
1

Me ja meidän Suomi-koulu
Suomi-koulut maailmalla kuusi vuosikymmentä

Helena Korpela

Me ja meidän 
Suomi-koulu

Suomi-koulut kokoavat yhteen suomalaistaustaisia lapsia ja aikuisia ympäri 
maailman. Suomi-koulujen yhteisöille suomen kieli ja suomalainen kulttuuri 
ovat sydämen asia. Kouluja on syntynyt kuuden vuosikymmenen aikana noin 
parisataa kaikkiin maanosiin, ja tällä hetkellä aktiivisia kouluja on noin 140. 
Kouluissa opiskelee, musisoi, laulaa, leikkii, näyttelee ja tekee monenmoista 
muuta noin 4300 lasta ja nuorta. Aikuisten yhteisö koostuu opettajista, 
johtokuntien aktiiveista, äideistä, isistä, mummoista ja vaareista… 
Tervetuloa Suomi-kouluun! HELENA KORPELA • M

E JA M
EIDÄN SUOM

I-KOULU

SUOMI-KOULUJEN TUKI RY

ISBN 978-951-9062-88-4

Kannen suunnittelu Mika Launis

Julkaisija



2

Helena Korpela: Me ja meidän Suomi-koulu. Suomi-koulut maailmalla kuusi vuosikymmentä
Kannen kuva: Mika Launis

ISBN 978-951-9062-88-4

Suomi-koulujen tuki ry. 2017

Julkaisu ja taitto: Laatusana Oy



3

Me ja meidän Suomi-koulu
Suomi-koulut maailmalla kuusi vuosikymmentä

Helena Korpela

Suomi-koulujen tuki ry



4



5

Sisällys

Lukijalle ........................................................................................................................  8
Tukea kielen ja kulttuurin opetukselle ....................................................................  11

Kysely Suomi-koulujen historiasta  

Vastaukset ja vastaajat ...............................................................................................  19
Ympäröivän yhteiskunnan suhde äidinkielen käyttöön, monikielisyys .............  20
Suomalaiset yhteisöt koulujen takana ja tukena ....................................................  22
Suomi-koulujen toiminnan tavoitteet ...................................................................... 23
Koulujen opettajat ......................................................................................................  24
Koulujen perustaminen .............................................................................................  25 
Toiminnan käynnistämisen haasteet .......................................................................  27
Oppilasryhmät ............................................................................................................  28
Yhteistyö eri tahojen kanssa .....................................................................................  29
Yhteistyö Suomessa toimivien järjestöjen ja yritysten kanssa ..............................  31
Koulujen talous  ..........................................................................................................  32
Oppimateriaalit  .........................................................................................................  33
Monenlaista toimintaa ............................................................................................... 34 
Suomi-koulujen kirjastot ovat kulttuuriteko ..........................................................  34 
Opetussuunnitelmat ja toimintasuunnitelmat .......................................................  35
Koulutus opettajille ja johtokunnan jäsenille sekä vanhempien tilaisuudet ......  36 
Yhteistyö alueen muiden Suomi-koulujen kanssa .................................................  37
Koulujen toiminnan jatko .........................................................................................  37 
Muuttuvat ajat, muuttuvat haasteet .......................................................................... 38 

Suomi-koulujen historiaa 1950-luvun lopulta nykypäivään 

1950-luvun loppu ja 1960-luku: ensimmäiset suomen kielen koulut 
– vanhan siirtolaisuuden perintö, uudet tulijat ......................................................  43
Pohjois-Amerikan suomalaisuuden pitkät juuret  .................................................  43
Ensimmäiset koulut Waukeganiin ja Torontoon ...................................................  44
New York, Thunder Bay ja Sudbury seuraavat .......................................................  46
     Thunder Bayn Suomen Kielen Koulu .................................................................  48 

1970-luku: Eurooppa syttyy Suomi-kouluille .........................................................  53 
Suomalainen siirtolaisuus Eurooppaan 1970-luvulla ............................................  54 
Lontoon Suomalaisesta Lauantaikoulusta Suomi-kouluviesti lähtee eteenpäin . 55
Suomen valtio ryhtyy tukemaan Suomi-kouluja – valtava merkitys kouluille ..  57 
Toinen koulu Isoon-Britanniaan ja sitten Keski-Eurooppaan 
– mutta koulu myös Afrikkaan .................................................................................  58 



6

     Cambridgen suomalainen lauantaikoulu ..............................................................  60
     Pariisin Suomi-koulu ...............................................................................................  63
     Frankfurtin Suomalainen Kouluyhdistys ry .........................................................  78
     Düsseldorfin suomalainen kielikoulu ....................................................................  89
     Hampurin suomalainen koulu ...............................................................................  95 
     Suomi-koulu München ...........................................................................................  97 
     Bristolin suomalainen lauantaikoulu ...................................................................  102
     Nürnbergin suomalainen kielikoulu ....................................................................  106
     Montrealin Suomen Kielen Koulu .......................................................................  108 

1980-luku: Suomi-kouluja viiteen maanosaan .......................................................... 117 
Opettajien koulutustilaisuudet ja maailmankonferenssit 1985 ja 1989 (–1999) .. 117  
Suomalainen siirtolaisuus eri maanosissa ja uudet koulut ...................................... 117
    Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu ............................................................ 129 
     Zürichin Suomi-koulu ............................................................................................ 134
     Bernin Suomi-koulu ...............................................................................................  137
     Rodoksen Suomi-koulu .......................................................................................... 139
     Sydneyn Suomi-koulu ............................................................................................  144
     St Albansin Suomi-koulu ....................................................................................... 148 
     SV-Suomi-koulu (Piilaakson Suomi-koulu) ........................................................ 155
     Kielin suomalainen kielikoulu ............................................................................... 162
     Lausannen Suomi-koulu ......................................................................................... 163
     Baselin Suomi-koulu ............................................................................................... 174

