Suomi-koulut esittelyssä:

Münchenin Suomi-koulu
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‐vuotias Münchenin koulu on yksi maailman suurimmista Suomi‐

kouluista. Yli sadan oppilaan kouluja löytyy maailmasta vain
viitisen kappaletta. Münchenissä on noin 140 lasta ja 12
opettajaa.

Kielikoulu on tarkoitettu lähinnä lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista toinen on
suomalainen ja Saksassa asuvien suomalaisperheiden lapsille. Münchenin Suomi‐koulussa
lapsien suomen kielen taso voi olla yksittäisessä ryhmässä hyvinkin erilainen, mikä vaatii
paljon opettajilta. Pikkulasten ryhmissä suomen kieltä vaalitaan laulujen ja riimileikkien
avulla, isompien lasten ryhmissä keskitytään vahvistamaan suomen kielen lukemista ja
kirjoittamista. Suomen kielen kaksoiskonsonantit ja –vokaalit eivät olekaan mikään helppo
juttu lapselle, joka ei välttämättä suomen kieltä joka päivä kuule! Nuorisoryhmä kokoontuu
vaativien saksalaisten koulupäivien takia viikonloppuisin. Yleensä nuoret ovat jo niin syvälle
integroituneet saksalaiseen yhteiskuntaan, että suomen kielen kadottaminen on todellinen
uhka. Motivaatiota suomen kielen taidon ylläpitämiseen yritetään löytää nuorten kanssa
yhdessä.
Juhlat ovat olennainen osa Suomi‐
koulun toimintaa. Tärkein taitaa
olla joulujuhla, jossa lapset saavat
joulupaketin ja äidit ovat huhkineet
melkoisen herkkupöydän
tarjottavaksi. Lisäksi Suomi‐koulu
järjestää yhdessä Münchenin
suomalaisen seurakunnan kanssa
joulumyyjäiset, jossa
suomimammojen
vapaaehtoispanostus on mahtava.
Ei ihme, että joulumyyjäisen suosio
on taattu – sen verran maittavia korvapuusteja ja karjalanpiirakoita mammat leipovat.

Saksalaisen säväyksen Suomi‐koulun juhliin antaa Fasching eli keskieurooppalainen
karnevaaliaika. Laskiaisen vietto eroaa sen verran Suomesta, että olemme ottaneet
saksalaisen tavan käyttöön naamiaisasuineen. Mäenlasku ei nimittäin lumen puutteen
vuoksi joka vuosi Münchenissä onnistuisi. Vapun juhlinta Suomi‐koulussa on hillitympää kuin
Suomessa eikä juhannusta juhlita oikeastaan ollenkaan. Kesäjuhlaa vietetään heinäkuussa ja
sinne lapset yleensä valmistavat esityksen. Erilaiset juhlat otetaan huomioon opetuksessa ja

niiden ympärille rakennetaan teemoja. Suomalaisista juhlista ja tavoista kertominen on
olennainen osa kulttuurin opetusta. Tottahan lasten täytyy oppia, että laskiaisena syödään
hernesoppaa ja vappuna tippaleipää!
Musiikki on aina ollut
tärkeä osa Münchenin
Suomi‐koulua.
Suomalaisia lauluja
lauletaan kaikissa
ryhmissä ja juhlissa
esitetään tansseja.
Kanteleen soiton
opetus on kuitenkin
melko ainutlaatuista
Suomi‐kouluissa ja
maailmanlaajuisesti
München on yksi niistä
harvoista kouluista,
joissa sitä on pystytty tarjoamaan. Suomi‐koulussa harjoittelee myös mummojen ja
mammojen kuoro Kiireminnat, joka esiintyy Münchenin suomalaisissa tapahtumissa monta
kertaa vuodessa.
Suomi‐koulun vuoden kohokohta on toukokuussa järjestettävä vauhtileiri, joka kerää kaikki
kouluikäiset lapset yhteen yhdeksi viikonlopuksi. Kutsu lähetetään kaikille Etelä‐Saksan
Suomi‐kouluille, vaikka enimmäkseen lapsia Münchenin Suomi‐koulusta leirillä onkin.
Ohjelma teko 50 lapselle ja ohjaajien löytäminen on melkoinen vapaaehtoisponnistus.
Perinne leirillämme on ollut pesäpallon pelaaminen!
Vapaaehtoistyötä ‐ sitä Suomi‐koulujen pyöritys on. Münchenin suomalais‐yhteisö kokee
suomen kielen taidon ja kulttuurin siirtämisen seuraavalle sukupolvelle tärkeänä, joten
täältä Suomi‐koulu ei ainakaan katoa pitkään aikaan. Siitä kertoo jo sekin, että nykyisin
paikalle saavutaan jopa kolmannessa sukupolvessa!
Lisää tietoa nettisivuiltamme
www.suomikoulu‐muenchen.com

Kuvassa koulun johtokunta
ja opettajat

