Bangkokin Suomi-koulu Bansku

Bangkokissa Thaimaassa toimii suomalaisten vanhempien vuonna 1997 perustama Suomikoulu Bansku. Koulun tehtävänä on tukea Bangkokissa asuvien suomea puhuvien lasten
suomen kieltä sekä ylläpitää suomalaista kulttuuria ja perinteitä.
Oppilaiden tausta vaihtelee paljon: osa oppilaista tulee suomalaisperheistä, jotka saattavat olla
Thaimaassa melko lyhyelläkin komennuksella, osa taas asuu maassa pysyvästi, osalla vain
toinen vanhemmista on suomalainen, jolloin kotikieliä on useampi. Osa oppilaista on asunut
suurimman osan elämästään ulkomailla, eikä ole koskaan käynyt koulua Suomessa. Suurin osa
oppilaista käy kansainvälistä koulua, jolloin koulukielenä on useimmiten englanti. Suomi-koululla
onkin todella tärkeä rooli lasten suomen kielen sekä kulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Viime vuosina Bangkokissa asuvien suomalaisten määrä on ollut kasvussa ja myös
lapsiperheitä on tullut lisää ja näin tarve Suomi-koululle on olemassa. Perheiden vaihtuvuus on
runsasta, minkä vuoksi oppilasmäärät vaihtelevat vuosittain, viime vuosina oppilaita on ollut
noin 15-30. Tällä hetkellä Suomi-koulussa on kolme ryhmää, yhteensä 22 oppilasta ja kolme
opettajaa. Ryhmät tapaavat kerran viikossa arkipäivisin koulupäivien jälkeen.
Banskulla on oma kirjasto, josta suomikoululaiset lainaavat viikottain suomenkielisiä kirjoja kotiin
luettavaksi. Tärkeä osa Banskun toimintaa ovat kaikille oppilaille yhteiset tapahtumat: Suomi-

koululaiset kokoontuvat viettämään yhdessä suomalaisia juhlapyhiä, kuten joulua, pääsiäistä ja
kevätjuhlia. Bangkokin Suomi-koulu on myös tehnyt yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kanssa
kirkollisten juhlapyhien viettämisen osalta.

Vuoden aikana järjestetään myös muita suomenkielisiä tapahtumia, vieraiksi on saatu
monenlaisia kiertäviä taiteilijoita ja esiintyjiä. Kuluvan lukuvuoden aikana on vieraillut mm.
Nukketeatteri Sytkyt sekä folk-duo Vellamo, joka järjesti Banskun oppilaille musiikkityöpajan ja
laululeikkikonsertin. Innostavien esiintyjien johdolla konsertista muodostui suorastaan
yleisömenestys. Lisäksi Bansku on tehnyt oppilaittensa kanssa
retkiä,
mm.
tutustumiskäynnin
Suomen
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suurlähetystöön. Yhteistyötä on viritelty myös Pattayan
Suomalaisen koulun kanssa opettajavierailuiden merkeissä.

Suomi-koulu-tapaamiset ovat hyvin tärkeitä lapsille, mutta myös
perheille. Niiden myötä on syntynyt aktiivisesti toimiva verkosto
Bangkokissa asuvien suomalaisten lapsiperheiden välille.
Banskun kautta syntyneiden yhteyksien myötä perheet ovat
järjestäneet omia tapaamisia ja ohjelmassa on ollut mm.
puistotapaamisia, luistelua, uimista sekä yhteistä juhlapäivien
viettoa.
Thaimaassa arvostetaan suomalaista koulujärjestelmää,
Banskussa taas arvostetaan Thaimaan lämpöä ja kaikkien
toimijoiden panosta suomen kielen ja kulttuurin vaalimisessa.

