
Suomi-koulut esittelyssä: 

FinnFun–koulu, 
Vancouver, Kanada  

 

Suomen kieli ja kulttuuri monikulttuurisessa yhteisössä 
Vancouverin Suomi-koulu palvelee suomalaisyhteisöä sekä suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita 
Vancouverin, British Columbian alueella. Vancouver on Kanadan kahdeksanneksi suurin kaupunki. Suur-
Vancouverin alueella elää yli 2 miljoonaa ihmistä. Vancouver on hyvin monikulttuurinen: täällä puhutaan 
32:ta eri kieltä. Täällä on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin Chinatown, jossa voit kuulla vain pelkästään 
mandariinikiinaa. Tämän monikulttuurisuuden keskellä on tilaa myös suomen kielelle. On tilaa Suomen 
kansallislaululle ja sinivalkoiselle lipulle.  
 

Suomen kielen koulun historiaa Vancouverissa 
Vancouverin Suomi-koulu on toiminut jo 33 vuotta, vuodesta 1980. Idea perustamiseen saatiin  Kanadan 
itä-rannikolta, jossa kouluja on toiminut jo 1960-luvulta lähtien. Koulun perustamisen puuhanaisena toimi 
Tuula Schoderus, ja se perustettiin Vancouver Finlandia Clubin (VFC) alaisuuteen. Koulu on toiminut 
useissa eri tiloissa, aluksi Stoney Creek Community-koulun tiloissa Burnabyssä, sitten VFC:n omissa 
tiloissa Arcadia Hallilla Vancouverissa. Sieltä siirryttiin suomalaisen Emmaus-kirkon tiloihin vuonna 1987. 
Tuolta jaksolta on peräisin Suomi-koulumme englanninkielinen nimi, FinnFun School of Vancouver, 
keksijänä rovasti Jukka Joensuu. 1990-luvun lopulta lähtien koulu on toiminut Scandinavian Centren 
tiloissa Burnabyssä, missä saamme käyttää ilmaiseksi Suomi-huonetta.  Koulun oppilasmäärä on 
vaihdellut vuosien varrella 4 ja 40 oppilaan välillä. Oppilasmäärä oli suurimmillaan vuosina 2005-2012, 

jolloin Nokian (ja muutamien muidenkin 
suomalaisyritysten) 
ekspatriaattiperheiden määrä oli 
suurimmillaan. Koulun alaisuudessa on 
alusta alkaen toiminut lapsiryhmien 
lisäksi aikuisryhmiä. Niissäkin on 
oppilasmäärä vaihdellut muutamasta 
oppilaasta yli kahteenkymmeneen.   
 

Suomen kielen koulun toiminta 
Suomen kielen koululle 
toimintamahdollisuuden viitoittaa 
FinnFunin johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtajan, sihteerin, kirjanpitäjän 
ja opettajien edustajan lisäksi kolmesta 
viiteen jäsentä. Toimiva johtokunta luo 
hyvän tukirungon koulun toiminnalle.  



Se tiedottaa koululle muiden suomalaistoimijoiden tapahtumista, jonne koululaiset voivat mennä mukaan 
(esim. Finlandia Sports Club).  
 
Tunnit pidetään Pohjoismaisella keskuksella (Scandinavian Centre), jossa kokoontuvat suomalaisten 
lisäksi ruotsalaiset, tanskalaiset, norjalaiset ja islantilaiset yhteisöt. Centren tiloissa on tasokas 
suomalainen kirjasto, joka palvelee myös Suomi-koulun oppilaita ja vanhempia. Lisäksi tiloissa 
järjestetään mm. juhannusjuhlat ja itsenäisyyspäiväjuhlat. 
 
Lukukauteen kuuluu kymmenisen oppituntia. Aikuisille ja lapsille on omat ryhmät. Tällä hetkellä (syksy 
2013) kielikouluryhmiä on lapsille tiistaisin ja lauantaisin. Lapsia ryhmissä on 3-vuotiaista 10-vuotiaisiin. 
Molemmissa ryhmissä eriytetään toimintaa lasten kielen ja tason mukaisesti. Lapsille pyritään tarjoamaan 
mukavia kokemuksia suomen kielen parissa. Runot, näytelmät, kirjallisuus, musiikki, askartelut, leikit ja 
juhlaperinne kuuluvat olennaisena osana jokaiseen suomikoulupäivään. Myös Kanadan paikalliskulttuuria 
käydään läpi suomen kielellä. Tutustumme esimerkiksi alueen alkuperäisväestöön ja heidän kulttuuriinsa. 
Osana on myös antaa valmiuksia lapsille puhua suomeksi tämän alueen ilmiöistä kuten esimerkiksi 
Halloween-juhlasta.  
 
