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Bonjour! 

Ranskalaisen elokuvan viikko lähestyy, nyt jo 12. kerran! Liput näytöksiin maksavat vain 4 €. 

Tule mukaamme viihtymään! Soyez les bienvenus! 

Alla lisäksi vuosikokoustietoa. 

Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen 07.02.2017 pidetyssä vuosikokouksessa suoritettiin seuraavat 

henkilövalinnat: 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pirjo Passoja ja sihteerinä Katri Horttanainen. 
Johtokunnan jäseniksi valittiin Anne Kinnunen, Anne-Marie Mutanen, Leena Koistinen, Anu Ruusila ja Pirkko 

Pajari sekä varajäseniksi Mikael Sarmavuori ja Leea Wasenius. 

Toiminnantarkastajina toimivat Martti Pesonen ja Maija Kakriainen, varatoiminnantarkastajina Kirsti Relander 
ja Marketta Karjalainen. 

Rahastonhoitajana jatkaa Pirkko Pajari. 
 
 

Pe 17.2. alkaen Matinea –elokuva  Kino Tapiossa 

Ranskalainen Paul Verhoeven ohjaama elokuva ELLE, jossa pääosaa esittää Isabelle 
Huppert. 

Michèle (Huppert) vaikuttaa yhdeltä niistä naisista, joita mikään ei voi horjuttaa. Suuren 
videofirman johdossa hän hallinnoi sekä liiketoimiaan että rakkauselämäänsä yhtä 

rautaisella otteella. Jouduttuaan kotonaan tuntemattoman miehen hvökkäyksen 

kohteeksi, Michèle jatkaa elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Itsepäisesti hän 
alkaa kuitenkin jäljittää hyökkääjäänsä, mikä johdattaa heidät molemmat kieroon leikkiin, 

joka voi minä hetkenä hyvänsä muuttua tappavaksi.  
Isabelle Huppert on parhaan naisnäyttelijan Oscar –ehdokkaana helmikuussa 2017. 

 

 
Pe 3.3. alkaen  Matinea –elokuva  Kino Tapiossa 

Nicole Garcian ohjaama elokuva KAIKKI MITÄ RAKASTIMME (Mal de pierres) 
Nicole Garcian ohjaama lumoava draama Kaikki mitä rakastimme kilpaili Kultaisesta 

palmusta Cannesin elokuvajuhlien arvostetussa pääkilpasarjassa. Sen tähtenä nähdään 
aina mestarillinen Oscar-voittaja Marion Cotillard, jonka roolisuoritusta on kehuttu yhdeksi 

hänen uransa koskettavimmista. Elokuva pohjautuu Milena Agusin kiitettyyn romaaniin Mal 

di pietre. 
Etelä-Ranska 1950-luvulla. Intohimoisen ja herkän Gabriellen (Marion Cotillard) 

vanhemmat antavat hänet vaimoksi Josélle, jonka he uskovat tekevän Gabriellesta 
kunniallisen naisen. Vaikka yhteiskunta hänen ympärillään pitää unelmointia tosirakkaudesta hävyttömänä ja 

jopa merkkinä hulluudesta, Gabrielle vannoo, ettei koskaan rakastaisi Joséa. 

Pian häidensä jälkeen Gabrielle kohtaa Andrén, komean pianoa soittavan sotaveteraanin, josta tulee hänen 
elämänsä rakkaus. Mutta voiko hän paeta tukahduttavaa avioliittoaan karkuun Andreń kanssa, ja saada 

kaiken mistä on aina haaveillut? 
Näyttelijä Marion Cotillard useasti palkittu näyttelijä, joka on voittanut mm. parhaan naisnäyttelijän Oscar-

palkinnon vuonna 2007 elokuvasta Pariisin varpunen – Edith Piaf ( La Môme) 
 

 

 
 



 

20.03. – 25.03.2017 Ranskalaisen elokuvan viikko  

Ranskalaisen elokuvan viikkoa vietetään Joensuussa tänä vuonna 12. kertaa virallisen frankofonia -päivän 
yhteydessä 20.3. Frankofonia-aatteeseen kuuluvat ranskan kielen aseman, monikielisyyden ja 

monikulttuurisuuden vaaliminen. Ranska on maailman viidenneksi puhutuin kieli. Maailmassa on 220 
miljoonaa ranskaa puhuvaa viidessä maanosassa. Eri puolilla maailmaa järjestetään mm. kirjallisuuteen ja 

gastronomiaan liittyviä tapaamisia,  näyttelyitä  sekä  elokuvaviikkoja.  

