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Ensemblen pieni opas Turussa ranskan kieliluokalla aloittaville



Ensi syksyn ekaluokkalaiset aloittavat koulun varsin eri tilanteessa kuin mikään 
vuosikerta ennen heitä. Koronapandemia on rajoittanut elämää koko kevään 
ajan. Kouluun ja omaan opettajaan pääsi sentään tutustumaan, vaikkakin 
etänä! Olen silti varma, että syksyä värittävät lasten ilo ja hyvä mieli. Vaikka 
koulun aloitus taatusti jännittää, se tuo mukanaan myös uusia ystäviä, taitoja 
ja kokemuksia, joita lapsi hankkii oman elämänsä sankarina, koululaisena. 

Joillekin kieliluokka tuo elämään aivan uuden kielen. Toiset ovat tutustuneet 
siihen päiväkodissa, ja joillekin ranskan puhuminen saattaa olla arkea kotona. 
Ennen pitkää jokaisesta pienestä ekaluokkalaista tulee kokenut ranskanpuhu-
ja, joka tuntee sekä kieliopin koukerot että ranskalaisen kulttuurin.

Ensemble tukee ja helpottaa parhaansa mukaan kieliluokkalaisten matkaa 
kielen parissa. Toimimme koko turkulaisen ranskan kielilinjan kanssa Vähä-
Heikkilän alakoulusta Topeliuksen yläkouluun, aina hyvässä yhteistyössä kou-
lujen kanssa. Koululaisten mukana myös me kotijoukot – Ensemblen jäsenet 
– pääsemme nauttimaan kielellisestä ja kulttuurisesta rikkaudesta! Tervetuloa 
mukaan juuri sillä tavalla, kun itsestä tuntuu hyvältä! 

Tässä vihkosessa luodaan silmäys kieliluokkien taustalla olevaan eurooppa-
laiseen opetusmenetelmään, tutustutaan sanaston avulla ranskalaisiin juhliin 
sekä päästään kurkistamaan lasten ja huoltajien kokemuksiin kieliluokalla 
olosta. Toivottavasti pienestä oppaastamme on paljon iloa!

Ulla Clerc, pj 2019–2020
Ensemble – Turun ranskan kieliluokkien kannatusyhdistys ry

P.S. Ensemble on perinteisesti tarjonnut ekana koulupäivänä kahvit lasten 
saattajille koulun pihalla. Pidetään peukkuja, että pääsemme tapaamaan niissä 
merkeissä tänäkin vuonna!

KIELEN OPPIMISEN ILOA!



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 TAPAHTUMASANAKIRJAPieni



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 tukee ranskan kieliluokkia monin tavoin. Yksi esimerkki 
on Vähä-Heikkilän alakoulun ja Topeliuksen yläkoulun kieliluokille 
tarkoitettu On fait ensemble! -stipendi.

Luokat hakevat sadan euron arvoista stipendiä opettajansa joh-
dolla. Rahat luokka voi käyttää vaikkapa retkeen tai tapahtumaan. 
Tärkeintä on, että koko luokka pääsee käyttämään ranskan kieltä. 

Stipendi on jaettu kaksi kertaa: seiskaluokan elokuvahankkeeseen 
ja ekaluokkalaisille ranskankielisiin askartelupaketteihin. 

DELF-kokeet

On fait ensemble! -stipendi



KOKEMUKSIA kieliluokalta

”Félicitations – onnitteluni hyväs-
tä valinnasta! Ranskan kieliluokat 
mahdollistavat paitsi uuden kielen 
oppimisen niin tukevat mainiosti 
myös ranskalaiseen kulttuuriin tu-
tustumista. Kieliluokkalaisten välille 
syntyy usein myös vahva side niin 
omassa luokassa kuin yli luokka-
asteiden. 

Toisaalta on hyvä tiedostaa, että 
innostus kielten opiskeluun voi 
vaihdella kovastikin eri vuosina. 
Siinä meitä aikuisia auttaa kovasti, 
jos saa tiukassa paikassa vertaistu-
kea muilta vanhemmilta. 

Kannustan lämpimästi tutustumaan 
muihin vanhempiin, joko järjestä-
mällä luokan omia kokoontumisia 
tai osallistumalla aktiivisesti 
Ensemblen toimintaan. Yhteisölli-
syydestä on parhaimmillaan suurta 
iloa koko perheelle.” 

Sanna Ketonen-Oksi, Ensemblen pj 
2011–2013. Lapset 4B ja 9A. 

”On hauskaa, kun oppii kieltä. Opis-
kellaan vähän hitaammin, kun joka 
tunnilla puhutaan myös ranskaa.”

Etta, 1B

”Kieliluokalla kivointa on ollut op-
pia ranskaa. En keksi mikä olisi ollut 
vaikeaa. Laulaminen ranskaksi on 
myös tosi kivaa. Koulukaverit on ki-
voja. Ranskan kieltä me opetellaan 
ranskan, ympäristöopin, matikan ja 
musiikin tunneilla.

Tsemppiä uusille koululaisille!”

Väinö, 1B

”Olen saanut kerrankin elämässäni 
hyviä kavereita!” 

Adrian, 2B

”Ranskankielinen koulu oli kaksikie-
liselle lapselleni tietoinen valinta, 
sillä siellä kosketus ranskankieleen 
säilyy myös koulupäivän ajan.” 

Annika, Adrianin äiti



”Kieliluokalla opiskelu on hyödyllis-
tä, monipuolista ja kivaa! Kieliluo-
kalta voi saada myös uusia kaverei-
ta ja luokassa onkin usein todella 
hyvä yhteishenki. 

Myös se, että meillä on natiiviopet-
taja, auttaa paljon ranskankielen 
opiskelussa. Kielikarnevaalit, kir-
jeenvaihdot ranskalaisten opiskeli-
joiden kanssa, luokkaretket, erilai-
set tapahtumat ja teemaviikot ovat 
myös kivaa vaihtelua normaalien 
kouluviikkojen välissä.” 

Sofia, kieliluokalla 2010–2019

Rentree scolaire

Bienvenue!

”La culture  française est très pré-
sente dans cet établissement et les 
échanges sont vivifiants pour nous 
en tant que famille franco-germa-
no-finlandaise.

Ranskalainen kulttuuri on vahvasti 
läsnä koulussa. Meille ranskalais-
saksalais-suomalaisena perheenä 
tämä kulttuurien vuorovaikutus on 
todella tärkeää ja virkistävää.” 

Sandra, tokaluokkalaisen äiti

Rentrée scolaire eli kouluun paluu on Ensemblen 
vuosittainen, lukuvuoden aloittava tapahtuma. Tuolloin 
kieliluokkalaisten perheet ja läheiset kokoontuvat yhteen 
erilaisten mukavien puuhien parissa. 

Tieto päivästä ja paikasta saapuu Wilman kautta heti 
lukukauden alettua, tervetuloa mukaan!



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