Aikuisille tarkoitettuja kursseja on kaksi: alkeis- ja jatkotaso. Alkeistasolla käydään läpi suomen kielen 
kommunikatiivisesti tärkeimmät peruspiirteet. Päämääränä onkin kahden lukukauden jälkeen osata lukea 
ruokalistaa ja tilata syötävää ja juotavaa suomalaisessa torikahvilassa. Jatkotasolla syvennetään tietoja ja 
taitoja niin, että oppilaille kehittyy taito omaksua ja ymmärtää suomea ominpäinkin. Aikuisryhmien 
opettaja, Tuomo Neuvonen kertoo, että koska opiskelijoiden kielitaitopäämäärät vaihtelevat vuosittain ja 
oppitunteja on vain kaksi tuntia viikossa per taso ja 10 kertaa lukukaudessa, kummallakaan tasolla ei 
voida systemaattsiesti käyttää mitään Suomessa valmistettua opetusmateriaalia vaan materiaalina 
käytetään kulloinkin mahdollisimman autenttista kielimateriaalia (mainoksia, uutisia jne). Suomalainen 
kulttuuri- ja yhteiskuntatietous joko paikallisella tai yleismaailmallisella tasolla kuuluu myös olennaisesti 
opetusaiheisiin.  
 
Suomi-koulun panos suomalaisten tapahtumiin Vancouverissa on merkittävä. Osallistumme 
joulujuhlavalmisteluihin suomalaisella palvelutalolla (Finnish Manor). Olemme mukana leipomassa 
joulumyyjäisiin. Esiinnymme Suomen itsenäisyyspäivän juhlassa. Mainostamme koulua olemalla mukana 
lisäksi yhteisskandinaavisessa 
juhannusjuhlassa.  
 
Opettajajoukko on innostunutta ja pätevää. 
Opettajat pitävät ammattitaitoaan yllä 
osallistumalla tarjolla oleviin koulutuksiin sekä 
Kanadassa että Suomessa. Yhteistyötä tehtään 
muiden Pohjois-Amerikan Suomi-koulujen 
opettajien kanssa (esim. Seattlen Suomi-koulu).  
 
Opettajaterveisin: 
Katja Kortelainen ja Anne Tuppurainen 
 
Liitteenä syyskauden 2013 ohjelma

Opettajat kuvassa: Marika Seager, Tuomo Neuvonen, Anne 

Tuppurainen, Katja Kortelainen ja Taimi Ahonen 

 



Suomi-koulun syyskauden OPS elettynä esimerkkinä 

 
Tästä voitte nähdä, mitä Vancouverin Suomi-koulussa on opiskeltu ja 

puuhattu lasten kanssa syksyn 2013 toimintakaudella. Ideoita saa 

vapaasti käyttää.  

 

1. krt Teema: Tutustumista ja kesämuistoja 

Alkupiirissä tervehdimme toisiamme, 

kävimme läpi päivän ohjelman ja 

kertasimme koulun sääntöjä. 

Esittelimme Hanna-Hutiluksen, joka toi 

terveisiä Suomesta. Hanna haluaa aina 

kuulla runon Suomi-koulussa. 

Runopussista tuli runo Auringon letut. 

Tauolla leikimme ulkona polttopalloa. 

Juttelimme kesälomasta. Askartelimme 

kesäsandaalit. Piirsimme paikalliseen 

sanomalehteen, Länsi-Rannikon 

Uutisiin, kesämuistoja.   

 

Lopuksi luimme Vilma Virtanen ja 

uimataito -kirjan. Luetunymmärtämisestä 

teimme kysymyksiä oppilaille. Pari tyttöä 

teki kirjasta esittelyn Suomi Seuran Tuki 

ry:n Lukupiiri-sivustolle.  

  

2. krt Teema: Minun perheeni 

Alkupiirissä oppilaat haastattelivat 

toisiaan kysyen perheistä. Sen jälkeen 

he esittelivät parinsa perheen kertoen 

muille, keitä perheeseen kuuluu jne. 

Hanna-Hutilus kuuli runon Hiljaisuus ja 

näki hiljaisuusharson toimivan. Tauolla 

leikimme ulkona pihaleikkejä. 

