joka liittyy paitsi Ranskaan, 

Erikssonin frankofiliyyteen, myös ko-
titalon historiaan. 

Täällä Eriksson asui 50-luvulla kan-
sakoulun aloittaessaan, talossa, 
jonka kahdeksannessa kerroksessa 
samanlaisessa asunnossa asui myös 
tunnettu taiteilijapariskunta, SRYL:n 
edeltäjän Suomi-Ranska Yhdistyksen 
perustaja, taidemaalari Eero Snell-

SRYL:n uudet kunniajäsenet: Bo Göran Eriksson

SRYL:n hallituksen entinen puheenjohtaja varatuomari 
Bo Göran Eriksson luotsasi määrätietoisesti liittoa 
vuosina 2010-2015. Yhteensattuman kautta hänestä tuli 
lopulta myös SRYL:n historian kartoittaja. 
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Eero Snellmanin Notre-Dame 
maalaus Erikssonin työhuoneen 

seinällä.

sa pankkijuristina. Sitä seurasi kuusi 
vuotta ulkoministeriön palvelukses-
sa, josta Eriksson siirtyi Kauppa- ja 
teollisuusministeriöön (KTM, nykyi-
nen TEM, Työ- ja elinkeinoministe-
riö) vuosiksi 1978-2005. Ministeriö-
vuosiin mahtuu myös neljän vuoden 
virkavapaa, jonka aikana Eriksson 
toimi johtajana EFTA:n sihteeristössä 

man ja puolisonsa, keraamikko Gre-
ta Lisa Jäderholm-Snellman tyttäri-
neen. Vei kuitenkin pitkä tovi ennen 
kuin Eriksson paneutui lähemmin 
naapureidensa elämään.

Geneve ja Pariisi

Erikssonin ura alkoi 1970-luvun alus-
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Genevessä.

- Koko perhe, tuolloin 7-11 -vuoti-
aat lapsemme ja vaimoni oppivat 
heti ranskan toisin kuin minä, jol-
la EFTA:ssa työkielenä oli englanti. 
Suoritin siellä kuitenkin YK:n ranskan 
kielen kurssin.

Kouluranskaa Erikssonilla ei ollut 
pohjana, hän oli lukenut lyhyen sak-
san. Ranska kiinnosti kuitenkin sen 
verran, että vuosien aikana kielitai-
toa karttui jonkun verran:

- Luin ranskaa puolihuolimattomasti. 

KTM:n ylijohtajana Eriksson toimi 
vuodesta 1992 aina siihen saakka, 
kunnes 2005 siirtyi teollisuusneuvok-
seksi Pariisiin Suomen OECD-edus-
tustoon.  Mutta vasta Suomeen pa-
luun myötä vuonna 2008 Eriksson 
päätti paneutua vakavasti Ranskaan 

ja ranskaan. Ja paneutuikin sitten 
juurta jaksain.

SRYL:n kahvassa

Paitsi päättäväinen, Eriksson on 
myös kunnianhimoinen. Koronan ai-
kana hän muun muassa keksi lukea 
Proustin tuotannon, tosin ruotsiksi, 
äidinkielellään. Sama perusteellinen 
paneutuminen näkyi myös Eriks-
sonin tavassa johtaa SRYL:a, jonka 
toimintaan hänet junaili aikoinaan 
Reino Gunn. Liiton hallituksen pu-

Bo Göran Eriksson kutsut-
tiin SRYL:n kunniajäseneksi 
SRYL:n 75-vuotisjuhlassa 

toukokuussa ravintola Sun-
nissa. Juhlapuhetta hänelle 
pitää SRYL:n puheenjohtaja 

Risto Veltheim. 
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- SRYL on ollut pitkään alirahoitet-
tu, jos sitä vertaa esimerkiksi Venäjä 
Seuraan tai Suomi-Amerikka Seu-
raan. Ja ystävyysseurojen avustukset 
pitäisi muutenkin käydä läpi uudel-
leen. Ranska kielenä ja Ranskan ase-
ma kun ovat brexitin ja post-Mer-
kelin Euroopassa nousseet uudelle 
tasolle. 

Sattumanvarainen yhteys

Erikssonin SRYL-yhteys ei jäänyt kui-
tenkaan liiton puheenjohtajuuteen. 
Sitä seurasi myös syvällinen tutki-
musmatka liiton historiaan ja eri-
toten sen edeltäjän, Suomi-Ranska 
yhdistyksen perustamiseen vuonna 
1947. 

Aloitteentekijöinä yhdistystä perus-
tettaessa olivat toimineet etupäässä 
taidemaalari Eero Snellman ja hänen 
vaimonsa, keramiikkataiteilija Gre-
ta Lisa Jäderholm-Snellman. Tämän 
seikan Eriksson havaitsi vasta, kun 
hänet oli valittu puheenjohtajak-
si ja tutustunut SRYL:n historiaan. 
Hän havahtui siihen, että Snellma-
nit olivat vuonna 1926 hankkineet 
asunnon ja ateljeen samasta talosta 
Lutherinkatu 14:ssa kuin hänen iso-
isänsä! Tämän yhteensattuman an-
siosta tahto syventyä Snellmanien 
frankofiiliseen taustaan syntyi heti.

Johan Vilhelm Snellmanin pojanpoi-
ka Eero Snellman (1890-1951) tuli 
tunnetuksi etevänä muotokuvamaa-
larina. Hän oli myös aikoinaan tun-
nettu kulttuurivaikuttaja. Hän toimi 
Lallukan taiteilijakodin puheenjoh-
tajana, Kansallisteatterin johtokun-
nassa, perusti Suomen ensimmäisen 

heenjohtajaksi Eriksson valittiin 
2009. Toimikausi alkoi 2010 ja jatkui 
aina vuoteen 2015. 

- Sain yllätyksekseni tutustua sii-
hen, kuinka laajaa ranskan harrastus 
Suomessa oli. Joka puolella oli näitä 
(frankofiili) klikkejä ja monesti melko 
vaikutusvaltaisia henkilöitä. 

Eriksson osallistui toimikautensa 
alussa Alliance Françaisen korkean 
tason vuosikokoukseen Pariisissa. 
Sen aiheena olivat tutut ikuisuusky-
symykset: ranskan kielen asema ja 
tulevaisuuden näkymät maailmalla. 
Näihin teemoihin hän paneutuikin 
sitten monipuolisesti liiton toimin-
nassa. Liiton ja jäsenyhdistysten 
roolit, tavoitteet sekä toiminnan kul-
makivet olivat Erikssonin agendalla 
myös kolumneissa, joita hän kirjoitti 
ahkeraan liiton lehteen Fran-Suun. 
Uransa korkeilla hallinnon palleilla 
tehneelle Erikssonille oli heti myös 
selvää, millaiseen tehtävään hän 
liiton johdossa oli astunut. SRYL:n 
toiminta kun perustui vapaaehtoi-
suuteen, oli sen ytimessä yksittäisten 
jäsenten motivaatio ja aktiivisuus. 
Hänen tehtäväkseen jäi täten niihin 
vaikuttaminen. Nuorten tavoittami-
nen nousi myös tärkeäksi ja siihen 
panostettiin päivittämällä SRYL:n 
palveluja entistä enemmän verk-
koon, mm. Fran-Su muuttui printti 
kopiosta digitaaliseksi ja liiton verk-
kosivut uudistettiin.

SRYL:n nykyiseen tilanteeseen toi-
voisi erityisesti tasapainotusta 
OKM:n valtakunnallisten ystävyys-
seurojen tukipolitiikassa. 
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syntyi Eriksson kynästä vuonna 2016 
ranskaksi julkaistu teos Les médiate-
urs culturels. Eero Snellman et Greta 
Lisa Jäderholm-Snellman, intermé-
diaires entre la Finlande et la France.

Kiitos Bo Göran Erikssonin SRYL:n 
syvä taustahistoria oli kartoitettu.

