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Päivitetyn laitoksen

Esipuhe – Préface
Alun perin Sini Sovijärven ja Outi Savonlahden kirjoittama opas, Haluatko Ranskaan? – Käytännön
opas nuorille, ilmestyi vuonna 1984. Sen jälkeen sitä on päivitetty kolmesti: Pauliina Salminen
ja Taina Seiro vuonna 1999, Rose-Marie Peake vuonna 2006, jolloin opas myös muunnettiin
nettiversioksi, sekä Elvira Huju vuonna 2011. Vuonna 2017, liiton juhliessa 70. toimintavuottaan,
uusi päivitys oli jälleen paikallaan.
Kuudessa vuodessa on moni asia muuttunut. Yllättävän moni instituutio, yhdistys ja järjestö oli
sulautunut yhteen toisen kanssa. Nettipalvelut ja erilaisten oppaiden elektroniset versiot ovat
korvanneet paperilla olevan informaation. Myös sosiaalinen media ja erilaiset sovellukset ovat
nostaneet päätään palvelujen ja informaation välittäjinä. Tämä kaikki on helpottanut suomalaisten
mahdollisuuksia saada tietoa suoraan Ranskasta, monet palvelut ovat käytettävissä internetin
välityksellä. Myös mediaa voi nykyään seurata reaaliajassa. Tämä opas antaa vinkkejä siihen,
mistä tiedon etsimisen voi aloittaa.
Oppaan sivuilta löydät tietoa ja vinkkejä Ranskassa työskentelyyn, opiskeluun ja matkustamiseen.
Lisäksi opas sisältää informaatiota siitä, miten voit jo Suomesta käsin olla yhteydessä Ranskan
kulttuuriin, ranskalaisiin sekä linkkejä ranskan kielen oppimiseen ja vahvistamiseen.
Oppaan päivittäminen oli mielenkiintoista ja opin itsekin paljon tietoa etsiessäni. Välillä toivoin,
että olisinpa päivittänyt opasta opintojeni aiemmassa vaiheessa. Niin monta hyödyllistä vinkkiä ja
linkkiä löytyi! Uskon, että oppaasta on paljon hyötyä erityisesti nuorille, mutta myös vanhemmille
frankofiileille, jotka haluavat syventää Ranskan tuntemustaan ja kehittää kielitaitoaan.
Bon Voyage !
Helsingissä maaliskuussa 2017
Jonna Virtanen
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Organisaatiot – Organisations
Tässä luvussa esitellään tärkeimmät
suomalaiset
ja
ranskalaiset
organisaatiot, joista saa yleistä tai
erityisesti nuorille suunnattua tietoa
Ranskasta. Kuten huomaat, tietoa on
saatavilla ja apua löytyy. Pitää vain
tietää mitä ja mistä kysyy.

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto – La Fédération des Associations FrancoFinlandaises
Suomi–Ranska-yhdistysten liitto, SRYL, on perustettu vuonna 1947 (nimellä Suomi-Ranska
Yhdistys) ja se edistää Ranskan kulttuurin, yhteiskunnan ja ranskan kielen tuntemusta
maassamme. Liitto edustaa ranskalaista kieli- ja kulttuurijärjestöä Alliance Françaisea, joka
toimii eri puolilla maailmaa samassa tarkoituksessa. SRYL julkaisee jäsentiedotetta ja järjestää
kielikursseja ja -iltoja, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia sekä jäsenmatkoja Ranskaan. Toiminnassa
pyritään huomioimaan myös nuoret, ja yhteistyötä tehdään muun muassa Helsingin yliopiston
ranskalaisen filologian opiskelijajärjestön, Bouffe ry:n kanssa. Suomi–Ranska-yhdistysten liiton
toimisto sijaitsee Helsinginranskalais-suomalaisella koululla ja on avoinna sopimuksen mukaan.
Pääsihteeri on paikalla osaaikaisesti.
Liittoon kuuluu 28 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Jäsenyhdistykset ovat alueellisia SuomiRanska-yhdistyksiä tai tietyn alan Ranska-henkisiä yhdistyksiä. Ne ottavat mielellään mukaan
toimintaansa nuoria ja tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua muihin Ranskasta ja
frankofonisesta kulttuurista kiinnostuneisiin. Oman paikkakuntasi yhdistyksen yhteystiedot saat
liiton kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä pääsihteeriin.

Suomi–Ranska-yhdistysten liitto
Raumantie 4
00350 Helsinki
puh. 044 555 3920
sryl@suomi-ranska.com
www.suomi-ranska.com
Facebook
Instagram

Alliance Française
101, boulevard Raspail
75270 Paris Cedex 06
puh. +33 1 42 84 90 00
info@alliancefr.org
www.alliancefr.org
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Toimisto:
ma–ti 8.30–18.45
ke–pe 8.30–17.45

Suomen Ranskan instituutti - Institut français de Finlande
Suomen Ranskan instituutti on toiminut Helsingissä Ranska-tietouden keskuspaikkana jo
vuodesta 1968. Se on Ranskan ulkoministeriön alainen organisaatio ja sen tehtävänä on edistää
ja kehittää Ranskan ja Suomen välistä yhteistyötä mahdollisimman monipuolisesti. Instituutti
myös yhdistää eri toimijoita, jotta aktiviteettien kirjo olisi mahdollisimman laaja. Tapahtumista ja
toiminnasta Ranskan instituutti tiedottaa kotisivuillaan ja uutiskirjeensä välityksellä. Instituutin
internetsivut tarjoavat kattavan valikoiman Ranska-tietoutta ja linkkejä. Jäsenmaksu on 25e (15e
opiskelijoille), ja jäsenyys oikeuttaa myös kirjaston käyttöön.
Kirjasto
Instituutin monipuolisessa kirjasto-tietokeskuksessa on mahdollista sivistää itseään omatoimisesti
ranskalaisella kulttuurilla. Instituutin kirjastokortilla voi lainata kirjojen ohella myös DVD- ja CDlevyjä. Lisäksi kirjastokortti oikeuttaa käyttämään Culturethèque-sivuston elektronista aineistoa.
Sen valikoimiin kuuluu yli 250 ranskalaista sanoma- ja aikakauslehteä sekä musiikkia, kirjoja,
sarjakuvia, videoita ja itseopiskelumateriaalia. Instituutin kielikoulutukseen osallistuvat sekä
yliopistossa ranskalaista filologiaa opiskelevat saavat kirjastokortin maksutta.
Kielikurssit ja -tutkinnot
Instituutissa järjestetään paljon erilaisia kielikursseja kaikenikäisille. Niitä löytyy monia eritasoisia,
-laajuisia ja -mittaisia. Myös yksityis- ja pienryhmäopetus on mahdollista. Instituutissa voi suorittaa
Ranskan opetusministeriön viralliset DELF (Diplôme d’études en langue française) ja DALF
(Diplôme approfondi de langue française) -kielitutkinnot. Kysy lisätietoja suoraan Instituutista.
CampusFrance
Instituutin yhteydessä toimii myös CampusFrance opintopalvelu, josta lisää sivulla 23.

Institut français de Finlande
Yrjönkatu 36, 3. krs
00100 Helsinki
puh.
09 2510 210
09 2510 2130 (kirjasto)
institut@france.fi
kirjasto@france.fi
www.france.fi
Kirjasto:
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 10–16

Ranskan suurlähetystö,
Ambassade de France
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
puh. 09 618 780
ambassade.france@welho.com
www.ambafrance-fi.org

Ranskan suurlähetystön
kaupallinen osasto
Yrjönkatu 36
00100 Helsinki
puh. 09 680 3636
helsinki@dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/se/
finlande
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Konsulaatti, Consulat
consulat.helsinki-amba
@diplomatie.gouv.fr
ma–pe klo 9–12.15

Ranskan matkailutoimisto
Ranskan matkailutoimisto markkinoi Ranskaa matkailumaana ja luo
maakuvaa ulkomaille. Se ylläpitää France.fr internetsivustoa, jonka kautta
saat tietoa ja esitteitä Ranskasta sekä Ranskassa matkailusta: eri alueista,
kaupungeista, tapahtumista, kielikursseista, majoituksesta, lomakylistä,
hotelleista, ravintoloista, kaupunkilomista, yms. Sivujen kautta löydät myös
paljon hyödyllisiä linkkejä muille kiinnostaville nettisivuille.

www.france.fr

Nuorisotiedotuskeskukset Ranskassa – Le Réseau
d’Information Jeunesse en France
CIDJ

Ranskassa toimii erittäin kattava nuorisotiedotusverkosto CIDJ
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse). Se
koostuu yhdestä kansallisesta ja 28 alueellisesta keskuksesta
sekä lähes 1600 toimistosta, toimipisteestä ja infobussista
eri puolilla Ranskaa. Ne tarjoavat apua asunnonvälityksessä,
nuorisomatkailussa ja työnhankinnassa (esim. linkkejä kesätöitä
tarjoaville sivuille ja apua CV:n laadinnassa). Alueellisten
keskusten, joista käytetään lyhennettä CRIJ (Centre Régional
d’Information jeunesse) ja paikallisten keskusten, BIJ (Bureaux
d’Information Jeunesse), sekä infopisteiden, PIJ (Points
Information Jeunesse), osoitteet löytyvät CIDJ:n kotisivuilta.

CIDJ
101, quai Branly
75015 Paris
Puh. +33 1 44 49 12 00
(ma–pe 10–12.30)
www.cidj.fr
toimisto: ti–pe 13–18, la 13–17

Les Crous

Ranskan opetusministeriön alaiset opiskelijoiden palveluskeskukset auttavat opiskelijoita
sosiaalisissa kysymyksissä. Les Crous koostuu kansallisesta keskuksesta, Cnous (Centre National
des Œuvres Universitaires et Scolaires), joka organisoi 28 alueellista keskusta, joita kutsutaan
nimellä Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires). Keskusten tehtävänä on
toimia opiskelijoiden tukisäätiöinä. Niiden palveluihin kuuluvat opiskelijaravintolat, asuntolat,
apurahat, kulttuuri, työnvälitys, lainat ja ulkomaalaisten opiskelijoiden asioista huolehtiminen.
Cnous:n kotisivuilta saa tietoa kaikista yllä mainituista asioista.
Sen lisäksi niillä on ulkomaalaisille opiskelijoille laadittu osio,
Venir étudier en France, josta saa tietoa esimerkiksi yliopistoon
ilmoittautumisesta ja kelpoisuusvaatimuksista. Croustoimistojen osoitteet saat Cnous:n kotisivuilta tai seuraavaa
periaatetta noudattaen: http://www.crous-kaupungin nimi.fr.
Paikallisten toimistojen kotisivuilta löydät yksityiskohtaisempaa
tietoa tietyllä alueella opiskelusta sekä paikallisten toimistojen
tarkemmat yhteystiedot.
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Cnous
69, quai d’Orsay
75007 Paris
www.etudiant.gouv.fr

Nuorisotiedotuskeskukset Suomessa – Les Centres d’Information Jeunesse
en Finlande
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti ylläpitää valtakunnallista
Nuortenelämä.fi-sivustoa, jolla on oma osionsa ulkomailla opiskeluun ja työskentelyyn. Paikallisia
nuorisotiedotuskeskuksia on eri puolilla Suomea. Niiden yhteystietoja voi hakea Nuortenelämä.fi
-sivuilta Ihmiset ja osoitteet -osiosta.
Helsingin kaupungin nuorisotiedotuskeskus Kompassin ja Oulun tiedotuskeskus Napin
verkkosivuilla on paljon tietoa ulkomaille lähdöstä ja siellä olemisesta.