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ja Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
yhteistyökumppaneineen järjestävät 20.-25.3.  elokuvateatterikeskus Tapiossa Ranskalaisen elokuvan viikon. 

”Kulttuurit kohtaavat” on tämänvuotisen viikon teemana. Liput näytöksiin maksavat vain 4 €, poikkeuksena 
maanantain 20.3. KAVI-sarjan elokuva  Agnés Varda: Cléo viidestä seitsemään/Cléo de cinq à sept 5€.  

 
Maanantai 20.3. klo 16.30, Sali 2 

CLÉO VIIDESTÄ SEITSEMÄÄN (Cléo de 5 à 7) 

1962 • draama • 90 min • K16 • suomenkielinen tekstitys 
Ohjaus: Agnès Varda 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) näytös, liput 5 € 
 

Agnès Vardan elokuvan lähtökohtana olivat Baldung Grienin maalaukset, joissa         

luurankomainen kuolema vaanii kaunista nuorta naista. Tarina sijoittuu reaaliaikaisesti 
Pariisiin, jossa laulajatar Cléo vaeltaa peloissaan ja odottaa syöpätutkimuksen tuloksia. 

Montsouris’n puistossa hän tapaa kohtalotoverin – Algerian sotaan joutuvan nuoren 
sotilaan. Naisen yksityinen tuska sisältää yhtäkkiä koko sen hetkisen Ranskan tuskan. 

Agnés Varda on arvostettu ja palkittu      ranskalainen naisohjaaja. 

Tiistai 21.3. klo 16.30, Sali 2 
FATIMA 
2015 • draama • 79min • K12 • englanninkielinen tekstitys • liput 4 € 

Ohjaus: Philippe Faucon 

Pohjoisafrikkalainen Fatima saapuu kolmikymppisenä maahanmuuttajana miehensä 

kanssa Ranskaan. Vuosia myöhemmin, eronneena miehestään, hän on kasvattanut 
kaksi tytärtä: kapinallisen 15-vuotiaan Souadin ja 18-vuotiaan Nesrinen, joka aloittaa 

lääketieteen opinnot. Fatima osaa huonosti ranskaa ja kokee turhautuvansa 

jokapäiväisissä tilanteissa tytärtensä kanssa. Molemmat ovat hänen ylpeytensä, 
voimansa ja huolensa. Tarjotakseen heille parhaan mahdollisen tulevaisuuden Fatima 

työskentelee siivoojana tehden lujasti töitä pienenpienellä palkalla. Eräänä päivänä 
hän kaatuu portaikossa. Töistä poissaolon aikana Fatima ryhtyy kirjoittamaan 

arabiaksi sen, mitä hän ei ole pystynyt sanomaan aiemmin ranskaksi tyttärilleen. 
Ohjaaja Philippe Faucon sai vuonna 2016 parhaan elokuvan sekä parhaan sovitetun 

käsikirjoituksen César-palkinnot ja Zita Hanrot (Nesrine) lupaavimman 

naisnäyttelijätulokkaan César –palkinnon. 
 

Keskiviikko 22.3. klo 16.30, Sali 2 
BANDE DE FILLES (”Tyttöjengi”) 

2014 • draama • 112min • K16 • englanninkielinen tekstitys • liput 4 € 

Ohjaus: Céline Sciamma 

Kuusitoistavuotias Marieme asuu Pariisin esikaupunkialueella, jossa hän kohtaa herkän 
nuoruuden haasteet. Kouluvaikeudet ja sijaisäitinä toimiminen tuovat ongelmia. 

Marieme pitää huolta kahdesta nuoremmasta sisarestaan yrittäen välttää isoveljensä 

väkivaltaisuutta, kunnes tapaa kolme määrätietoista tyttöä, jotka eivät anna 
kenenkään määräillä itseään. Lady, Adiatou ja Fily ovat luoneet omat 

käyttäytymissääntönsä: ei tule kysymykseenkään, että heistä tulisi kotiin suljettuja 
aviovaimoja, jotka raatavat miehisen ylivallan alistamina kuten heidän äitinsä. 

Mariemesta tulee Vic ja tyttöjengin neljäs jäsen. 