Ranska ei jätä rauhaan

Ranskasta muodostui kenties sy-
vempi suhde Erikssonin elämään 
kuin hän olisi arvannut aloittaessaan 
ranskan opintojaan eläkepäiviensä 
aluksi. 
Hän on 79-vuotiaana täysin sujut 
digitaalisuuden kanssa ja kiittelee 
vuolain sanoin kaikkia niitä mahdol-
lisuuksia, joiden myötä hän pääsee 
käsiksi Ranskaan ja sen kulttuuriin. 
Helsingin kirjastosta hän voi lainata 
niin äänikirjoja kuin lehtiä, Amazonis-
ta tilata kirjoja ja striimausten kautta 
katsoa live-lähetyksiä. Eriksson kiit-
telee myös netin Duolingo-kielikurs-
seja, jotka tarjoavat useita eri kieliä 
ja harjoitella voi mitä haluaa, oli se 
sitten kielioppia tai ääntämistä.
Mitäpä vannoutunut frankofiili lop-
pukaneetiksi voisikaan lisätä kuin:

- “Jokaisella ihmisellä on kaksi isän-
maata: omansa ja Ranska” Thomas 
Jeffersonia lainatakseni.

Teksti ja kuvat: Susanna Luoto

Rotary-kerhon sekä toimi Suomen 
osaston pääkomissaarina Pariisin 
suuressa maailmannäyttelyssä 1937. 
Greta Lisa oli Arabian ensimmäinen 
päätoiminen pääsuunnittelija. 

Snellmanit olivat aitoja frankofiilejä. 
Lallukka toimi esikuvana, kun Eero 
Snellman sodan jälkeen arvovaltai-
selle auditoriolle Sorbonnessa esitti 
kansainvälisen taiteilijakaupungin 
perustamista Pariisiin. Ranskan kult-
tuuriperinnettä piti sodan jälkeen 
kansainvälisesti vaalia! Suuri “Cité 
Internationale des Arts”- kompleksi 
340 asuntoineen sijaitseekin nykyään 
kaupungin keskustassa paljolti Snell-
manin pariskunnan ponnistelujen 
ansiosta.

Ja sitten Eero Snellman oli siis se, 
joka pani alulle yhdistyksemme, 
minkä lisäksi Greta Lisa vuosia toi-
mi sen aktiivisena jäsenenä. Nimen-
omaan ranskalaisia ajatellen heidän 
frankofiilisestä elämäntyöstään oli 
tehtävä selkoa. Citén suomalainen 
haara, Suomen taiteilijakaupungin 
säätiö, myönsi Erikssonille oleskelus-
tipendin Pariisin Citéssä tutkimus-
työtä varten. Eriksson viettikin pari 
kuukautta Pariisissa vaimonsa kans-
sa. Virkanimikkeenä oli “nuori tutki-
ja”, mikä seitsemänkymppiselle se-
niorille oli varsin mairittelevaa. Myös 
Ranskan ulkoministeriön arkisto tar-
josi loistavat puitteet tutkimustyölle. 
SRYL:n alkuvaiheessa diplomatialla 
oli oma roolinsa neljäkymmentä-
luvulla kun elettiin “vaaran vuosia” 
Neuvostoliiton varjossa. 

Snellmanien merkittävästä panok-
sesta Suomi-Ranska yhteistyöhön 
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Stipendinsaajien matkakuulumisia: 

opettajat ja oppilaat kertovat

Renata Sgobba, Kielten lehtori, 
Aleksis Kiven koulu: 
Aleksis Kiven koulun 9.-luokkien 
ranskanlukijoiden leirikoulumatka 
Pariisiin 
23.5-26.5.2022 

Helsinki-Vantaa, toukokuun 23. päi-
vä. Laskemme kahden muun matkal-
le osallistuvan aikuisen kanssa seit-
semääntoista – huh, kaikki paikalla! 
Oppilaiden jännitys on aikaisesta 
aamusta huolimatta käsinkosketel-
tavaa. Myös opettajaa jännittää – en 

ole kertonut oppilailleni, että olen 
ensimmäistä kertaa lähdössä mat-
kalle oppilasryhmän kanssa! Matkaa 
oli suunniteltu jo kahdeksannelta 
luokalta asti ja rahaa kerätty yhteis-
voimin. Kevätlukukauden alkaessa 
oppilaiden innostus kasvoi. Teimme 
ranskantunneilla esitelmiä Pariisin 
nähtävyyksistä ja harjoittelimme jää-
telön ostamista ranskaksi, katselim-
me kuvia hostellista ja puhuimme 
ranskalaisesta ruoasta. Nyt oli vih-
doin aika kokea kaikki tämä paikan 
päällä! 
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Majoituimme 13. kaupunginosaan, 
les Gobelins-metroaseman viereen. 
Ensi töikseni jaoin kaikille pienen 
metrokartan, ja metrolla liikkumista 
tulikin matkan aikana harjoiteltua 
sen verran, että viimeisenä päivänä 
eräs oppilaista totesi että ellei muu-
ta, niin nyt hän osaa ainakin liikkua 
Pariisin metrolla! Liikuimme paljon 
myös jalan, ja heti ensimmäisenä 
iltana kävelytin ryhmän Montpar-
nassen pieneen crêperieen. Paikan 
päällä tehty kinuskikastike ja ihanat 
crêpet saivat matkasta väsyneen po-
rukan energiatason taas kohdilleen 
ja onnellisina kävelimme ilta-aurin-
gossa takaisin hostellille. 

Tiistaina ohjelmassamme oli Eif-
fel-torniin tutustuminen. Osa oli jo 
nähnyt vilauksen tornista hostelli-
huoneen ikkunasta, mutta tornin 
valtavat mittasuhteet näyttäytyivät 
vasta kun torni ilmestyi kerrostalojen 
takaa. Takaani kuului “klik, klik”, kun 
otettiin kuvia. Osa ryhmästä päätti 
haastaa itsensä ja kipusi portaat 2. 
kerrokseen. Siitä vielä hissi huipulle 
ja näimme koko Pariisin allamme. 
Jopa muutama korkeanpaikankam-
moinen ylitti itsensä ja tuli huipulle 
asti!
Kun pakolliset matkamuistot oli os-
tettu ja lounas täytetyn patongin 
muodossa oli syöty kiirehdimme 
Seinen rantaan, missä meitä odotti 
bateau-mouche. Eiffelin portaiden 
jälkeen teki hyvää istua ja katsel-
la nähtävyyksiä jokilaivan kannelta. 
Päivä oli siihen asti ollut tuulinen ja 
viileä, mutta lähtiessämme laiturista 
aurinko tuli esiin ja teki Pariisista vie-
lä kauniimman silmissämme.
 

Keskiviikkona oli vuorossa Louv-
re. Kävimme katsomassa museon 
kuuluisimmat asukkaat, Mona Lisan 
sekä Milon Venuksen, mutta kaikista 
eniten taisimme ihailla itse muse-
ota ja sen loppumattomia käytäviä. 
Lounasta söimme ulkoterassilla ja 
jälkiruoaksi nappasimme maca-
ron-leivokset lähimmästä leipomos-
ta. Katakombit osoittautuivat olevan 
erilaisuudessaan oppilaille mieluinen 
ja mielenkiintoinen kohde ja vietim-
me maan alla hyvän tovin katsellen 
vanhoja pääkalloja.

Yhtäkkiä oli matkamme viimeinen 
ilta. Ryhmän yhteisestä toiveesta 
suuntasimme illallisen jälkeen tois-
tamiseen Eiffel-tornille. Kävelimme 
ylös kaunista Champs-Elyséetä ja 
ihastelimme näyteikkunoita, vilku-
timme nopeasti Riemukaarelle ja 
ehdimme juuri Trocadéron parhaalle 
valokuvanottopaikalle kun Eiffel-tor-
nin valot syttyivät ja välkkyivät pie-
nen hetken ajan. 

