
RIVIERA-seuran itsenäisyyspäivälounas, 
6.12.2021 
 
Arvoisat rivieraseuran jäsenet,hyvät naiset ja herrat, mina damer och 
herrar, Mes dames et messieurs….. 
 
Kun katson ympärilleni näen vain virkeitä, hymyileviä ja hyvinvoivan 
oloisia onnellisia suomalaisia. Meihin on tarttunut ranskalaista 
kepeyttä ja Välimeren henkeä. 
 
Kuulumme niihin suomalaisiin, jotka ovat säästyneet maailmaa 
edelleen kiertävältä koronataudilta, ainakin sen vakavimmalta 
versiolta. 
 
Suomessa tautiin menehtyneitä lasketaan jo vähän yli 
tuhannen...se on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa vähän 
verrattuna Ruotsiin tai Ranskaan, puhumattakaan Britanniasta, 
jossa menehtyneitä on Suomeen verrattuna 20-kertaisesti 
väkilukuun suhteutettuna. 
 
Vertailun vuoksi palautan mieleen viime vuosisadan ankarat 
pandemiat. Vuosittain noin 7000 henkeä menehtyi Suomessa 
tuberkuloosiin 1900-luvun alkuvuosina. 
Mutta vasta 1930-luvulla kuolleisuus tuberkuloosiin nousi 
suurimmilleen, noin 10 000:een vuosittain. Ympäri maata 
harjumaisemiin rakennetuissa tuberkuloosiparantoloissa oli yli 
2500 vuodepaikkaa. 
 
Me vanhemmat ikäluokat muistamme monia tuberkuloosiin 
menehtyneitä tai siitä vammautuneita läheisiämme ja tuttavia. 
Vielä 1950-luvulla vanhemmissa raitiovaunuissa ja kerrostalojen 
porraskäytävissä oli varoituskyltti ’Spotta ej på golvet---Älä sylje 
lattialle’. 
Kuten muistamme vasta penisilliinin käyttöönotto taltutti 
tuberkuloosin. 
 
Tuberkuloosin lisäksi maamme sai vuosina 1918-1920 kokea 
ankaran espanjantaudin.Yli 20 000:n suomalaisen arvioidaan 
menehtyneen espanjantautiin. Isäni kertoi minulle vanhemmasta 
veljestään Einarista, suvun ensimmäisestä ylioppilaasta, joka ei 
ehtinyt saada valkolakkia ennen kuolemaansa. 
 
Espanjantautiin menehtyi maailmassa 50 miljoonaa henkeä. 
Koronatautiin arvioidaan tähän mennessä menehtyneen noin 5 



miljoonaa henkeä. Suomeen espanjantauti tuli kolmessa aallossa 
niin rajuna, että väliin ei ehditty hautoja kaivaa. 
 
Korostan tätä tänään itsenäisyyspäivänä, jotta muistaisimme ja 
osaisimme laittaa päivittäiset Suomen ja Ranskan koronauutiset 
oikeisiin mittasuhteisiinsa. 
 
 
Ranskan vaikutus maamme kohtaloihin ja talouteen alkoi 
mielestäni varsinaisesti vasta Suomenlinnan valtavasta 
rakennustyömaasta. Ruotsin kuningas päätti 1747 rakentaa 
Suomenlinnan linnoitukset suojaksi nousevaa Venäjää vastaan. 
 
Ranska rahoitti merkittävältä osin tämän pohjoisen Gibraltariksi 
nimitetyn linnoituksen rakentamista 30 vuoden ajan. Se oli todella 
merkittävä piristysruiske talouteemme ja sen myötä  Helsingin 
seutu vaurastui. 
 
Napoleonin tultua valtaan Ranskan vallankumouksen jälkeen 
Euroopan kartta ja liittolaissuhteet menivät moneen kertaan 
uusiksi. Napoleon solmi rauhan Venäjän Aleksanteri I:n kanssa 
Tilsitissä 1807. Napoleonia vastaan hangoitellut Ruotsi määrättiin 
luovuttamaan Suomi Venäjälle. Muistamme sitä 
seuranneen  ’Suomen’ sodan  1808-09, jonka tapahtumista 
Runeberg kirjoitti vänrikkiensä sankaritarinat. 
 
