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1 YLEISTÄ

Ranskalaisen koulun ystävät ry:n tarkoituksena on henkisesti ja taloudellisesti tukea ranskalaista 
kouluopetusta ja nimenomaan Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun toimintaa sekä ylläpitää 
koulun yhteydessä toimivaa kielikylpyleikkikoulua. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä 
erilaisia tilaisuuksia sekä antamalla avustusta muun muassa oppilaiden opetussuunnitelman 
mukaisiin matkoihin ranskankielisille alueille. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 € henkilöltä. Yrityksen 
jäsenmaksu olisi ollut 250 €.

Ranskalaisen koulun ystävät r:n toimintavuosi sujui perinteisillä linjoilla. Yhdistys kiittää sydämellisesti
kaikkia yhteistyökumppaneita, tukijoita, lahjoittajia, opettajia, oppilaita, ja vanhempia, jotka ovat 
väsymättä osallistuneet vuoden varrella tapahtumiin niin asiakkaina, lahjoittajina kuin toimijoinakin.
  

2 HALLINTO

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 886 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen 
vuosikokoukseen 29.4.2013 saakka yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Minna Haapkylä, Suvi 
Islander, Pekka Jousilahti, Sari Lehtimäki, Mia Meinander (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Susanna 
Metsälampi (puheenjohtaja), Anne Mäkelä, Pihla Honka-aho, Panu Rekola (rahastonhoitaja), Minna 
Varila ja Marianne Vuopionperä

Vuosikokouksessa osa hallituksen jäsenistä vaihtui. Uuden hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
Minna Haapkylä, Pihla Honka-aho, Jouni Hult (rahastonhoitaja), Johanna Järvinen-Tassopoulos 
(sihteeri) Pekka Jousilahti, Sari Lehtimäki, Kati Leppänen, Mia Meinander (varapuheenjohtaja), 
Susanna Metsälampi (puheenjohtaja), Sari Suono, Minna Varila ja Marianne Vuopionperä. 

Toimintavuoden 2013 osalta yhdistyksen tilintarkastajana toimi HTM Ilkka Merimaa (Merimaa 
Consulting Services Oy), toiminnantarkastajana oli ja varatilintarkastaja Merimaa Consulting Services 
Oy.

3 TOIMINTA

Yhdistyksellä oli yksi varsinainen yhdistyksen kokous (vuosikokous). Hallitus piti toimintavuoden 
aikana 7 kokousta. 

3.1 Gaala
Perinteinen gaala pidettiin koululla lauantaina 9.3.2013. Gaalan teemana oli ”In Vino Veritas”. Illan
virallisena suojelijana toimi Ranskan Suomen suurlähettiläs M. Éric Lebédel, joka puolisoineen kunni-
oitti juhlaa läsnäolollaan. Gaalan järjestelyistä vastasi Minna Varilan johtama gaalatiimi, sekä
erityisesti 2. ja 6. luokkien oppilaiden vanhemmat. Illan juontajana toimi Sini Sovijärvi.

Illan ruuanvalmistuksesta ja tarjoilusta vastasi Stadin ammattiopiston Roihuvuoren toimipisteen 
opiskelijat ohjaajiensa ruokatuotannon opettaja Tero Laukkasen sekä ravintolapalvelun opettaja Anu 
Kiiskinen johdolla.

Illan ohjelmasta vastasivat Kaksi kitaraa: Duo Kimmo Iltanen ja Petri Krzywacki, Jazz Partout –
yhtyeestä sekä koulun lukion oppilaiden bändi, solistinaan Anna Jousilahti. Illan tanssiorkesterina oli
Flipper-yhtye, solisteinaan Jore Marjaranta, Karoliina Kallio ja Antti Matikainen sekä erikoisnumerossa
Jore Marjarannan kanssa koulun abiturientti Fiia Marjaranta. Illan aikana järjestettiin myös
viininmaistajaiset Alpha Beverages-viinitalon johdolla. Illan juontajana toimi Helsingin Cerclen
puheenjohtaja Sini Sovijärvi. Iso kiitos kaikille esiintyjille.
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Graafikko Pirkko Tiiri oli jälleen luonut upean julisteen ja kutsu- sekä menukortit. Koulun abiturientti
Petrus Palola vastasi valaistuksesta ja äänentoistosta ja koulun vahtimestari John Malmström
osallistui aktiivisesti yleisjärjestelyihin gaalatiimin ja vanhempien kanssa. Kaikille suurkiitos.