Tein matkan aikana muistiinpanoja 
mielessäni olevaan listaan: maca-
ron-leivokset, check, croissantit ja 
pain au chocolat, check, ryhmäkuva 
Eiffelillä ja Louvren pyramidin edes-
sä, check. Mahdutimme kolmeen 
ja puoleen päivään mahdollisim-
man paljon Pariisia ja huoleni siitä, 
että oppilaat väsyisivät osoittautui 
turhaksi, energiaa riitti kaikilla uu-
den näkemiseen koko matkan ajan. 
Onneksi päiviin mahtui myös ren-
nompia hetkiä, kuten auringonotto-
tauko Tuileries’n puutarhassa tai se 
harjoiteltu jäätelön tilaaminen. Kun 
Suomessa kyselin oppilailta, mikä oli 
ollut reissussa parasta, vastaus tuli 
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phe Fautrat ja allekirjoittanut sovim-
me yhteisen projektin aloittamisesta. 
Aluksi olimme kirjeenvaihdossa ja 
erilaisten projektitöiden vaihdossa. 
Vuonna 2009 yhteistyömme palkit-
tiin myös eTwinning Label:llä. Siitä 
sitten virisi innostus lähteä tutustu-
maan toisiimme ja maidemme kult-
tuureihin myös konkreettisemmalla 
tasolla ja tämä meidän matkamme 
oli nyt virallisesti 6. vaihtoprojekti-
matkamme Redoniin. Vuorovuosin 
heidän koulustaan on vierailtu Lah-
dessa vastavierailulla n. 25 oppilaan 
ja 2-3 opettajan voimin. Tällä het-
kellä projektimme vastuuopettajat 
Ranskassa ovat M. Aodhan O’Luasa, 
M. Esaïe Dorcent ja Mme Elodie Le-
batteux.

Tämän kertainen matkamme start-
tasi tiistaina 17. päivä toukokuuta 
hyvin varhain koulumme pihasta.  
Matka kohteeseen taittui bussi-len-
tokone-juna-metro-luotijuna-kom-
bolla. Päästyämme Pariisin ytimeen, 
vierailimme Montparnassen aseman 
liepeillä ja nousimme Montparnas-
se-pilvenpiirtäjän katolle ihailemaan 
näkymää Pariisin ylle 30 C asteen 
lämmössä. Perillä Redonissa olimme 
myöhään samana iltana. Siellä meitä 
asemalla odottelivat isäntäperheet ja 
ranskalaisnuoret yhtä jännittyneinä 
kuin mekin.

Viikkoon mahtui monenmoista oh-
jelmaa: vierailuja paikallisissa lukiois-
sa, kaupungintalon juhlallinen vas-
taanottotilaisuus, retki Mont Saint 
Michelin luostarisaarelle, osallistu-
mista paikallisen koulun oppitun-
neille, puu-kalliokiipeilyä, tutustu-
mista ranskalaiseen ruokakulttuuriin, 

yhdestä suusta: Eiffel-torni! Minulle 
opettajana matkan kohokohta oli 
ehdottomasti nähdä, kuinka reip-
paita ja vastuuntuntoisia oppilaita 
minulla on. Kun kysyin, kuinka moni 
aikoo mennä uudestaan Pariisiin, kä-
siä ei tarvinnut laskea. 

Anna-Mari Palmroos, ranskan ja 
englannin opettaja, Salpausselän 
koulu:
Salpausselän koulun matka 
Ranskaan 

Kaunis kiitos tuestanne koskien mat-
kaamme Ranskan Redoniin nyt tou-
kokuussa. Oli helpompi hengittää, 
kun oli matkakassaa mukana tur-
vaamassa menoamme. Neljä vuotta 
oli vierähtänyt viimeisestä vierai-
lustamme ystävyyskoulullemme ja 
matkajärjestelyt, lähinnä rahoitus, 
oli jäänyt epävarman pandemiatilan-
teen vuoksi vähäiseksi. Kaikki sujui 
loppujen lopuksi todella hienosti ja 
ajankohta matkallemme osui nap-
piin: maski- ja koronatodistusten 
esittämispakko poistuivat juuri läh-
töämme edeltävinä päivinä. Mikä 
tärkeintä: säilyimme kaikki terveinä 
koko matkan ajan eikä mitään ka-
donnut tai varastettu meiltä.

Meillä on siis Salpausselän perus-
koulun ( tai tuttavallisesti Salppu-
rin ) A1-ranskan oppilaiden kanssa 
ollut yhteistyöprojekti jo vuodesta 
2009 lähtien redonilaiseen Le Cleu 
St Joseph-yläkouluun  Bretagnessa, 
Ranskassa. 

Kaikki lähti aikoinaan käyntiin eTwin-
ning-sivuston kautta, jossa silloinen 
yhteistyöopettaja M Jean-Christo-
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Bretagnen parlamenttivierailu 
Rennes’ssä. Lisäksi isäntäperheet 
järjestivät ohjelmaa omille Suo-
mi-nuorilleen iltaisin ja sunnuntain 
perhepäivänä.

Vierailut ja ohjelma oli todella mie-
lenkiintoinen, mutta parasta oli kui-
tenkin nähdä se ilo nuorten kasvoil-
la, kun yhteys toisiin eurooppalaisiin 
nuoriin ja heidän elämäänsä syntyi. 
Oppilaani olivat vaikuttuneita rans-
kalaisten ystävällisyydestä ja tavasta, 
jolla he heti ottivat meidät, ehkä hie-
man varautuneet suomalaiset, heti 
omikseen. Matka oli huikea kokemus 
ja varmasti siellä solmittiin taas jopa 
elämänmittaisia ystävyyssuhteita. 
Vaikka kotiin oli ihana palata, koska 
suurelle osalle tämä oli ensimmäi-
nen matka ilman omaa perhettä, 
niin jäähyväiset juna-asemalla olivat 
haikeat. Onneksi sosiaalinen media 
helpottaa nykypäivänä yhteydenpi-
toa ja jo junamatkalla Redon-Rennes 
oli useita instalive-videoita lähetetty 
puolin ja toisin.

 Matkan jälkeen muutamat oppilaani 
jopa alkoivat selvittää mahdollisuut-
ta viettää vaihtovuosi nimenomaan 
Ranskassa ja paljon jo puhuttiin tu-
levasta vastavierailusta. ”Snäpit” ja 
muut ”chättäilyt” olivat matkan jäl-
keisen viikon suosituinta tunti- ja vä-
lituntiohjelmaa. Pää pyörällä kaikes-
ta ja suurelta osin siitä, että oli viikon 
kommunikoinut vieraalla kielellä tai 
kielillä, englantia hieman tukena 
käyttäen, lopputulema oli kuitenkin 
se, että paljon tuli ranskaa ja Rans-
kaa opittua! Motivaatio jatko-opin-
toihin kasvoi huomattavasti, kun 
konkretisoitui se tarve, joka kielten 

osaamisella on. Opettajana sitä aina 
puntaroi asioita eri näkökulmista ja 
vaikka matkavalmistelut kaikkine 
byrokraattisine kuvioineen ja työ-
määrä matkan aikana ja sen jälkeen 
onkin varsin läkähdyttävä, niin kyl-
lähän tämä on sen arvoista.  Palkka 
on se ilo ja innostus. Erään oppilaani 
palautetta lainaten päätän raport-
tini Lahdesta tähän: ” Reissu oli iki-
muistoinen ja ihanat muistot säilyvät 
ikuisesti. Ilman sinua en olisi saanut 
kokea tätä. Kiitos. Merci beaucoup, 
Anna-Mari!” ...ja merci beaucoup 
Sryl arvokkaasta tuestanne ja tun-
nustuksestanne projektiamme koh-
taan. Tästä on hyvä jatkaa kohti seu-
raavaa.

Noora Kovalainen:
Lions Clubin matkalla 

Osallistuin Lions Clubin järjestämälle 
matkalle Ranskaan. Matka kesti kuu-
kauden, ja se aikoi heti heinäkuun 
alussa. Matkalle osallistui ympäri 
maailmaa nuoria, jotka opiskelivat 
ranskaa, kuten minäkin.

… Maanantaina lähdimme kohti 
Carcassonnea. Vietimme siellä neljä 
päivää. Majoituimme siistissä hos-
tellissa kävelymatkan päässä Carcas-
sonnen linnoituksesta. Sain huone-
kaveriksi viisi tyttöä Makedoniasta, 
Bulgariasta, Ukrainasta, Meksikosta 
sekä Intiasta. Alkuun oli pieni shok-
ki, että nukun seuraavat kolme yötä 
viiden tuntemattoman tytön kanssa. 
Kokemus oli kuitenkin paljon parem-
pi kuin mitä ajattelin. Kaikki huone-
kaverit olivat kivoja ja kohteliaita. Jo-
kainen otti toisensa huomioon esim. 
pitämällä huoneen siistinä. Carcas-
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sijaitsi Etelä-Ranskassa aivan Rans-
kan ja Espanjan rajalla. Maisemat 
olivat upeat. Neljän päivän aika-
na kävimme vuorilla, muutamassa 
nähtävyydessä sekä maauimalassa. 
Menimme myös kävellen Espanjan 
kaupunkiin Puigcerdà. Kävelymatka 
oli n. 30 minuuttia. Saimme kierrel-
lä kaupungissa vapaasti, joten kävin 
itse vähän shoppailemassa.