Koordinaatti
Taka-Lyötyn katu 4, 4. krs
90140 Oulu
nutikoordinaatio@ouka.fi
www.koordinaatti.fi/fi

Nappi
Hallituskatu 5a
90015 Oulu
puh. 044 703 8225
nappi@ouka.fi
www.nettinappi.fi
toimisto: ma–pe 9–16

Kompassi
puh. 09 310 80080
kompassi@hel.fi
www.kompassi.munstadi.fi

Opetushallitus: CIMO
CIMO ja opetushallitus yhdistyivät vuoden 2017 alusta. CIMOn tehtävänä säilyi yhdistymisen
jälkeenkin edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja
kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Se toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia
ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta.
Sen yhteistyökumppaneita ulkomailla ovat yliopistot, opiskelija-, asiantuntija-, harjoittelija- ja
nuorisovaihdosta vastaavat viranomaiset ja organisaatiot sekä Suomen edustustot ja kulttuuriinstituutit eri puolilla maailmaa.
CIMOn neuvontapalvelut palvelevat kaikkia ulkomailla opiskelusta, kansainvälisestä
työharjoittelusta ja nuorisotoiminnasta sekä muista kansainvälistymisen vaihtoehdoista
kiinnostuneita. Tietoa ja henkilökohtaista neuvontaa nuorille tarjoaa Maailmalle.net -verkkopalvelu, johon on koottu tietoa maailmalle lähtemisen vaihtoehdoista. Lisäksi maakohtaisilta
Maatieto.net -sivustoilta löytyy paljon hyödyllisiä tietolähteitä Ranskaan haluavalle.
CIMOn kansainvälisestä harjoittelusta kerrotaan myöhemmin tässä oppaassa sivulla 18.
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Kysy omasta oppilaitoksestasi myös seuraavista ohjelmista:
•
•

Leonardo da Vinci -vaihto-ohjelma ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville
Erasmus-vaihto-ohjelma korkeakouluissa opiskeleville

Henkilökohtaista neuvontaa opiskelusta, harjoittelusta,
vapaaehtoistyöstä ulkomailla ja kansainvälisestä
nuorisotoiminnasta saat:
•
•
•
•

puhelinnumerosta 0295 338 651 (ti–to klo 13–15)
maatieto.net chatissä (ti–to iltapäivisin)
lomakkeella verkon kautta
maailmalle.netin Facebook-sivuilta

Opetushallitus, CIMO
PL 380
00531 Helsinki
Hakaniemenranta 6 (sop. muk.)
puh. 0295 331 000 (vaihde)
www.cimo.fi
www.maailmalle.net
www.maatieto.net

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäseninä on 129
valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Sen tehtävänä on toimia nuorisotoimialan
edunvalvojana ja kehittäjänä myös kansainvälisesti. Allianssi ry on uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton.
Allianssin nuorisovaihto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn ja
opiskeluun. Allianssi on siinä mielessä helppo vaihtoehto, että sen kautta lähtiessä käytännön
järjestelyt hoidetaan Suomessa. Suomalainen välittäjäjärjestö myös luo tietynlaista turvaa: on
helpompi hoitaa asioita tutulla suomalaisella tavalla ennen lähtöä ja ongelmatilanteessa paikan
päällä et ole aivan yksin vaan taustalla vaikuttaa kokonainen järjestö.
Allianssi tarjoaa Ranskaan lähtijälle seuraavat vaihtoehdot, joista kerrotaan edempänä tämän
oppaan sivuilla:
•
•
•
•

Hotelli- ja ravintolatyö (Ready for life -ohjelma) (sivulla 14)
Vapaaehtoistyö ja työleirit (sivulla 16)
Au pair (sivulla 15)
Kielikurssi (sivulla 24)

Ohjelmissa voi olla pieniä vaihteluja vuosittain, mutta nuorisovaihdon nettisivuilta löydät aina
ajantasaiset tiedot.

Allianssin nuorisovaihto
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 044 416 5209 (neuvonta)
044 416 5210 (palkkatyö)
044 416 5208
(vapaaehtoistyö, kielikurssit)
vaihto@alli.fi
www.nuorisovaihto.fi

Allianssi ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 020 755 2600
info@alli.fi
www.alli.fi

9

Työskentely – Travailler
Mikäpä olisi sen mukavampaa
kuin
yhdistää
kulttuurija
kieliopinnot ja samalla rahoittaa
oleskelunsa? Tarjolla on vinkkejä ja
linkkejä työnhausta, säädöksistä,
hakemuksen laatimisesta ja eri
mahdollisuuksista saada työtä. Ota
rohkeasti yhteyttä useisiin paikkoihin
ja kokeile onneasi, sillä vain sitkeys ja
peräänantamattomuus palkitaan – ja
palkataan.

Yleiset ohjeet – Généralités
EU-kansalaisten etu on vapaa työnetsintä ja työskentely toisessa jäsenmaassa: oleskelu- ja
työlupia ei tarvita. Mukana on oltava vain kuvallinen henkilökortti tai voimassa oleva passi.
Muista kuitenkin, että jos oleskelet toisessa maassa yli kolme kuukautta, on siitä ilmoitettava
Kelaan. Euroopan komissio on laatinut tietosivun nimeltä Kansalaiset ja yritykset EU:ssa, jonka
tarkoituksena on antaa tietoa EU:n lainsäädännöstä jäsenvaltioissa. Käytännöstä sieltä saa
tietoa oikeudesta elää, työskennellä ja opiskella toisessa EU-maassa sekä terveydenhoidosta
ja kuluttajien oikeuksista. Useimmat sivun linkeistä johtavat Sinun Eurooppasi -sivustolle, jolle
on koottu tietoa kansalaisten oikeuksista Euroopassa ja käytännön vinkkejä EU:ssa liikkumista
varten. Löydät sieltä tietoa esimerkiksi sosiaaliturvasta, verotuksesta, ja matkustamisesta. Myös
Eurooppatiedotus-sivustolta löytyy paljon hyödyllistä tietoa opiskelusta ja työskentelystä toisessa
jäsenvaltiossa.
Samat ehdot, oikeudet ja velvollisuudet koskevat niin ranskalaisia kuin suomalaisia: Palkkaasioiden, työskentelyolosuhteiden, asunnon saamisen, ammatillisen koulutuksen, sosiaaliturvan
ja ammattiliittojen jäsenyyden suhteen menetellään samoin molempien ryhmien kanssa.
On hyvä muistaa, että Ranskassa työttömyysaste on suhteellisen korkea, 10.0 % ja nuorisotyöttömyys
on viime aikoina ollut kasvussa. Työllisyystilanne vaihtelee myös alueellisesti.

Sosiaaliturva

EU:n jäsenvaltion kansalaisella on oikeus sairausetuuksiin ja hoitoon, kun hänellä on mukanaan
todiste vakuutuksesta, mieluiten Kelasta haettava eurooppalainen sairaanhoitokortti. Vakuutus
antaa myös oikeuden perusterveydenhuoltoon ennen työn löytymistä. Jos löydät työpaikan,
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siirryt Ranskan sosiaaliturvan piiriin. Sama tapahtuu siinä tapauksessa, että oleskelusi Ranskassa
kestää yli vuoden.
Työnhakijaksi rekisteröitynyt on oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa (Allocation d’aide au
Retour à l’emploi, ARE). Ranskan viranomaiset selvittävät kelpoisuuden työttömyysturvaan. Turva
myönnetään yleensä siinä tapauksessa, että työttömäksi jäämistä edeltäneiden 28 kuukauden
aikana on Ranskassa työskennelty kokopäiväisesti vähintään neljä kuukautta. Lisätietoja
työttömyysturvasta löytyy Ranskan työvoimatoimiston nettisivuilta. Jos työskentely on kestänyt
vähemmän kuin vaadittavat neljä kuukautta, Suomessa tehty työ otetaan huomioon.
Jos työnhakija on ollut Suomessa kokonaan työttömänä työnhakijana neljän viikon ajan ennen
Ranskaan lähtöä, hän on oikeutettu saamaan Suomesta työttömyyspäivärahaa Ranskassa
tapahtuvaa työnhakua varten kolmen kuukauden ajan. Hänen tulee kuitenkin ilmoittautua
paikallisessa työvoimatoimistossa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun on lähtenyt Suomesta.
Lisätietoa saa Kelan sivuilta.

Verotus

On tärkeää muistaa, että ranskalainen työnantaja ei huolehdi työntekijän verojen maksamisesta,
työntekijän on tehtävä se itse. Lisätietoa: www.vero.fi (> syventävät vero-ohjeet > kansainväliset
tilanteet > työntekijät > ulkomaantyöskentelyn verotus). Ranskan verotuksesta saat lisätietoa
Ranskan verohallinnon internetsivuilta.

Työsuhteesta

Tarkista huolellisesti työsuhteen ehdot ja kaikki siihen liittyvät asiat. Irtisanomisaika on yleensä
1–3 kuukautta, riippuen työsopimuksen pituudesta, työehtosopimuksista ja vakiintuneista
käytännöistä. Alussa on kuitenkin tavallisesti koeaika, jonka aikana kumpikin osapuoli voi päättää
työsuhteen ilman perusteluja.
Ennen kuin otat työn vastaan, varmista että:
•
•
•
•
•
•
•

Sinulla on Suomen viranomaisten myöntämä passi.
Ymmärrät täysin työsopimuksen ja -suhteen ehdot.
Tiedät palkanmaksutavan ja -ajan.
Tiedät, mitä matkajärjestelyjä on tehtävä ja kumpi maksaa ne, sinä vai työnantaja.
Sinulla on majoitus alueella, jonne muutat.
Kelasta saatava todistus vakuutuksesta tai eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa
terveydenhoidosta aiheutuvat kulut, tai sinulla on yksityinen sairaus- ja tapaturmavakuutus.
Rahasi riittävät palkanmaksuun saakka – tai kotiinpaluuseen, jos se on tarpeen.

Lisätietoja työvoimatoimistojen EURES-neuvojilta ja Ranskan Pôle emploi -toimistoista, joiden
palveluista lisää edempänä.