1990-luku: Suomi-kouluja perustetaan eri puolilla maailmaa ja 
keskinäiset yhteydet lisääntyvät .................................................................................. 179
Opettajien maailmankonferenssit 1992–1999 ja kartoitus Suomi-kouluista ........ 181
Suomi-koulujen opettajien lehti, Suoma, 1992–1996 .............................................. 182
Uusia Suomi-kouluja 1990-luvulla ............................................................................. 183
     Santiagon Suomi-koulu ........................................................................................... 190
     St. Gallenin Suomi-koulu ........................................................................................ 192
     Winterthurin Suomi-koulu ..................................................................................... 196
     Konstanzin Suomi-koulu ........................................................................................ 198
     Hanian Suomi-koulu ................................................................................................ 202
     Pireuksen Suomi-koulu (Ateenan seudun Suomi-koulu) ................................... 207
     Seattlen Suomi Koulu ............................................................................................... 210
     Pekingin Suomi-koulu ............................................................................................. 214
     Dubain Suomi-koulu ............................................................................................... 222
     Rethimnonin Suomi-koulu...................................................................................... 233

2000-luku: koulujen toiminta vakiintuu, koulut saavat oman järjestön ................. 237
Suomi-koulujen tukeminen Opetushallitukselle ja toimintaedellytysten kartoitus . 239
Suomi-koulujen tuki ry perustetaan ........................................................................... 240      



7

Eurooppaan mahtuu vielä monta koulua, ja maailmalla on tilaa .............................. 241      
     Ulmin suomalainen kielikoulu ................................................................................. 249
     Budapestin Suomi-koulu ........................................................................................... 253
     Shanghain Suomi-koulu ............................................................................................ 261          
     Zugin Suomi-koulu .................................................................................................... 264
     Glasgow’n Suomi-koulu ............................................................................................ 266
     Brisbanen Suomi-koulu ............................................................................................ 272

2010-luku: uusia kouluja, uusia maita 
– Suomi-kouluille opetussuunnitelmasuositus ...........................................................  278
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus valmistuu ............................................  279
Yhä edelleen uusia kouluja ............................................................................................  270
     Abu Dhabin Suomi-koulu ........................................................................................  285
     Cardiffin Suomi-koulu ..............................................................................................  291
     Suzhoun Suomi-koulu ..............................................................................................  297
     Bergenin Suomi-koulu .............................................................................................  300
     Suomi-koulu Amsterdam ........................................................................................  304
     Hanoin Suomi-koulu ................................................................................................  307
     Suomi-koulu Brasilia ................................................................................................  309
     Hargeisan Suomi-koulu ............................................................................................  310
     Addis Abeban Suomi-koulu ..................................................................................... 312

Puheenvuorot
     Helena Priha: Vain byrokraatin muistelmia, lämmöllä! ........................................  314
     Annikki Häkkilä: Mitkä Suomi-koulut? ..................................................................  319
     Paula Mattila: Suomi-koulut osana Opetushallituksen kansainvälisiä 
     tehtäviä: vakiintunutta mutta ei sittenkään virallista ............................................. 321     
     Paula Selenius: Lähes 30 vuotta yhdessä Suomi-koulujen kanssa .......................... 326
     Maarit Hyvärinen: Neuvonantaja ja kirstunvartija ................................................ 329
     Katri Yli-Viikari: Kesälukioseura yhteisellä asialla Suomi-koulujen kanssa ........ 332
     Maila Eichhorn: Kaikessa mukana Suomi-koulutyössä ..........................................335
Lähteet ............................................................................................................................. 336
Lähteet ............................................................................................................................. 342
Indeksi ............................................................................................................................... 345



8

Lukijalle
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen laadinnan yhteydessä vuosina 
2013–2015 nousi usein keskusteluun tarve koota tietoja Suomi-koulujen pit-
kästä historiasta. Perustiedot koulujen historiasta vuoteen 2005 olivat jo Maila 
Eichhornin Suomi-koulujen toiminnan kehittämisen perusjärkäleessä Aapiskuk-
koa ja Aku Ankkaa. Suomi-koulujen toimintaedellytyksen kartoitus vuodelta 2006. 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä päätettiin Suomi-koulujen tuki 
ry:ssä toimia, jotta Suomi-koulut saisivat arvoisensa paikan osana vuoden juh-
lintaa. Yhdistyksessä sovittiin aiempien tietojen päivittämisestä ja koulujen sup-
pean historian tuottamisesta nopealla aikataululla juhlavuoden kesäksi 2017, 
jolloin koulut voisivat opettajien kesäkoulutuksen yhteydessä osallistua koulu-
jen varmasti omakseen tunteman juhlavuoden Yhdessä-teeman käsittelyyn. 

Keväällä 2016 Suomi-kouluille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin vastaa-
maan koulujen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuuden näkymiä käsitteleviin 
kysymyksiin. Kysely toteutettiin webropol-pohjaisena. Se lähetettiin kaikkiin 
kouluihin, jotka olivat Suomi-Seuran ylläpitämässä valtionavustusta saanei-
den koulujen osoitteistossa lukuvuonna 2015–2016. Tämän lisäksi kysely lä-
hetettiin Suomi-koulujen tuki ry:n kautta kaikille sen jäsenkouluille. Kysely 
oli avoinna toukokuusta 2016 huhtikuuhun 2017 saakka. Kyselystä muistu-
tettiin kesän opettajienkoulutuksessa ja syksyllä 2016 vielä muutamaan ot-
teeseen. Vastauksia varsin laajaan kyselyyn tuli hiukan yli 40 koululta, mutta 
osa vastauksista oli hyvin suppeita. Kattava vastaus saatiin noin 30 %:sta toi-
minnassa olevista noin 140 koulusta. Kyselyä on täydennetty haastatteluin, 
kouluilta suoraan saaduilla tiedoilla sekä selvitetty koulujen internetsivuilta 
ja Suomi-Seuran kokoamista valtionavustuskoulujen toimintakertomuksista. 