Enveitgin jälkeen suuntasimme Vä-
limeren rannalle Perpignaniin, jossa 
vietimme loppu ajan, eli vajaa kolme 
viikkoa. Perpignan oli ehdottomasti 
suosikkikohteeni, koska pääsimme 
käymään uimassa ja nauttimaan ete-
län lämmöstä. Meillä oli myös enem-
män vapaa-aikaa, joten saimme 

sonnessa vierailimme linnoituksessa, 
museossa sekä muissa mielenkiin-
toisissa paikoissa. Kävimme kanaa-
liajelulla, söimme hyvää ruokaa ja 
pääsimme käymään lähellä sijaitse-
vissa pienissä kylissä. Yhtenä iltana 
meille järjestettiin pienimuotoinen 
juhla, jossa pääsimme tutustumaan 
toisiimme rennolla fiiliksellä. Meille 
oltiin valmistettu hyvää ruokaa: al-
kupalaa, pääruoaksi paellaa sekä jäl-
kiruoaksi hedelmiä ja erilaisia leivok-
sia. Ilta oli ikimuistoinen. Tanssimme 
ja lauloimme kauniissa auringonlas-
kun maisemissa. Opin hieman in-
tialaisia sekä meksikolaisia tansseja.

Carcassonnen jälkeen suuntana oli 
vuoret, tarkalleen ottaen Enveitg. Se 
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myös itse päättää, mitä halusimme 
tehdä. Yleensä suuntasin muutaman 
uuden ystäväni kanssa uimaan tai 
kiertelemään kaupunkiin. Tässä vii-
meisessä kohteessa minulla oli vain 
yksi huonekaveri, kuubalainen tyttö. 
Vaihtelun vuoksi tämä oli kivaa, kos-
ka aiemmin huoneessa oli vähintään 
kolme minun lisäksi. Perpignanissa 
jokainen nuori piti esitelmän omas-
ta maastaan. Joka ilta oli muutama 
esitys. Oli niin mielenkiintoista oppia 
kaikista eri maista ja kulttuureista, 
koska osasta en tiennyt entuudes-
taan mitään! 

… Matkan aikana ranskan kielitaitoni 
kehittyi huimasti. Matkalla painotet-
tiin ranskan kielen käyttöä, joten pu-
huimme sitä koko ajan. Oli helpompi 
puhua ranskaa sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka itsekin ovat vain opis-
kelleet ranskaa. Kukaan ei siis ollut 
ranskalainen. En pelännyt tehdä vir-
heitä, koska niistä huolimatta tulin 
ymmärretyksi. 

Olen todella iloinen, että lähdin mat-
kalle mukaan. Sen lisäksi, että sain 
hienoja muistoja ja kehityin kielessä, 
niin ennen kaikkea kasvoin ihmise-
nä. Vaati minulta paljon rohkeutta 
lähteä kuukaudeksi matkalle yksin 
tietämättä, mitä se tuo tullessaan 
- mutta se kannatti. Tulen muista-
maan matkan ikuisesti, ja tulen var-
masti tapaamaan uusien ystävieni 
kanssa uudelleen. 

Olivia Cisneros Terho: 
Kielimatkalla Saint-Raphaelissa

Kun päätin lähteä kielimatkalle pää-
dyin lähtemään EF:n (Education First) 

kautta Etelä-Ranskan pikkukaupun-
kiin, Saint Raphaeliin. Saint Raphae-
lissa oli kielimatkan kautta kaksi eri 
vaihtoehtoa majoituksen suhteen, 
joko isäntäperhe tai hotelli, joista 
itse päädyin ensimmäiseen. Per-
heessäni ei puhuttu lainkaan englan-
tia ja siihen kuului äiti ja kolme lasta, 
5-vuotias Yusef, 6-vuotias Alma sekä 
12-vuotias Kenza. Lisäkseni perhees-
sä oli kuusi muuta vaihto-oppilasta. 
Makuuhuoneita oli varattu kaksi op-
pilaille ja isäntäperhe yöpyi olohuo-
neessa sohvalla. Asunto hyvin ahdas, 
minkä huomasi erityisesti aamukii-
reessä, muttei se kuitenkaan lopulta 
osoittautunut mahdottomuudeksi, 
koska isäntäperhe sekä muut oppi-
laat olivat mukavia ja rentoja.

… Peruspäiväni oli kielimatkan aika-
na seuraavanlainen:
Heräsin 7.50 ja tein kiireessä aamu-
toimet. Bussini tuli 8:28 joten lähdin 
kotoa noin muutamaa minuuttia 
aiemmin, sillä majoitukseni oli ai-
van bussipysäkin vieressä. Noin 15 
minuutin bussimatkan jälkeen bussi 
saapui Saint Raphaeliin. Kesäkurssiin 
kuului kevyempää koulunkäyntiä, 
joten itselläni alkoi koulu joka päivä 
vasta kello kymmeneltä. Reilun tun-
nin ajan kiertelin kaupungilla, söin 
aamupalaa ja näin kavereita. Päivät 
oli järjestetty niin, että joka toinen 
päivä oli ensimmäiset kolme tun-
tia aktiviteetteja, sitten lounastauko 
ja siitä seuraavat kolme tuntia op-
pitunteja ja joka toinen päivä taas 
toisinpäin. Jos oli esimerkiksi ensik-
si koulua, koululle tuli saapua kello 
kymmenen ja sieltä tuli etsiä oikea 
luokkahuone, jonka näki Campus 
connect -sovelluksesta. Oppitun-
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kille eikä aika käynyt pitkäksi. Iltaisin 
bussit lakkasivat liikkumasta kello 
seitsemän jälkeen ainakin joillekin 
alueille, mikä hankaloitti erityisesti 
isäntäperheissä asuvia. Itse halusin 
olla vielä sen jälkeen ulkona, joten 
iltaisin ei jäänyt muita vaihtoehtoja, 
kuin kävely, taksi tai kyyti isäntäper-
heeltä. Taksit olisivat tulleet hyvin 
kalliiksi, jos niillä olisi mennyt joka 
ilta, eikä isäntäperheeltäkään aina 
saanut kyytiä. Päätinkin iltaisin kä-
vellä kavereideni kanssa samaa mat-
kaa. Kun saavuin kotiin noin tunnin 
kävelyn jälkeen tein iltatoimet ja sen 
jälkeen menin nukkumaan. 

Saint Raphael itsessään oli näkemi-
sen arvoinen kohde. Pikkukaupun-
gissa on hienot rannat sekä vuoret, 
jotka on mahdollista nähdä kaikkial-

neilla luettiin tuttuun tapaan rans-
kaa, opettajat olivat ranskalaisia eikä 
heiltä onnistunut englanti juurikaan. 
Koulun jälkeen taas oli lounastauko, 
hotellilla majoittaneet saivat kouluta 
leivät, pienen sipsipussin, smoothien 
sekä vesipullon. Isäntäperheisiin ma-
joittuneet söivät eväitä, jotka olivat 
aamulla saaneet isäntäperheiltään. 
Lounastauon jälkeen alkoi aktiviteet-
ti, joka oli lähes aina rannalle meno. 
Rannalla oli mahdollista pelata eri 
pelejä, ottaa aurinkoa tai uida. Kol-
men tunnin jälkeen alkoi vapaa-ai-
ka. Useimmiten koko ilta oli vapaata 
aina seuraavaan aamuun asti. Osa 
kävi tällä ajalla syömässä kotona, osa 
söi ulkona ravintoloissa, vietti aikaa 
rannalla, kävi kaupoissa, käveli tai 
vietti aikaa kavereiden seurassa mil-
loin missäkin. Tekemistä siis riitti kai-
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ta. Myös itse kaupungista tekevät 
upean sen vanhat rakennukset. En 
kuitenkaan suosittelisi kenellekään 
Saint Raphaelia kohteena EF:än 
kautta. Kohteessa aktiviteetit, koulut 
ja lähes kaikki oli huolimattomasti 
järjestettyä. En kuullut keneltäkään 
matkalla olleelta positiivista palau-
tetta EF:stä, päinvastoin kaikkien 
mielestä yrityksellä oli suuresti ke-
hittämisen varaa. Moni koki, ettei 
saanut rahoilleen vastinetta, muun 
muassa siksi, että useat aktiviteetit 
peruttiin ja koululta saadut lounas-
leivät osoittautuivat useamman ker-
ran homeisiksi. 