Työpaikan etsiminen – Chercher un job
Työn saaminen Ranskassa, kuten muuallakin, vaatii omaa aloitekykyä ja aktiivisuutta. Työnhaku
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jo vuoden alussa, jos haluaa kesätöihin. Matkailuala palkkaa
eniten kesätyövoimaa. Alalla vaaditaan hyvää kielitaitoa, ja sitähän meiltä nuorilta suomalaisilta
yleensä löytyy. Työtä voi hakea lähettämällä hakemuksen suoraan sellaisiin yrityksiin ja laitoksiin,
joista on kiinnostunut tai vastaamalla työpaikkailmoitukseen. Työpaikkailmoituksia julkaistaan
monilla eri nettisivuilla, ranskalaisissa sanomalehdissä ja erikoisalojen lehdissä.
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Työnvälitystoimistot

Suomen ja Ranskan työvoimatoimistoissa toimii eurooppalainen työnvälitysverkosto EURES
(European Employment Services), joka on erikoistunut kansainväliseen työnvälityksen. Sitä
kautta saat tietoa myös Ranskan avoimista työpaikoista. Työvoimatoimistojen EURES-neuvojien
tehtävänä on antaa tietoa ja opastusta sekä auttaa löytämään työpaikkaa toisessa EU:n
jäsenvaltiossa. Heiltä voi kysyä kaikesta, mikä liittyy työpaikan hakuun ja Ranskan työelämän
säädöksiin.
Pôle emploi on Suomen työvoimatoimistoja vastaava
työnvälityspalvelu, jonka toimistoja on kaikkialla
Ranskassa. Toimistojen yhteystiedot ja lisätietoa löydät
Pôle emploi’n kotisivuilta.
Apec (Association pour l’emploi des cadres) huolehtii
akateemisesti koulutettujen työllistämisestä. Sillä on
internetissä huomattavan monipuoliset kotisivut ja
lisäksi 44 toimistoa eri puolilla Ranskaa.

Pôle emploi
puh. +33 1 77 86 39 49
(ulkomailta soitettaessa)
www.pole-emploi.fr

CIDJ:n nuorille tarkoitetuilta sivuilta löydät päivitettyä
tietoa eri työnhakumahdollisuuksista sekä harjoitteluja työpaikkailmoituksia.
CNOUS:n
työnvälitystoimisto
Jobaviz
välittää
työtä ranskalaisissa korkeakouluissa opiskeleville.
Rekisteröitymistä
varten
tarvitset
paikallisen
opiskelijanumeron tai muun todistuksen opiskelusta.

APEC
puh: +33 8 09 36 12 12
www.apec.fr

Internethaku

Internetistä löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita hakuohjelmia, joilla voit etsiä avoimia
työpaikkoja. Niiltä voit hakea esimerkiksi yritysten suoria yhteystietoja itseäsi kiinnostavien
alojen ja alueiden mukaan. Suomalaisten kielitaito on valttia Ranskassa, joten kesätyöpaikkasi voi
hyvinkin löytyä matkailualalta. Voit etsiä esimerkiksi leirintäalueiden yhteystietoja hakusanalla
camping tai hotelleja hakusanalla hôtellerie tai jos sinua kiinnostaa työskentely kesäleireillä, voit
kokeilla vaikka hakusanaa animateur de centres de vacances.
Ranskan puhelinluettelon yrityssivut löytyvät osoitteesta
www.pagesjaunes.fr.
Oheiset sivustot auttavat työnetsinnässä:

emploi.org

joboolo.com

cadremploi.fr

talents.fr

keljob.com

monster.fr
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stepstone.fr

Hakemus – Poser sa candidature
Ranskassa kiinnitetään hyvin paljon huomiota hakemuskirjeeseen (lettre de motivation) ja
ansioluetteloon (curriculum vitae eli CV). Niiden tulisi olla tarpeeksi persoonallisia ja erottuvia,
mutta kuitenkin asiallisia. Mitä tiiviimmin ja selkeämmin sanot asiasi, sen parempi. Useita
hakemuksia lukiessaan työnantajalla ei ole aikaa keskittyä monen sivun sepustuksiin.
CV kirjoitetaan luettelomuodossa ja siinä kerrotaan selkeiden pääotsikoiden alla henkilötiedot,
koulutus, työkokemus, harrastukset tai yleensä asiat, jotka hakija katsoo tarpeelliseksi työpaikan
saamisen suhteen. Useimmilla aloilla ansioluetteloon ei tarvitse liittää valokuvaa, mutta
esimerkiksi palvelualoilla se vaaditaan usein. Valokuva kiinnitetään ansioluettelon oikeaan
yläkulmaan.
Hakemuskirjeen laatimisessa noudatetaan tiettyä tyyliä ja sananmuotoa. Nykyään hakemukset
lähetetään pääasiassa sähköisesti. Hakemukseen ei liitetä työtodistuksia. Työvoimatoimiston
EURES-neuvojalta voit kysyä CV:n ja hakemuskirjeen mallia. Myös internetistä löydät CV:n tekoohjeita esimerkiksi Pôle emploi’n internetsivustolta.

Vaihtoehtoja palkalliseen oleskeluun – Gagner sa vie
Matkailuala

Jos työ asiakaspalvelussa tai matkailun parissa on sinun juttusi, kirjoita eri kaupunkien
matkailutoimistoihin (syndicat d’initiative tai office de tourisme) ja pyydä lista paikallisista
hotelleista, ravintoloista, lomakeskuksista ja leirintäalueista. Niihin voit sitten lähettää
hakemuksesi. Matkailutoimistojen osoitteita voit pyytää Ranskan matkailutoimistosta tai etsiä
netistä, esimerkiksi sivulta http://office-de-tourisme.net.

L’Hôtellerie Restauration
L’Hôtellerie Restauration on julkaisu, jossa ilmoitetaan
vapaista työpaikoista ravintola-alan koulutusta ja/tai
kokemusta omaaville
Disneyland Paris
Kesätyö Pariisin Disneylandissä on suosittu tapa
lähteä Ranskaan töihin. Työtehtävät vaihtelevat:
tarjolla on siivous- ja ravintolatyötä, lipunmyyntiä,
huvipuistolaitteiden valvontaa, kaupoissa työskentelyä
ja muuta asiakaspalvelutyötä. Tehtäviin vaaditaan
yleensä hyvää kielitaitoa: suositeltavaa on, että osaat
useampia kieliä. Alaikäraja on 18 vuotta. Disneylandin
internetsivuilta voi hakea joko avoimella hakemuksella
tai vastata avoimina olevien työpaikkojen ilmoituksiin.
Työnantaja järjestää yleensä majoituksen. Lisätietoja saat
työ- ja elinkeinotoimistojen EURES-neuvojilta.
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L’Hôtellerie Restauration
5, rue Antoine Bourdelle
75737 Paris cedex 15
puh. +33 1 45 48 64 64
journal@lhotellerie-restauration.fr
www.lhotellerie-restauration.fr

Disneyland Parisin
rekrytointisivut
disneylandpariscasting.com

Allianssin Ready for life -ohjelma hotelli- ja ravintola-alalta valmistuneille
Ready for Life on EU-tuettu työharjoitteluohjelma, joka on tarkoitettu
toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta vuoden sisällä valmistuneille
18–35-vuotiaille. Osallistujat pääsevät kartuttamaan kansainvälistä
työkokemusta Ranskassa. Jakson pituus on vuonna 2017 kahdeksan
viikkoa. Osallistujat ovat oikeutettuja Erasmus+ apurahaan. Hakuajat ja
lisää informaatiota osoitteesta www.nuorisovaihto.fi/R4L.
Club Med
Ranskalainen matkatoimisto Club Med palkkaa vuosittain lomakohteisiinsa
matkailualan työntekijöitä. Yrittämisen arvoinen vaihtoehto ulospäin
suuntautuneelle asiakaspalvelun taitajalle! Club Medista löydät lisää
tietoa osoitteesta www.clubmed.com ja avoimia työpaikkoja ja sekä
tietoa rekrytointiprosessista löydät osoitteesta www.clubmedjobs.fr.

nuorisovaihto.fi/R4L

clubmedjobs.fr

Sadonkorjuut

Työttömyys maaseudulla ja sadonkorjuiden koneellistuminen
ovat vähentäneet tilapäistyöntekijöiden tarvetta tällä katoavan
kansanperinteen alalla. WWOOF-järjestö (World Wide opportunities
on Organic Farms) välittää vapaaehtoista sadonkorjuu- ynnä
muuta työtä luomutiloilla. Paikalliset nuorisotietokeskukset
(BIJ eli Bureaux d’Information Jeunesse) ja työvoimatoimistot
sekä alueelliset maatalousvirastot (Chambres départementales
d’agriculture) voivat myös auttaa työpaikan etsinnässä. Voit
ottaa yhteyttä myös suoraan viljelijöihin. Yhteystietoja löydät
hakuohjelmista netissä (esim. hakusanalla coopérative agricole).
Tarjolla voi olla vaikkapa maissin sadonkorjuuta kesäkuun
puolivälistä syyskuun puoliväliin tai mansikoiden poimintaa,
joka keskittyy toukokuun puolestavälistä kesäkuuhun myös
viinirypäleiden ja omenoiden poimintaa voi olla tarjolla syyskuun
puolestavälistä lokakuun loppuun.