Tuloksia kootessa kävi ilmeiseksi, että monien koulujen vastaukset olivat 
seikkaperäisiä, sisällöltään rikkaita ja käsittelivät persoonallisesti koulun pe-
rustamista, toimintaa ja merkitystä. Vastaajat olivat paneutuneet usein hyvin 
perusteellisesti käytössä olleisiin materiaaleihin, omiin ja yhteisiin muistoi-
hin. Jokaisen vastanneen koulun kertomus ansaitsi tulla toimitetuksi omaksi 
tarinakseen, ei vain osaksi julkaisun pohja-aineistoa. Tästä syystä keskeistä 
ainesta tässä kirjassa ovat 45 koulun hurmaavat omat tarinat vaiheistaan, toi-
mijoistaan ja toiminnastaan sekä useiden koulujen hiukan suppeammat ker-
tomukset tekstin sisällä. Koulut ovat erilaisia, niin ovat nämä tarinatkin. Ne 
kertovat sekä samoja että erilaisia asioita koulujen syntymisestä, toimijoiden 
ja yhteisöjen merkityksestä, koulujen iloista, toiveista ja haasteista. Jokainen 
tarina on kuitenkin ainutlaatuinen ja sellaisena merkityksellinen, toimipa 
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koulu mangopuun alla, hiekka-aavikolla tai keskellä suurkaupunkia. 
Tässä kirjassa suuri osa niistä kouluista, jotka eivät vastanneet kyselyyn, 

jää vain lyhyelle maininnalle. Kaikkien koulujen historian kattavaa läpikäyn-
tiä ei ollut tässä yhteydessä mahdollista toteuttaa. Kuitenkin mukaan on py-
ritty saamaan tietoja mahdollisimman monesta nyt toimivasta tai jossakin 
vaiheessa toimineesta koulusta. Tiedot eivät ole kattavia eivätkä tarkkoja 
kaikkien osalta; esimerkiksi useista kouluista on tietoa aikaisemmasta toi-
minnasta, mutta tiedot eivät ole säilyneet uusille toimijoille, kun koulua on 
ryhdytty perustamaan uudelleen. Ajantasainen tieto koulujen toiminnasta on 
vuosittain saatavilla niistä kouluista, jotka hakevat valtionavustusta toimin-
taansa, mutta tieto ilman avustusta toimivista, toiminnan keskeyttäneistä tai 
lopettaneista kouluista on hajanaista ja satunnaista. Tarvetta olisikin saada 
ylläpidettyä mahdollisimman laajaa, päivittyvää luetteloa kaikista kouluista. 

Tuleville tutkijoille jää tehtäväksi kattavan Suomi-koulujen historian kir-
joittaminen. Tarvetta on myös mm. Maila Eichhornin toteuttaman koulujen 
toimintaedellytysten kartoittamisen uusimiselle ja koulujen nykyisten ja tule-
vaisuuden tarpeiden uudelle tarkastelulle. Suomi-koulujen tuki ry:n mittava 
toiminta koulujen työn kehittämiseksi ansaitsee myös laajemman tarkastelun.

Suomalaisen siirtolaisuuden kuvaus tässä julkaisussa tukeutuu pääosin 
Siirtolaisuusinstituutin julkaisemaan Suomalaisen siirtolaisuuden historiaan 
1–6. Maila Eichhornin vuonna 2006 toimittama Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa 
-selvitys on ollut tärkeä perusta koulujen historian ja valtionhallinnon toi-
menpiteiden selvittämisessä. 

Suomi-koulujen historia kertoo omalta osaltaan meidän suomalaisten 
historiaa kotimaata kaukaisemmasta perspektiivistä. Olemme lähteneet, 
koonneet voimamme yhteen, tukeneet toisiamme, riidelleet keskenämme, 
sopineet, palanneet, saaneet rikkaudeksemme myös toisia kotimaita, kieliä ja 
kulttuureita. Vanha perintö elää muuttuvana edelleen, ja samalla uudenlaiset 
suomikoululaisten sukupolvet ovat astumassa esiin.  

Toivottavasti tämä kirja innostaa Suomi-kouluja kokoamaan, tallentamaan 
ja kirjoittamaan omaa historiaansa. Monella koululla on tänäkin vuonna juh-
lavuosi, jota juhlitaan yhdessä satavuotiaan Suomen kanssa. 