Matka kuitenkin osoittautui ikimuis-
toiseksi etenkin uusien kaverien an-
siosta. Muita oppilaita tapasi kahden 
viikon aikana useita satoja, josta 
kaikki löysivät oman henkistä po-
rukkaa. Kahden viikon jälkeen tuntui 
siltä, kun olisi tuntenut joitain ystäviä 
läpi elämänsä, sillä heidän kanssaan 
oli tullut niin läheisiksi. Viimeisenä 
iltana hyvästelyt olivatkin vaikeita 
useiden kohdalla, eikä kotiin olisi 
halunnut ollenkaan lähteä. 

… Isäntäperheeni taas oli suuri syy 
sille, että kielitaitoni kehittyi yllät-
tävän paljon. Muutenkin olen hyvin 
kiitollinen siitä, miten miellyttävä ja 
helposti toimeentuleva perheeni oli, 
minulla ei nimittäin kertaakaan tullut 
heidän kanssaan minkäänlaisia on-
gelmia. Matkan lopussa huomasin, 
että ymmärsin ranskaa paljon pa-
remmin ja osasin myös puhua kieltä 
sujuvammin. Lisäksi sain uusia kave-
reita, joihin olen edelleen yhteydes-
sä sosiaalisen median kautta. 

Valkeavuoren koululaiset: 
Toukokuussa Ranskassa

Ensimmäinen päivämme (9.5.) Rans-
kassa alkoi aamuvarhain klo 3.45, 
kun lähdimme bussilla kohti Helsin-
ki-Vantaan lentoasemaa. Olimme 
aika väsyneitä, mutta onneksi bus-
sissa sai nukkua. Lentomme lähti klo 
7.35, ja Ranskassa olimme noin klo 
9.40. 
Saavuttuamme Ranskaan, haimme 
ruumassa olleet matkalaukkumme ja 
sitten tapasimmekin jo oppaamme, 
joka oli Suomesta kotoisin! Oli mah-
tavaa saada suomenkielinen opas. 
Nappasimme lentokentältä hieman 
evästä ja lähdimme sitten bussilla 
kohti Pariisia. Oli helpottavaa saada 
oma bussikyyti tarvitsematta seik-
kailla julkisilla kulkuvälineillä paina-
vien matkalaukkujemme kanssa. 

Pariisiin päästyämme pääsimme 
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Aamulla heräsimme näkymään rans-
kalaiselta parvekkeeltamme. Sitten 
lähdimme aamupalalle, joka poikkesi 
hyvin paljon suomalaisesta. Tarjolla 
oli pelkkiä croissanteja ja leivoksia, 
mutta se toi päiväämme ranska-
laista tunnelmaa ja tutustutti meitä 
paikalliseen kulttuuriin. Aamupalan 
jälkeen kävelimme hotelliltamme La 
Samaritaine -nimiseen tavarataloon, 
joka sijaitsee aivan Louvren lähel-
lä. Se oli todella hieno ja iso, mutta 
myös hyvin kallis merkkiliikkeiden 
paikka. Sieltä kävelimme katsomaan 
Louvren sisäpihaa. Olisimme halun-
neet mennä sisälle asti, mutta paikka 
oli niin suosittu, että lippuja ei ollut 
riittävästi. Sisäpihan lasipyramidit 
olivat kuitenkin näkemisen arvoiset. 
Söimme patongit ja jälkiruoaksi jää-
telöt Jardin des Tuileries -nimisellä 
puistoalueella. Piknik-paikallamme 
maa oli hiekan peitossa ja se pöllysi 
tuulen mukana suoraan silmiin. Oli-
si siis tarvinnut aurinkolasit silmien 

mahtavalle opastetulle kaupunki-
kierrokselle! Oli ihanaa nähdä heti 
kaikki Pariisiin kuuluisimmat nähtä-
vyydet vilaukselta. Oppaamme oli 
myös aivan mahtava ja osasi kertoa 
paljon mielenkiintoisia faktoja näke-
mästämme.

Kaupunkikierroksemme päättyi Eif-
fel-tornille, jossa nousimme tornin 
aivan ylimpään kerrokseen asti.

… Kun olimme laskeutuneet Eif-
fel-tornista takaisin maankamaralle, 
söimme todella hyvää jäätelöä, tie-
tysti ranskaksi tilattuna! 

Illemmalla kävimme syömässä pai-
kallisessa ravintolassa crêpe- nimisiä 
lettuja, joka oli hieno makuelämys. 
Tarjoilija oli myös todella kohtelias 
ja ystävällinen eikä välittänyt siitä, 
ettemme osanneet lausua kaikkea 
ihan nappiin, vaan oli mielissään että 
kuitenkin yritimme. Sen jälkeen kä-
vimme vielä käppäilemässä Luxem-
bourgin puistossa. Puisto oli hieno 
arkkitehtuuriltaan ja tuntui siltä, 
että olisi astunut ajassa taaksepäin 
sillä puisto oli kokonaisuutenaan 
niin hieno ja iso verrattuna kaikkiin 
suomalaisiin puistoihin. Päivän kyllä 
kruunasi helle ja aurinko, joka po-
rotti koko päivän. Oli ihanaa vain kä-
vellä ympäri Pariisia, kun oli ihanan 
lämmin eikä tarvinnut käyttää takkia. 
Puiston jälkeen kävelimme takaisin 
hotellille nukkumaan ja odottamaan 
innoissamme seuraavaa päivää.

Valkeavuoren koulun oppilaat 
Mandi, Sanna ja Emmi:
Toinen päivä tiistai 10.5.2022
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suojaksi, mutta lounas tuli kuiten-
kin syötyä ja se maistui. Meille oli 
varattu liput Albert Edelfeltin näytte-
lyyn. Se sijaitsi Petit Palais’ssa, jonne 
kävelimme Place de la Concorden 
läpi. Näyttely oli hieno, mutta tuntui 
hassulta olla katsomassa suomalai-
sen taiteilijan teoksia Ranskassa asti. 

Petit Palais’n jälkeen meille annet-
tiin kolme tuntia aikaa shoppailla ja 
syödä Champs- Elyseellä. Kun kol-
me tuntia oli mennyt, tapasimme 
Riemukaaren luona ja matkustimme 
metrolla katsomaan Sacre Coeurin 
basilikaa, joka sijaitsee Montmartren 
kukkulalla. Metrossa oli tärkeää pi-
tää laukuista hyvää huolta taskuvar-
kaiden varalta. Kiipesimme portaat 
kukkulalle ja kävimme basilikassa, 
jonka jälkeen kiersimme vähän aikaa 
basilikan takana olevia kujia. Basili-
ka oli todella hieno ja Montmartren 
kukkulan näköalat henkeäsalpaavat. 
Tämän jälkeen lähdimme metrolla 
takaisin Seine-joelle, josta me nou-
simme Batobus-vesibussin kyytiin. 

Mennessämme Batobusilla pitkin 
Seine-jokea, näimme rannoilla si-
jaitsevat upeat rakennukset uudes-
ta näkökulmasta. Eiffel-torni, Notre 
Damen katedraali ja vankila, jossa 
Marie Antoinettea pidettiin vankina 
Ranskan vallankumouksen aikana, 
olivat mieleenpainuvimpia kohteita, 
joita näimme jokiajelun aikana. 