Askartelimme paperista kodit, jonne 

liimasimme tai piirsimme perheen 

kuvan.  

 

3. krt  Teema: Aleksis Kiven Seitsemän 

 veljestä 

Alkupiirissä keskustelimme Aleksis 

Kivestä ja lauloimme ”Voimalla 

seitsemän miehen.” Luimme Mauri 

Kunnaksen ”Seitsemää koiraveljestä.” 

Hanna-Hutilukselle luimme Uppo-Nallen 

rauhanrunoja (Kansainvälinen 

rauhanpäivä). Askartelimme 

jäätelötikkuun liimatut Seitsemän 

veljeksen hahmot. Lopuksi esiteltiin 

lukuprojekti ja jaettiin kirjat ja 

kirjallisustehtävät.  

 

4. krt Teema: Muuttolinnut 

Alkupiirissä Hanna-Hutilus kuuli runon 

muuttolinnuista. Puhuimme myös siitä, 

miten Suomessa juuri näihin aikoihin 

muuttolinnut kerääntyvät yhteen pitkää 

muuttomatkaa varten. Pohjustettiin 

myös joulujuhlaesityksen harjoittelun 

aloittamista. Askartelimme muuttolintuja 

langoilla. Käytiin läpi ilmansuunnat. 

Lopuksi harjoittelimme pätkän 

Pororäpistä. 

 

5. krt Teema: Sadonkorjuu   

Alkupiirissä keskusteltiin 

sadonkorjuusta/kiitospäivästä. 

Askarreltiin kalkkunataulu. Harjoiteltiin ja 

esitettiin näytelmä ”Nauriinnosto.” 

 

6. krt Teema: Luistelutapahtuma 

 Koko perheen luistelutapahtuma 

 jäähallissa.  

 

 

7. krt Teema: Kekri 

Alkupiirissä kerrottiin kekristä, vuoden 

suurimmasta juhlasta. Löysimme monia 



yhteyksiä Halloweeniin. Kävimme läpi 

Halloweeniin liittyviä sanoja suomeksi: 

noita, velho ja haamu synonyymeineen; 

luuranko, kurpitsalyhty, pääkallo 

esimerkkeinä yhdyssanoista. Kim-leikki 

näillä sanoilla. Hanna-Hutilus kuuli 

runon ”Luuranko Lenni.” Välipalalla 

pidimme nyyttikestit ja kuuntelimme 

musiikkia. Askartelimme 

käsinukkehaamut (pienimmät nitoen ja 

isommat ommellen). Varo haamuja -

vuorokeskustelu luettiin useampaan 

kertaan. Oppilaat saivat olla eri 

rooleissa. Näyteltiin keskustelua. 

Lopuksi tehtiin Sieppo-lehdessä ollut 

”Hurjia hirviöitä” keksi kanssani -

aukkotehtävä.  

 

8. krt Teema: Kirjoittaen taitavaksi 

Alkupiirissä motivoitiin oppilaat 

kirjoituskertaan. Harjoittelimme 

kirjoittamaan kaksoiskonsonattisanoja, 

yhdyssanoja sekä äng-äännettä. Pienille 

oppilaille oli omia ”kirjallisia” tehtäviä. 

 

9. krt Teema: Joulumyyjäistalkoot eli 

 piparkakkujen ja torttujen leivontaa. 

 

10. krt Teema: Talvi 

Alkupiirissä innostimme oppilaita 

toimintatuokiolla ajattelemaan 

suomalaisen talven sanastoa. 

Puhuimme ja luimme talvesta. 

Näytelmänä oli tuttu klassikko 

”Pakkanen ja jänis.” Askartelimme 

talvimaiseman. Harjoittelimme 

joulujuhlarunoa ja lauluja.  

 

11. krt Teema:  Suomi ja 

 itsenäisyyspäivänvastaanotto  

Esiintyminen Vancouverin suomalaisten 

 itsenäisyyspäivänjuhlassa.  

 

12. krt  Teema: Joulu   

Alkupiirissä esittelimme Hanna-

Hutiluksen runopussin avulla aiheen 

joulu. Puhuimme joulunvalmisteluista ja 

luimme joulutarinoita. Askartelimme 

poronsarvet joulujuhlaesitystä varten. 

Valmistimme joulukortit vanhemmille. 

Kenraaliharjoitus juhlaa varten.  

  

13. krt Teema: Joulujuhla 

 Koko perheen joulujuhla suomalaisella 

 palvelutalolla.  

 

 

 


