Suomi-koulut esittelyssä:

Terveisiä Hanian Suomikoulusta!
Suomi‐koulumme läntisellä Kreetalla, Haniassa, täytti viime vuonna 20 vuotta. Koulu on perustettu
aikanaan tukemaan Hanian alueen suomalais‐kreikkalaisten perheiden lasten suomen kielen taitoa sekä
ylläpitämään suomalaisia perinteitä, ja se jatkaa tehtäväänsä edelleen. Ilman äitejä ja isiä, joille heidän
lastensa suomen kielen taito on tärkeää, tuskin näin pitkälle olisi tultu. Eikä saa unohtaa tietenkään eri
opettajien panosta, hehän ovat vuosien varrella pitäneet huolen itse koulun pyörittämisestä.
Koulumme toimii jo kolmatta lukuvuotta hanialaisen yksityiskoulun, Mavromatakis Miteran, loistavissa
tiloissa, joissa jokaiselle ryhmälle on oma luokkahuone sekä monipuolinen piha‐alue välituntia varten.
Tunnit pidetään lauantaisin, jonka on vuosien varrella todettu olevan kuitenkin se paras päivä Suomi‐
koulun tuntien pitoa varten. Lukuvuonna 2014‐2015 koulun toiminnassa on mukana 14 oppilasta ja
kolme opettajaa.
Suomikoulupäivän aloittavat
alle kouluikäiset, jotka viime
syksynä jättivät äidit kotiin ja
tulevat kuin isot koululaiset
konsanaan yksin tunnille
suomen kielellä laulamaan ja
loruilemaan sekä erilaisia
asioita pohtimaan. Ryhmän
vahvistuksena oli
syyslukukaudella myös
isompia oppilaita.
Pienten lopetettua tuntinsa on peruskoululaisten vuoro. Vuosien saatossa tasoerot erityisesti ryhmien
sisällä ovat tasaantuneet mikä helpottaa opetusta huomattavasti .
Tämänhetkiset vanhimmat oppilaat olivat koulumme ensimmäisiä vauvaklubilaisia, jotka aloittivat
suomikoulutaipaleensa vauvaikäisinä 1990‐luvun loppupuolella. Itse asiassa melkein kaikki nykyiset
oppilaat ovat tulleet Suomi‐koulumme toimintaan mukaan alle 3‐vuotiaina äitiensä kanssa äiti‐
lapsiryhmän kautta. Siksi toimivaa äiti‐lapsiryhmää on pidetty koulun tulevaisuuden kannalta erittäin
tärkeänä ja siihen on panostettu, vaikka alle 3‐vuotiaat evät ole kuuluneet Suomi‐kouluille myönnetyn
valtionavustuksen piiriin.

Viikkotunteja peruskoululaisilla on kaksi, joista ensimmäisellä tunnilla keskitytään suomen kieleen.
Toisella tunnilla peruskoulu 1 perehtyy luonto‐ ja ympäristöoppiin ja peruskoulu 2 ja 3 Suomen
historiaan. Tavallisten oppituntien lisäksi koululla on vuosittain erilaisia Suomeen ja suomalaisuuteen
liittyviä projekteja, jotka tarjoavat toisenlaista toimintaa viikoittaisten oppituntien vastapainoksi.
Oppilaat ovat osallistuneet mm. huovutus‐ ja puukäsityökurssille, opetelleet sählyä ja suomalaisia
pihaleikkejä, musisoineet musapajassa sekä tutustuneet Suomen historiaan kuvataiteen kautta.
Tänä lukuvuonna koulussa jatkuu lukupiiriprojekti kirjastokassi‐menetelmällä. Oppilaita kannustetaan
lukemaan suomenkielisiä kirjoja, sillä lukeminen on yksi parhaimpia tapoja kehittää kielitaitoa. Oppilailla
on omat kirjastokortit, ja kirjakassin hoitajina toimivat isoimmat oppilaat.

Koulumme kannatusyhdistyksen johtokuntaan kuuluvat kaikkien lasten vanhemmat ja opettajat. Lisäksi
koulullamme on useita kannatusjäseniä, jotka vuosittaisella kannatusjäsenmaksulla edistävät koulumme
toimintaa taloudellisesti.
Hanian Suomi‐koulu vietti 20‐vuotisjuhlaansa yhdessä Hanian Suomalaiset Ry:n kanssa 29.11.2014
jouluisella juhlaillallisella. Lasten ja aikuisten valmistaman monipuolisen ohjelman lisäksi jaettiin Suomi‐
koulujen Suomi‐koulujen tuki ry:n Lukupiiriin osallistuneille oppilaille kirjapalkintoja ja kunniakirjoja.
Lisäksi Suomi‐Seura muisti opettajia pitkäaikaisesta Suomi‐koulun hyväksi tehdystä työstä.
Vaan miten pitää nuoret kiinni suomikoulutoiminnassa? Syntyykö Hanian seudulle uusia mahdollisia
pikkukoululaisia, joiden vanhemmat haluavat panostaa lastensa suomen kielen taitoon? Haasteita riittää
varmasti tulevaisuudessakin pienellä Hanian Suomi‐koululla aurinkoisella Kreetalla!
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