
Esittelyssä Ensemblen hallitus vm 2014 
 

1. Millä kieliluokilla ovat lapsesi?                                                                                                                      
2. Miksi kiinnostuit liittymään mukaan Ensemblen toimintaan?                                                                                   
3. Terveisiä Ensemblen jäsenistölle? 
 

 
 
 
Sanna Ketonen-Oksi, puheenjohtaja 
1. Vanhempi tyttäremme Peppi on ranskan kieliluokalla 3B. Nuorempi tyttäremme 
Mettenoora on 4-vuotiaiden ryhmässä ranskalaissuomalaisessa lastentarha l´Hexagonessa.                                                                                
2. Ranskan kieliluokkien jatkuvuus kaupungissamme ei ole itsestäänselvyys taloudellisesti 
tiukkoina aikoina. Ensemblen avulla on mahdollista tukea kieliluokkien toimintaa ja edistää 
siten myös niiden jatkuvuutta. Lisäksi uskon nyky-yhteiskuntamme kaipaavaan lisää 
yhteisöllisyyttä.                                                                                                                                     
3. Ensemblen vaikutus on sitä vahvempi, mitä enemmän meillä on maksavia jäseniä ja 
toimintaamme osallistuvia vanhempia. Mukaan voi tulla esim. osallistumalla syksyisen 
sarjakuvatyöpajamme suunnitteluun tai lähettämällä palautetta toiminnastamme sähköpostilla. 
 
Daniel Aalto, varapuheenjohtaja 
1. Tyttäreni Sointu aloitti ranskan kieliluokalla 2011 ja poikani Kauri aloittaa kieliluokan 
syksyllä 2014.                                                                                                                                         
2. Ajattelin liittyessäni, että jo pelkkä passiviinen jäsenyyteni osoittaisi hiljaisen tukeni ranskan 
kieliluokkatoiminnan hyväksi. Vähitellen osallistumiseni Ensemblen toimintaan on lisääntynyt.                                
3. Passiivinenkin jäsenyys parantaa Ensemblen mahdollisuuksia toimia ranskan kieliluokkien 
hyväksi ja pienelläkin panoksella voi vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten 
kansainvälistymiseen. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet mukaan! 
 
Rosita Fageström, sihteeri 
1. Tytär Gisell 3B -luokalla.                                                                                                                               
2. En itse puhu ranskaa, mutta toivon toiminnallani Ensemblessä lisäämään vanhempien 
tietoutta siitä, millaista opiskelu on ranskan kieliluokalla.                                                                                                      
3. Ranskankielinen opetus on hieno juttu, jota mielestäni kannattaa hyödyntää. Jotta lapsilla 
olisi jatkossakin tällainen mahdollisuus vieraan kielen opiskelulle Turussa, on tärkeää, että 
vanhemmat ovat aktiivisesti osana tukemassa kieliluokkien toimintaa. 
 
Marko Markkanen, rahastonhoitaja 
1. Esikoiseni on nyt 3B -luokalla. Ensi syksynä meillä on lapset 4B ja ykkösluokalla.                                  
2. Kannatusyhdistykseen kuuluminen on perheellemme itsestäänselvyys. Jos joku tällaista 
ylläpitää niin se tarjoaa aina jotain enemmän oppilaille ja muille jäsenille. Jäsenmaksu on 
kohtuullinen.                                                                                                                                        
3. Antakaa rohkeasti palautetta keksimistänne ideoista, mitä meidän kannattaisi järjestää. 



Ideoiden ei tarvitse olla valmiiksi mietittyjä. Ihan heitotkin ovat ok. Kieliluokkien asemaan 
kohdistuu jatkuvasti kaikenlaisia uhkia, joten poliittisesti aktiiviset jäsenkirjeen lukijat voisivat 
huomioida toiminnan jatkuvuuden kaupungin ja kansallisen tason päätöksenteon kiemuroissa. 
Yksittäisiä asioita mainitakseni erikoista on se, että A-ranskaa ei voi kirjoittaa 
ylioppilaskirjoituksissa ja että ranskan kieliluokka lakkaa käytännössä olemasta yläakouluun 
siirryttäessä. 
 