Tilsitin sopimus oli Suomelle edullinen, viennin tullivapaus 
Venäjälle ja Ruotsin lait jäivät voimaan tsaarin 
suuriruhtinaskunnassa. Tarina kertoo, että Napoleonin  
neuvottelijat kysyivät Aleksanterilta mihin pannaan raja pohjoisen 
suomalaisalueilla, Tornionjokeen vai Kalixin jokeen lännempänä ? 
Aleksanteri ei oikein tuntenut maantiedettä ja sanoi 
Tornionjokeen. Mikäli raja olisi asetettu Kalixinjokeen olisivat 
rautamalmiesiintymät Kiirunassa ja Jällivaarassa tulleet 
Suomelle…..tämä olisi saattanut muuttaa Stalinin suunnitelmia 
toisessa maailmansodassa ? 
 
Suomalaiset, Suomen suuriruhtinaskunta osana Venäjää, joutuivat 
sotaan Englantia ja Ranskaa vastaan vuonna 1853. Tapio 
Rautavaara on meille laulanut, että Oolannin sota oli kauhia ! 
Tsaarin rakennuttama upea Bomarsundin linnoitus räjäytettiin 
mutta Suomenlinna  säästyi. Ranskan ja Englannin laivastot 
purjehtivat pohjoiseen rannikkokaupunkeja tuhoten aina 



Kokkolaan saakka. Laivaston  mukana oli Ahvenanmaalla 10 000 
ranskalaista sotilasta kesällä 1854. 
 
Tuttavamme,  joka asuu Bomarsundin kupeessa kertoi muutama vuosi 
sitten, että aivan viime vuosiin saakka kyläläiset esittivät kesäjuhlissa 
kuvaelmaa ranskalaisten joukkojen maihinnoususta ja oleskelusta 
Tranvikissa. 
 
Alussa kaikki kyläläiset yhtä mummoa lukuunottamatta pakenivat 
metsiin kun ranskalaisten laivasto lähestyi Lumparnin suunnasta. 
Mummo sanoi että tappakoot, minä en lähde minnekään ! 
 
Ranskalaisia sotilaita nousi maihin eteläiseen hiekkarantaan pesemään 
pyykkejään. He menivät puhumaan mummolle ja antoivat leipää ja 
särvintä. 
Jonkin ajan päästä alkoivat muut kyläläiset palata metsistä ja 
lähestyivät sotilaita rannassa. 
Ranskalaiset tarjosivat viintä ja vahvempaakin. 
Tapaaminen jatkui juhlien merkeissä ja ahvenanmaan neidot 
kutsuttiin tanssiin. 
Syksyllä ranskalaiset osallistuivat kesän aikana maataloustöihin ja 
syksyllä perunannostoon. 
 
Bomarsundin linnoitus räjäytettiin, mutta se ei haitannut kyläläisten 
ja sotilaiden ystävällistä ja riehakastakin kanssakäymistä. 
 
Oolannin sodalla Venäjän huoltoreitit ja ulkomaankauppa  
pysäytettiin. Sodan suuret taistelut käytiin Krimin niemimaalla. 
Tässä Venäjän ja Turkin välisessä sodassa Ranska ja Englanti 
tukivat Turkkia. Verinen Solferinon taistelu johti pian Punaisen 
Ristin perustamiseen. 
 
Suomalaiset olivat hyvin lojaaleja Venäjän tsaarille Oolannin 
sodan aikana. Väitetään tämän vaikuttaneen siihen, Aleksanteri II 
kutsui 1863 säätyvaltiopäivät koolle ja Suomi sai luvan laskea 
liikkeelle ruplan rinnalle oman valuutan, markan. 
 
Ranskan ja Suomen nykyään kukoistavista suhteista  ja  Euroopan 
Unionista voisin jatkaa pitkään, se jää nyt väliin. Kerron 
kuitenkin, että Ranskan edellinen presidentti Francois Hollande oli 
esitelmöimässä  Helsingissä Eduskunnan auditoriossa pari viikkoa 
sitten. Hollandeen olin tutustunut jo 1983 kun opiskelin vuoden 
Pariisissa hallintokorkeakoulu ENAssa. Hollande oli 
hyväntuulinen, eikä kukaan pilannut ilmapiiriä kysymällä 



Olkiluodon ydinvoimalan 12 vuotta kestäneestä työmaasta tai 
hänen naisseikkailuistaan. 
Hän sanoi Euroopan Unionin voivan ottaa paikkansa 
maailmanpolitiikassa vain vahvistamalla omaa sotilaallista 
voimaansa.  Paavo Lipponen eturivissä nyökkäili ja vakuutti 
olevansa samalla kannalla, hän kannatti Hollanden ehdotusta 
määräenemmistöpäätösten lisäämisestä EU:n päätöksenteossa. 
 
VIVE LA FINLANDE, VIVE LA RÉPUBLIQUE 
 
Eero Vuohula 