Valkeavuoren koululaiset: 
Kolmas päivä 
keskiviikko 11.5.2022 

Aamulla lähdimme kävelemään koh-

ti modernin taiteen museota, Centre 
Georges Pompidou’ta. Vietimme aa-
mupäivän Marais’n alueella, kierrel-
len kaupoissa ja ihastellen maisemia. 
Pidimme piknikin museon edustalla. 
Lähdimme seuraavaksi tutustumaan 
Versailles’n palatsiin. Noin tunnin 
mittaisella bussimatkalla oli mukava 
katsella maisemia, ja nähdä hieman 
Versailles’n kaupunkia. Itse palatsin 
arkkitehtuuri oli lumoavan kaunis ja 
piha-alue upea. Oppaamme Minna 
Larkovirta, kertoi laajasti palatsin 
historiasta, ja reissusta jäi paljon uut-
ta tietoa mieleen. 
…Illalla Versailles retken jälkeen, 
menimme kaikkien kanssa yhdessä 
syömään Le Choupinet-ravintolaan. 
Illallisen jälkeen ostimme jäätelöt, 
lähellä olevasta pikku marketista, ja 
palasimme kävellen hotellille. 
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Marie de France ja hänen aikansa

Marie de France-nimellä tun-
nettu naiskirjailija kuuluu 
Euroopan 1100-lukuun. 

Hänen katsotaan kirjoittaneen pian 
tuon vuosisadan puolivälin jälkeen. 
Hän ranskansi latinalaista kirjalli-
suutta, mutta tuli kuuluisaksi eri-
tyisesti laiiksi kutsuttujen pienten 
riimitettyjen novelliensa ansiosta, 
joita jo keskiajalla käännettiin.1  Ma-
rien äidinkieli oli ranska (1100-luvun 
muinaisranska), mutta hänen kirjoi-
tuksissaan on myös englantilaisia sa-
noja.  Ollaan jokseenkin yhtä mieltä 
siitä, että hän vietti suuren osan elä-
mässään Englannissa, missä tuohon 
aikaan ranska oli yläluokan kielenä.

Ajan ja ympäristön 
erikoispiirteistä

Aikaa kutsutaan 1100-luvun renes-
sanssiksi. Ristiretket avasivat Euroo-
pan maailmankuvaa, valistivat niihin 
osallistuneita2  ja heidän 

1 Denis Piramus -nimisen aikalaisen 
mukaan Marien lait viehättivät aat-
elisia ja erikoisesti heidän naisiaan.  
Runoissa on paljon irtaimiston 
kuvausta, joka lienee juuri naisille 
tarkoitettua (kankaita, huonekaluja, 
jne.). – Lai äännetään suunnilleen 
[lee]. 
2 Osallistujat olivat ensisijaisesti 
länsieurooppalaisia ritareita, Ristir-
etkeläisten yhteinen kieli oli ranska 
ja heidän perustamansa Jerusalemin 
kuningaskunnan vanhimmat lait 
kirjoitettiin ranskaksi. 

ympäristöään ja esittivät Euroopalle 
paitsi idän rikkauksia, mausteista kir-
jokankaisiin, myös hellenistisen kult-
tuurin jäänteitä. – Pimeä keskiaika 
alkoi väistyä. Kaupankäynti vilkastui. 
Eurooppaan perustettiin useita yli-
opistoja.
 Eurooppalaiseen mennei-
syyteen, pakanalliseenkin, suhtau-
dutaan avoimemmin. Aikaa kutsu-
taan myös Ovidiuksen aikakaudeksi 
(aetas Ovidiana). Vuosisadan lempi-
kirjailija, keisari Augustuksen maan-
pakoon ajama roomalainen Ovidius, 
herätti oppineiden kiinnostusta kir-
jallaan Ars amatoria.
 Erikoisesti Britanniassa kelt-
tiläinen menneisyys kiehtoi mieliä. 
Voimakkaan sysäyksen tälle kiin-
nostukselle oli antanut walesilaisen 
Monmouthin Geoffreyn3  (pseudo-)
historiallinen teos Historia Regum 
Britanniae ’Britannian kuninkaiden 
historia’ (n. 1130-1140), joka esitte-
lee esimerkiksi kuningas Arturin.

Kirjallisuus kukoisti, eikä enää ai-
noastaan kirkonmiehille, kirkon 
kouluttamille latinantaitoisille tar-
koitettu latinankielinen, vaan myös 
kansankielinen, jonka pääasiallisena 
kohdeyleisönä oli kouluja käymätön, 
mutta usein maailmaa nähnyt ritaris-
to.  Marien käytettävänä oli jo aika 

3 Geoffrey of Monmouth (n.1100-
1154) oli Oxfordissa opiskellut 
walesilainen kirkonmies ja myöhem-
min piispa. 
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varmaksi kehittynyt oikeinkirjoitus 
ranskankielisen tekstin kirjoittami-
seen. Kuitenkaan kouluja käymättö-
mien ihmisten lukutaitoon ei aivan 
ollut luottamista, eikä varsinkaan 
heidän mahdollisuuteensa hankkia 
kirjallisuutta.  Niinpä kansankielinen 
kirjallisuus esitettiin yleisölle suulli-
sesti; ja vaeltavan ammattiesittäjän, 
jonglöörin, muistia tuki tekstin rytmi 
ja riimi. Jonglöörejä saatettiin myös 
palkata esiintymään juhlissa. Näyttää 
siltä, että Marien lait on esitetty jon-
kun kielisoittimen säestyksellä.

Tällaisessa yhteiskunnassa, joka oli 
vain osittain lukutaitoinen, monet 
sopimukset olivat suullisia.  Marien 
teksteissä vedotaan usein alempiar-
voisen (’miehen’) ja ylempiarvoisen 
(’herran’) väliseen molemmin puolin 
velvoittavaan suhteeseen. joka pe-
rustuu uskollisuusvalaan. Se lienee 
ollut itsestään selvä käsite kaikille 
Marien kuulijoille.4  
 

4 Koko ritariajan yhteiskunta oli 
rakennettu vertikaalisten ihmis-
suhteiden varaan siten, että alem-
mat olivat riippuvuussuhteessa 
ylempiinsä, jotka taas olivat riippu-
vuussuhteessa ylempiinsä ja vain 
kuninkaalle ei ollut ‘herraa’. - Uskol-
lisuusvalan vannonut ritari sitoutui 
asepalvelukseen ja odotti saavansa 
‘herraltaan’ asuntonsa, ruokansa ja 
varustuksensa. 
Sana ‘vasalli’ tarkoitti oikeastaan 
uskollisuusvalan vannonutta ‘miestä’ 
joka lisäksi oli saanut ‘herraltaan’ 
maa-alueen (läänin), jonka tuloilla 
hän eli ja hankki varustuksensa, 
mutta sanaa käytettiin aika vapaasti.

Seuraavassa, suunnilleen Marien 
ajoilta olevassa uskollisuusvalaan 
liittyvässä tekstissä luetellaan kuusi 
seikkaa, jotka vannovan alempiar-
voisen ja myös valan vastaanottavan 
ylempiarvoisen on pidettävä mie-
lessään. Terveys: että hän ei tuota 
herralleen ruumiillista vahinkoa; Tur-
vallisuus: että hän ei kavalla herran-
sa salaisuuksia tai turvavarustuksia; 
Kunnia: että hän ei vahingoita her-
ransa tuomiovaltaa tai muuta hänen 
kunniaansa liittyvää; Hyöty: että hän 
ei vahingoita herransa omaisuutta; 
Nopeus ja Valta: että hän ei viivytä  
eikä estele herransa vallankäyttöä 
. Eikä riitä että hän välttää pahaa: 
hänen pitää myös tehdä hyvää ja 
neuvoa ja auttaa herraansa näissä 
kuudessa kohdassa. Ja herran pi-
tää auttaa samalla tavoin uskollista 
miestänsä.”5  
 Valasuhde saattoi olla ti-
lapäinen (esim. jonkun sotatoimen 
ajan kattava), ja siitä saatettiin pyy-
tää vapautusta, mutta sitä ei saanut 
rikkoa. Tämän tapaisiin velvoittei-
siin pitäytyen molemmat osapuo-
let saattoivat kontrolloida toistensa 
avioliittojakin.  