Monet yritykset, yksityiset tahot ja koulun vanhemmat toimittivat arpajaisvoitoiksi upeita palkintoja.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille.

3.2 Yhdysvanhempien ilta
Luokkien yhdysvanhemmille järjestettiin 3.10.2013. Illassa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja 
tulevan lukuvuoden tapahtumista. Illan erityisenä teemana oli uuden opetussuunnitelman valmistelu ja
vanhempien rooli tässä työssä. Aiheesta kävi alustamassa apulaisrehtori Sari Aavikko. Koulu toivoi 
vanhemmilta palautetta mm. siitä, mikä koulussa ja nykyisessä opetussuunnitelmassa on hyvää ja 
mitä taas haluttaisiin muuttaa. Osallistumismuotoina tunnistettiin mahdollisuus järjestää asiasta uusi 
teemailta keväällä 2014, kun projekti konkretisoituu. Vanhemmille suunnattavan kyselyn voi toteuttaa 
esimerkiksi Wilman kautta. 

3.3 Joulumarkkinat
Joulumarkkinat pidettiin koululla sunnuntaina 1.12.2013. Joulumarkkinavalmisteluista vastasi 
joulumarkkinatiimi, jota veti Laura Salmi ja jonka muina jäseninä olivat Panu Rekola ja Heidi Jatila. 
Joulumarkkinoiden edellä järjestettiin useat talkoot, joissa vanhemmat valmistelivat markkinoita. 
Lisäksi monet vanhemmat tukivat markkinoita erilaisin lahjoituksin. Joulumarkkinoiden tuotto oli noin 
10.900 euroa. Joulumarkkinatuotto on jäsenmaksujen ohella yhdistyksen toinen merkittävä toiminnan 
rahoituksen lähde.

3.4 Joulukonsertti
Yhdistyksen perinteinen joulukonsertti järjestettiin Lucian päivänä 10.12.2013 Temppeliaukion 
kirkossa. Konsertin sisällöstä päävastuun kantoivat koulun puolelta musiikin opettajat Katarina 
Panelius ja Kaija Penttala, leikkikoulun ja musiikkikerhojen puolelta Katriina Murtomaa. Hienossa 
konsertissa leikkikoulun ja koulun oppilaat pienistä suurimpiin pääsivät näyttämään taitojaan ja toivat 
joulun tunnelman yleisöä täynnä olleeseen kirkkoon. 

4 LAHJOITUKSET, STIPENDIT JA HUOMIONOSOITUKSET

4.1 Avustukset 
Yhdistyksen merkittävin tuen kohde ovat 4. ja 8. luokkien vaihto-oppilasmatkat ranskankielisten 
vaihtokoulujen kanssa. Toimintavuonna tukea saivat jälleen kaikki kevätlukukauden 4. ja 8. luokat. 
Lisäksi tukea saivat lukion Pariisiin ja Cerniin suuntautuneet opintomatkat. Oppilasmatkoille jaettiin 
tukea yhteensä 13.100 euroa. 

Yhdistyksen muut avustukset ja lahjoitukset olivat yhteensä hieman yli 3.300 euroa.

4.2 Tunnustuspalkinnot
Kevätjuhlassa jaettiin tunnustuspalkintoja kaikille luokkatasoille 3. luokasta ylöspäin, yhteensä 2.200 
euroa. Hymypoika/hymytyttö- patsailla palkitaan 1. – 2. luokkien oppilaita, jotka ovat olleet aktiivisia 
oppilaita ja toimineet luokkahengen parantamiseksi. Tunnustuksen saajat on lueteltu koulun 
vuosikertomuksessa.

4.3 Abiturientit ja ylioppilaat
Yhdistys on perinteiseen tapaan tukenut myös koulun abiturientteja/uusia ylioppilaita. Yhdistys lahjoitti
tarveaineet abiturienttien penkinpainajaispäivän punaisiin vallankumouslakkeihin ja tarjosi 
abiturienteille ja heidän opettajilleen penkinpainajaispäivänä koululla illallisen. Koulun 
kotitalousopettaja Nina von Grünewaldt suunnitteli ja toteutti yhteistyössä Fazer Amican kanssa 
tämän jo 60-luvulta asti vietetyn illallisen, jolla tarjoilijoina toimivat vapaaehtoiset 7. luokkien oppilaat. 
 