WWOOF World Wide Opportunities
on Organic Farms
www.wwoof.org
www.wwoof.fr

Au pair

Au pairiksi lähteminen on edelleen yksi suosituimmista tavoista lähteä ensimmäistä kertaa
ulkomaille töihin. Se on erinomainen tapa tutustua ranskalaiseen kulttuuriin sisältäpäin ja
arkielämän kautta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että perhe-elämä ei ole aina auvoisaa.
Perheitä on moneen lähtöön: jotkut mieltävät au pairin perheenjäseneksi, toisille hän on vain ja
ainoastaan piika. Suomalaista au pairia etsivät usein myös suomalais-ranskalaiset perheet, joita
Ranskassa on paljon.
Au pairin toimenkuvaan kuuluu lastenhoito ja taloustöiden tekeminen. Au pairiksi voi
lähteä 18 vuotta täyttänyt naimaton nuori yleensä noin vuodeksi, puoleksi vuodeksi tai
kesäkuukausiksi. Yläikäraja vaihtelee 25–30 vuoden välillä. Hakijoilta edellytetään jonkin verran
lastenhoitokokemusta ja auttavaa kielitaitoa. Au pariin viikoittainen työaika on noin 30 tuntia ja
se voi jakautua kuudelle päivälle viikossa. Lapsenvahtina on oltava tarvittaessa pari iltaa viikossa.
Palkka Ranskassa on noin 340 euroa kuukaudessa. Jos työaika nousee 35–40 tuntiin viikossa, se
määritellään au pair plus -paikaksi, jolloin myös palkka on suurempi, noin 420 euroa kuukaudessa.
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Ranskassa edellytetään myös osallistumista kielikurssille (tietoa kielikouluista tämän oppaan
sivulla 23), jonka au pair maksaa itse. Palkan lisäksi au pair saa perheessä ylläpidon ja oman
huoneen. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat perheestä toiseen varsinkin, jos perhe ei ole solminut
sopimusta minkään välitystoimiston kanssa.
Suomalainen au pair ei tarvitse työlupaa eikä oleskelulupaa Ranskassa. Au pair -oleskeluun
pätevät yleiset Ranskassa työskentelyyn kuuluvat sosiaaliturvasäännökset. Au pair -paikan voi
hankkia suomalaisen toimiston kautta, ottamalla yhteyttä ranskalaiseen toimistoon tai itsenäisesti
vaikkapa internetilmoitusten välityksellä. Au pairin tulee sopia työsopimus perheen kanssa. Mikäli
et käytä välitystoimistoa, sopimuspohjan voi ladata esimerkiksi Aupairworldin internetsivustolta.
Au pair -toimistoja käytettäessä maksetaan välitysmaksu. Niiden kautta on turvallisempaa lähteä,
koska ne myös hoitavat tarvittavan paperisodan viranomaisten kanssa, selvittelevät perheen ja
au pairin välille mahdollisesti syntyviä pulmia ja etsivät tarvittaessa uuden perheen. Perhettä voi
kuitenkin vaihtaa vain, jos perhe on rikkonut sopimusta.
Allianssin kautta voi lähteä 6–12 kuukaudeksi Ranskaan au pairiksi, paikat ovat lähinnä Pariisin
ympäristössä. Paikallinen yhteystoimisto auttaa kielikurssin löytämisessä ja muissa käytännön
asioissa. Au pairien kokemuksia voi lukea Allianssin sivuilta osoitteesta http://www.nuorisovaihto.
fi/kattovalikko/kokemuksia/.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saat myös
oheisista suomalaisista välitystoimistoista:

Nordic Nannies
Mareena Nissi
puh. 050 382 0019
nannies@nordicnannies.com
www.nordicnannies.com

EurAuPair
puh. 09 878 1852
044 063 3877
info@euraupair.fi
www.euraupair.fi

Työ lastenleirillä

Voit yrittää hankkia itse työpaikan kesäleiriltä ohjaajana (animateur de centres de vacances).
Ohjaajana toimivalta vaaditaan yleensä ohjaajan kurssitus ja harjoittelu eli BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur). Jos kiinnostuit, voit hankkia lisätietoa esimerkiksi Ranskan nuorisoja liikuntaministeriön kotisivuilta tai seuraavilta järjestöiltä. Ensimmäisellä on erittäin kattavat
kotisivut.
Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs UFCV
Työpaikkailmoituksia
ja
hakuohjeet
sekä
alueellisten
toimistojen
yhteystiedot
löydät
järjestön
kotisivuilta
www.ufcv.asso.fr. Samoilla sivuilla voit jättää myös avoimen
hakemuksen.
Institut de formation, d’animation et de conseil IFAC
Työpaikkailmoituksia
ja
hakuohjeet
sekä
toimistojen
yhteystiedot
löydät
järjestön
www.ifac.asso.fr.
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alueellisten
kotisivuilta

ufcv.asso.fr

ifac.asso.fr

Vapaaehtoistyö ja työleirit – Travail bénévole et chantiers de travail
Kansainväliset työleirit ovat yksi edullisimmista tavoista lähteä ulkomaille kartuttamaan kielitaitoa
ja tutustumaan maahan ja kulttuuriin. Jos siis haluat lähteä Ranskaan tutustumaan uusiin
ihmisiin, kokemaan kansainvälistä leiritunnelmaa ja työskentelemään jonkin yleishyödyllisen
tahon hyväksi, kannattaa harkita ympäri maata järjestettäville työleireille osallistumista. Leirit
kestävät useimmiten 2–4 viikkoa, mutta monet vapaaehtoistyöprojektit kestävät pidempäänkin.
Työstä ei makseta rahallista korvausta, mutta majoitus ja ruoka ovat ilmaisia. Mitään luksusta
on turha odottaa: kyse on huvin lisäksi todella työstä! Työ, jota tehdään 30–40 tuntia viikossa,
voi olla ympäristönsuojelua, historiallisten kohteiden restaurointia, lastenleirillä työskentelyä,
festivaalin järjestämistä… Viikonloput ja illat ovat vapaat ja silloin leiriläisille on usein järjestetty
ohjelmaa tai mahdollisuus tutustua omin päin alueeseen. Leirille osallistuva maksaa matkat itse
ja osallistumismaksun järjestölle. Alaikäraja leireille on useimmiten 18 vuotta, mutta myös 16
vuotta täyttäneille on leirejä. Poikkeukset on mainittu erikseen jokaisen järjestön kohdalla.
Kysy lisätietoja ja pyydä leirilista suoraan järjestöiltä!

Suomalaiset järjestöt
Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT ry
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman rauhanjärjestön
KVT:n pääasiallisiin toimintamuoto on juuri kansainvälisten
työleirien järjestäminen. Kymmeniä Ranskassa kesäkaudella
järjestettäviä leirejä sisältävä leirilista ilmestyy maaliskuussa.
Listan leirit löytyvät leirihakukoneesta osoitteesta www.
workcamps.info/icamps. KVT järjestää myös ympäri vuoden
pidempikestoisia leirejä. Ranskassa leirien teemoja ovat
olleet mm. rasisminvastaiset kampanjat, työskentely Pariisin
lähiöiden nuorten kanssa, vammaistyö ja luonnonsuojelu.
Leireille osallistuu yleensä 5–20 osanottajaa useista eri maista,
mutta kuitenkin vain 1–2 vapaaehtoista samasta maasta.

KVT ry
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki
puh. 045 639 9964 (toimisto)
045 104 9829 (vapaaehtoistyö)
jarjestokoordinaattori@kvtfinland.org

www.kvtfinland.org
toimisto: ma–to 10–16

Allianssi ry
Ranskaan voi lähteä Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kautta. Se on ohjelma, jossa
18–30-vuotiaat lähtevät 6–12 kuukaudeksi vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoinen voi etsiä itseään
kiinnostavan maan ja projektin. Järjestön kautta lähtiessä saat Erasmus+ apurahan, joka kattaa
matkat, vakuutuksen, majoitukset ja ruoan. Lisäksi saat taskurahaa. Vapaaehtoisten kokemuksia
voit lukea täältä.
Toinen vaihtoehto on lähteä kansainväliselle lyhytkestoiselle vapaaehtoisleirille 2–3 viikoksi.
Ryhmä on kansainvälinen ja jäseniä olen yleensä 20–30. Työstä ei saa rahallista korvausta, mutta
työpanostaan vastaan saa majoituksen ja ruoan. Voit etsiä itseäsi kiinnostavan leirin Allianssin
hakukoneesta. Osallistumismaksu on 150e.
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Ranskalaiset järjestöt
Voit löytää sinulle sopivan työleirin myös ottamalla
yhteyttä suoraan järjestävään ranskalaiseen yhdistykseen.
Ranskassa työleiri maksaa keskimäärin 150 euroa. Nuorten
leirit saattavat olla kalliimpia. Nuorilla työn määrä vaihtelee
20–30 tuntiin viikossa, aikuisilla 30–35 tuntiin viikossa.
Jeunesse et reconstruction organisoi
erilaisten teemojen ympärille rakentuvia
vapaaehtoistyöleirejä
eri
puolilla
maailmaa.
COTRAVAUX (Réseau d’acteur du travail
volontaire) koordinoi noin kymmentä
eri vapaaehtoistyöleirejä järjestävää
yhdistystä.

Jeunesse et Reconstruction
8–10, rue de Trévise
75009 Paris
puh. +33 1 47 70 15 88
info@volontariat.org
www.volontariat.org
toimisto: ma–pe 10–13 ja 14–18

COTRAVAUX
11 rue de Clichy
75009 Paris
puh. +33 1 48 74 79 20
informations@cotravaux.org
www.cotravaux.org
toimisto: ma–pe 10–12 ja 14–17.30

Alla olevien ranskalaisten järjestöjen leirit keskittyvät useimmiten Ranskan kulttuuriperinnön
suojelemiseen eli esim. vanhojen talojen ja muistomerkkien entisöintiin ja ympäristönsuojeluun.
Työkohteet ovat yleensä kuntien ja yhteisöjen omaisuutta, joten leiriläisten työpanos koituu
yleiseksi hyödyksi. Nuorille on tarkoitus antaa kosketus ruumiilliseen työhön, opettaa heitä omaaloitteisuuteen, vastuuntuntoon, ryhmähenkeen ja tutustuttaa heidät Ranskan kulttuuriperintöön.

REMPART (Réhabilitation et Entretien des Monuments et du
Patrimoine Artistique) keskittyy kulttuuriperinnön suojeluun,
arkeologiaan ja entisöintiin. Leirejä järjestetään pääasiassa
Ranskan koulujen kevätlomalla ja kesällä. Joillakin leireillä
alaikäraja on 13 vuotta.

CHAM
5-7, rue Guilleminot
75014 Paris
puh. +33 1 43 35 15 51
www.cham.asso.fr
toimisto: ma–pe 9–12.30 ja 13.30–17

REMPART
1, rue des Guillemites
75004 Paris
puh. +33 1 42 71 96 55
contact@rempart.com
www.rempart.com

CHAM (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales)
järjestää useita työleirejä eri puolilla Ranskaa
yli 15-vuotiaille. Tavoitteena on historiallisten
kohteiden entisöinti. Järjestölle maksetaan liittymisja ylläpitokulut.
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Club du Vieux Manoirin työkenttänä on historiallisten
muistomerkkien
säilyttäminen,
entisöimistyöt
ja
ympäristönsuojelu. Leirit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille
nuorille.

La Sabranenque
25 rue de la Tour de l’Oume
30290 Saint Victor la Coste
www.sabranenque.com

Club du Vieux Manoir
Ancienne Abbaye du Moncel
60700 Pontpoint
puh. +33 3 44 72 33 98
contact@clubduvieuxmanoir.fr
www.clubduvieuxmanoir.fr

La Sabranenque järjestää entisöintileirejä 18 vuotta
täyttäneille Provencessa.

