
Suomi-koulut esittelyssä: 
Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys 

 

rankfurtin Suomi-koulu perustettiin vuonna 1976 täysin tämän päivän tilanteesta 
poikkeaviin olosuhteisiin. Kaksikielisyyden jopa pelättiin olevan haitaksi lapselle. 
Onneksi valveutuneet vanhemmat jo silloin ymmärsivät äidinkielen ylläpitämisen 

merkityksen. Yhdistyksemme on kasvanut tasaiseen tahtiin ja toimintaa on tällä hetkellä 
kuudella paikkakunnalla noin 20 ryhmässä. Koulumme rakenne on melko poikkeava muihin 
Suomi-kouluihin verrattuna. Olemme keskittäneet hallinnon yhdeksi johtokunnaksi, sillä on 
helpompi löytää johtokuntaan kuudesta koulusta toimijoita kuin etsiä kuuteen kouluun omat 
vanhempainneuvostot. 

Itse toimin yhdistyksemme puheenjohtajana sekä opettajana alakoululaisten ryhmässä 
Bensheimissa. Bensheimissa kokoonnumme torstaisin vanhaan ristikkorakenteiseen taloon 
(Fachwerkhaus), jossa järjestimme myös syksyllä 2012 opettajienkoulutuspäivien 
yhteydessä tunnelmallisen illanvieton sipulikakun ja uuden viinin parissa. 

 
Miksi olen mukana Suomi-koulussa?  

Aloitin opettajana syksyllä 2003, jolloin perustimme kouluumme kolme uutta ryhmää ja 
pieniltä puuttui opettaja. Siitä lähtien olen opettanut eri ikäisiä lapsia ja osallistunut 
koulutuspäiville niin Helsingissä kuin Saksassakin. Olen saanut paljon hyödyllistä tietoa 
kaksikielisyydestä ja äidinkielen huollon tärkeydestä. Olen päässyt tutustumaan uusiin, 
mukaviin ja mielenkiintoisiin ihmisiin, löytänyt uusia ystäviäkin… Päivääkään en vaihtaisi 
pois! 

 
Entäs se Suomi-koulun arki? 

Palkitsevaa on, kun lapset 
haluavat tulla Suomi-kouluun. 
Lapset tavallaan kasvavat 
yhdessä kaksikulttuurisuuteen, 
toivottavasti myös 
kaksikielisyyteen. Osa 
koululaisistamme tuntee 
toisensa aivan vauva-ajoista 
lähtien. Osan oppilaista 
”palautamme” toivottavasti hyvin 
eväin takaisin Suomeen. Nämä ulkomailla asuvien työntekijöiden lapset rikastuttavat aina 
osaltaan ryhmäänsä tuomalla tuoreita sanontoja ja tapoja Suomesta mukanaan. Bensheimin 
isojen koululaisten ryhmässä on 11–17-vuotiaita tyttöjä, jotka ovat melkein kaikki käyneet 
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tauotta Suomi-koulua syksystä 2003 lähtien. Tyttöjen parhaat suomikoulumuistot liittyvät 
joulujuhliin, erilaisiin projekteihin (äänikirja, näytelmät, lehtiprojekti, leirit ja toimintapäivät). 
Suomi-koulussa on erityisen kivaa, kun saa tavata kavereita ja puhua suomea ihan niin kuin 
kotonakin. Tytöt ovat osallistuneet aktiivisesti tuntiopiskelun ulkopuoliseenkin toimintaan: 
taidepajoihin, leireihin (edellisen sivun kuva nuorten valokuvausleiriltä) ja vuosittaisiin 
jääriehoihin. Tyttöjen mielestä heidän opiskelunsa Oona-open johdolla on todella kivaa, eikä 
siihen kaivata mitään muutoksia. Toiveena esitettiin, että näytelmiä voisi tehdä enemmän tai 
tutustua uusiin kiinnostaviin peleihin. Unelmien Suomi-koulua pidettäisiin päivisin, ettei 
tarvitsisi mennä päiväkouluun;).  

Vanhempien motiivit tulla Suomi-kouluun liittyvät haluun ylläpitää suomen kielen taitoa, 
muiden kaksikielisten lasten löytämiseen sekä muiden suomalaisten äitien ja isien 
tapaamiseen. 
    
Terveiset maailmalle Frankfurtin suomalaisen kouluyhdistyksen Bensheimin koulusta! 
Tervetuloa käymään! 
 
 
Inka Kuusela 
 
Lisätietoja Frankfurtin suomalaisesta koulyhdistyksestä saa osoitteesta www.suomikoulu-frankfurt.de. 
 