Jouni Koskinen (perustajajäsen) 
1. Tytär on käynyt alakoulun Vähä-Heikkilän ja yläkoulun Topeliuksen ranskan kieliluokilla. 
Poika on nyt 6B:llä.                                                                                                                                                            
2. Ensemble perustettiin halusta tukea ranskan kieliluokkien kehittämistä Turussa. 
 
Ulla Clerc, varajäsen 
1. Iina-tyttäremme on 3B-kieliluokalla ja pikkusisko Sonia käy lastentarha l´Hexagonea.                          
2. Ensemblen toiminta on konkreettinen ja mielekäs tapa tuoda esille ranskan kieliluokkien 
toimintaa ja ranskalaista kulttuuria Turussa. On hauska huomata, että itse kieliluokkien 
tukeminen voi tapahtua myös varsin kevyillä ja hauskoilla tavoilla – kuten ranskalaista 
animaatiota näyttämällä.                                                                                                                     
3. Oman lapseni luokan vanhemmat ovat aktiivisesti tekemisissä toistensa kanssa, mistä olen 
varsin hyvilläni ja Enseblen järjestämissä tapahtumissa on tarjoutunut arvokas mahdollisuus 
tutustua myös muiden kieliluokkalaisten perheisiin. 
 
Maarit Laurinen, varajäsen 
1. Tytär Helmi on 3B-kieliluokalla ja isoveli Urho 4B-kieliluokalla.                                                               
2. Uskon kiinnostuksen ranskan kielen oppimiseen lisääntyvän, kun pystyy samaistumaan 
ranskalaisen kulttuurin kanssa. En puhu itse ranskaa, joten koen voivani Ensemblen toiminnan 
kautta tutustua myös itse ranskalaisuuteen ja siten välittää lapselleni myös kotoa päin 
kiinnostusta ranskankielen 
oppimiseen.                                                                                                                                         
3. Olen pistänyt lapseni ranskankieliluokalle ilman, että kotona puhuittaisiin ranskaa. Emme 
siis pysty auttamaan lapsiamme ranskan läksyissä, mutta voimme kannustaa heitä tekemään 
töitä kielitaidon saamiseksi. Osa kannustamista on antaa kokemuksia kielitaidon 
hallitsemisesta myös luokkahuoneen ulkopuolella. Ensemblen kautta pala Ranskaa tulee 
ulottuville Turussakin.  
 
Leena Keisala, varajäsen 
1. Tyttäreni Fanny on 6B -luokalla ja keskimmäiseni Louisa 2B -luokalla.                                                    
2. Ranskan kieli on kaunis! Opiskelen ranskaa, mieheni äidinkieli on ranska, lasteni isänkieli on 
ranska… Minkä tahansa kielen oppiminen lapsena on todella arvokasta ja parhaimmillaan 
hauskaa ja helppoa - vanhempana kiinnostavaa ja hyödyllistä, mutta työlästä. Kielet ovat 
luonnollinen osa ihmisten kanssakäymistä - uskon, että etenkin vaikeiden kielien avautuminen 
jo lapsena avaa hyvän pohjan kiinnostukselle kansainvälisyyteen ja ihan todellisesti rikastaa 
elämää. Miksi en olisi Ensemblessa?                                                                                                                                                    
3. Toivon että ranskan kieliluokan toiminta jatkuu elävänä. Kaikissa kouluissa, joissa lapset 
oppivat hyvin, on myös hienoja vanhempia. Koulu muovaa lapsuutta ja vanhemmuutta, mutta 
myös lapset ja vanhemmat koulua. Toivon että Ensemblen kautta, lasten oppimisen ja 
oppimisen vaikeuden kautta, olisi enemmän lapsen näkökulmaa kieliin ja yhteisöllisyyttä 
vanhempien kanssa. 