Suomi-koulujen opettajien 1990-luvulla julkaistulle lehdelle oli nimieh-
dotus Tulisielut, vaikka tätä nimeä sille ei annettu. Suomi-kouluilla on ollut 
poikkeuksellinen onni saada opettajiksi ja toimijoiksi juuri tällaisia tulisielu-
ja, kuten Anneli Ylänkö, Hannele Branch ja Maila Eichhorn. Suomalaisessa 
virkamiehistössä kouluilla on myös ollut harvinaisen hyvä herraonni – tässä 
tapauksessa ehkä paremminkin rouvaonni – kun koulut ovat kohdanneet 
lämminsydämisiä hallinnon virkamiehiä Kalervo Siikalasta ja Raija Kallisesta 
alkaen. Kuitenkin tämä kirja on omistettu ennen muuta kaikille Suomi-kou-
lujen valloittaville oppilaille ja aikuisille uurastajille: opettajille, johtokunnan 
puurtajille, kirjastojen väsymättömille hoitajille, kahviloiden voileipien teki-
jöille, vauvamuskareiden laulattajille. 
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Kiitän 
koulujen opettajia, johtokuntien jäseniä ja muita toimijoita, jotka ovat teh-
neet valtavan työn etsiessään arkistojen kätköistä dokumentteja ja kuvia, 
muistellessaan ja pohtiessaan koulujen toimintaa, 
St Albansin Suomi-koulun väkeä, joiden kanssa sain viettää iki-ihanan lau-
antaipäivän Suomi-koulun vilinässä ja kauniissa St Albansin kaupungissa,
Suomi-koulujen tuki ry:tä, joka on mahdollistanut kirjan julkaisun, 
Opetushallitusta tuesta kirjan teossa ja julkaisemisessa, 
Siirtolaisuusinstituuttia tuesta arkistojen penkomisessa ja lupauksesta ot-
taa jatkossakin säilyttääkseen Suomi-koulujen dokumentteja sähköisessä 
muodossa,
Suomen tietokirjailijat ry:tä tuesta kirjan kirjoittamiselle,
Suomi-Seuraa ja erityisesti Maarit Hyväristä, joka aina yhtä kärsivällisesti 
ja ystävällisesti auttoi suurissa ja pienissä kysymyksissä, 
Äidinkielen opettajain liittoa ja siellä Anne Helttusta tiukasta mutta ym-
märtäväisestä tuesta 
ja ennen kaikkea Maila Eichhornia, joka on tämän niin kuin monen Suo-
mi-koulun toimintaa eteenpäin vieneen hankkeen sielu. 

Vantaalla 19.6.2017
Helena Korpela

Suomi-Seura ry valitsi Suomi-
koulut Vuoden ulkosuoma-
lainen 2017 -tunnustuksen 
saajaksi. Vuoden ulkosuoma-
lainen 2017 -kunniakirjan luo-
vutti Kultarannassa 15.6.2017 
rouva Jenni Haukio, ja sen vas-
taanotti Suomi-koulujen puo-
lesta Firenzen Suomi-koulun 
opettaja, Ulkosuomalaisparla-
mentin Etelä-Euroopan, Af-
rikan ja Lähi-idän varapuhe-
mies Katia Brunetto. Keskellä 
Suomi-Seuran puheenjohtaja 
Jarmo Virmavirta. 
Kuva: Matti Porre/Tasavallan 
presidentin kanslia
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Tukea kielen ja kulttuurin opetukselle   

Pohjoismaat ovat pitkään tukeneet oman kielensä ja kulttuurinsa opetusta 
muualla asuville pohjoismaalaistaustaisille lapsille ja nuorille. Samoin maat 
ovat ylläpitäneet omien vähemmistöjensä kielten ja kulttuurien opetusta. 
Erityisesti Suomen ja Ruotsin lähtökohdat ja toimintaperiaatteet ovat olleet 
varsin samanlaiset, ja tuloksena ovat olleet elinvoimaiset järjestelmät vähem-
mistökielten tukemiseen kotimaassa ja oman kielen opetuksen tukemiseen 
ulkomailla.

Mitä ovat Suomi-koulut?

Suomi-koulu 
• on tarkoitettu ulkomailla asuville lapsille ja nuorille, joiden vanhemmis-
ta ainakin toinen on suomalaistaustainen
• ottaa oppilaiksi 3–18-vuotiaita lapsia ja nuoria; usein toimintaa on myös 
nuoremmille ja aikuisille
• tarjoaa oppilaille vapaaehtoista, täydentävää suomen kielen ja kulttuurin 
opetusta sekä tutustumista Suomen luontoon, historiaan ja yhteiskuntaan 
• järjestää säännöllistä opetusta lukuvuoden aikana, yleensä 2–4 kertaa 
kuukaudessa noin 2 tuntia kerrallaan
• järjestää usein myös muuta toimintaa, kuten omien lehtien julkaisutoi-
mintaa, retkiä, leirejä, juhlia ja erilaisia kulttuuritilaisuuksia 
• ylläpitää usein kirjastoa, josta voi kouluaikana lainata lasten ja aikuisten 
kirjallisuutta, lehtiä ym. 
• on yhdistyksen, vanhempainneuvoston tai muun yhteisesti sovitun toi-
mielimen ylläpitämä.

Suomi-kouluilla ei ole virallista asemaa Suomen koulutusjärjestelmässä, 
mutta Suomi-koulut saavat vuosittain Suomi-Seuran välittämää valtiontukea 
toimintaansa. Tukisumma irrotetaan sopimuspohjaisesti, hakemuksia ja ku-
luraportteja vastaan valtionavustuksesta, jonka Opetushallitus myöntää tätä 
tarkoitusta varten Suomi-Seuralle. Opetushallitus valvoo avustusten käyttöä 
ja raportoi siitä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön budjetin momenttia Yleissi-
vistävä koulutus/Valtionavustukset järjestöille. Momentilta saavat rahoitus-
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ta monet muutkin toimijat, kuten Kesälukioseura, Kansanvalistusseuran Etä-
koulu Kulkuri ja Suomi-koulujen tuki ry. Opetushallitus on se viranomaistaho, 
jonka tehtävänä on jakaa momentin varat oikeudenmukaisesti kaikille valtion 
talousarviossa määritellyille edunsaajille hakemusta ja raportteja vastaan.

