Suomi-koulut esittelyssä:
Kingstonin Suomi‐koulussa opiskelevat niin
lapet kuin aikuisetkin

K

ingstonin Suomi-koulu toimii Englannissa kaupungissa nimeltä Kingston upon Thames, ja se
sijaitsee noin 16 kilometrin / 30 minuutin junamatkan päässä Lontoosta lounaaseen.
Kingston on vireä, vilkas ja nuorekas yliopistokaupunki, jonka kaupunkikuvaa värittää paitsi
opiskelijat ympäri maailmaa myös Thames-joki.
Kingstonin Suomi-koulu on perustettu vuonna 1997 eli koulu on 15 vuotta vanha. Koulu on yksi
Britannian suurimmista Suomi-kouluista. Minä olen toiminut opettajana koulussa vuodesta 2011
lähtien ja opetan 6–7-vuotiaiden ryhmää nimeltä Pikku Myyt.
Koulussamme on tällä hetkellä yksi alle 3-vuotiaiden ryhmä Pallerot, kahdeksan 3–15-vuotiaiden
ryhmää sekä aikuisten alkeisryhmä ja aikuisten jatkoryhmä.
Koululaisia on yhteensä noin 70 ja aikuisopiskelijoita on noin 15. Aikuisopiskelijoissa on sekä
suomikoululaisten vanhempia että täysin koulun ulkopuolisia Suomen ystäviä. Aikuisopiskelijat
rahoittavat opiskelunsa tietysti kokonaan itse.
Kingstonin Suomi-koulu kokoontuu noin 20 kertaa lukuvuodessa. Koulupäivämme on lauantai ja
joskus koulusta käytetään nimeä Kingstonin lauantaikoulu.
Koulumme on vuokrannut tilat
paikallisesta Tiffin Boy Schoolista,
joten käytössämme on aidot, oikeat
luokkahuoneet. Koulussamme
toimii myös pieni
vanhempaintoimikunnan pyörittämä
kahvio ja kirjasto.
Säilytystiloja käytössämme on vain
muutaman hyllyn verran eli tavarat
ja oppimateriaalit kulkevat
pääasiassa opettajien mukana.

Kingstonin Suomi-koulussa kaikki
halukkaat 8–15-vuotiaat oppilaat
voivat suorittaa Etäkoulu Kulkuria
Suomi-koulun opettajan opetuksessa. Etäkoulu Kulkuri (entinen ulkosuomalaisten lasten
kotiperuskoulu) on ollut merkittävä osa Suomi-koulumme opetusta jo seitsemän vuoden ajan. Aina
lukuvuoden alussa kysymme oppilailta ja heidän vanhemmiltaan, ketkä oppilaista haluavat suorittaa
Etäkoulu Kulkuria, niin että saavat koulutyöstä myös virallisen todistuksen. Käytämme koulussamme
yhden suomalaisen koulun luokka-asteen suorittamiseen kaksi Suomi-koulun lukuvuotta.

Koulussamme on yleensä jokaiselle kouluvuodelle jokin yhteinen teema, jota luokissa käsitellään
opettajan suunnittelemalla ja toteuttamalla tavalla. Lisäksi koulussamme juhlistetaan vuosittain joitain
suomalaisia juhlapyhiä ja suomalaisia merkkihenkilöitä.
Lukuvuonna 2012–2013 koulumme yhteinen teema on ollut suomalainen muotoilu ja käsityöt. Teema
huipentui joulukuussa pidettyihin joululahjavalvojaisiin, jossa oppilaat valmistivat pieniä lahjoja
läheisilleen. Melkoinen kuhina oli työpajoissa ja todella hienoja lahjoja ja kättentöitä syntyi!
Suomalaisista juhlapyhistä on tänä vuonna koulussamme juhlistettu pääsiäistä ja vappua.
Pääsiäisenä teimme luokissa pääsiäiskoristeita mm. virpomisvitsoja ja ihan oikeat pääsiäisnoidat
vierailivat luokissa tuoden oppilaille pääsiäismunia. Tieto suomalaisista pääsiäisperinteistä siirtyi näin
eteenpäin oppilaillemme.
Viime koulukerralla 27.4. oli koulullamme vappujuhlat. Oppilaat muodostivat juhlan aluksi kulkueen,
jonka avulla tutustuttiin suomalaiseen vappuun. Kulkueessa näkyi upeita vappunaamareita,
vappuviuhkat heiluivat ja vappumarssinkylteissä vaadittiin mm. lisää karkkia ja ilmapalloja.
Vappuhatut, vapputorvet, tippaleivät ja ylioppilaslakit tulivat tutuiksi kaikille.
Kulkueen rekvisiitta oli valmistettu edellisellä koulukerralla ja silloin oli vappua käsitelty kaikissa
luokissa.
Kulkueen jälkeen näimme Lontoon suomalaisen teatterin esittämän hauskan Eemeli näytelmän.
Näytelmän jälkeen oli sitten aika herkutella vappuherkuilla kuten nakeilla ja munkeilla.
Koulun yhteiset juhlat ja tapahtumat koetaan sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa keskuudessa
erittäin tärkeiksi ja hauskoiksi tapahtumiksi.
Koulumme oppilasmäärä on viime vuosina ollut kasvussa. Erityisesti 3–4-vuotiaita oppilaita on viime
vuosina kouluumme tullut runsaasti. Tällä hetkellä jonossa ei ole yhtään oppilasta, sillä helmikuussa
2013 koulussamme aloitti uusi 3–4-vuotiaiden ryhmä. Näin saimme jonon purettua ja kaikki halukkaat
pääsivät jonosta mukaan Suomi-koulun toimintaan.
Koulussamme opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria innostavassa ja hyväksyvässä hengessä.
Oppilaiden suomen kielen taitotasoissa on suuriakin eroja, mutta eriyttämällä opetusta pyrimme
tarjoamaan kaikille mukavia ja innostavia oppitunteja ja oppimiselämyksiä.
Koulumme toiminnan kantava toiminta-ajatus on:
Suomen kieltä ja kulttuuria kaiken
ikäisille ja tasoisille
ystävällisessä ilmapiirissä
Haasteenamme on mm. löytää riittävästi sopivia ja päteviä opettajia ja apuopettajia luokkiimme.
Erityistoiveena olisi löytää opettajiksi innostuneita ja motivoituneita henkilöitä, jotka sitoutuisivat
toimintaan pidemmäksikin aikaa.
Lukuvuotta 2012–2013 on Kingstonissa jäljellä vielä kahden koulukerran ja kevätjuhlan verran.
Kevätjuhlasuunnitelmat on jo kovassa vauhdissa ja saattaa olla että kouluvuotemme huipentuu
mahtavan luokkien väliseen kykykilpailuun.
Lisätietoja Kingstonin Suomi-koulusta: http://www.fsok.org/kotisivu.htm
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