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Bonjour! 

  

Kevät kolkuttelee jo ovella ja ohjelmamme on valmiina tutustumistanne varten. 
 

Ohessa vuosikokoustietoa ja kevään ohjelmistoa: Frankofoniaviikon ranskalaiset elokuvat, Simo Määtän 
luento ja Lukupiiri. 

 

 
Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen 08.02.2012 pidetyssä vuosikokouksessa suoritettiin seuraavat 

henkilövalinnat: 
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pirjo Passoja ja sihteerinä Katri Horttanainen. 

Johtokunnan jäseniksi valittiin Sami Kiiski, Anne Kinnunen, Pirjo Kivisaari, Pirkko Pajari ja Leea Wasenius 
sekä varajäseniksi Leena Koistinen ja Hanna Ronkainen. 

Toiminnantarkastajina toimivat Martti Pesonen ja Maija Kakriainen, varatoiminnantarkastajina Kirsti Relander 

ja Marketta Karjalainen. 
Rahastonhoitajana jatkaa Pirkko Pajari. 

 
 

 
Maanantai 19.3. klo 16.30 

La nuit américaine (”Amerikkalainen yö”) (1973)  

Komedia (115 min, suomenkielinen tekstitys, S) 

Ohjaus: François Truffaut: 

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston näytös, yksittäisliput 5 € 

(sisältyy kausikorttiin) 

Amerikkalainen yö on Ranskan uuden aallon mestariohjaaja 

François Truffautin rakastetuimpia elokuvia. Sen nimi viittaa 

elokuva-alan termiin, jossa yökohtauksia voidaan kuvata päivällä. 

Elokuva sijoittuu elokuvanteon maailmaan: Truffaut itse esittää 

elokuvaohjaajaa, jolla riittää ongelmia ryhmänsä kanssa. Filmille 

yritetään tallentaa rakkaustarinaa, mutta enemmän tunteita 

näyttelijöistä irtoaa kun kamera ei ole käynnissä.  

Amerikkalainen yö voitti ilmestymisvuotenaan parhaan ulkomaisen 

elokuvan Oscar -palkinnon. 

 

 

 

 

 

 



Tiistai 20.3. klo 16.30 

Ma vie en l’air (« Elämäni ilmassa ») (2005) 

Komedia (103 min, englanninkielinen tekstitys, K12) 

Ohjaus: Rémi Bezançon 

Lentoyhtiössä toimiva kouluttaja Yann Kerbec arvioi lentäjien 

kapasiteettia lentosimulaattorien äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. 

Mutta hänellä on ongelma: hän itse pelkää lentämistä. Tämä hänen 

syntymäänsä liittyvä paniikinomainen pelko on estänyt häntä 

nuoruudessa seuraamasta elämänsä naista maailman ääriin. 

 

Naispääosaa esittävä Marion Cotillard on useasti palkittu näyttelijä. 

Hän on saanut mm.parhaan näyttelijän sekä César- että Oscar- 

palkinnon Edit Piafin roolista elokuvassa « La Môme »2008. 

 

Keskiviikko 21.3. klo 16.30 

Je crois que je l’aime  (”Luulen, että rakastan häntä”) (2007) 

Komedia (90 min, englanninkielinen tekstitys) 

Ohjaus: Pierre Jolivet 
 

Lucas, 43-vuotias rikas ja eronnut tehtailija on vastustamattomasti 

ihastunut maineikkaaseen 38-vuotiaaseen keramiikkataiteilijaan 
Elsaan, jolta hän on tilannut freskon yrityksensä aulaan. Lucas on 

kuitenkin hädin tuskin selviämässä hiljattain tapahtuneesta valtavasta 
pettymyksestään rakkaudessa. Hän on taitava liikeasioissa, mutta hän 

ei ole lainkaan varma itsestään rakkausasioissa. Niinpä Lucas pyytää 
yhtiönsä yksityisetsivää Roland Christinia ottamaan selvää, mistä 

kumman syistä tämä nuori nainen on yhä naimaton. Roland aikoo 

häikäilemättä toteuttaa nykyaikaisimmat vakoilumenetelmät 
suorittaakseen tehtävänsä. 

Pääosia esittävät Sandrine Bonnaire, Vincent Lindon ja François 
Berléand ovat useasti palkittuja näyttelijöitä. 

 

 

Torstai 22.3. klo 16.30 

Comme les autres  ( ”Kuten muutkin”) (2008) 

Komedia (90 min, englanninkielinen tekstitys, K12) 

Ohjaus: Vincent Garenq 

Emmanuel ja Philippe ovat lemmen huumassa oleva onnellinen 

homopari. Emmanuel haluaa isäksi, mutta Philippe ei. Eräänä päivänä 

Emmanuel päättää ottaa ratkaisevan askeleen silläkin uhalla, että 

menettää Philippen. Mutta miten saada lapsi, kun on homo? Hän 

päättää pyytää Finaa synnyttämään  lapsensa ja korvaukseksi tästä 

järjestämään valeavioliiton, jotta Fina voisi jäädä Ranskaan. 



