
suomalaisen kauppakamarin Suomen osasto, 
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja 
Suomen Ranskan instituutti (Pariisi). Liitto on 
kahden viimeksi mainitun perustajia. Liitto 
edustaa Suomessa ranskalaista kulttuurijärjestöä 
Alliance Françaisea. 
 
 
Lisätietoa liitosta, nuorisotoimikunnasta ja 
jäsenyhdistyksistä:  
 
Suomi-Ranska yhdistysten liitto 
Raumantie 4 
00350 Helsinki 
puh. (09) 561 1411, gsm 044 555 3920  
sryl@suomi-ranska.com 
www.suomi-ranska.com  
 
 
 

 
Pont du Gard 
 
 

 
 
 
Jäsenyhdistykset: 
 
Cercle franco-finlandais de Helsinki - Helsingin 
ranskalais-suomalainen yhdistys ry   
ENA ry (Ecole Nationale d’Administrationin entiset 
suomalaiset oppilaat)  
Lääkäriseura Coccyx ry  
Ranskalaisen koulun ystävät ry  
Renault Carte Noire Extra Club ry  
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry  
Ranskalaisen Koulun Seniorit ry  
Marcel Proustin ystävät ry  
Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin Suomen 
osasto ry  
Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry  
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry  
Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry   
Association franco-finlandaise de Jakobstad  
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry   
Jyväskylän ranskalais-suomalainen yhdistys ry  
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry  
Cercle franco-finlandais de Kotka ry  
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry  
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry  
Etelä-Karjalan Suomi-Ranska yhdistys ry  
Cercle franco-ålandais ry  
Mikkelin suomalais-ranskalainen yhdistys ry  
Cercle Français de Pori ry 
Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry  
Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry  
Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry  
Cercle franco-finlandais de Tampere ry 
Turun ranskalainen seura ry  
Cercle franco-finlandais de Vaasa ry  
Valkeakosken Suomi-Ranska yhdistys ry   

 

 
 

 
Suomi-Ranska yhdistysten liitto 

Finland-Frankrike föreningarnas förbund  
Fédération des associations franco-finlandaises 

 
Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande 

tél. 358-9-561 1411, fax 358-9-5615 5390 
sryl@suomi-ranska.com 

http://www.suomi-ranska.com 
 
 

 
Ranskan monet 

kasvot 
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Suomi-Ranska yhdistysten liiton tavoitteena on 
edistää Ranskan monipuolista tuntemusta 
maassamme ja lujittaa Suomen ja Ranskan 
välisiä ystävyys- ja kulttuurisuhteita. Liittoon 
kuuluu 29 eri puolella Suomea toimivaa 
jäsenyhdistystä, joissa liiton henkilöjäsenet 
mukaan lukien on yhteensä n. 5000 jäsentä.  
 
Jäsenyys 
 
Kaikki Ranskan ystävät voivat liittyä liiton 
henkilöjäseneksi ja/tai sen paikallisyhdistyksen 
jäseneksi. Jäseneksi liitytään liiton toimiston 
kautta tai liiton kotisivulla kohdassa yhteystiedot. 
Samalla sivulla voi täyttää myös liitolle 
lähetettävän palautuslomakkeen. 
Paikallisyhdistykseen liittymisestä saa tietoja 
liiton kotisivulta. 
 
Jäsenlehti Fran-Su               
 
Liiton jäsenlehti Fran-Su toimii 
tärkeänä yhdyssiteenä liiton ja 
jäsenkunnan välillä. Fran-Su 
ilmestyy kaksi-kolme kertaa vuodessa. Siinä 
esitellään ranskalaisuuden eri puolia, kerrotaan 
ranskalaisuuteen liittyvistä tapahtumista, 
jäsenyhdistysten toiminnasta, matkoista, 
kielikursseista, stipendeistä jne. Lehteä jaetaan 
myös kirjastoihin ja oppilaitoksiin.   
 
Esitelmät, tiedotustilaisuudet 
 
Liitto välittää jäsenyhdistyksiin eri puolille 
Suomea ranskalaisia ja suomalaisia ranskalaiseen 
kulttuuriin, historiaan, taiteeseen, tieteeseen ja 

talouteen erikoistuneita esitelmöitsijöitä ja 
esiintyjiä sekä pyrkii kaikin tavoin avustamaan 
yhdistyksiä mm. ohjelmatoiminnan 
suunnittelussa. Liitto osallistuu myös 
valtakunnallisiin messutapahtumiin ja järjestää 
Ranskaan liittyviä tiedotustilaisuuksia eri 
kohderyhmille. 
 
Kielitaito on avain uuteen maailmaan 
 
Liitto järjestää intensiivisen ranskankurssin 
keväällä ja syksyllä. Kurssi edellyttää ranskan 
kielen perustaitoja. Kurssin tavoitteena on 
parantaa suullista kielitaitoa, opettaa 
ymmärtämään puhuttua kieltä sekä harjaannuttaa 
kirjallista osaamista ja kieliopin keskeisiä asioita. 
Ranskan kulttuurikeskuksen Liiton käyttöön 
antama ranskalainen opettajaharjoittelija, ns. 
stagiaire français langue étrangère, toimii mm. 
ranskan kielen lyhytkurssien opettajana 
jäsenyhdistyksissä sekä apuopettajana koulujen 
ranskantunneilla. 
Liitto järjestää myös kielileirejä ”Colonie de 
vacances” 11–15- vuotiaille A-kielen 
ranskanlukijoille sekä aikuisille kesällä 
Längelmäellä Pohjois-Hämeessä. 
 
Nuorten Ranska 
 
Liiton nuorisotoimikunnan tehtävä on tiedottaa 
nuorille kaikesta Ranskaan liittyvästä. Se 
järjestää tiedotustilaisuuksia ja julkaisee 
nettiversiona opasta Haluatko Ranskaan, joka 
sisältää käytännön tietoa työskentelystä, 
koulunkäynnistä, kielikursseista, 
matkustamisesta ja asumisesta Ranskassa. 

Nuorisotoimikunta jakaa joka toinen vuosi 
stipendejä Ranskaan lähteville nuorille 
opiskeluun, koululaisvaihtoon ja 
harrastustoimintaan. Stipendien hakuaika on 
parittomien vuosien tammikuun alusta 
toukokuun loppuun. Kaikki ranskalaisuudesta 
kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita mukaan 
nuorisotoimikunnan työskentelyyn. 
 
Matkailijan Ranska  
 
 
Liitolla on jo yli kymmenvuotinen kokemus 
Ranskaan suuntautuvien erikoismatkojen 
järjestämisestä. Jäsenmatkojen kohteet valitaan 
huolella ja niiden tarkoituksena on perehdyttää 
Ranskan historiaan, kulttuuriin sekä viini- ja 
ruokaperinteeseen. Kaikki matkat toteutetaan 
ranskalaisen kulttuuriperinteen erikoistuntijan 
johdolla. Opastuksen kieli on suomi. 
 
Gastronomian Ranska 
 
Liitto vaalii ranskalaista viini- ja 
ruokaperinnettä ja pyrkii 
edistämään sen tuntemusta. Tässä 
tarkoituksessa liitto järjestää 
ranskan ruokasanastoon 
perehdyttäviä koulutustilaisuuksia sekä 
gastronomisia iltoja. 
 
Muu toiminta 
 
Liiton läheisiä yhteistyötahoja ovat Ranskan 
suurlähetystö ja sen tiede- ja kulttuuriosasto, 
Ranskan kulttuurikeskus, Ranskalais-