Marien aikana säätyläisavioliitot oli-
vat järjestettyjä eivätkä ne edellyt-
täneet puolisoiden välistä rakkautta. 
Avioliiton tarkoituksena oli tittelin 
ja aseman perijäksi hyväksyttävän 
perillisen saaminen. Säätyläisnaisen 
avioliittoa saatettiin verrata miehen 

5 Käännökseni on hyvin vapaa.  Alk-
uperäisen latinalaisen tekstin kirjoitti 
Chartresin piispa Fulbert ystävälleen 
Akvitanian herttua Vilhelm V:lle 
vuonna1020.
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Tällaista karkealta tuntuvaa suvun-
jatkamiskäytäntöä kaunistamaan tuli 
etelä-Ranskan trubaduurikulttuuris-
sa kehittynyt ystävä-käsite.  Tuntuu 
siltä, että Marien ajan säätyläispii-
reissä edellytettiin, että itse kullakin 
oli toista sukupuolta edustava ystä-
vä, vaikka kuului hyviin tapoihin, että 
suhde salattiin.  Ystävyyssuhteen 
saattoi nainen aloittaa aivan yhtä 
kuin mies.  Ystävyys oli lahjojen vaih-
toa ja herttaista juttelua eikä vält-
tämättä kehittynyt sen pitemmälle, 
vaikka se toisaalta saattoi edeltää 
pitkää avioliiton ulkopuolista rak-
kaussuhdetta.
Katsottiin, että hienon naisen ystä-
vyys jalosti miestä. Siitä vastalahjana 
odotettiin, että mies omisti parhaat 
suorituksensa ihailemalleen naiselle.

Tähän säätyläiskulttuuriin Marien 
lai-runot tuovat, paitsi vanhaa ja 
ainakin osittain kelttiläistä taruai-
neistoa, myös aimo annoksen Ovi-
diuksen oppia molemminpuolisesta 
rakkaudesta, jota Marie vertaa sekä 
ritarikulttuurin valaliittoon että kir-
kon opettamaan lähimmäisen rak-
kauteen.

Marien lai-runoista

Olen kääntänyt ne Marie de Francen 
lait, jotka ovat laiitten vanhimassa 
meille säilyneessä käsikirjoitukses-
sa. Tämä käsikirjoitus on ainoa, joka 
on säilyttänyt kaikki ne lait, joita 
jokseenkin yksimielisesti pidetään 
Marien kirjoittamina. Käännökseni 
seuraa sitä järjestystä, jossa kerto-
mukset ovat käsikirjoituksessa; se 
saattaisi olla Marien ehdottama.
Järjestys on:

sotapalvelukseen.6  Nainen oli ensin 
isänsä vallan alainen, sitten miehes-
tään riippuvainen.7 Rakkaudettomat-
kin ihmissuhteet olivat kai kuitenkin 
siedettäviä niin kauan, kuin molem-
mat käyttäytyivät ”hovitapojen mu-
kaisesti’.8 
 Kuitenkin avioliiton ulko-
puoliset suhteet näyttävät olleen 
aika tavallisia: tarvitsee vain vilkaista 
1100-luvun Englannin kuninkaitten9 
jälkeläislistoja vakuuttuakseen tästä. 
Miesten kohdalla ne eivät aiheutta-
neet mitään ikäviä seurauksia. Nais-
ten, varsinkin tyttöinä naitettavien 
nuorten naisten, tilanne oli toinen.  
Avioliiton ulkopuolella syntyneet 
pojat eivät yleensä perineet suvun 
aatelisarvoja, mutta isänsä hyväksy-
minä heillä oli oikeus hyvään kas-
vatukseen ja oman uran luomiseen; 
tytöt naitettiin tai pantiin luostariin.

6 Näin tehtiin Jerusalemin kuninga-
skunnan laeissa.  
7 Naimattomalta naiselta puuttui 
määräämisoikeus omaan hen-
kilöönsä, mutta hänellä oli kuitenkin 
mahdollisuus pitää henkilökohtai-
sia uskottuja palvelijoita. Nainut 
nainen oli juridisesti täysvaltaisempi; 
hänellä saattoi olla vastuu suuren-
kin maa-alueen hoidosta. – Kirkko 
ei hyväksynyt tytön pakottamista 
avioliittoon ja tarjosi luostarielämää 
vaihtoehdoksi. 
8 Ranskan courtois, josta englan-
nin courteous, on johdettu court- 
sanasta, joka merkitsee hovia; 
samalla lailla saksan höflich <Hof, 
ruotsin hövlig < hov.
9 Vilhelm Valloittaja oli itsekin 
isänsä rakastajattaren lapsi.
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1. Guigemar
2. Equitan
3. Fresne (Saarnityttö)
4. Bisclavret
5. Lanval
6. Les deus Amanz (Rakastavaiset)
7. Yonec
8. Laüstic
9. Milun
10. Chaitivel (Onneton)
11. Chevrefoil (Kuusama)
12. Eliduc
 
 Runokäännökseni yhteydes-
sä koetan esittää miten Marie sovel-
taa vasallisuhde- ja ystävyyssuhde 
-käsitteitä taruaineistonsa käsitte-
lyyn.  

Marien ”onnellinen loppu” on toi-
siaan jo rakastavien yhteinen elämä.  
Tällainen kestävä liitto voi olla suku-
laisten ja ympäristön tukema ja kir-
kon siunaama (Fresne, Eliduc), mutta 
se voi myös olla vapaammin solmit-
tu (Milun). Rakkaudeton järjestetty 
avioliitto häviää olemattomiin ker-
tomuksesta (Guigemar) tai päättyy 
miehen kuolemaan, joka voi olla vä-
kivaltainen (Yonec, Milun).  Marien 
kuvaamana nuorten rakastavaisten 
samanaikainen kuolema (Les Deus 
Amanz) on vähemmän traaginen 
kuin satakielen kuolema (Laüstic), 
joka merkitsi ilottoman, yksinäisen 
elämän toivotonta jatkumista.
 Laiissa on vain yksi esimerk-
ki toisenlaisesta ”onnellisesta lopus-
ta”. Eliducin ensimmäinen vaimo, 
joka oli odottanut miestään pitkän 
aikaa ja koettanut järjestää hänelle 
iloa ja hoitaa hänen masennustaan, 
näyttää jättävän vaimon asemansa 
vapaaehtoisesti mennäkseen luosta-

riin, kun hän oli huomannut rakkaan 
miehensä toisen, viattoman, kiinty-
myksen kohteen. 
 Eliducissä, kokoelman vii-
meisessä laissä, Marie näyttää siis 
kuvaavan kolmea rakkauden muo-
toa. Nuoren tytön ehdotonta ja 
kuitenkin epävarmaa rakastumista, 
kypsän naisen huolehtivaa, uskollis-
ta rakastamista, ja vihdoin Jumala-si-
donnaista onnen suomista ja valmis-
tamista.  
 Marie näyttää hyväksyvän – 
varmasti pakanallisen – Ovidiuksen 
”Amor-tulen” ihmisen kehittyvän 
rakkauden ensimmäisenä muotona.
Marien kolmatta, caritas-tyyppistä 
rakkauden muotoa edustaa myös 
Milunin rakastaman nuoren naisen 
vanha palvelijatar, Milunin pojan 
kasvattanut täti sekä ei-toivotun 
vauvan pelastaneet nuori tyttö ja 
portinvartijan perhe, ja Fresnen kas-
vattanut abbedissa.

Marie de Francen henkilö on jäänyt 
arvoitukseksi. Yhtenä syynä tähän on 
hänen nimekseen kiteytynyt Marie 
de France ’Ranskan Marie’. Se on lä-
hettänyt tutkijoita etsimään Ranskan 
prinsessoja, jotka olisivat tunteneet 
Englannin niin hyvin kuin tämä kir-
jailija. Niitä ei oikein löytynyt. Sitten 
huomattiin, että Marie ei itse esittele 
itseään tuolla nimellä, vaan sanoo 
erään käännöksensä lopussa Marie 
ai num, si sui de France ’nimeni on 
Marie ja olen Ranskasta’, mikä ei tee 
hänestä Ranskan prinsessaa, vaan – 
minun mielestäni – henkilön, joka 
kuuluu Ranskasta Englantiin tullee-
seen väestöön. Etsiminen siis jatkuu. 
 Kuitenkin näemme jo lai-ru-
noista, että tämä Englantia ja sen 
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Laustic

Tässä on uusi tarina.
Lai siitä on Bretangnessa
tehty, Laüstic nimeltään.
4. Ranskaksi nimi käännetään
rossignol. Ja nihtegale10 
englantia puhuvalle.

