
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1.–31.12.2022

Yleisperiaatteet
Suomen ranskanopettajain yhdistys ry. toimii ranskan kielen opettajien pedagogisena
järjestönä ja valvoo heidän oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan (yhdistyksen säännöt § 2).

Huomioitavaa on, että vuoden 2021 pandemiatilanne heijastuu vuoden 2022 tapahtumiin ja
yhdistyksen toimintaan. Toimintaa järjestetään lähitapaamisina tai/ja etäkokoontumisina aina
kulloisetkin viranomaismääräykset huomioiden.

Ranskan kielen aseman vahvistaminen
Yhdistys

- levittää tietoa ranskan kielen ja kulttuurin merkityksestä Euroopassa ja koko
maailmassa.

- kehittää yhteistoimintaa samoja pyrkimyksiä tukevien yhteisöjen kanssa.
- auttaa opettajia verkostoitumaan.
- pyrkii vahvistamaan ranskan opintojen merkitystä oppilaitoksiin pyrittäessä ja

työelämässä.

Edunvalvonta
Yhdistyksellä on edustus seuraavissa järjestöissä
- SUKOLin hallitus, Tiina Primietta
- SRYL:n hallitus, Eija Raitala
- HRSK:n johtokunta, Therese Almen
- Tempus, toimitusneuvosto, Krista Kaipainen
- AOL, Sukolin varajäsen Benita Lindström

Yhteistyö
Yhdistys jatkaa ja kehittää yhteistyötä seuraavien yhteisöjen kanssa: Institut français de
Finlande, SUKOL ry ja SUKOL-Palvelu Oy, Suomi-Ranska yhdistysten liitto (SRYL),
Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), Commission de l’Europe de
l’Ouest (CEO), Suomen Ranskan Instituutti, pohjoismaiset sekä Baltian maiden
ranskanopettajien yhdistykset, Opetusministeriö, Opetushallitus, Ylioppilastutkintolautakunta,
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Section Finlande de l’Association des Membres de
l’ordre de Palmes Académiques, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), sekä
yliopistot ja korkeakoulut. Yhdistys on mukana ranskanopetuksen portaaleissa Voie Expresse
sekä IFProfs.

Koulutustoiminta
Yhdistys järjestää

- portfolioaiheisen koulutuksen tammikuussa 2022 (siirto marraskuulta 2021)
- YO-kokeiden korjauspajat A-ranska ja B-ranska maaliskuussa 2022 (19.3. ja

26.3.2022)
- ranskan kielen aseman parantamiseen liittyviä tapahtumia
- kulttuuriaiheisen kevätkoulutuksen ja -kokouksen la 12.3.2022
- kesäkurssin Ranskaan yhteistyössä Ranskan instituutin kanssa kesäkuussa 2022
- muita kulttuuritapahtumia toiveiden ja tarjonnan mukaan
- koulutustapahtuman, syyskokouksen & pienimuotoiset juhlallisuudet syksyllä 2022 yhdistyksen

72-vuotisen taipaleen kunniaksi 12.11.2022.



Kansainvälinen toiminta
Yhdistys

- jatkaa yhteistyötä Ruotsin, Norjan, Islannin, Viron ja Tanskan ranskanopettajain
yhdistysten kanssa.

- jatkaa toimintaa CEO:n sisällä.

Julkaisutoiminta
Yhdistys

- julkaisee 70v. juhlavuoden kunniaksi lyhyen historiikin vuonna 2022.
- julkaisee tarroja kielivalintatilaisuuksien tueksi vuoden 2022 aikana.
- jatkaa Ranskalaisia suuntaviivoja - videoiden laadintaa ja julkaisua

YouTube-kanavallaan.

Kilpailut
Yhdistys järjestää kilpailuja ranskan opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan ja osallistuu
CEO:n järjestämiin kilpailuihin.

Jäsentilaisuudet
Yhdistys järjestää jäsen- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys pyrkii järjestämään kuulemis- ja
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Tilaisuuksissa huomioidaan myös
seniorijäsenet.

Tiedotustoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan Tempuksen sihteeripalstalla, sähköpostitse, Facebookissa,
Twitterissä, YouTubessa, Instagramissa ja yhdistyksen kotisivuilla www.apff.fi. Yhdistys
esittelee toimintaansa opetusharjoittelijoille eri yliopistokaupungeissa.

http://www.kolumbus.fi/apff