Opetushallituksen valtionavustus Suomi-Seuralle Suomi-koulutoimintaan 
vaihtelee vuosittain jonkin verran käytettävissä olevan kokonaismäärärahan 
ja Opetushallituksen vastaanottamien hakemusten mukaan. Suomi-Seura on 
saanut Suomi-kouluja varten laskennallisen ”perusavustuksen”, joka vuosi-
na 2011–2015 oli suuruudeltaan 450 000 €. Vuonna 2016 tämä osa valtion-
avustuksesta laski 390 000 euroon eli 13,3%, mikä johtui siitä, että eduskunta 
leikkasi koko järjestöille tulevaa määrärahaa 13,3%. 

Opetushallitus on korottanut Suomi-Seuralle myönnettävää Suomi-koulu-
jen valtionavustusta vuodesta 2011 alkaen eduskunnan osoittamalla lisämää-
rärahalla, joka on vaihdellut 150 000–230 000 € välillä. 

Suomi-koulu tai koulua ylläpitävä yhdistys voi hakea avustusta opettajien 
palkkoihin. Palkalle on määritelty euromääräinen laskennallinen tuntipalk-
ka, 22 €/oppitunti, josta avustus voi kattaa kaksi kolmasosaa. Aiemmin oli 
kalliimman ja halvemman hintaluokan maita, mutta nykyisin laskennallinen 
tuntipalkka on sama kaikissa maissa. 

Koulu voi hakea avustusta myös todellisiin vuokrakuluihin. Avustusta voi 
saada 2/3 vuokrakuluista, vuodessa kuitenkin enintään 1000 euroa (alle 50 
oppilaan koulut) tai 1300 euroa (yli 50 oppilaan koulut). Oppimateriaaleihin 
voi saada avustusta 20–30 € oppilasta kohden.

Koulut toimittavat joka vuosi Suomi-Seuralle tiliselvityksen ja sen liitteenä 
toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen; avustushakemuksen liittee-
nä toimitetaan oppilaslista ja toimintasuunnitelma.

Suomi-koulut 
• eivät siis ole perusopetusta antavia kouluja, vaan oppilaat käyvät pai-
kallista koulua tai jotakin kansainvälistä koulua 
• eivät aseta oppilaille suomen kielen kielitaitovaatimuksia, vaan oppi-
laaksi voi tulla myös vähäisellä suomen kielen taidolla; koulut saattavat 
itse määritellä vaatimuksia kielitaidolle
• ottavat oppilaaksi tai opiskelijaksi muitakin kuin valtionavustuksen 
perusteen mukaisia oppilaita; koulussa voi olla mukana ja usein onkin 
esimerkiksi vanhempi-vauvaryhmiä ja aikuisopiskelijoita; joskus koulun 
oppilaaksi pääsyyn on jonotuslista
• eivät määrittele ryhmille tarkkaa kokoa, vaan ryhmät muodostuvat jo-
kaisen koulun omista lähtökohdista
• eivät aseta oppilaiden vanhempien suomalaiselle taustalle tarkkoja vaati-
muksia – ainakin toisella vanhemmalla tulee olla suomalainen syntyperä –
ja monissa kouluissa onkin kolmannen ja neljännenkin polven suomalaisia
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• eivät määrittele opettajille kelpoisuusvaatimuksia, vaan opettajana voi 
toimia kuka tahansa ylläpitävän yhdistyksen nimeämä henkilö – opettajil-
la tosin on usein opettajan pätevyys; opettajille järjestetään Opetushallituk-
sen ja Suomi-koulujen tuki ry:n toimesta koulutusta vuosittain Suomessa, 
minkä lisäksi monet koulut järjestävät yksin tai yhdessä muiden koulujen 
kanssa koulutusta opettajille, johtokuntien jäsenille ja vanhemmille
• toimivat yleensä pääosin valtionavustuksen tuella – valtionavustuksen 
edellytyksenä on vähintään 6 oppilasta, jotka ovat avun myöntövuonna 
vähintään 3 vuotta ja enintään 18 vuotta täyttäneitä ja vähintään kolmesta 
eri perheestä – mutta avustus ei kata kaikkia kustannuksia; kouluissa on 
usein ylläpitävän yhdistyksen määrittelemiä oppilasmaksuja, ja vapaaeh-
toistyönä, esimerkiksi myyjäisillä, koulun yhteydessä toimivalla kahvilal-
la tai kaupalla hankittu rahoitus muodostaa usein suuren osan koulujen 
toiminnan rahoituksesta. 

Suomi-koulujen toiminnan kehittymisessä on ollut monenlaisia jaksoja. 
Niiden toiminta heijastaa suomalaisen siirtolaisuuden vaiheita varhaisesta 
Pohjois-Amerikkaan suuntautuneesta, pysyvästi maahan jääneiden siirto-
laisten muutosta viime vuosikymmenille tyypilliseen työkomennusmuutta-
miseen, jota leimaa asettautuminen uuteen maahan muutamaksi vuodeksi 
ja sitten usein palaaminen takaisin Suomeen. Toiseksi koulujen toimintaa 
määrittää Suomen valtionhallinnon sekä taloudellisen että koulutuksellisen 
ja pedagogisen tuen kehittyminen.