Työharjoittelu – Stages
CIMOn kansainvälinen harjoittelu on yleensä tarkoitettu 18–30-vuotiaille päätoimisille
opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Valmistumisesta on kuitenkin saanut kulua korkeintaan yksi
vuosi. Harjoittelun tarkoituksena on tukea opintoja ja kartuttaa työkokemusta omalla alalla.
Suomessa Opetushallituksen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO hoitaa
useimpia kansainvälisiä harjoitteluohjelmia.
Harjoitteluun lähtevän on hyvä muistaa seuraavat asiat: harjoittelusta saa minimitason palkkaa
(paitsi kansainvälisissä organisaatioissa) ja matkajärjestelyistä ja -kustannuksista vastaa
harjoittelija itse. Asunnon hankkiminen on usein harjoittelijan vastuulla. ETA-alueen ulkopuolisiin
maihin tarvitaan työlupa ja usein myös viisumi. Verot maksetaan työskentelymaahan. Lisäksi
on suositeltavaa ottaa erillinen vakuutus, vaikka harjoittelijalla säilyykin oikeus suomalaiseen
sosiaaliturvaan.
Työharjoittelu voi kestää muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen. CIMOn harjoittelupaikkoja
voi hakea kahdesti vuodessa, keväällä (yleensä helmikuussa) ja syksyllä (yleensä syyskuussa).
Harjoittelupaikkoja Ranskassa ei ole tarjolla kaikilla hakukierroksilla, mutta esimerkiksi Suomen
Ranskan instituuttiin Pariisissa voi hakea CIMOn kautta. Hakulomakkeita ja lisätietoa saa
osoitteesta www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu.
Opiskeluun liittyvän harjoittelupaikan ulkomailta voit saada myös oman oppilaitoksesi tai
opiskelijajärjestösi kautta. Pyydä lisätietoja kansainvälisistä asioista vastaavilta henkilöiltä.
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Muita harjoitteluohjelmia järjestää mm. AIESEC in Finland, joka
välittää teknillisen, kaupallisen, kehitysyhteistyö- ja kasvatusalan
harjoittelupaikkoja. Voit ottaa yhteyttä myös oman korkeakoulusi
AIESEC-toimikuntaan, jolta saat ohjeet hakumenettelystä.
Myös Kilroy Travels tarjoaa opintoneuvontaa ja apua
työharjoitteluun ulkomailla.
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KILROY opintoneuvonta
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 680 78 200
www.education.kilroy.fi
ma–pe klo 9-17

AIESEC
www.aiesec.fi

Koulunkäynti ja kielikurssit –
Études scolaires et cours de langue
Ranskalaiseen
koulunkäyntiin
pääsee tutustumaan parhaiten
vaihto-oppilaana tai vierailulla
ystävyyskoulussa.
Kielikursseja
taas löytyy joka lähtöön: voit
osallistua suomalaisen kielikoulun
järjestämälle kurssille Ranskassa
tai hankkiutua itse suoraan
ranskalaiseen kielikouluun.

Vaihto-oppilaaksi Ranskaan – Lycéen en France
Vaihto-oppilas viettää lukuvuoden, lukukauden tai kesän mittaisen ajanjakson ranskalaisen
isäntäperheen perheenjäsenenä ja osallistuu tavalliseen perhe-elämään. Vaihto-oppilasvuosi tai
-kausi ei ole vain koulunkäyntiä vaan todellista elämänkoulua. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus
elää lomamatkaa pidempi aika Ranskassa ja tutustua paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin todella
sisältäpäin. Vuosi tai puoli vuotta täysin omillaan erilaisessa kulttuurissa vaatii paljon, mutta
myös antaa mahtavia elämyksiä ja kokemuksia.

Järjestöt

Vaihto-oppilaaksi lähteminen on suuri sijoitus niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Sen
onnistumiseen vaikuttaa moni tekijä, eikä vähiten oma asennoituminen. Vaihto-oppilasjärjestöjen
vahvuus on se, että niiden toiminta perustuu laajaan vapaaehtoisten verkostoon ja että niillä on
pitkä kokemus vaihto-oppilastoiminnasta. Ne eivät myöskään pyöritä toimintaansa kaupallisessa
tarkoituksessa.
Tässä esitellyt kolme vaihto-oppilasjärjestöä ovat kaikki poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumattomia. Ne pyrkivät toiminnallaan edistämään kansainvälistä kanssakäymistä ja
yhteisymmärrystä.
Pääsääntöisesti 15–18-vuotiaat nuoret voivat hakeutua vaihtoon jäljempänä mainittujen
järjestöjen kautta. Hinta pyörii noin 9 000 eurossa. Tarkista eri järjestöiltä mikä kaikki sisältyy
hintaan. Myös hakuajat vaihtelevat järjestöittäin, mutta varaudu kuitenkin hakemaan hyvissä
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ajoin, noin vuotta ennen suunniteltua lähtöä!
Vaihto-oppilaan isäntäperheeksi haluavat perheet voivat ottaa yhteyttä alla oleviin vaihtooppilasjärjestöihin. Isäntäperhe tarjoaa vaihto-oppilaalleen täyden ylläpidon korvauksetta
ja vaihto-oppilas tutustuu suomalaiseen elämänmuotoon käymällä koulua ja noudattamalla
isäntäperheen elämäntapoja.

AFS
AFS:n ohjelmaan voivat osallistua 15–17-vuotiaat,
koulussa hyvin menestyneet nuoret. Hakea voi yhden
lukukauden tai kokonaisen lukuvuoden mittaiseen
vaihto-ohjelmaan. Haku käynnistyy vaihtoa edeltävän
vuoden tammikuussa. Vuoden mittainen vaihto
Ranskaan maksaa 8 990 euroa (vuonna 2017).
YFU
YFU eli Suomen Youth for Understanding ry:n kautta
vaihtoon voi lähteä puoleksi vuodeksi, kokonaiseksi
vuodeksi tai vain kesäksi. Hakuaika alkaa noin vuotta
ennen vaihtoa ja paikat täytetään hakujärjestyksessä.
Vuoden mittainen vaihto maksaa 9000 euroa (vuonna
2017).
Rotaryn nuorisovaihto
Suomen Rotaryn nuorisovaihdon tarjoama vaihtooppilasvuosi 16–18-vuotiaille on edullisin vaihtoehto
lähteä Ranskaan vaihto-oppilaaksi. Paikkoja tosin
on melko vähän. Paikalliset Rotary-klubit järjestävät
nuorelle ohjelmaa ja tutustumista eri kohteisiin.
Isäntäklubi antaa myös nuorelle taskurahaa. Rotaryvaihdon erikoisuus muihin järjestöihin verrattuna
on se, että isäntäperhettä vaihdetaan tarkoituksella
useamman kerran vuoden aikana. Haku tapahtuu ja
vaihtojärjestelyjä hoidetaan lähimmän Rotary-klubin
nuorisovaihtoasiamiehen kautta. Hakuaika on syksyllä.
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AFS ry
Malminrinne 1 B, 4. krs.
00180 Helsinki
puh. 09 666 644
afsfin@afs.org
www.afs.fi
toimisto: ma–to 9–17, pe 9–16

Suomen
Youth for Understading ry (YFU)
Eerikinkatu 27
00180 Helsinki
puh. 09 622 6130
yfu.finland@yfu.fi
www.yfu.fi
toimisto: ma, ke–pe 9–16, ti 9–13.30

Suomen Rotaryn nuorisovaihto
Raija Hänninen (Ranska ja Saksa)
puh. 044 713 4511
longterm-eu2@rye.fi
www.rye.fi

Matkatoimistot

Myös alla olevat matkatoimistot tarjoavat vaihto-oppilasohjelmia.

TR-Kielimatkat Oy
Hietalahdenkatu 10 C 57
00180 Helsinki
puh. 01 0666 5800
info@trkielimatkat.fi
www.kielimatkat.net
toimisto: ma–pe 9–16

STS High School
Mannerheimintie 44 A, 3. krs.
00260 Helsinki
puh. 09 6850 8380
highschool@sts.fi
www.sts-education.com/finland/
hs/

EF Education First Helsinki
Kalevankatu 44
00180 Helsinki
puh. 09 6869 2311
www.ef.fi/aya/
toimisto: ma–pe 9–17

Explorius Finland
Ratakatu 1 b A 1
00120 Helsinki
puh. 01 0321 1930
info@explorius.fi
www.explorius.fi

Luokkavierailu ystävyyskoulussa – Échanges scolaires
Vastavuoroisuusperiaatteeseen perustuva leirikoulu tai luokkavierailu on ranskalaisillekin tuttu
nuorisovaihdon muoto. Ranskalaiset tekevät tällaisia vaihtoja usein sellaisten maiden kanssa,
joiden kieltä itse opiskelevat. Kiinnostusta on ollut tulla Suomeenkin ranskaa lukevan luokan
vieraaksi ja sitten taas vastaanottaa tämä luokka Ranskaan. Joillain suomalaisilla kouluilla
yhteistyö pelaa tietyn ranskalaisen ystävyyskoulun kanssa vuodesta toiseen. On myös luotava
uusia suhteita ja tällöin ranskalaisen ystävyysluokan tai -koulun löytyminen on paljon täkäläisen
ranskan kielen opettajan oman aktiivisuuden varassa. Yhteydenotossa on hyvä muistaa
ranskalaisen koulujärjestelmän hierarkia. Parhaisiin tuloksiin päästään yleensä kääntymällä
aluksi recteur d’académien puoleen.
Lisätietoja voi kysyä Suomen ranskanopettajain yhdistyksestä:
Suomen
ranskanopettajain yhdistys ry
Veera Toivonen (sihteeri)
info@apff.fi
www.apff.fi
Therese Almén (Puheenjohtaja)
puh. 050 354 9737
therese.almen@kolumbus.fi
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Kesälukio – Cours d’été pour lycéens
Kesälukioseura järjestää Ranskassa kielikesälukion yhdessä
ranskalaisen yhteistyöosapuolen kanssa. Kesälukio on
tarkoitettu lukioikäisille opiskelijoille. Tarkoituksena on
harjaannuttaa ranskan suullista kielitaitoa, ja kesälukiossa
voi suorittaa lukion suullisen kielitaidon kurssin. Kesälukiot
ovat 1–3 viikon mittaisia ja niihin kuuluu majoitus, täyshoito,
retkiä sekä vapaa-ajan ohjelmaa. Ranskan kieltä voi opiskella
myös kesälukioissa Suomessa.

