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St Albansin suomikoulun 30-vuotinen koulutaival
St Albansin suomikoulu juhlii 30. toimintavuottaan. St Albans on vanha markkina- ja
katedraalikaupunki, Lontoosta noin 30 km
pohjoiseen - päätynyt nykyisin Lontoon satelliittikaupungiksi. Rooman vallan aikaan paikka
oli nimeltään Verulamium, ja se oli Londiniumiakin vilkkaampi.
Suomalaisia alueelle veti aikoinaan sairaanhoidon oppilaitos, jonka opiskelijoita tänne jäi.
Omien lasten suomalaisen identiteetin - kielen
ja kulttuurin - turvaaminen oli nuorille äideille
tärkeä. Etelä-Lontoossa toimintansa aloittanut
Lontoon suomalainen lauantaikoulu oli hankalan matkan päässä. Tomerat naiset perustivat
St Albansiin oman.
Koulumme on aina ollut Ison-Britannian isoinpia: oppilasmäärä on ollut sadan molemmin
puolin alusta asti. Ensimmäiselle koulukerralle
leivottu kakku jaettiin hyvin moneen osaan! Jo
toiselle kouluvuodelle perustajaäidit löysivät
tarpeeksi isot tilat, joissa olemme edelleen.
Käytössämme on ison Marlborough-yläkoulun
erillinen Pascal-rakennus ja siellä myös oma
tavaroiden säilytyskomero.

Komero, innostuneiden toimijoiden kera, on
mahdollistanut suomikoululle monipuolisen
suomikirjaston ja -kaupan; myös suomikahvia ja -pullaa on koululta saanut alusta asti.
Joulumyyjäiset ovat komeimmat Thamesistä pohjoiseen, ja joululaulutkin on laulettu
suomeksi läheisessä St Stephenin keskiaikaisessa kirkossa noin kaikki 30 vuotta. Koulu
on järjestänyt monet kerrat Brittein saarten
pesäpalloturnaukset, joissa lähetystö ja kirkko
täyssuomalaisjoukkueineen ovat olleet omassa lajissaan. Yhteistyö lähetystön kanssa on
tehnyt koulustamme yhden Suomen vaalien
ennakkoäänestyspaikoista.
Paikallisesti olemme rekisteröitynyt hyväntekeväisyysjärjestö. Ennen nykyistä lamaa
olimme onnistuneet luomaan erittäin hyvät
suhteet myös oman kreivikuntamme muihin
kielikouluihin. Kunta tuki toimintaamme edullisella toimintapaikalla ja koulutuksella. Viimeisen parin vuoden aikana tuki on loppunut:
yhteistyötä kunnan kanssa ei ole ja yhteydenpito toisiin kielikouluihin on hiipuvaa. Lama on
pelottava suomikoulullekin.

Meillä on opetusryhmät joka vuosiluokalle
sekä aikuisten ja vauvojen ryhmät. Aikuisten
ryhmät ovat tärkeitä, sillä ei-suomalaisen vanhemman mukanaolo koululla motivoi lapsen
oppimista ja kannustaa erikielisen kulttuurin
arvostamiseen. Alle kolmivuotiaiden ja heidän
vanhempiensa ryhmä on tärkein kaikista, sillä
siellä voimme neuvoa monikieliseen kulttuuriin ja kieleen ohjaamiseen. Nuori perhe hyötyy
eniten rinnakkaistuesta ja saa alkeet kodin tärkeyteen kulttuurin ja kielitaidon kasvattajana.

Jokainen opettaja on melko itsenäinen toiminnassaan, eikä meillä käy muita tarkastajia kuin
keskinäinen palaveeraaminen ja vanhempien
palaute. Monelle opettajalle suomikoululla
toimiminen on ollut ponnahduslauta opettajan
tai muun kouluttajan uraan tai jopa kielitieteilijäksi. Usea jo muualla opettajana toimiva
nauttii suomikoulun vapaudesta ja vastuusta,
mahdollisuudesta kokeilla ja ideoida. Tällä hetkellä etsimme uusia opettajia.
Opettajien pysyvyys on kuitenkin yksi koulumme rikkauksista. Meillä on kivaa, ja ehkä
Lontoon hektisen elämän ulkopuolella asuminen on juurruttanut monet tänne pidemmäksi
ajaksi. Alun suomikouluäidit käyvät vieläkin
kahvilla ja ostoksilla, ja onpa jo oppilaina entisten oppilaiden lapsia. Kotiäitejä on entistä
vähemmän, joten vapaaehtoisuuten pohjautuvan koulun toiminnan täytyy pysyä erityisen motivoivana, hauskana ja antavana sen
kaikille tekijöille – kahvin keittäjästä koulun
johtajaan ja kirjastonhoitajasta jokaiseen oppilaaseen. Tervetuloa mukaan!
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Suomikoulun tehtävä onkin nimenomaan
tukea kotona tapahtuvaa oppimista. Kotien
tarpeet, tilanteet ja mahdollisuudet ovat hyvin
moninaiset, joten suomikoulu pyrkii mukautumaan eri haasteisiin. Jaamme lapsiryhmät
iän, ei kielitaidon, mukaan. Samalla luokalla on
usein sekä miltei ummikko että suomea sujuvasti puhuva oppilas. Jokaista suomikoululaista yhdistää henkilökohtainen linkki Suomeen
– ja ikä. Kouluajan punaisena lankana on
kulkenut Otavan Hauska Matka -oppimissarja henkilöineen ja seikkailuineen. Ylemmillä
luokilla aihepiirit ovat nousseet näistä.

Linkki 30-vuotisjuhlajulkaisuun
http://documents.pageflip-flap.com/JlhEGLrBRibl4e0Bcap0v#.VkSLdcpVoW0=&p=0