Céline Sciamma oli ehdolla vuonna 2015 parhaan ohjaajan César-palkinnon saajaksi. 



Keskiviikko 22.3. klo 18.00 • Kerubi • yhteistyössä Doc Lounge Joensuu 

LES SAUTEURS (Those who jump) 

2016 • dokumenttielokuva • 80 min • K18 • englanninkielinen tekstitys • liput 4 € 
Ohjaus: Estephan Wagner, Moritz Siebert, Abdou Bakar Sidibé 

 
Pohjois-Afrikassa Marokon rannikolla sijaitsee Melillan kaupunki, Espanjalle kuuluva 

erillisalue 

Afrikan ja Euroopan välillä. Siellä yli tuhat afrikkalaista pakolaista tarkkailee raja-aitaa, 
joka erottaa heidät  Euroopasta, ”Eldoradosta”. Elokuva tuo esiin pakolaisdraaman 

uudesta näkökulmasta: Moritz Siebert ja Estephan Wagner uskovat kameransa Abou 
Bakar Sidibélle, malilaiselle nuorelle, joka toivoo myös voivansa ylittää Melillan synkät 

raja-aidat saapuakseen Eurooppaan. Dokumentti maalaa intiimin kuvan 
pakolaisyhteisöstä äärimmäisissä olosuhteissa. Abou – kuvaaja ja kuvattava – tuo esiin 

omaa jokapäiväistä elämäänsä ja lukuisia yrityksiään hypätä kuuluisan raja-aidan yli. 

 
Torstai 23.3. klo 16.30, Sali 2 

TIMBUKTU 
2014 • draama • 97min • K16 • englanninkielinen tekstitys • liput 4 € 

Ohjaus: Abderrahmane Sissako 

 
Elokuva sijoittuu Maliin Timbuktun kaupunkiin, jossa ihmiset yrittävät selviytyä 

päivästä toiseen islamistien vallan ja kieltojen alla. Kenttäoikeudet toimeenpanevat 
mielivaltaisia ja traagisia tuomioita, mutta islamistien julmuudesta huolimatta 

asukkaat vastustavat rohkeasti hallintoa. Kaupungin lähellä dyynien rauhassa asuu 
Kidane vaimonsa Satiman, tyttärensä Toyan ja perheen paimenen Issanin kanssa. 

Perhe on säästynyt kaupungissa vallitsevalta kaaokselta, mutta heidän kohtalonsa 

muuttuu, kun Kidane tappaa vahingossa kalastaja Amadoun, joka on teurastanut 
hänen suosikkilehmänsä. Nyt myös Kidane joutuu kohtaamaan vieraan hallinnon lait. 

 
Elokuva sai vuonna 2015 peräti 7 César-palkintoa, muun muassa paras elokuva, 

ohjaus, kuvaus ja leikkaus. Lisäksi se on saanut ulkomaisen lehdistön Lumières -

palkinnon parhaasta elokuvasta ja ohjauksesta sekä ollut Oscar-ehdokkaana parhaasta 
ulkomaisesta elokuvasta. 

 
Perjantai 24.3. klo 16.30, Sali 2 

LA BELLE SAISON (”Kesäaikaan”) 

2015 • draama • 106min • K12 • englanninkielinen teksitys • liput 4 € 
Ohjaus: Cathérine Corsini 

 
Corrézessa 70-luvulla Delphine auttaa vanhempiaan perhetilalla. Vapautuakseen 

perheensä ikeestä ja saavuttaakseen taloudellisen itsenäisyytensä Delphine päättää 
vaihtaa maisemaa ja muuttaa Pariisiin. Siellä hän tapaa vahvan, itsenäisen ja naisten 

oikeuksien puolesta taistelevan Carolen. Delphine liittyy naisliikkeeseen ja rakastuu 

tulisesti Caroleen, joka elää parisuhteessa Manuelin kanssa. Kun Delphine ja Carole 
kohtaavat, heidän rakkaustarinansa mullistaa molempien elämän 

 
Lauantai 25.3. klo 13.00, Sali 2 
LA GRANDE ILLUSION (Suuri illuusio) 