Ensimmäiset suomen kielen koulut perustettiin Yhdysvaltoihin ja Kana-
daan 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Nämä koulut toimivat aluei-
densa perinteisten suomalaisyhteisöjen tuella ilman suoranaista tukea Suo-
mesta. 1970-luvulla Suomen valtio alkoi tukea koulujen toimintaa, ja niitä 
pystyttiin perustamaan nopeassa tahdissa Eurooppaan, erityisesti Isoon-
Britanniaan ja Saksaan. 1980-luvulla koulujen perustaminen kiihtyi, nyt jo 
maailmanlaajuisesti. Samalla opettajien koulutus ja järjestäytyminen aloitet-
tiin sekä eri maissa että yhteisesti, kun järjestettiin ensimmäiset opettajien 
maailmankonferenssit. 1990-luvun lopussa Suomi-kouluja oli jo yli 100, ja ne 
toimivat kaikissa maanosissa. Koulujen järjestäytyminen kehittyi, julkaistiin 
mm. kaikkien koulujen opettajien yhteistä lehteä, Suomaa. 2000-luvulla uusi-
en koulujen perustamistahti hiukan hiljeni, mutta koulut saivat uuden, mer-
kittävän yhdyssiteen, kun vuonna 2006 perustettiin Suomi-koulujen tuki ry. 
2010-luvulla kouluja on edelleen perustettu tasaisesti, ja niiden pedagoginen 
työ sai merkittävän lisän, kun Opetushallitus hyväksyi koulujen työtä ohjaa-
maan yhteisen opetussuunnitelmasuosituksen vuonna 2015. 

Monet Suomi-koulut ovat olleet pitkäikäisiä ja sitkeitä. Vanhimmat yhtä-
jaksoisesti toimineet koulut ovat jo yli 50-vuotiaita. Jotkin koulut ovat toimi-
neet vain muutamia vuosia, jotkin lakanneet välillä, mutta aloittaneet taas 
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uudestaan. Suomi-kouluista on muodostunut eräs keskeisimmistä siteistä 
suomalaisten kesken ja tärkeitä suomalaisen kulttuurin keskuksia ulkomailla.

Lukuvuonna 2016–2017 valtionavustusta sai 136 Suomi-koulua 36 maas-
sa. Näissä kouluissa opiskeli 4347 oppilasta, joista 4300 Suomi-kouluissa ja 
47 Ruotsi-kouluissa. Valtionavustusta myönnettiin Suomi-kouluille 482 200 
euroa ja Ruotsi-kouluille niissä opiskelevien suomalaisten oppilaiden opis-
keluun 7990 euroa. Näiden koulujen lisäksi toimii monia kouluja, jotka eivät 
ole hakeneet valtionavustusta. 

Suomi-kouluja vastaavat ruotsalaiset ja norjalaiset koulut

Suomalaiset, ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset ja nuoret voivat osallis-
tua valtionavustuksen tuella Ruotsin valtion ylläpitämien Ruotsi-koulujen 
opetukseen. Lukuvuonna 2016–2017 yhdessätoista Ruotsi-koulussa kymme-
nessä maassa opiskeli 47 suomalaista oppilasta. Joissakin Suomi-kouluissa 
on ollut omia ruotsinkielisiä ryhmiä, mutta tiettävästi tällaisia ei ole toimin-
nassa tällä hetkellä. 

Suomi-kouluja suunnilleen vastaavia ruotsalaisia kouluja, tässä Ruotsi-
kouluja (Svenska skolan/Svenska skolföreningen), jotka antavat täydentävää 
opetusta ruotsin kielessä ja Ruotsi-tiedossa (kompletterande undervisning i 
svenska och om Sverige) on lähes yhtä monta kuin Suomi-kouluja, hiukan 
yli 130. Oppilaita niissä on jonkin verran vähemmän kuin Suomi-kouluissa, 
mutta oppilas- ja muut kriteerit poikkeavat hiukan Suomi-koulujen kritee-
reistä. 

Ruotsi-kouluja oli useassa maassa, erityisesti Euroopassa, ennen vastaavi-
en suomalaisten koulujen perustamista. Nykyisin koulut toimivat jokseenkin 
samoissa kaupungeissa kuin Suomi-koulutkin. Suomen ja Ruotsin valtioiden 
tukijärjestelmät ovat pääpiirteissään samat, mutta joitakin eroja on. 

Ruotsi-kouluja pyörittävät yleensä kouluyhdistykset, joita voivat perustaa 
esimerkiksi vanhemmat; tässä molempien maiden järjestelmät ovat jokseen-
kin samanlaiset. Jotta oppilas voi osallistua Ruotsin valtion tukemaan ope-
tukseen, tulee vähintään yhden oppilaan huoltajan olla Ruotsin kansalainen; 
Suomessa jommaltakummalta vanhemmalta edellytetään suomalaista syn-
typerää. Ruotsi-koulussa ruotsin kielen tulee olla kotona päivittäin käytetty 
kieli (ett levande språk i hemmet) ja oppilaan tulee hallita perustaidot kie-
lessä; Suomi-koulussa ei ole kielitaitoon kohdistuvia vaatimuksia. Molem-
missa järjestelmissä opiskelu tapahtuu oppilaan vapaa-ajalla ja kestää noin 
kaksi tuntia viikossa; Suomi-koulussa ei ole tarkasti määritelty koulutuntien 
määrää. Ikärajat ovat hiukan erilaiset: Ruotsi-koulussa valtionavustusta voi 
saada siitä kalenterivuodesta, jolloin oppilas täyttää 6 vuotta, siihen saak-
ka, kunnes hän täyttää 20 vuotta. Suomi-kouluissa vastaavat ikävuodet ovat 
3–18. Ruotsi-koulun ryhmässä tulee olla vähintään 5 oppilasta, kun Suomi-
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koulussa on oltava 6 oppilasta, jotta oppilaat ovat oikeutettuja valtionavus-
tukseen. Ruotsi-koulussa valtionavustusta voi saada opettajien palkkauk-
seen ja hyväksyttäviin opetusmateriaaleihin, Suomi-koulussa avustusta voi 
käyttää myös vuokriin. 