Yhdistys lahjoitti uusille ylioppilaille trikolorivuorisen ylioppilaslakin kultaisella lyyralla. Ylioppilaat, jotka
suoriutuivat kirjoituksista saamalla vähintään kolme laudaturia ja kolme eximiaa, saivat yhdistykseltä 
Tapio Wirkkalan suunnitteleman hopeisen Trumpetti-kynttilänjalan, johon on kaiverrettu heidän 
nimensä.

Abiturientteja tuettiin hieman yli 8.800 eurolla.
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5 LEIKKIKOULU

Ranskalaisen koulun ystävät ry. on vastannut leikkikoulun toiminnasta vuodesta 1977 lähtien. 
Leikkikoulun tavoitteena on antaa lapsille kielelliset valmiudet koulunkäyntiä varten Helsingin 
ranskalais-suomalaiseen kouluun. Lapset testataan ja valitaan leikkikouluun sinä vuonna, jona he 
täyttävät viisi vuotta. Leikkikoulu tarjoaa kokopäivähoitoa.

Leikkikoulun johtajana toimii Céline Hutsebaut. Leikkikoulu toimii samassa rakennuksessa ranskalais-
suomalaisen koulun kanssa, omissa tiloissaan rakennuksen toisessa siivessä. Leikkikoululuokkia on 
kaksi. Leikkikouluun haki 69 lasta, joista 67 osallistui kypsyyttä mittaaviin ryhmätesteihin. Testeissä 
suoriutuneiden joukossa oli 41 lasta, joilla oli sisaruksia Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa.
Leikkikouluvalinnoissa noudatettujen periaatteiden mukaan heidät otettaisiin etusijalla leikkikouluun. 
Hallitus päätti kasvattaa oppilasmäärän 21 lapseen luokkaa kohti eli yhteensä 42 lapseen tälle 
lukukaudelle poikkeuksellisesti ja kokeiluluontoisesti. Hallitus korosti, että aloituspaikkojen määrää ei 
lisätty pysyvästi, ja ratkaisua tulee pitää poikkeusratkaisuna. Lukuvuoden aikana kiinnitetään erityistä 
huomiota työrauhan säilymiseen, sekä niin oppilaiden kuin henkilökunnan jaksamiseen. Lukuvuoden 
kokemukset otetaan huomioon, mikäli vastaava poikkeuksellinen tilanne tulee eteen uudelleen.. 
Muiden testeistä suoriutuneiden kesken suoritettiin arvonta, jonka perusteella ilman suoraa 
aloituspaikkaa saaneet sijoitettiin arvontajärjestyksessä jonotuslistalle. 

6. YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

6.1 Suomi - Ranska yhdistysten liitto
Ranskalaisen koulun ystävät ry on Suomi-Ranska yhdistysten liiton yhteisöjäsen. Jäsenemme saavat 
SRYL:n alennus ja ym. jäsenedut. Suomi-Ranska yhdistysten liitto kutsuu Helsingin ranskalais-
suomalaisesta koulusta valmistuvat ylioppilaat jäsenikseen ja lahjoittaa heille yhden vapaavuoden 
jäsenmaksuista. 

6.2 Cercle franco-finlandais de Helsinki – Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry., 
tekstissä Helsingin Cercle
Ranskalaisen Koulun Ystävät ry. on vuosien ajan toiminut yhteistyössä Helsingin Cerclen kanssa. 

6.4 Muut yhteisöt
Yhdistys on ylläpitänyt hyviä suhteita mm. Ranskan suurlähetystöön ja Ranskan instituuttiin. Ranskan
instituutti on yhteistyössä yhdistyksemme kanssa pyrkinyt järjestämään erikoishinnoiteltuja 
kielikursseja ystävien jäsenille. Instituutti lahjoitti myös kielikurssin arpajaisvoitoksi Gaalaan. 
Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevanakin toimintavuotena.
 

Helsingissä 

Ranskalaisen koulun Ystävät ry: n  
hallitus

Susanna Metsälampi          Minna Haapkylä          Pihla Honka-aho          Jouni Hult

Johanna Järvinen-Tassopoulos          Pekka Jousilahti          Sari Lehtimäki          Kati Leppänen

Mia Meinander          Sari Suono          Minna Varila          Marianne Vuopionperä
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