
Ensemblen pieni opas Turussa ranskan kieliluokalla 
aloitt avien lasten huoltajille

B I E N V E N U E dans la francophonie!  

T E RV E T U LOA ranskan kielen pariin!

Oppaan taitt o: Ulla Clerc, Hampuri 2017. Piirrokset: Sonia Clerc. 



Kieliluokkalaisuus on parhaimmillaan muutakin kuin tavallisia koulutunteja ja 
läksyjä. Se on croissant-aamiainen, sarjakuvatyöpaja, kieliluokkalaisten yhteinen 
perheillallinen, ranskankielisiä vierailijoita… Ensemble tukee parhaansa mukaan  
opettajia ja oppilaita seikkailussa ranskalaiseen kulttuuriin.

Les têtes, les mains et l’argent. Kaikkea tätä tarvitsemme toiminnan pyörittämi-
seen – päitä ideoimaan, käsiä toteuttamaan ja rahaa kustannusten kattamiseen. 
Tule mukaan pitämään hauskaa, tutustumaan muihin vanhempiin sekä tietenkin 
tekemään meidän lasten koulusta mahtava paikka.

Tässä vihkosessa on lyhyt katsaus kieliluokkien taustalla olevaan eurooppalaiseen 
opetusmenetelmään, sanasto ranskalaisiin juhliin sekä lasten ja vanhempien tari-
noita kieliluokalla olosta. Toivon, että pienestä oppaastamme on iloa ja hyötyä!

Sami Laurinen, pj 2016–2017
Ensemble – Turun ranskan kieliluokkien kannatusyhdistys ry

tervetuloa kannattamaan kIelIluokkIa!

Ensemblen toiminta tukee monipuolisesti koulun ja kodin yhteistyö-
tä. Ranskalaisen kulttuurin parissa yhdessä toimiminen ja vanhempien 
mukana olo, mahdollisesti kieliluokkien koulun tapahtumissa tai koulun 
ulkopuolisena aikana, edesauttaa oppilaiden yhteishengen ja kieliluokka-
laisuusidentiteetin muodostumisessa.

Ensemblen taloudellinen tuki kieliluokille mahdollistaa monien motivoi-
vien asioiden toteuttamisen; kirjapalkintojen ja stipendien jakaminen, 
ranskalaisen kirjaston hankinnat, ranskankielisiä esityksiä ja tapahtumia 
koulun arkeen jne. Arvostamme suuresti Ensemblen roolia Turun ranskan 
kieliluokkien tukijana ja edunvalvojana.
 
Johanna Mäkelä
Kieliluokkien linjajohtaja, Vähä-Heikkilän koulu

Koulun arjessa ja juhlassa



FÊTE DES ROIS
Kolmen kuninkaan juhlaa vietetään loppiaisena. Juhlan erikoisuutena on 
galette des rois eli kuninkaiden kakku, joka on saanut nimensä itämaan tie-
täjien mukaan. Kakun sisään on leivottu fève, pieni keraaminen hahmo tai 
koriste. Se, jonka lautaselle fève osuu on päivän kuningas tai kuningatar.
 
MARDI GRAS
Mardi gras eli rasvatiistai on kautta aikojen ollut suurten juhlien ja pitojen 
päivä helmikuussa. Lapsille tapahtuma näkyy etenkin naamiaisten kautta. 
Juhlan alkuperä on paastoon laskeutumisessa. Suomessa juhlaa vastaa 
laskiainen.

POISSON D´AVRIL 
Poisson d’avril eli huhtikuun kala on ranskankielisissä maissa vahvasti elävä 
perinne ja suomalaisen aprillipäiväperinteen vastine. Paperikaloja kiinnite-
tään pahaa-aavistamattomien kanssaihmisten selkään heidän huomaamat-
taan. Perinteen uskotaan alkaneen Ranskasta vuonna 1564.

LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
Frankofoniaviikkoa vietetään ympäri maailmaa maaliskuussa. Ranskaa pu-
hutaan viidessä maanosassa ja se on internetin kolmanneksi käytetyin kieli. 
Frankofonia tarkoittaa ranskan kielen ja kulttuurin vaikutusaluetta, joka 
ulottuu moniin maihin Ranskan ulkopuolella.

LA SEMAINE DU GOÛT
Makujen viikko, la semaine du goût, on uudempi perinne, joka lanseerattiin 
Pariisissa 1990. Lokakuussa järjestettävän viikon tavoitteena on opettaa 
lapsia maistelemaan uusia makuja, ymmärtämään mistä eri raaka-aineet 
ovat lähtöisin, ja kuinka niitä käytetään. Järjestelyissä on mukana Ranskan 
opetusministeriö, ja tapahtuma on levinnyt Ranskan ulkopuolellekin. Turus-
sa tätä vielä vähän tunnettua viikkoa on tähän mennessä vietetty ainakin 
ranskalaissuomalaisessa lastentarha l´Hexagonessa.

ranSkalaInen taPaHtumaSanakIrJa
Pieni



turun ranSkan kIelIluokat

Turussa on ollut kieliluokkia jo vuodesta 1990, ja ranskan kieliluokka aloitti 
toimintansa vuonna 1993. Ranskan kielen opetusta järjestetään Vähä-
Heikkilän koulussa (luokat 1.–6.) ja Topeliuksen koulussa (luokat 7.–9.). 
Kaupungissa toimii myös ruotsin, englannin, saksan, venäjän kieliluokkia.

Kaikissa Turun kieliluokissa käytetään CLIL-menetelmää. Vieraskielisellä 
CLIL-opetuksella (Content and Language Integrated Learning eli sisältö- ja 
kieli-integroitu opetus) tarkoitetaan sitä, että oppiaineita opetetaan joko 
osittain tai kokonaan vieraalla kielellä. Näin CLIL-opetus poikkeaa tavan-
omaisesta kolmannella luokalla alkavasta vieraan kielen opetuksesta ja 
tukee toiminnallisen kielitaidon kehittymistä. CLIL-opetuksesta käytetään 
myös nimityksiä kaksikielinen tai kielipainotteinen opetus.

Lähde: CLIL liitoon! Johdatus vieraskieliseen opetuksen Turun normaalikoulussa.

mitä ClIl on mitä ClIl ei ole

Kääntämistä suoraan kielestä 
toiseen.
Kieliopin täydellisen hallitse-
misen korostamista.
Kielen opettamista samalla 
tavalla kuin kielten tunneilla.
Opettajan luennointia tai 
yksinpuhelua.
Suunnittelematonta tai 
tavoitteetonta puuhastelua.
Pelkkää käsitelistojen opet-
telua.

Ainesisältöjen opettamista ja 
oppimista vieraalla kielellä.
Kognitiivisten taitojen vahvista-
mista.
Kielitietoisuuden lisäämistä.
Toiminnallisen kielitaidon har-
joittamista.
Oppilaan kasvattamista globa-
lisoituvan maailman haasteisiin.
Kulttuurikasvattamista.
Suvaitsevuuteen ja avoimuu-
teen kasvattamista.



Turun ranskan kieliluokkien oppilailla on mahdollisuus osallistua DELF-
kielikokeisiin (Diplôme d’études en langue française). DELF on virallinen 
Ranskan opetusministeriön tunnustama kielitutkinto, joka ei vanhene. 
Kokeita on mahdollista suorittaa viidennen, seitsemännen ja yhdeksännen 
luokan aikana. Neljännen luokan oppilaat voivat osallistua 8–12-vuotiaille 
suunnattuun DELF Prim -kielitutkintoon. Kokeet ovat oppilaille maksutto-
mia ja niiden suorittamisesta saa todistuksen. 

www.france.fi – Institut français de Finlande
www.kieliluokat.fi

Lähteet ja lisätietoa:
CLIL liitoon! Johdatus vieraskieliseen opetuksen Turun normaalikoulus-
sa. Toim. Taina Wewer. Turun yliopisto: Turun normaalikoulun julkaisuja 
1/2013. Paino-Kaarina.