Opetuksen tulee Ruotsi-koulussa perustua Opetushallitusta vastaavan 
Skolverketin hyväksymään kurssisuunnitelmaan (kursplan). Ruotsin kurssi-
suunnitelma on huomattavasti Suomen Opetushallituksen hyväksymää kat-
tavaa opetussuunnitelmasuositusta suppeampi. Kurssisuunnitelmassa esite-
tään päälinjaukset eri ikäryhmien ruotsin kielen opetuksen sisällöksi. Lisäksi 
kouluilla on käytössään myös melko suppea tukiaineisto, jota koulut voivat 
käyttää muokatessaan Ruotsin perusopetuksen ruotsi (äidinkielenä)-oppiai-
neen opetusta Ruotsi-kouluille sopivaksi. Myös arviointiin on ohjeistus. 

Ulkomailla asuvat ruotsalaiset oppilaat voivat myös opiskella Etäkoulu 
Kulkuria muistuttavassa etäopiskelujärjestelmässä. Ulkomaankouluja, pe-
rusopetusta antavia kouluja, Ruotsilla on huomattavasti enemmän kuin Suo-
mella, lukuvuonna 2015–2016 yhdessätoista maassa 18 koulua, enimmäkseen 
Euroopassa. Muutamat Ruotsi-koulut toimivat näiden ulkomaankoulujen 
yhteydessä. Suomella on muutama ulkomaankoulu. 

Suomi-kouluja vastaavia Norja-kouluja on ollut jonkin verran, mutta ny-
kyisin niiden toimintaa järjestävät pääasiallisesti erilaiset uskonnolliset jär-
jestöt. Ulkomaankouluja Norjalla on useissa maissa, ja monet norjalaiset lap-
set ja nuoret opiskelevat myös Skandinaavisissa kouluissa. Norjalaiset lapset 
ja nuoret voivat opiskella täydentävää norjan kieltä ja joitakin muita aineita 
valtion tukemassa Globalskolen-verkko-opiskelujärjestelmässä, joka muis-
tuttaa Etäkoulu Kulkurin järjestelmää. Syksyllä 2016 näin opiskeli noin 1400 
oppilasta yli sadassa maassa. Norjalaiset ulkomailla asuvat lapset voivat 
myös osallistua Norjassa kolmen viikon kielen ja kulttuurin kesäkouluun, 
joka muistuttaa Kesälukioseuran järjestämiä kesäleirejä, joita Suomessa ei 
enää rahoituksen katkettua ole pystytty järjestämään.

Norjan valtio rahoittaa näin pääosin yksittäisten oppilaiden kielen opiske-
lua, Ruotsi rahoittaa yhdistysten järjestämää kielen ja kulttuurin opetusta ra-
jatusti, Suomen painopiste on laajempi: tuki opetussuunnitelmasuositukseen 
perustuvalle kielen ja kulttuurin monipuoliselle opetukselle ja toiminnalle. 
Juuri laaja-alaisuus ja joustavuus antavat Suomi-kouluille mahdollisuuden 
vahvistaa koko suomalaisen yhteisön keskinäisiä siteitä, kulttuuria ja perin-
nettä.

Tukea vähemmistöjen oman äidinkielen opetukselle 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Suomalaisessa perusopetuksessa on maassa asuvilla kieli- ja kulttuurivä-
hemmistöillä mahdollisuus saada vapaaehtoista, perusopetusta täydentävää 
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oman äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Opetusta on kaksi viikkotuntia, 
ja se tulee järjestää koulupäivän osana; opetus järjestetään koulun tiloissa, ja 
materiaalit ja opettajien palkat maksetaan valtion ja kunnan rahoituksena. 
Oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidin-
kieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame; roma-
nikieltä ja viittomakieltä voi opiskella myös äidinkielenä täydentävän ope-
tuksen lisäksi. Opetusryhmään tulee kuulua vähintään neljä oppilasta, ja he 
voivat olla esiopetuksesta, perusopetuksesta tai lukiosta. Oman äidinkielen 
opetusta järjestettiin syksyllä 2016 yhteensä 52 eri kielessä, ja opetukseen on 
hyväksytty opetussuunnitelma osana perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita 2014. Suomea tai ruotsia voi opiskella toisena kielenä kaikilla kou-
luasteilla ja myös kirjoittaa ylioppilaskokeessa suomen/ruotsin (äidinkiele-
nä) sijaan.   

Ruotsissa oman äidinkielen opetusta tarjotaan, jos kieli on oppilaan päi-
vittäinen käyttökieli kotona ja oppilaalla on perustaidot kielessä. Opetuk-
sen järjestämismahdollisuuksia on useita, mutta yleensä opetusta on kaksi 
viikkotuntia, se järjestetään koulun tiloissa, materiaalit tulevat koulusta ja 
koulu maksaa opettajan palkan. Opetusta voidaan antaa myös kouluajan ul-
kopuolella. Opetuksen järjestämiseksi tarvitaan vähintään viisi oppilasta ja 
sopiva opettaja. Ns. kansallisten vähemmistökielten opetukselle on väljem-
mät vaatimukset. Näitä kieliä on viisi: suomi, jiddish, meänkieli, romani chib 
ja saame. Opetukseen oikeutettuja oppilaita on valtava määrä, lukuvuonna 
2015–2016 yli 250 000, joista yli 50 % käytti mahdollisuutta näihin opintoihin. 
Ruotsissa oppilaat voivat saada myös ruotsi toisena kielenä -opetusta.