Kesälukioseura ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
puh. 09 686 07714
toimisto@kesalukioseura.fi
www.kesalukioseura.fi
www.kesalukio.fi (kurssitarjonta)

Kielikurssit - Cours de langue
Paras tapa oppia ranskaa on tietysti paikan päällä Ranskassa ja sama pätee myös kielikurssien
suhteen. Usein kieliopinnot on syytä aloittaa jo ennen Ranskaan lähtöä. Kielikurssille lähteminen
on yksinkertaisin tapa oppia kieltä, mutta suuri vastuu sen tehokkuudesta on myös oppijalla
itsellään. Kieltä tulisi käyttää aktiivisesti kurssien ulkopuolella eikä esimerkiksi sortua puhumaan
jotain yhteistä kieltä toisten kurssilaisten kanssa. Tai viettää aikaa vain toisten suomalaisten kanssa
suomea puhuen. Kaupoissa, kahviloissa ja virastoissa asioidessa voi ottaa hyödyn irti luonnollisina
keskusteluharjoituksina. Samoin kannattaa rohkeasti mennä puhumaan ranskalaisten kanssa ja
yrittää solmia kontakteja paikallisiin ihmisiin. Ranskalaisen ystävän löytäminen on ehdottomasti
paras tapa saada sujuva kielitaito.
Voit yhdistää kielikurssin myös muuhun oleskeluun maassa, esimerkiksi lomaan tai työskentelyyn
ja näin syventää käytännössä opittua kielitaitoa. Ranska mielletään usein pelkästään Pariisiksi,
mutta koko maa on täynnä erilaisia maantieteellisiä ja kulttuurisia rikkauksia. Matkailunäkökohdan
lisäksi ranskalaiseen elämänmenoon, kuin myös ihmisiin, saa ehkä parhaiten yhteyden
pienemmissä kaupungeissa.
Kielikurssien pituus vaihtelee kahdesta viikosta jopa lukuvuoden mittaisiin kokonaisuuksiin.
Kursseja löytyy aivan vasta-alkajien tasosta lähtien. Hinnat vaihtelevat suuresti kurssin kestosta,
sisällöstä ja järjestäjästäkin riippuen. Kielikouluun sisältyy useimmiten majoitus ja puoli- tai
täysihoito.

Kielitutkinnot

Voit suorittaa erilaisia kielitutkintoja kurssien yhteydessä tai jo
Suomessa, esim. DELF (Diplôme d’études en langue française)
ja DALF (Diplôme approfondi de langue française). Niistä
löydät lisätietoa esim. Ranskan instituutin internetsivuilta.
Tutustu myös CampusFrance-palveluun.
CampusFrance
CampusFrance
neuvoo
koulutusmahdollisuuksissa,
kielitaitovaatimuksissa
ja
hakumenettelyissä
sekä
opiskelijaelämään liittyvissä käytännön kysymyksissä.
Tutustu CampusFrancen internetsivuihin! CampusFrancen
palveluista saat lisää tietoa ottamalla yhteyttä sähköpostitse.
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CampusFrance
Yrjönkatu 36, 3. krs
00100 Helsinki
helsinki@campusfrance.org.
www.finland.campusfrance.org/fi

Ranskalaiset kielikoulut

Ranskassa on paljon kielikouluja, jotka ovat erikoistuneet opettamaan nimenomaan ulkomaalaisia
eli ranskaa vieraana kielenä puhuvia (français langue étrangère, FLE). Kursseja löytyy aivan
aloittelijatasosta lähtien.
Qualité français langue étrangère -sivustolta löydät kaikki kielikoulut ja -kurssit, joille Ranskan
ulkoasiainministeriö (ministère des Affaires étrangères et du Dévéloppement international),
opetusministeriö (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche) ja kulttuuri- ja viestintäministeriö (ministère de la Culture et de la Communication)
ovat myöntäneet Qualité français langue étrangère -laatumerkin.
Tietoa kielikursseista löydät myös Agence de Promotion du français langue étrangère (FLE) en
Francen sivuilta.

Suomalaiset kielikoulut

Voit varata kielikurssisi suomalaisen toimiston kautta, jos haluat asioida suomeksi ja hoitaa
järjestelyt heidän välityksellään. Matkalla on usein mukana myös suomalainen opettaja. Alaikärajat
ja kielitaitovaatimukset vaihtelevat. Hinnat ovat alkaen noin 2 000 euroa (vuonna 2017). Kannattaa
ottaa tarkasti selvää, kuuluuko hintaan opetuksen lisäksi esim. lennot, majoitus, täysihoito,
retket, ohjelma. Käytännöt vaihtelevat eri toimistoilla. Majoitus on yleensä isäntäperheissä tai
asuntoloissa. Hakuaika on ympäri vuoden, mutta yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen
suunniteltua lähtöä mahdollisten alennusten tai ainakin lisämaksujen välttämisen vuoksi.
Seuraavat toimistot järjestävät kielimatkoja Ranskaan:

STS Kielimatkat
Fredrikinkatu 55
00100 Helsinki
puh. 09 685 0830
kielimatkat@sts.fi
www.sts.fi

TR-Kielimatkat Oy
Hietalahdenkatu 10 C 57
00180 Helsinki
puh. 01 0666 5800
info@trkielimatkat.fi
www.kielimatkat.net
toimisto: ma–pe 9–16

Allianssin nuorisovaihto
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 044 416 5209
vaihto@alli.fi
www.nuorisovaihto.fi/
kielikurssit/ranska
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EF Education First Helsinki
Kalevankatu 44
00180 Helsinki
puh. 09 6869 2311
www.ef.fi
ma–pe 9–17

Leirit - Camps & stages
Oletko tullut ajatelleeksi, että
Ranskassakin
järjestetään
paljon erilaisia leirejä? Rahatkin
riittävät paremmin, jos yhdistää
ratsastusleirin ja kielimatkan. Miten
kuulostaisi: pari viikkoa uuden
tai vanhan harrastuksen parissa,
leirillinen ranskalaisia ja Sinä?

Nuorisoleirit - Les camps de jeunes
Lions-järjestön nuorisovaihto
Lions-liitto järjestää Ranskassa kesäisin noin kolmen viikon
mittaisia leirejä 17–21-vuotiaille nuorille. Osa ajasta asutaan
perheessä ja osa kansainvälisellä nuorisoleirillä. Hakijan
tulee osata ranskaa. Lähtijä maksaa itse matkakulunsa.
Leireille haetaan oman paikkakunnan Lions klubien kautta
syyskaudella. Ranskassa pidettävät leirit ovat maksuttomia.
Rotareiden nuorisoleirit ja kesävaihdot
Rotary-klubi järjestää lähinnä 15–20-vuotiaille 2–3 viikon
mittaisia harrastepohjaisia leirejä heinä–elokuussa. Klubin
nettisivulta löytyvät ohjeet leirille hakemiseen. Osallistuja
maksaa järjestelymaksun (n. 300e, vuonna 2017), vakuutuksen
ja matkat.
Rotareiden kesävaihto on tarkoitettu 15–18-vuotiaille nuorille.
Hakijoilta edellytetään hyvää koulumenestystä. Kesävaihdossa
suomalainen nuori asuu noin kuukauden ajan ranskalaisessa
isäntäperheessä ja vastavuoroisesti ranskalaisen perheen
nuori tulee kuukaudeksi suomalaiseen perheeseen. Osallistuja
maksaa käsittelykulujen (350e, vuonna 2017) lisäksi matkat,
vakuutukset ja jonkin verran koulutuskuluja. Haku tapahtuu
vaihtokesää edeltävän lokakuun puoliväliin mennessä
paikallisen Rotary-klubin kautta.
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Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
Puh. 010 501 4500 (vaihde)
www.lions.fi/toiminta/
nuorisovaihto

Rotary
www.rye.fi
Suomen Rotaryn nuorisovaihto
kesäleiritoiminnan kirjeenvaihtaja
Markku Antila
puh. 050 026 3880
markku@anvianet.fi

Liikuntaleirit - Stages sportifs
Ranskassa järjestettävät useat erilaiset liikuntaleirit ja -kurssit
ovat oivallinen tapa tutustua ranskalaisiin nuoriin urheilullisen
aktiviteetin parissa. Kielellinen hyöty on myös suuri, koska
leireillä ei ehkä ole ollenkaan muita ulkomaalaisia.
Jos haluat viettää lomasi tai leireillä jollain tietyllä alueella
Ranskassa, tutustu France.fi-sivustoon, jolta löytyy esitteitä ja
alueellisten matkailutoimistojen yhteystiedot.

Telligo
1 rue de l’Égalité
92220 Bagneux
puh. +33 1 46 12 18 50
(ma—pe 9–13 ja 14–17)
www.telligo.fr

Ohessa muutamia esimerkkejä:
Telligo tarjoaa liikuntaleirejä eri puolilla
Ranskaa alle 18-vuotiaille nuorille.

Exellencia
1 route de Paris
51700 Troussy
puh. +33 3 26 52 73 08
contact@excellencia.fr
www.exellencia.fr/en

Exellencia puolestaan järjestää kieli- ja
liikuntalomia nuorille Champagnessa.
Opiskelijoiden liikuntaliitto, OLL, on Suomen
valtakunnallinen opiskelijaliikuntajärjestö.
Se tiedottaa kansainvälisistä opiskelijaliikuntatapahtumista ja toimii yhteistyössä
ranskalaisen
opiskelijaliikuntajärjestön
kanssa.

OLL
Lapinrinne 2 A
00180 Helsinki
puh. 044 7800 210
oll@oll.fi
www.oll.fi

UCPA (Union nationale des Centres sportifs
de Plein Air) järjestää aktiivilomia ja
liikuntakursseja
6–55-vuotiaille
ympäri
Ranskaa.
UCPA
Yhteydenotot puhelimitse
tai lomakkeella kotisivuilla
Puh: +33 9 69 32 50 95
www.ucpa-vacances.com

UNAT (Union nationale des Associations de
Tourisme et de Plein-Air) on matkailu-, lomaja vapaa-ajan aloilla toimivia yhdistyksiä
edustava keskusjärjestö. Se myös julkaisee
näistä yhdistyksistä esitettä. UNAT:n kautta
löydät lisätietoja esim. talviurheilun ja
laskettelun
harrastamismahdollisuuksista
Ranskassa.

UNAT
Secrétaire et Agent d’accueil
Ranelle QUIKO
puh. +33 1 47 83 21 73

r.quiko-secretariat@unat.asso.
fr
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UNAT
8, rue César Franck
75015 Paris
www.unat.asso.fr
ma—to 8–18, pe 9–17

Taidekursseja - Séjours artistiques
Voit tiedustella 4–25-vuotiaille tarkoitetutuista erilaisista taide-, kulttuuri- ja liikuntaleireistä
(teatteri, hip hop-tanssi, sirkus jne.) esimerkiksi Vent d’Autan by le Zebre -järjestöltä.
Eriaiheisia leirejä ja kielikursseja 8–18-vuotiaille nuorille järjestää Cap Monde. Leirien aiheena on
esim. liikunta, taide tai luonto.