Ensemble on ylpeä toimiessaan LabelFrancÉducation-kieliopetuk-
sen laatumerkin 2015 saaneen Vähä-Heikkilän koulun rinnalla. 

Ranskan ulkoministeriön laatumerkki LabelFrancÉducation voidaan 
myöntää Ranskan ulkopuolisille oppilaitoksille, jotka edistävät 
korkealaatuista kaksikielistä opetusta. Vuoden 2012 jälkeen laatu-
merkin on saanut yhteensä 91 oppilaitosta 26 maassa. Suomessa 
merkin ovat saaneet aiemmin Tampereen ranskalais-suomalainen 
opetus ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu.

Lisätietoja saa Ranskan instituutin sivuilta sekä 
LabelFrancÉducation-sivuilta.

DelF-kokeet

Kieliopetuksen laatumerkki



kokemukSIa kieliluokalta

”Minun Vähä-Heikkilän koulun 
aika oli sitä mukavaa pikkukoulu-
laisen aikaa 2000-luvun alussa....
Lastentarha l`Hexagonen jälkeen ja 
isosiskon jalanjäljissä oli luonnol-
lista, että koulutieni alkoi ranskan 
kieliluokalla. 

Luokkahenki kasvoi vuosi vuodelta 
ja muistoihin jäi eritoten kuuden-
nen luokan kevään Pariisin matka. 
Kuudennen jälkeen jatkoimme koko 
luokka Topeliukseen yläasteelle. 

Peruskoulun loputtua tiemme 
erkanivat eri jatko-opiskelupaik-
koihin, mutta edelleen tapaan 
usein vanhoja luokkalaisiani, välillä 
melkein puolet vanhasta luokasta 
on koolla Turussa.

Lukiossa  ranskan kurssit meni ke-
vyesti ja kirjoitusten jälkeen lähdin 
vuodeksi Etelä-Ranskaan au pai-
riksi. Vuosien kieliluokkataustalla  
ranskan kieli alkoi sujua jo parissa 
kuukaudessa lapsiperheen arjessa. 
Ranskan vuoden jälkeen leipuri-
kondiittori-koulussa ranskan kieli 
mahdollisti lähteä työharjoitteluun 
Geneveen ranskankieliseen leipo-
moon.

”Kivointa on, kun saa puhua. Osaan 
jo ranskaa vähän, vaikken osannut 
yhtään ennen kuin koulu alkoi. 
Paitsi Bonjour.”
 
Onni 1B 

Nykyään englannin osaaminen ei 
ole erikoistaito vaan pikemmin 
perustaito. 

Toisen vieraan kielen opiskelu 
mahdollistaa pärjäämisen ympäri 
maailmaa ja ranskan avulla suku-
laiskieliäkin pystyy ymmärtämään 
jonkin verran. Kielellisen taidon 
lisäksi ranskalaiseen kulttuuriin 
tutustuminen rikastuttaa elämää. 
 
Nyt haen vaihtoon Kanadaan nykyi-
sissä opinnoissani metsätieteelli-
sessä ja uskoisin ranskankielitaidol-
la olevan sielläkin hyötyä. Ranskan 
kielitaidollani ei ole ollut siis muuta 
kuin positiivisesti eteenpäin vieviä 
vaikutteita.” 

Elliroosa -93



Crêp
es!

”Aloitin koulun ranskan kieliluokalla 
2013. Menin ranskan kieliluokal-
le, koska isoveljenikin oli ranskan 
kieliluokalla. En osannut aluksi 
yhtään ranskaa, mutta kun siitä 
vain sai kiinni, niin ei se ollutkaan 
niin hankalaa. Itse asiassa ranska 
on hauskaa.

