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Arvoisat kuulijat, hyvät opetuksen moniosaajat, hyvät oppilaat, hyvät juhlavieraat! 

Olen huomannut, että kielten opetus on usein hyvin käytännönläheistä. Taannoin eräs 
lukiolaistyttö kertoi minulle, että eräässä ranskan kielen lukion oppikirjassa pitää 
esimerkkitehtävässä suunnitella murha. Tehtävässä opetellaan ranskaksi sanoja kuten 
`tikari` tai `myrkky`. Tämän vuoksi hieman jännitin tulla tänään tänne. En tiedä nimittäin, 
miten ranskaksi huudetaan poliisia apuun! 

Käytännöllinen opetus on avain asemassa, kun on kyse kieliluokilla tapahtuvasta 
kieltenopetuksesta. Vähä-Heikkilän ja Topeliuksen koulujen ranskan kieliluokilla opetus 
perustuu tunnetusti havainnollistamiseen, näyttämiseen ja toistoon. Sen sijaan, että 
ranskaa opetettaisiin vain omalla sille suunnatulla tunnillaan, on opetus otettu osaksi 
koulun arkea. Vieraskieliset sanat ja lauseet vaihtuvat sekavasta ymmärrettäväksi. Ne 
heräävät eloon, kuin prinsessa Ruusunen herää unestaan prinssin suudelman jälkeen. 

Kielenopetusmenetelmä CLIL, jota täällä menestyksellä käytetään, on erinomainen keino 
herättää opetus eloon ja hieno tapa yhdistää koulun arkea ja opetusta. Oppilaiden 
äidinkieli ja vieraalla kielellä annettu opetus muodostavat lapselle ja nuorelle eheän 
ikkunan, jonka kautta on luontevaa tarkastella maailmaa. 

Olemme nyt, vuonna 2013, melko samassa tilanteessa kuin vuonna 1993, kun ranskan 
kieliluokat perustettiin. Tuolloin lama nujersi meitä rajusti. Tänä päivänä moni suomalainen 
opettaja, rehtori ja vanhempi – poliitikko ja virastopäällikkökin - nukkuvat huonosti, valvoen 
öitään murehtien yhtä ja samaa. Miten pääsemme tästä eteenpäin? Miten pärjäämme, kun 
opetusta uhkaavat valtavan isot leikkaukset? Miten pärjäämme, kun joissain kunnissa jopa 
opettajia uhataan lomauttaa? 

Vuonna 1993, suomalainen perusopetus toi uskoa koko maahan. Niin kuin pieni 
gallialainen kylä, jonka porttia roomalaiset raivoisasti takoivat, seisoi suomalainen 
perusopetus lujasti pystyssä salaisen taikajuomansa ansiosta. Miten siis nyt pärjäämme 
roomalaisten armeijaa vastaan, joka seisoo pienen gallialaiskylämme porteilla? Onko 
taikajuomamme jo loppuun käytetty? 

Välillä on hyvä hämmentää taikapataa. Hallitus on asettanut perusopetuksen 
valtakunnalliseksi tavoitteeksi sen, että opetuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi 
yhteiskunnan jäseneksi. Toistan, aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Ei nukkuvaksi 
prinsessa Ruususeksi, vaan valveilla olevaksi toimijaksi. Perusopetuksen tarkoitus on siis 
juuri se, mitä Vähä-Heikkilän ranskan kieliluokat edustavat parhaimmillaan: tuetaan 
oppilaiden kasvua kokonaisuutena, käytännönläheisesti. Arkea rakennetaan 
avarakatseisesti kapeakatseisuuden sijaan. 

Lisää uutta makua pataan tuo uusi, eduskunnan käsittelyssä tällä hetkellä oleva 
koulurauhapaketti, jossa on tarkoitus taata kouluihin jokaiselle oppilaalle työrauha. Olen 
itse sivistysvaliokunnan jäsen ja minulla on ilo olla tässä työssä mukana. Jälleen kerran 
kouluja tarkastellaan kokonaisuutena, arki mielessä pitäen. Vaaralliset esineet, kuten ne 
alussa mainitsemani myrkky ja tikari, voidaan ottaa pois. Kasvatusta lisätään, jonka lisäksi 
oppilaat voivat vaikuttaa kouluissa tapahtuviin arjen päätöksiin, mm. oppilaskunnan kautta. 



Aivan samoin tekee ranskankielinen opetus, jonka tavoitteena on, ensimmäiseltä luokalta 
alkaen, luoda positiivinen asenne oppimiseen, kehittää oppilaan omaa minäkuvaa sekä 
itsetuntoa, kannustaa oppilasta omatoimisuuteen ja rohkaista häntä osallistumaan 
ranskankieliseen keskusteluun. 

Potkua taikajuomaan tuo myös uusi eduskunnan käsittelyssä oleva oppilashuoltolaki, laki 
joka tuo matalan kynnyksen tukea kouluihin hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Laki 
korostaa sitä tosiasiaa, että koulu tai kieliluokka, kuten täällä Vähä-Heikkilässä, on yhteisö, 
jossa vaikuttavat niin lasten huoltajat, oppilaat kuin henkilökuntakin. Lainsäädännöllä ja 
kieliluokilla on yhteinen tavoite. Painopiste siirretään yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään 
toimintaan. Koulu on prinsessa Ruusunen oppimassa, leikkimässä ja innostamassa muita, 
ei nukkumassa ikiunessa ruusuköynnöksien katveessa. 

Vuonna 1993 täällä tehtiin rohkea päätös. Päätitte yhdistää suomalaisen koulun sekä 
ranskalaisen kulttuurin. Päätitte sekoittaa eri ainesosia ja tarjota lapsille kansainvälisyyden 
hehkua. Tämä on taikajuomaa, joka perustuu käytännöllisyyteen ja yhteisiin etuihin. 
Taikajuomaa, joka saa meiltä kolmen A:n luokituksen. 

En tiedä, mitä muutoksia seuraavat 20 vuotta tuovat Vähä-Heikkilään. Mutta tiedän, mikä 
estää roomalaista armeijaa murtautumasta porttiemme läpi. Olen varma, että kieliluokat 
ovat mainio keino pärjätä tässä rytinässä. Kieliluokat ovat juuri se taikajuoma, josta 
saamme lisää voimaa, ja joka estää roomalaisia valtaamasta kyläämme. 

Taikajuomaa ei ole käytetty loppuun. Ranskaksi voidaan opettaa vaikka laskemaan, 
piirtämään, tutkimaan ympäristöä tai vaikka musisoimaan niin kuin täällä o tänään nähty! 
Ranskan kieliluokasta on tullut arvokas osa Vähä-Heikkilän koulua. Jopa kouluvaarikin 
osaa ranskaa. Kieli on se mauste, joka vahvistaa koulua pärjäämään muutoksissa läpi 
aikojen. 

Hyvä juhlaväki, toivotan teille antoisaa juhlailtaa. Älkää pudotko taikapataan tai jos 
putoatte, niin huutakaa tarvittaessa se poliisi apuun. Onnea ja menestystä, ranskan 
kieliluokat! 