Cap Monde
11, quai Conti
78430 Louveciennes
puh.: +33 1 30 82 15 00
infosejours@capmonde.fr
www.capmonde.fr
toimisto:
ma–to 9–13 ja 14–18
pe 9–13 ja 14–17

Vent d’Autan by le Zebre
37, chemin de Founaulis
31170 Tournefeuille
puh. +33 5 61 78 40 18
info.vda@le-zebre.com
www.le-zebre.com
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Asuminen – Logement
Katto pään päällä on elämisen
ensimmäinen
edellytys.
Vuokrat
Ranskassa vaihtelevat sen mukaan,
onko kyseessä maaseutu, kaupunki,
Pariisista
puhumattakaan.
Riippuu
matkan luonteesta tarvitsetko ylipäänsä
vuokra-asuntoa vai voitko käyttää jotain
muuta asuntomuotoa. Nuorille on
tarjolla vaihtoehtoja retkeilymajoista
ja leireilystä yliopistoasuntoloihin ja
perhemajoitukseen.

Perhemajoitus – Hôte-payant en famille
Perhemajoitus on erinomainen tapa tutustua ranskalaiseen perhe-elämään ja oppia kieltä aidossa
ympäristössä. Voit kysellä perhemajoitusjärjestelyistä (hôte-payant en famille) paikallisista
CNOUS:n toimistoista ja CIDJ:stä. Ranskalaisten yliopistojen ilmoitustauluilta saattaa myös löytyä
perhemajoitusilmoituksia.

Couchsurfing
Couchsurfing, eli sohvasurffaus, on yksi tapa majoittautua. Järjestö toimii vieraanvaraisuusajatuksen pohjalta ja sen tarkoituksena on tarjota ilmainen majapaikka, mutta myös
kulttuurivaihtoa uusien tuttavuuksien muodossa. Majoittajia ja matkailijoita yhdistää toisiinsa
Couchsurfing-sivusto.

Asuntolat – Foyers
CIDJ:llä ja alueellisilla toimistoilla on myös asunnonvälityspalvelu. Niiden kautta on mahdollista
etsiä ja kysyä asuntoilmoituksia.
CROUS:n yliopistoasuntoloissa on yleensä 9 neliön huoneet, yhteinen kylpyhuone ja mahdollisesti
yhteiskäyttökeittiö, mutta myös isompia yksiöitä löytyy. Huoneet on periaatteessa tarkoitettu
vähävaraisille opiskelijoille, mutta etenkin kesäaikaan joistakin asuntoloista saa vuokrata
huoneita myös muutamaksi yöksi halpaan hintaan. Myös työharjoittelijat voivat saada huoneen
asuntolasta. CROUS:n toimistoista löytyy myös asunnonvälityspiste.
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Nuoriso- ja retkeilymajat – Les auberges de jeunesse
Nuoriso- ja retkeilymajat (les auberges de jeunesse) Ranskassa avaavat ovensa kansainvälisen
hostellikortin omistaville. Voit ostaa vuoden voimassa olevan kortin Suomen Hostellijärjestöstä.
Kansainvälisen retkeilymajajärjestö, Hostelling Internationalin, nettisivuilta voit etsiä hostelleja
eri kriteereillä. Sesonkiaikaan, eli yleisesti ottaen kesällä ja Alpeilla taas talvella, kannattaa tehdä
varaus etukäteen ottamalla yhteyttä suoraan nuorisomajaan. Varauksen voit tehdä myös Hostelling
Internationalin -nettisivuilla. Ranskalaisella hostellijärjestöllä (Fédération Unie des Auberges de
Jeunesse, FUAJ) on toista sataa hostellia ympäri maata. Ethic Etapesilla on 49 nuorisokeskusta eri
puolilla Ranskaa. Majoituksen lisäksi se järjestää matkoja, liikuntatoimintaa ja kielikursseja, myös
ryhmille.

Suomen hostellijärjestö ry
Yrjönkatu 38 B 15
00100 Helsinki
puh. 045 773 32944
info@hihostels.fi
www.hostellit.fi

Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse, FUAJ
27, rue Pajol
75018 Paris
puh. +33 1 44 89 87 27
www.fuaj.org

Ethic Etapes
3, rue de paradis
75010 Paris
puh. +33 1 40 26 57 64
(ma–pe klo 9.30–18 )
www.ethic-etapes.fr

Loma-asunnot – Gîtes
Eri puolilla Ranskan maaseutua ja Pariisin ympäristössä on vuokrattavana loma-asuntoja
(gîtes). Kyseessä voi olla yksittäinen talo, talon osa tai maatilan piiriin kuuluva rakennus, jossa
vuokralaiset valmistavat itse ateriansa. Tämä lomailumuoto sopii hyvin esim. autolla tai junalla
liikkuville perheille tai muutaman hengen ryhmille, jotka haluavat nauttia maaseudun rauhasta.
Yhteydet paikalliseen väestöön sujuvat helpommin, jos joku seurueesta osaa hiukan ranskaa.
Lisätietoja saat tutustumalla France.fr-sivustoon tai ottamalla yhteyttä alla oleviin loma-asuntojen
välittäjiin.

A-Gites

Interhome Oy
Ulappakatu 1 J
02320 Espoo
puh. 09 819 40 50
info@interhome.fi
www.interhome.fi/suomi
toimisto: ma–pe klo 9–16

Bed & Breakfast
France

Bienvenue
à la ferme

Homeaway

Airbnb

Les gîtes
de France
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Wimdu

Villada

Hotellit ja leirintäalueet – Hôtels et campings
Hotellien ja leirintäalueiden yhteystietoja voit kysellä alueellisilta
matkatoimistoilta. Heiltä voit myös saada tietoja hinnoista,
hotellien luokituksesta ja leirintäalueiden palveluista. Nämä
tiedot löydät myös suoraan hotellien ja leirintäalueiden omilta
nettisivuilta. Alueellista tietoa löydät France.fr-sivustolta.
Oheisilta sivustoilta löytyy satojen ranskalaisten leirintäalueiden
tiedot.
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campingfrance campingdefrance
.com
.com

Matkustaminen – Voyager
Matkan suunnittelussa kannattaa
miettiä tarkasti eri liikennevälineiden
suomia mahdollisuuksia. Vertaile
keskenään eri matkatoimistojen hintoja
sekä varaus- ja peruutusehtoja.
En route !

Lentäminen – Vol
Lentoyhtiöillä on erihintaisia lippuja luokasta, lipun voimassaoloajasta ja vaihtomahdollisuuksista riippuen. Matkatoimistoilla voi
olla opiskelijoille ja nuorille omia alennuslippuja. Nuorisoliput eivät
kuitenkaan välttämättä aina ole halvimpia: kannattaa tiedustella
myös sesonkitarjouslentoja. Joskus matkatoimistojen tai lentolippuja
myyvien nettisivujen kautta ostetut normaalihintaiset liput ovat
halvempia kuin suoraan lentoyhtiöltä ostetut. Ohessa muutamia
lentolippuja myyviä sivustoja.

Supersaver

Skyscanner

Ebookers

Momondo

Kilroy Travels -matkatoimisto välittää Suomessa nuoriso- ja
opiskelijalentoja. Alennuksia saa Kilroyn kautta ostettavalla
IYTC-nuorisokortilla (alle 31-vuotiaat) ja kansainvälisellä ISICopiskelijakortilla (yli 12-vuotiaat päätoimiset opiskelijat). ISICkortilla saa opiskelija-alennuksia myös joissain kulkuvälineissä,
majoituspaikoissa, museoissa jne. Sen eduista saat lisätietoa Isicin
sivuilta. Voit lisäksi ladata Isic-sovelluksen, joka toimii myös offlinetilassa.

Helsingin toimipiste:
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
ma–pe 10–18

Turun toimipiste:
Eerikinkatu 2
20100 Turku
ma–pe 10–17
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Kilroy Travels
puh. 09 680 78200
www.kilroy.fi

Juna – Train
Ranskassa on kattava raideverkosto, jolla pääsee kulkemaan pieniinkin kyliin. Suurien kaupunkien
välillä kulkee myös TGV-pikajunia. Junalla liikkuminen onkin varteenotettava vaihtoehto
Ranskassa! Myös Ranskaan matkustaminen junalla on mahdollista, siitä lisää edempänä.
Ranskassa ei ole automaattista puolihintaista junalippua opiskelijoille kuten Suomessa. Ranskan
valtion rautatiet eli SNCF (Société nationale des chemins de fer) tarjoaa kuitenkin erilaisia
alennuslippuja nuorille. Menettely saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, koska matkapäivät
on jaettu sinisiin ja valkoisiin periodeihin matkan ajankohdan mukaan. Valkoinen on ruuhkaisin
ajankohta eli silloin alennusprosentti on pienimmillään ja sininen taas on hiljaisin ajankohta,
jolloin alennusprosentti on korkeampi. TGV-junissa puolestaan liput ovat sitä kalliimpia, mitä
lähempänä matkapäivää ne ostaa. Lippuja voi ostaa ja niiden hintoja voi vertailla SNCF:n sivuilla.
La Carte 18–27 on 18–27-vuotiaille tarkoitettu kortti, jolla junalipuista saa 25–60 % alennuksen
junatyypistä, matkapäivästä ja varauksen ajankohdasta riippuen. Kortti on henkilökohtainen ja se
maksaa 50e. Sillä saa alennusta myös muihin Euroopan maihin kohdistuvilta matkoilta. Jos olet
alle 18-vuotias, la Carte 12–17 oikeuttaa sinut samoihin alennuksiin.
Le tarif Prem’s on ikärajaton tarjous, jonka tarjoamia lippuja on rajoitettu
määrä rajoitettuihin vuoroihin ja aikoihin. Lippuja varatessa onkin hyvä
olla joustava: parhaat tarjoukset löytyvät lähes aina suosituimpien aikojen
ulkopuolelta!
InterRail
InterRail-lipulla voi matkustaa 30 Euroopan maassa. Sen hinta määräytyy
sen mukaan, kuinka pitkään se on voimassa. Vaihtoehtoina ovat kuukausi,
22 päivää ja 15 päivää. Lisäksi on lippuja, joissa matkustuspäivien määrää
on rajoitettu. Esimerkiksi 15 päivän kortin saa alle 28-vuotias matkustaja
vajaalla 348 eurolla ja kuukauden kortin 493 eurolla. InterRail-lipun voi ostaa
myös vain yhteen maahan. Lippu on voimassa kuukauden ja matkapäiviä
on 3–8. Ranskassa matkustettaessa lipun hinta alle 28-vuotiaalta on 159–
239e riippuen matkapäivien määrästä. Lipulla ei voi matkustaa omassa
asuinmaassa, mutta InterRail-matkaan liittyvistä junamatkoista esim.
asuinmaan rajalle tai lentokentälle saa 50 % alennuksen. Alennusta saa
myös useiden bussi- ja laivayhtiöiden matkoista sekä majoituksesta. Lipun
voit ostaa esimerkiksi matkatoimistoista, VR:n palveluasemilta ja InterRail.
eu -sivustolta.
Eurostar
Jos haluat matkustaa Ranskan ja Englannin välisen matkan Eurotunnelissa,
voit harkita Eurostarin matkustajajunaa, joka lähtee Pariisin pohjoiselta
rautatieasemalta (Gare du Nord). Lisätietoa junasta saat osoitteesta www.
eurostar.com, sieltä voit myös ostaa lipun.
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SNCF
www.sncf.fr

VR Oy
Kansainvälinen liikenne

puh. 0600 41 906
www.vr.fi

InterRail.eu

www.eurostar.com

Linja-auto – Autocar
Ranskaan voi matkustaa myös bussilla. Se vaatii kuitenkin
hieman järjestelyjä, sillä matka pitää aloittaa joko Tukholmasta
tai Tallinnasta. Eurolinesin internetsivuilta voi ostaa lippuja.
Katso myös mitä bussipassi tarjoaa!
Ranskassa ei ole samanlaista kaupunkien välistä linjaautoliikennettä kuin Suomessa, mutta bussiyhtiöiden aikatauluja
ja hintoja voit tiedustella paikallisista matkailutoimistoista
(syndicat d’initiative tai office du tourisme). Niistä voi kysellä
myös tietoja bussilla tehtävistä turistiretkistä.

