
Saatavilla APFF-jäsenpalveluja: 
 

Vanhempia – mutta kovin suloisia ranska-aiheisia tarroja oppilaille 

Tilaa yhdistyksen tarroja jaettavaksi oppilaille. Kirjekuoressa tulee 20 A4-arkkia tarroja 
ilmaiseksi.  Kirjoita presidente.apff@gmail.com ja pyydä tarroja koulullesi.  
 
Mainosmateriaali oppilaille sekä vanhemmille (suomeksi och på svenska) 
APFF on laatinut jäsenilleen lyhyen ”Miksi ranskaa?”-tyyppisen mainoslehtisen, jonka saa 
puheenjohtajalta ja sihteeriltä (jos ensimmäinen sähköposti asiasta meni ohi tammikuussa 
2021). Kirjoita info@apff.fi tai presidente.apff@gmail.com ja saat paluupostissa ko. esitteet. 
Materiaali jaetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille 2021. Materiaalia on niin 
esikoulutasoisille (A1-kielen valitsijat) kuin B2-kielenkin valitseville (7. luokkalaisille, jotka 
aloittava 8. luokalla B2-kielen). Materiaalia on suomeksi och även på svenska! 
 
Mainosmateriaaliin on myös saatavilla tarroja tammikuun 2021 puolivälistä alkaen. Tarroja 
lähetetään postitse niitä haluaville ilmaiseksi. Kirjoita info@apff.fi, jos haluat tilata uusia 
tarroja oppilaillesi (tarroissa seikkailevat samat hahmot kuin yllämainitussa 
mainosmateriaalissa. Tarroja on rajoitettu määrä, pahoittelemme jos ne ovat päässeet 
loppumaan ennen tilaustasi. Painamme niitä sen mukaan, mikä on yhdistyksen taloudellinen 
tilanne suhteessa tarrojen tuomaan hyötyyn.   
 
Ylioppilaskirjoitusten ohjeet 
Yhdistys laatii keväisin lyhyen ohjeen A- ja B- ranskan ylioppilaskirjoitusten korjauksia 
varten. Syksyisin emme pysty ohjetta laatimaan vähäisen kirjoittajien määrän takia. Seuraa 
puheenjohtajan kirjeitä.  
 
Prelikokeet A- ja B-ranskaan 

Suositut YO-prelimme saivat jatkoa! Olemme tehneet siis uuden prelikokeen lukion A- ja 
B-ranskaan. Yhden kokeen hinta on 100 euroa, ja kaksi saa hintaan 150 euroa. Koe 
toimitetaan sähköisenä tai USB-tikulla, molemmat sisältävät kokeen pdf-tiedostona sekä 
zip-tiedostona, josta se on helppo ladata Abittiin. Koe sisältää 
kuullunymmärtämisharjoituksia, videoklippejä, tekstejä, rakenne- ja kirjoitusharjoituksia, 
uusia tehtävätyyppejä unohtamatta. Tilaukset voi tehdä suoraan SUKOLin toimistoon: 
tiina.eraheimo@sukol.fi. 
 

Det har kommit en ny version av vårt populära preli-paket! Vi har alltså gjort nya 
preliminära studentprov i både A- och B-franska. Ett prov kostar 100 euro och för båda 
tillsammans fakturerar vi 150 euro. Proven levereras elektroniskt eller på en USB-
minnespinne och finns både som pdf-fil och zip-fil, som enkelt laddas upp på Abitti. Provet 
innehåller hörövningar, videoklipp, texter, strukturövningar och skrivuppgifter, inklusive nya 
uppgiftstyper. Beställningen görs direkt till SUKOL genom att skriva till 
tiina.eraheimo@sukol.fi. 

 

 
Kit pédagogique: vidéos 

Yhdistys myy jäsenillee materiaalipakettia, joka keskittyy juhliin ja arjen tilanteisiin. Se 
sisältää kuva- ja äänitallenteita, joihin on laadittu sanastotehtäviä ja ehdotuksia suullisen 
kielitaidon kehittämiseksi.Tehtävät innostavat erilaisten tekstien käsittelyyn ja tuottamiseen 
sekä lisäävät oppijoiden tietoa ranskankielisen maailman ilmiöistä. Videoihin on 
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haastateltu ranskalaisia ja Afrikan ranskalaisia lapsia ja nuoria. Materiaalipaketti elävöittää 
opetusta, ja sen pohjalta voi rakentaa oppitunnin opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti. Paketin hinta on 69 euroa sähköisesti ladattavana versiona ja 85 euroa, jos 
haluat sen postitse muistitikulle ladattuna. 
  
Vårt materialpaket handlar om franska fester, helger och vardagssituationer. Det innehåller 
bilder och videor till vilka vi gjort olika slags vokabuläruppgifter samt förslag på muntliga 
övningar. Med de här övningarna får du hjälp med att tillämpa det som läroplanen 
uppmanar oss till. Paketet hjälper de studerande att få en större förståelse för den 
franskspråkiga världen. Videorna innehåller intervjuer med franskspråkiga och franska 
barn och ungdomar från Afrika. Priset är 69 euro om du laddar ned det (med en kod som 
du får) och 85 euro om du vill ha det på en USB-sticka med posten. 
 

Sähköinen kielioppipaketti 
Voit edelleen tilata tuhdin pdf-muotoisen kielioppipaketin, joka sisältää ranskan 
kielioppiharjoituksia kaiken tasoisille opiskelijoille. Kieliopissa on keskitytty erityisesti 
haastavaan kieliainekseen ja verbiharjoituksiin, paketin 300 sivun valikoimasta opettaja voi 
helposti ja nopeasti valita mieleisensä tehtävät ja sivut tulostettavaksi tai liitettäväksi 
oppilaiden sähköiselle alustalle. Kielioppi sisältää sekä täysin uutta materiaalia että 
kielioppitehtävien parhaimmistoa 2000-luvulta. Hinta on 50 euroa. Tilaa se SUKOLista: 
tiina.eraheimo(a)sukol.fi 

Grammatikpaket 

Ni kan ännu beställa det kompletta grammatikpaketet, som innehåller grammatikuppgifter 
för alla nivåer. Paketet är över 300 sidor där de finska delarna är översatta till svenska. Ni 
hittar garanterat det ni letar efter i grammaväg! Det finns nya uppgifter men också de bästa 
ur materialpaketen från 2000-talet. Priset är 50 euro. Beställ det från SUKOL: 
tiina.eraheimo(a)sukol.fi 
 