1937 • draama • 114min • K7 • englanninkielinen tekstitys • liput 4 € 

Ohjaus: Jean Renoir 
 

Ensimmäisen maailmansodan aikana kaksi ranskalaista sotilasta, kapteeni de 
Boëldieu (Pierre Fresney) ja luutnantti Maréchal (Jean Gabin) vangitaan 

hienostuneen ja huomaavaisen saksalaisen komentaja Rauffenstein (Erich 
von Stroheim) toimesta. Vankileirillä nämä auttavat muita maanmiehiään 

kaivamaan salaista pakotunnelia. Juuri pakopäivän aattona de Boëldieu, 

Maréchal ja muita vankeja, heidän joukossaan juutalainen Rosenthal (Mario 
Dali), siirretään tiukasti vartioidulle sodassa vammautuneen von 

Rauffensteinin johtamalle vankileirille. Von Rauffenstein kohtelee vankeja 



kohteliaasti ystävystyen de Boëldieun kanssa. Mutta ranskalaiset upseerit 

valmistelevat uutta pakoa, jossa de Boëldieulla on keskeinen ja vaarallinen 

rooli. 
 

Suuri illuusio on humaani, sodanvastainen, lukuisten tarinoiden elokuva. 
Elokuvahistorioitsija Peter von Bagh on sanonut sen kuuluvan elämää 

suurempien elokuvien joukkoon. Elokuva on ollut parhaan elokuvan Oscar -

ehdokkaana vuonna 1939. Elokuvan musiikin säveltänyt Joseph Kosma on 
säveltänyt musiikin yli sataan elokuvaan ja on tunnettu kuuluisista 

chansoneistaan mm. ”Kuolleet lehdet” (”les Feuilles Mortes”) ja ”Barbara”. 
 

 
Ke 5.4. Hopeatähti –sarjan ranskalainen elokuva  

Jérôme Sallen ohjaama JACQUES – ELÄMÄ MERELLÄ (L’Odyssée) 

Jo pikkupoikana Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson) rakasti merta. 
Sairaalloisesta lapsesta kasvoi utelias ja peloton nuorukainen. Cousteausta tuli 

merivoimien sotilas, sukeltaja, merten tutkija, myöhemmin myös merten suojelija, 
Oscar-palkittu elokuvantekijä ja seikkailija. Cousteaun keksinnöt vedenalaisista 

kameroista hengityslaitteisiin mullistivat maailmaa niin meren alla kuin maan päällä. 

 
Rakastetun seikkailijan elämäkertaelokuvasta ei puutu upeita kuvia merenalaisesta 

maailmasta, joka oli Cousteaulle kaikki kaikessa. Julkisen minän lisäksi elokuvassa 
keskitytään Cousteaun yksityiseen puoleen. Calypso-laivan todellisena kapteenina 

pidetty vaimo, Simone (Audrey Tautou) oli voimakastahtoinen nainen. Simone ja 
pariskunnan kaksi poikaa, Philippe (Pierre Niney) ja Jean-Michel (Benjamin 

Lavernhe) olivat ihmisläheiselle Cousteaulle kaikki kaikessa – vaikka komealla tv-

julkkiksella riittikin vientiä lähes joka satamassa. 
Visuaalisesti hengästyttävä elokuva tarjoaa tilaisuuden vetää punainen pipo päähän 

ja hypätä M/S Calypson kannelle yhdessä Jacques Cousteaun, tämän perheen ja 
laivan miehistön kanssa.. 

 

 
Seuraava lukupiirin kirja Alain Mabanckoun ”Pikku 

pippuri” 
Lukupiirin aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
La 22.04.2017 Jarmo Kehusmaa/ Lorraine -ilta  

Jarmo Kehusmaa, ranskan kielen opettaja ja ranskalaisen gastronomian tutkija, on 

tunnettu gastronomisista luennoistaan ja ruokailloistaan. 
Joensuun esitelmän aiheena on Lorrainen -alueen ruokakulttuuri, sen jälkeen 

ryhdymme kokkaamaan. 
Tarvikemaksu. 

Paikka, aika ja tarvikemaksu ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 

 
 

 
 



 

La 06.05.2017 Vierailu Mäntyniemeen Kesälahdelle. 

Lähtöpaikka ja -aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 
 

 

 
To 11.05.2017 Kokkisota 

Järjestäjinä Joensuun Suomi-Unkari Seura Ry ja Marokon Ystävät. 

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Parhain terveisin, 
Pirjo Passoja    Katri Horttanainen 
puheenjohtaja    sihteeri 
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 

ppassoja@gmail.com    katri.horttanainen@elisanet.fi 

050-5240 466    040-5144 896 
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