
Hallitus esittäytyy!

Hallitus koostuu sekä ennenkin mukana olleista että tänä syksynä remmiin astuneista yhdistyksen 
jäsenistä. Tässä joitakin heidän ajatuksiaan.

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

1. Monsieur Urho on  ranskan kieliluokalla 6B 
ja mademoiselle Helmi luokalla 5B. 

2. Mielestäni on hyvin tärkeää, että lapsille 
tarjotaan jotain ranskalaisuutta ja mahdollisesti 
tilanteita käyttää kielitaitoa myös koulun ulko-
puolella. Koulun luoman pohjan päälle on hyvä 
rakentaa ja vastavuoroisesti tukea koulua tehtä-
vässään. Niinpä liittyminen jäseneksi ja toimin-
taan osallistuminen oli itsestäänselvyys. 

3. Hieno työ, jota Ensemble tekee, ei tapahdu 
itsestään, vaan vaatii tekijöitä ja resursseja. 
Toiminnan pyörittäminen ja tapahtumien jär-
jestäminen on lisäksi hyvällä porukalla oikein 
mukavaa puuhaa! Tervetuloa mukaan.

Sami Laurinen, puheenjohtaja

1. Tyttäremme Iina on 5B-luokalla ja pikkusisko 
Sonia 1B:llä. 

2. Ensemblen toiminta on mukava ja helppo 
tapa tutustua paremmin ranskan kieliluokkien 
toimintaan ja myös tuoda esille ranskalaisen 
kielialueen kulttuuria Turussa. Yhdistys tarjoaa 
hienon mahdollisuuden kieliluokkien toiminnan 
tukemiseen. 

3. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja siten 
motivoivaa – se ulottuu kieliluokkien konkreet-
tisesta tukemisesta vaikkapa kirjalahjoituksin 
aina keskusteluihin kielilinjan säilymisestä. 
Ensemblen tapahtumissa on hyvä tunnelma, ja 
niissä tutustuu kieliluokkia käyvien perheisiin.

Ulla Clerc, sihteeri, vpj

1. Lapseni on luokalla 5B.

2. Vieraat kielet, kulttuurit ja kulttuurien väli-
nen vuorovaikutus ovat tärkeitä asioita lapsille 
ja aikuisille. Ranskan kieliluokilla on tehty hie-
noa työtä ranskan kielen ja kulttuurien opetta-
misessa, ja on mukavaa päästä tukemaan tätä 
toimintaa.

3. Osallistukaa toimintaan ja kertokaa, jos teillä 
on hyviä ideoita toiminnan kehittämisestä!

Silja Laine, jäsen

1. Tyttäreni on 2B-luokalla.

2. Ranskan kielestä ei juurikaan ole kokemusta 
kuin elokuvien ja musiikin kautta. Toiminnassa 
mukana oleminen lisää myös omaa mielenkiin-
toa ranskan kieltä ja kulttuuria kohtaan.

3. Kaikki vaan mukaan toimintaan ja kehit-
tämään, ideoimaan ja suunnittelemaan, mitä 
kaikkea mukavaa voidaan yhdessä saada aikaan.

Matti Ourila, jäsen
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1. Tytär on 5B-kieliluokalla ja poika 6B-kieli-
luokalla.

2. Uskon kiinnostuksen ranskan kielen oppi-
miseen lisääntyvän, kun pystyy samaistumaan 
ranskalaisen kulttuurin kanssa. En puhu itse 
ranskaa, joten koen voivani Ensemblen toimin-
nan kautta tutustua myös itse ranskalaisuuteen 
ja siten välittää lapselleni kotoakin päin kiinnos-
tusta ranskan kielen oppimiseen.

3. Olen pistänyt lapseni ranskan kieliluokalle 
ilman, että kotona puhuttaisiin ranskaa. Emme 
siis pysty auttamaan lapsiamme ranskan läk-
syissä, mutta voimme kannustaa heitä tekemään 
töitä kielitaidon saamiseksi. Osa kannustamista 
on antaa kokemuksia kielitaidon hallitsemisesta 
myös luokkahuoneen ulkopuolella. Ensemblen 
kautta pala Ranskaa tulee ulottuville Turussa-
kin.

Maarit Laurinen, varajäsen

1. Tyttäreni Louisa  on 4B-luokalla. Myös iso-
sisko Fanny kävi Vähä-Heikkilää.

2. Ranskan kieli on kaunis! Opiskelen ranskaa,  
mieheni äidinkieli on ranska, lasteni isän kieli 
on ranska… Minkä tahansa kielen oppiminen 
lapsena on todella arvokasta ja parhaimmillaan 
hauskaa ja helppoa. Vanhempana se on kiinnos-
tavaa ja hyödyllistä, mutta  työlästä. Kielet ovat 
luonnollinen osa ihmisten kanssakäymistä – 
uskon,  että etenkin vaikeiden kielien avautumi-
nen jo lapsena avaa hyvän pohjan kiinnostuksel-
le kansainvälisyyteen ja ihan todellisesti rikas-
taa elämää. Miksi en olisi Ensemblessa?

3. Toivon, että ranskan kieliluokan toiminta 
jatkuu elävänä. Kaikissa kouluissa, joissa lapset 
oppivat hyvin, on myös hienoja vanhempia. Kou-
lu muovaa lapsuutta ja vanhemmuutta, mutta 
myös lapset ja vanhemmat koulua. Toivon, että 
Ensemblen kautta, lasten oppimisen ja oppi-
misen vaikeuden kautta, olisi enemmän lapsen 
näkökulmaa kieliin ja yhteisöllisyyttä vanhempi-
en kanssa.

Leena Keisala, varajäsen

1. Nuorimmaisemme Oliver on 4B:llä ja aloit-
tanut jo ”kielikylvyn” 3-vuotiaana Lastentarha 
l`Hexagonessa. Jo reilut parikymppiset isosiskot 
Sofia ja Elliroosa ovat käyneet saman ”ranskan-
kielisen koulutien”: l`Hexagone, Vähäheikkilä ja 
Topelius.

2. Uskon, että kaikenlainen vanhempien toimin-
ta edesauttaa lastemme hyvinvointia ja positii-
visesti vaikuttaa siihen, ettei näitä kieliluokkia 
lakkauteta nyt, kun kaikesta pitäisi säästää ja 
että ranskan kieliluokat säilyvät yläasteellakin.
Tutut, samat luokkakaverit helpottanevat siirty-
mistä yläasteelle.
 
3. Toivon, että vanhemmat näkevät ranskan 
kielen rikkautena sekä kielellisesti että kulttuu-
rillisesti ja kannustavat jatkamaan yläkoulussa 
ryhmänä, joka on oikeutettu saamaan pikkaisen 
enemmän normaalin opetussuunnitelman lisäk-
si. Vanhempien toiminta luo myös lapsiin uskoa, 
että mekin ajattelemme ranskan kielen hienona 
lisänä emmekä rasitteena. Ja kokemuksesta 
vanhempien lasteni koulutaipaleelta vanhempi-
en tutustuminen toisiinsa ja verkottautuminen 
helpottaa, kun on tarve ottaa yhteyttä toisiin 
vanhempiin murrosiän haasteissa.

Susanna Raittinen, varajäsen

Hallituslaisia tarjoilemassa kahvia syksyn ensimmäi-
senä koulupäivänä: vasemmalta Silja Laine, Susanna 
Raittinen, Maarit Laurinen ja Sami Laurinen.