Aivan Saint Malon lähellä
8. tää kaupunki on tärkeä,
Kahta siell’ linnaa komeaa
kaks’ ritaria asustaa.
Ja näiden miesten maineesta
12. saa koko seutu nauttia.
Heist’ toinen nai jo neitosen
Viisaan ja hovikäytöksen  
ja vaatekuosin taitavan,
16. itsetietoisen ja aran. 
Ja toinen, vielä naimaton,
säätynsä valioita on:
rohkea, vahva, taitava
20. ja kohtelias, auttava;
mies turnajaisist’ tunnetaan
ja rikkaista myös lahjoistaan.
Rakastui vaimoon naapurin,
24. kosiskeli, ja viimeinkin
vastasi nainen tunteeseen,
mies kas kun oli seurueen 
suosikki aivan ehdoton
28. (ja vielä naapurikin on).
Tietysti rakkaus kätkettiin,
katseilta toisten peitettiin.
Kukaan ei saanut vihiä,
32. eikä siis heitä häiritä.
Helppoa oli tehdä näin:
linnathan oli vierekkäin,
kuin peilikuvat vastakkain

10 Marie pitää kuulijoistaan huolen: 
kelttiläinen, linnunnimi aüstic, johon 
ranskalainen artikkeli l- on liittynyt 
kiinni, käännetään sekä ranskaksi 
että englanniksi.

oloja tunteva henkilö on myös lati-
nantaitoinen, mikä viittaa pikemmin 
hengelliseen kuin maalliseen rälssiin. 
Marie de Francea on myös luultu 
abbedissaksi: kertomus hienosta 
luostarikasvatuksesta, löytölapsen 
hoito ja vaitiololupauksen kunnioi-
tus sopisivat siihen.  Itse lisäisin tä-
hän vielä Marien tarinaan verhotun, 
mutta helposti ymmärrettävän yh-
teiskuntakritiikin. Marie toivoo, että 
toisiaan rakastavat ihmiset saisivat 
elää yhdessä, että nainenkin saisi 
valita elämänkumppaninsa, että vas-
tasyntynyt voisi jäädä äitinsä luo; ja 
Marie esittää, että lakien ja tapojen 
muutosta odotellessa yhteiskunta 
toimii ja elämä jatkuu sankarillisten 
sivuhenkilöiden kannattamana. Kut-
sumukselleen uskollisen abbedissan 
rinnalla tuollainen vanha palvelijatar, 
kaukainen täti ja tuntematon portin-
vartijan perhe luovat elämälle näky-
mättömän, mutta luotettavan turva-
verkon. 

Leena Löfstedt

Helsingissä syntynyt professori Lee-
na Löfstedt on ranskan, erityises-
ti keskiajan kielen ja kirjallisuuden 
tutkija. Hänen laajaan tuotantoonsa 
kuuluu useita kymmeniä artikkelei-
ta nimenomaan tästä aihepiiristä, 
mutta hän hallitsee myös latinan ja 
muita romaanisia kieliä. Hän väitteli 
v. 1966 ja on toiminut Helsingin yli-
opiston apulaisprofessorina ja 
Jyväskylän yliopiston professorina. 
Los Angeles on ollut monen vuosi-
kymmenen ajan hänen kotikaupun-
kinsa, mutta hän on säilyttänyt tiiviit 
suhteet Suomeen.
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36. huoneet ja tornit. Väliin vain
korkea muuri aukoton
kivestä rakennettu on.
Ylempää kyllä huoneestaan
40. voi ikkunasta puhumaan
nainen käydä ystävälle
muurin yli. Mies myös hälle.
Ja lahjojakin heittää saa,
44. jos ikkunasta kurkottaa.
Tää oli heistä mukavaa,
vaan tietysti he parempaa
odottivat, yhteen että
48. pääsisivät estehettä.

Kun aviomies on kotona,
saa nainen olla tarkkana.
Onneksi hän myöskin silloin
52. kaiken päivää ja myös illoin
voi ystäväänsä tervehtää.
Ei kukaan siinä pahaa nää, 
että hän menee ikkunaan
56. toiselle puolen katsomaan.

Näin se jatkui. Verkalleen
piteni päivät kevääseen.
Maa vihersi ja kukkien
60. yllä soi laulu lintujen.
Puut lehti.  Ihmisillekin
Tää ajoista on ihanin.
Jos kellä sydän rakastaa,
64. niin rakkaus kaiken valloittaa.
Näin oli laita ritarin:
lehahti lempi liekkihin.
Myös naisen katse pehmenee
68. ja sanat hellii, hyväilee.
Ja öisinkin, jos loistaa kuu,
viittaansa hän vain kietoutuu,
miehensä jättäin nukkumaan
72. hän itse rientää ikkunaan.
Ystävä ehkä tuli jo?
Odotetaanko tuokio?
On varmaa, että toinenkin
76. näin viettää yönsä mieluimmin.
On onni toista katsella.

Enempää ei saa haluta…
Kauan viipyi, usein myös
80. hän nousi. – Monta kertaa yöss’
miksi hän nousi, minnekä 
meni, miehensä ärtyisä
kyselee hältä useinkin,
84. ja nainen vastaa: ”Haluaisin
mä tietää, oisko iloa
se koskaan voinut tuntea,
ken satakieltä kuullut ei.
88. Minulta laulu unen vei.
Sen vuoksi tulen ikkunaan
Ja liverrykseen hurmaavaan.”
Kun aviomies kuuli sen,
92. katkeran naurun päästäen
hän toivoi heti mielessään,
ett’ saisi ansaan linnun tään.
Jokainen renki työhön nyt!
96. On lankaa, liimaa löytynyt:
he verkot, ansat puutarhaan
pensaisiin vei ja kastanjaan.
He saivat kiinni lintusen
100. ja isännälleen veivät sen
elävänä. Niin sopivaa,
näin aviomies haluaa. 

Ja satakieli kädessään
104. hän vaimoaan käy etsimään
tän huoneesta.”Nyt tulkaapa,
haluaisin teitä tavata!
Ansaan mä sain sen lintusen,
108. yörauhaanne joka häiriten
pakotti teidät valvomaan...
Ei kiusaa enää milloinkaan!”
Tää surullinen uutinen
112. pahoitti naisen sydämen.
Hän pyysi pikkulintua
mieheltään. – Voi julmuutta!
Sen niskat nurin vääntäen
116. hän tappoi sen, ja verisen
sinkosi linnun rouvaa päin…
Rinnukseen tuli tahra. Näin
mies lähti.  Nainen yksinään
120. on kuollut lintu kädessään.
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148. ja heti, mitä tehdä, ties’.
Hän taotutti rasian
kansineen, pienen, hohtavan.
Ei siinä rautaa aineena:
152. se puhtaasta on kullasta. 
Hän kätki siihen lintusen
ja sinetöiden sulki sen.
Minne hän sitten kulkikaan
156. rasian kantoi mukanaan.

Tarina sitten kiertelee
 ja Bretagnessa siitä lai
 tehtiin, Laüstic-niminen.
160. Näin kaikki tuntevatkin sen.

Nimensä puolesta alun perin keltti-
läinen, haikea, hieno tarina. Naisen 
kuvauksessa sana ’kaunis’ (bele) 
loistaa poissaolollaan.  Yleensä Ma-
rien sankarittaret ovat kauniita: oliko 
tämä viisas ja hyvin hoidettu nainen 
poikkeus?
Naiselle petollisuus ei ole aviomie-
hen pettämistä, vaan hänen itse va-
litsemansa lämpimän ystävyyssuh-
teen rikkomista.

Valitti noitä poikia,
kun viitsivätkin tällaista!
’Ne langat, ansat siksi vain 
124. ett’ siedetty ei iloain
Nyt en voi enää milloinkaan
kulkea öisin ikkunaan.
Nyt loppunut on onni tää:
128. En voi mä nähdä ystävää!
Hän ihan varmaan luulee nyt,
ett’ olen hänet jättänyt
petollisena. Kuinkapa
132. ratkaistaan tämä ongelma?
Mä satakielen lähetän
hänelle; tämän selitän.’
Sametinpalaan kirjailtuun
136. hän käärii linnun. Kaiken muun
hän kertoo apupojalleen
saatettavaksi edelleen
tuon ystävänsä tietohon. 
140. Luo ritarin siis mennyt on
poikanen työhön käskettyyn:
Vie linnun, kertoo siihen syyn;
näin naisen viestin välittää
144. ja terveiset. Se ystävää –
hän hyvin tarkkaan kuunteli –
syvästi kyllä suretti,
mutta hän oli herrasmies
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