 

 

Perjantai 23.3. klo 16.30 

Les femmes du 6e  étage (“Kuudennen kerroksen  naiset“ ) 

(2011) 

Komedia (104 min, suomenkielinen tekstitys, S) 

Ohjaus: Philippe le Guay 

Eletään vuotta 1960 Pariisissa. Jean-Louis Joubert, tarkka sijoittaja ja 

perheenisä viettää hillittyä porvarillista perhe-elämää vaimonsa ja 

lastensa kera. Lapset ovat sisäoppilaitoksessa ja rouva Joubertin 

päivät kuluvat kahvitellessa muiden porvarisrouvien kanssa. Perhe-

elämä on rauhallista ja hieman pysähtynyttä, kunnes talon 

kuudenteen kerrokseen muuttaa iloinen joukko espanjalaisia 

palvelijoita. Nuori Maria palkataan perheen sisäköksi. Maria kiehtoo 

herra Joubertia niin, että heidän välilleen syntyy tiivis ystävyyssuhde 

ja samalla hän tutustuu muihinkin kuudennen kerroksen 

espanjalaisnaisiin, joiden hillitön hauskanpito, hyväntuulisuus ja espanjalainen charmi hurmaavat  

porvarismiehen.Tämä ei voi olla aiheuttamatta konflikteja Suzanne-vaimon kanssa. Näiden täynnä elämää 

olevien espanjalaisnaisten hellyttämänä Jean-Louis Joubert antaa mennä ja nauttii ensimmäistä kertaa 

kiihkeästi yksinkertaisista iloista. Mutta voiko elämää muuttaa 45-vuotiaana ? 

 

Lauantai 24.3. klo 14.00 

Les Triplettes de Belleville (« Bellevillen kolmoset ») (2003) 

Animaatio, musiikkikomedia (80 min, englanninkielinen tekstitys, S)  

Ohjaus: Sylvain Chomet 

Tarina alkaa pienestä ranskalaiskylästä, jossa pieni orpopoika 

Champion asuu isoäitinsä luona tekemättä juuri mitään. Isoäiti, 

madame Souza, alkaa huolestua pojasta, joka ei innostu 

pianonsoitosta eikä lahjaksi saadusta koiranpennustakaan. Eräänä 

päivänä madame Souza löytää Championin sängyn alta leikeltyjä 

kuvia polkupyöristä. Tästä innostuneena isoäiti ostaa Championille 

pyörän, johon hän kiintyy. Vuosia kuluu, Champion polkee vain 

pyörää, joka nyt on vaihtunut kilpapyöräksi. Tour de France - 

pyöräilykilpailu on lähellä. Champion kaapataan kisoista 

valtamerilaivaan, joka matkaa kohti Bellevillea. Isoäiti lähtee 

pelastamaan häntä lihavan koiransa kanssa. Kaupungissa hän tapaa 

entiset laulajat, Bellevillen kolmoset, jotka lupaavat auttaa pojan etsimisessä. Mutta onnistuvatko he 

vapauttamaan Championin ja tekemään lopun pahan ranskalaisen mafian hämäräperäisistä suunnitelmista? 

Elokuva on palkittu parhaasta musiikista César -palkinnolla 2004. Se on ollut myös Oscar-ehdokkaana 

parhaasta laulusta ja parhaasta animaatioelokuvasta vuonna 2004. 

 

 

 



 

 

 

To 29.03 klo 18.00 Simo Määtän luento ranskan kielen 

kehityksestä. 

Paikkana Itä-Suomen Yliopiston Agora-rakennuksen 
teologia-osaston sali AT100. 

 
Itä-Suomen yliopistossa opettajana ja tutkijana toimiva Simo 

Määttä esitelmöi Ranskan vallankumouksen ajan kielellistä 

ajattelua ja sen vaikutusta nykypäivään. Ranskan suuren 
vallankumouksen ajan (1789–1815 tai 1789–1799) tapahtumilla 

ja aatteilla on ollut suuri vaikutus ranskan kielen ulkoiseen 
historiaan, toisin sanoen kielen asemaan yhteiskunnassa ja 

siihen, mitä ranskan kielestä ja kielestä ja kielistä ylipäätään Ranskassa ajatellaan. Vallankumouksen ajoilta 
peräisin olevat kieltä koskevat aatteet ja ajatukset selittävät myös monet nykyajan yhteiskunnalliset ilmiöt, 

jotka koskevat kieltä ja kielipolitiikkaa.  

 
 

 

Ti 17.04.2012 Lukupiiri klo 18.00, Teatteriravintolan Morkku-

kabinetti, Rantakatu 20, Joensuu 

 
Käsiteltävänä teoksena on Tommi Melenderin ”Ranskalainen ystävä”. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Valitettavasti yhteinen Ranskanmatkamme ei tällä kertaa onnistunut. 
Muistattehan että voitte osallistua Suomi-Ranska yhdistysten liiton matkoille, 

joista ilmoitetaan mm. Fran-Su –lehdessä. 
 

 
. 

 

 

 

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 

mailto:katri.horttanainen@elisanet.fi