Ranskan kieliluokalla suoritetaan 
DELF- kokeita, joilla mitataan kielen 
osaamista. DELF-koe jännitti aluksi, 
mutta nyt kun tiedän mitä siinä teh-

dään, niin ei sen pitäisi enää olla 
niin jännittävä. 

Ranskan kieliluokkalaisilla on rans-
kalaisia tapahtumia, joita muilla 
luokilla ei ole, kuten Mardi Gras, 
Poisson d’Avril ja Fête du Galette. 
Nämä ovat ranskalaisia juhlapäiviä. 
Juhlapäivien avulla opetellaan rans-
kan luokalla kielen lisäksi ranska-
laista kulttuuria.”

Tinja 4B

Rentrée scolaire
torstaina 24.8.2017

Bienvenue!

vähä-Heikkilän koululla

Koulu alkaa lettuja maistelemalla, petankkia pelaamalla, 
yhdessä viihtymällä, tutustumalla ranskan kieleen 
ja muihin Ensemble-perheisiin!

Tervetuloa kaikkien kieliluokkalaisten perheiden yhtei-
seen koulun aloitus -tapahtumaan. Tapahtuma on iltasella, 
kellon-aika tarkentuu myöhemmin. 
 



e n S e m B l e

ensembleturku.wordpress.com |  facebook.fi/ensembleturku  |  ensembleturku@gmail.com

MIKÄ ON ENSEMBLE?

Ensemble – Turun ranskan kieliluokkien 
kannatusyhdistys ry toimii Turun ranskan 
kieliluokkien edunvalvojana ja tarjoaa 
monipuolisesti kieliluokkatoimintaan 
sekä ranskalaiseen kulttuuriin liittyvää 
tietoa ja toimintaa jäsenilleen.   

Toimia Turussa ranskan kieliluokkien sekä 
ranskan kieliopetuksen toimintaedelly-
tysten parantamiseksi. Tähän pyritään 
aktiivisella edunvalvonnalla ja yhteistyöl-
lä koulujen, virkamiesten, luottamus-
miesten sekä ranskankielen opetukseen 
osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen 
kanssa.

Tukea kansainvälistymistä sekä ranskan 
kielen ja kulttuurin tuntemusta. 

Tukea ranskan kieliluokkien opetusta ja 
opettajien jatkokoulutusta. Yhdistys mm. 
hankkii opetusta tukevaa ranskankielistä 
lisämateriaalia ja jakaa vuosittain kieli-
luokille ranskan kielen opintojen kannus-
tusstipendit.

KUINKA TULEN MUKAAN?

Ensemble ry:n jäseniä voivat olla sekä 
yksityishenkilöt että yritykset ja yhdistyk-
set. Perhekohtainen jäsenmaksu on 
20 € lukuvuodessa. Se maksetaan 
Ensemblen tilille TOP Vähä-Heikkilä 
FI 76 5710 9720 0899 20 
(viitekohtaan oma nimi, lasten nimet ja 
luokat sekä sähköpostiosoite jäsenrekis-
teriä varten).

Yritysjäsenyydestä kiinnostuneita pyy-
dämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen 
ensembleturku@gmail.com.

Turun ranskan kieliluokkien kannatusyhdistys ry

TIETOA JA TOIMINTAA!

Tutustu Ensemblen verkkosivuihin 
www.ensebleturku.wordpress.com. Ne 
toimivat turkulaisena ranskalaisuuden 
“liikenneympyränä”, joka kokoaa yhteen 
ja jakaa tietoa myös muiden Ranskan 
kieleen ja kulttuuriin liittyviiin toimijoi-
den tapahtumista ja ajatuksista. 
         
ensemble tekee ranskan kieltä ja 
kulttuuria tutuksi. Tervetuloa mukaan!

Yhdistyksen tavoitteena on