Eurolines
Gare Routière Internationale de
Paris-Gallieni
28, avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet, Paris
puh. +33 1 41 86 24 21
www.eurolines.fr/FRA

Autonvuokraus – Location de voiture
Vuokra-autolla liikkumisesta kiinnostuneet, ohessa olevilta
sivuilta pääsette alkuun. Huomioitavaa on, että nuorilta
kuljettajilta peritään usein lisämaksu autoa vuokrattaessa, ja
vain tietyt mallit ja merkit ovat saatavilla.

Europcar

Expedia

Hertz

Avis

Liftaaminen – Auto-stop
Ranskassa toimii Bla bla car -sivusto, joka auttaa liftareita
ja autoilijoita löytämään toisensa. Liftari osallistuu
matkakustannuksiin ja maksaa sivuston kautta jokaisesta
matkaosuudesta erikseen.

Bla bla car

Patikointi, vaellus ja pyöräily – Randonnée & cyclisme
Vaellus (la randonnée) on luonnonystäville erinomainen tapa tutustua Ranskaan. Maassa on yli
180 000 km merkittyjä patikointireittejä, joilla voi vaeltaa omin päin tai ryhmän mukana. Reiteillä
järjestetään myös hevos-, kanootti- ja pyöräilyvaelluksia. Maastopyöräily (VTT eli vélo tout terrain)
onkin erittäin suosittu laji. Perinteinenkin pyöräily on mainio tapa yhdistää liikunta ja matkailu.
Tietoja eri reiteistä ja järjestetyistä vaelluksista saa seuraavilta järjestöiltä:

Fédération Française
de la Randonnée Pédestre, FFRP
64, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
puh. +33 1 44 89 93 93
info@ffrandonnee.fr
www.ffrandonnee.fr
toimisto: ma–pe 10–12.30 ja
13.30–18.00

Fédération française de
Canoë-Kayak
87, quai de la Marne
94340 Joinville-le-Pont
puh. +33 1 45 11 08 50
ffck@ffck.org
www.ffck.org

33

Fédération française de
cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
puh. +33 1 56 20 88 88
info@ffct.org
www.ffct.org
toimisto: ma–pe 9–12 ja 14–17

Lisää matkailuinfoa – Plus d’information touristique
Matkustamisen kannalta erityisen hyödyllinen ranskankielinen opas on
Guide du Routard, joka on letkeään tyyliin kirjoitettu, erityisesti nuorille
selkäreppumatkaajille suunnattu opas. Jokaiselle Ranskan alueelle on oma
Guide du Routard, josta ilmestyy vuosittain päivitetty painos. Sen ansiosta tiedot
ovat ajan tasalla. Guide du Routard pyrkiikin olemaan hyödyllinen nimenomaan
pienellä budjetilla matkustaville. Jokaiselta paikkakunnalta esitellään
ensin edullisimmat majoitusvaihtoehdot, sitten parhaat ruokapaikkavinkit
ja lopuksi nähtävyydet. Oppaan voi ostaa ranskalaisista kirjakaupoista tai
Routardin nettisivujen kautta. Sivuilta löytyy myös paljon hyödyllistä tietoa
matkustamisesta. Suomessa kirjakaupoista ja kirjastoista saa tietenkin myös
perinteisiä matkaoppaita.

Guide du
Routard

france.fr

Matkailuinfoa saa myös osoitteesta france.fr, josta löytyvät Ranskan viralliset
matkailusivut.
OFAJ:lla (L’Office franco-allemand pour la Jeunesse) on myös erittäin
käyttökelpoiset nuorisotietoutta sisältävät nettisivut.
Uudempi verkosto, Use it, tarjoaa matkailutietoa nuorille. Kartat ja nettisivut
ovat paikallisten nuorten käsialaa eikä toiminta ole kaupallista. Tällä hetkellä on
olemassa kartat seuraavista Ranskan kaupungeista: Bordeaux, Nantes, Lille ja
Metz. Nizza on työn alla. Kartat ovat englanniksi, mutta tutustumisen arvoisia
hieman erilaisesta näkökulmasta johtuen.
Hakusanoilla “offline maps” löytyy myös useita sovelluksia, joista saa ladattua
mobiililaitteelle karttoja, jotka toimivat myös ilman internetyhteyttä!
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OFAJ

Use It

Ranska Suomessa –
La France en Finlande
Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs
kalaan: myös Suomesta löytyy paloja
Ranskaa. Voit esimerkiksi opiskella
ranskan kieltä monissa oppilaitoksissa
ja opistoissa. Lisäksi useista kirjastoista
ja kirjakaupoista löytyy ranskankielisiä
lehtiä ja kirjoja. Myös internetistä löytyy
paljon kuunneltavaa, katseltavaa ja
opittavaa. Kielitaitoa voi harjoittaa myös
ystävien kanssa: haasta kaverit vaikkapa
pelaamaan Aliasta ranskaksi. Vain
mielikuvitus on rajana!

Itseoppiminen
Maison de Quartier on sivusto, jolla voit opiskella ranskaa itsenäisesti. Ranskan kielen lisäksi
tutustut myös ranskalaiseen kulttuuriin. Voit kierrellä vapaasti mielesi mukaan sivuilla olevassa
talossa ja samalla oppia sanastoa eri aiheista. Luokkahuoneessa on lisäksi oppitunteja,
interaktiivinen sanasto ja harjoituksia oikeine vastauksineen. Sivut on tarkoitettu niin nuorille
kuin aikuisillekin.
Myös useiden radio- ja tv-kanavien internetsivuilla on erilaisia oppimisosioita. Tutustu esimerkiksi
RFI:n (Radio France International) Rfi Savoirs tai TV5MONDEn Apprendre le Français -sivustoihin.
Jos haluat käyttää suomea tukikielenä, tutustu Yle Oppimisen ranskan kielen osioon.
Turun kaupugin Opetuksen verkkopalveluiden LinkkiVinkki-sivustolta löytyy runsaasti linkkejä
erilaisiin sanakirjoihin, kielioppeihin, tehtäviin ja peleihin.
French with Vincent -sivustolla voit opetella ranskaa sivuilta löytyvien videoiden avulla.

Maison
de Quartier

Rfi Savoirs

TV5MONDE
Apprendre
le Français

Yle Oppiminen
ranskan kieli
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LinkkiVinkki

French
with Vincent

Media oppimisen apuna
Le Francofil’ on internetlehti, joka tarjoaa ranskankielisiä artikkeleita,
jotka liittyvät yleensä johonkin ranskankielisiä ihmisiä kiinnostavaan
seikkaan Pohjoismaissa, mutta mukana on myös poimintoja Ranskaan
ja ranskan kieleen liittyvistä tapahtumista.

Le Francofil’

Nuorille suunnattuja uutissivustoja
Cafebabel

Cafebabel on uutissivusto, jota toimittavat eurooppalaiset nuoret.
Artikkelit ovat saatavilla muutamalla eri kielellä, ranska mukaan
lukien.
VoxEurop on monilla eri kielillä ilmestyvä lehti, joka kääntää
artikkeleita suurimmista eurooppalaisista sanomalehdistä. Lähteenä
on mm. yli 30 ranskalaista sanoma- ja aikakauslehteä.

VoxEurop

France24

Suomessa internetin välityksellä näkyviä ranskankielisiä tv-kanavia
France24 lähettää uutisia ranskalaisesta näkökulmasta ympäri
vuorokauden. Sivuilla on myös videoklippejä, -reportaaseja sekä
artikkeleita monista eri aiheista.

TV5MONDE

TV5MONDEn-internetsivuilta voi katsoa monipuolisesti kanavan
lähettämiä ohjelmia.
BFM TV on ranskalainen uutisiin ja säähän erikoistunut tv-kanava.
Kaikki sisältö ei ole katsottavissa Suomessa.
LCP (La chaîne parlamentaire) on politiikkaan keskittyvä kanava, joka
lähettää parlamentin istuntoja, uutisia ja dokumentteja.

BFM TV

LCP

Kirjeenvaihtokaveri – Correspondant(e)
Sosiaalinen media ja sähköpostit ovat nykyään lähes korvanneet kirjeenvaihdon, mutta jos kynä
pysyy vielä kädessä, hanki ranskalainen kirjeenvaihtokaveri! Kirjeenvaihto on oivallinen tapa
kartuttaa kielitaitoa jo kotimaasta käsin. Kirjeystävyydestä voi myös kehittyä arvokas kontakti
Ranskassa ja voit saada kutsun oppimaan kieltä paikan päälle. Säännöllisestä kirjeenvaihdostakin
on toki muutenkin paljon hyötyä ja iloa. Jos perinteisten kirjeiden kirjoittaminen ei kuitenkaan ole
sinun juttusi, voit myös hankkia sähköpostikirjekaverin. Monet kansainväliset sivustot tarjoavat
kirjeenvaihtokavereita eri puolilta maailmaa. Muista aina olla varovainen ja ottaa huomioon, että
sivustoilla saattaa liikkua myös huijareita! Alla muutamia esimerkkejä sivustoista:

Penpal
Tradition

The Letter
Writers
Alliance

InterPals
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My language
exchange

Etudiants
du monde

Sovellukset – Applications
Kieltä voi oppia myös sovellusten avulla. Voit lukea lehtiä ja kuunnella radiota. Kokeile myös
ohessa olevia kielenopiskelusovelluksia ja katso mitä erilaisilla hakusanoilla löytyy! Jos olet
lähdössä reissuun, voit ladata offline-karttoja eksymisen välttämiseksi. Myös osalta tässä
oppaassa esitellyistä tahoista löytyy oma sovellus.

France
Offline Map

Isic

Dictionnaire
français

HelloTalk

LingQ

DuoLingo

Anki

Apec

L’hôtellerie
et restauration

Radios
France

Memrise

Pôle
Emploi
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