Myös Norjassa on virallisia vähemmistökieliä, saame, kveeni/suomi ja 
kaksi romanikieltä. Suomella ja saamella on erityisasema Pohjois-Norjassa, 
jossa sekä kveenin/suomenkielisillä että saamenkielisillä on oikeus saada 
oman kielen opetusta. Saamenkielisillä on alueella myös omakielisiä kouluja 
ja opettajien koulutusta. Muualla maassa ei pääsääntöisesti järjestetä oman 
äidinkielen opetusta. Norjaa toisena kielenä voi tarvittaessa saada muuta 
opetusta tukevana jonkin aikaa.   
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Kysely Suomi-koulujen 
historiasta
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Kysely Suomi-koulujen historiasta

Vastaukset ja vastaajat

Suomi-koulujen historiaa käsitelleeseen kyselyyn vastasi toukokuusta 2016 
alkaen maaliskuuhun 2017 mennessä noin 40 Suomi-koulua noin 140:sta toi-
minnassa olevasta koulusta. Vastausten perusteella on koottu aineisto, joka 
kertoo hyvin monipuolisesti koulujen perustamisajankohtana taustalla ol-
leen suomalaisen siirtolaisuuden piirteistä eri maissa, koulujen perustamisen 
syistä ja perustajista, yhteistyökumppaneista ja koulujen toiminnan erilaisis-
ta kysymyksistä. Koulut ovat vastauksissaan kertoneet myös nykypäiväs-
tään ja pohtineet tulevaisuuttaan.

Koulujen vastauksissa tulee esille, että monet niistä perustuvat hyvin säi-
lyneisiin ja arkistoituihin asiakirjoihin, kuten johtokuntien pöytäkirjoihin, 
koulujen lehtiin ja muihin kirjallisiin lähteisiin. Kouluilla on käsin tai kir-
joituskoneella kirjoitettuja pöytäkirjoja, myöhemmin myös sähköisesti tal-
lennettuja aineistoja, tuntisuunnitelmia, valokuvia, todistuksia, oppilas- ja 
opettajaluetteloita. Vuosittainen Suomi-Seuralle lähetetty toimintakertomus 
ja -suunnitelma sekä tilinpäätös ovat olleet tärkeitä lähteitä. Monet koulut 
ovat valmistaneet merkkivuosien juhliin historiikkeja tai koonneet materiaa-
lia juhlapuheisiin. Nykyisin hyvin monilla kouluilla on omat internetsivut, 
joille voidaan toiminnasta informoimisen ja ajankohtaisten asioiden lisäksi 
tallentaa sekä kokousmateriaaleja että kuvia ja kertomuksia tärkeimmästä, 
toiminnasta lasten ja nuorten kanssa. Erityisesti vanhimpien materiaalien 
tallentaminen Suomi-koulujen omiin ja yhteiseen historia-arkistoon on juuri 
nyt ajankohtainen asia. Samalla myös internetajan mukanaan tuomia mah-
dollisuuksia olisi tärkeää käyttää toimintojen tallentamiseen ja saattamiseen 
kaikkien – erityisesti tulevien historiantutkijoiden – käyttöön.

Keskeistä ainesta vastauksissa ovat kuitenkin henkilökohtaiset muis-
tot, joista välittyy innostus ja toiminnan ilo, sitkeys jaksaa toimia viikosta, 
kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Huomattavan monesta koulusta kyselyyn 
vastasi perustajajäsen. Jopa erään maailman vanhimmista Suomi-kouluista, 
Thunder Bayn, vastaajista toinen on koulun perustajajäsen ja ensimmäisiä 
opettajia. On arvokasta, että näin monista kouluista on saatu talteen varhai-
sen vaiheen toimihenkilöiden ja opettajien muistoja ja ajatuksia. Vastaajista 
monet ovat toimineet hyvin pitkään kouluissaan; vastauksista on luettavissa 
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pitkä, laaja ja monipuolinen jatkumo Suomi-koulujen historiaa. Mukana on 
myös koulujen myöhempiä johtokunnan puheenjohtajia ja muita jäseniä sekä 
opettajia. Monesta koulusta vastaajia on useita, ja joissakin kouluissa nykyi-
set ja aikaisemmat opettajat ja toimihenkilöt ovat yhdessä pohtineet koulun 
historiaa. Jotkut vastaajista ovat olleet mukana koulun toiminnassa, muutta-
neet sittemmin Suomeen tai johonkin muuhun maahan, mutta silti osallistu-
neet vastaamalla kyselyyn entisen koulunsa historiasta.

Kaikki vastaajat ovat naisia. Miehiä on ollut mukana koulujen perustamis-
vaiheessa, johtokunnissa ja muina toimijoina, myös opettajina, mutta Suomi-
koulut ovat pitkään olleet naisten valtakuntaa. Tämä heijastaa suomalaisen 
maahanmuuton luonnetta erityisesti 1960-luvulta 2000-luvun vaihteeseen. 

Varhaisimmista Suomesta siirtolaiseksi lähtijöistä miehet olivat enemmis-
tönä. Kun ensimmäisiä Suomi-kouluja perustettiin Kanadaan, asialla olivat 
usein toisen maailmansodan jälkeen Suomesta lähteneet siirtolaiset, jotka 
löysivät maasta sopivia töitä. ”Suomalaiset halusivat tulla tälle alueelle, kos-
ka ilmasto ja maasto ovat hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Täällä oli myös 
työtä, etenkin metsätyötä, mikä oli suomalaisille tuttua.”

Euroopan ensimmäisten Suomi-koulujen taustalla olivat suomalaiset nai-
set – muutamat miehetkin –, jotka lähtivät kieltä oppimaan, töihin tai opiske-
lemaan ja löysivät asuinmaassaan paikallisen tai muunmaalaisen puolison. 
Monissa maissa paikallinen yliopisto veti nuorta väkeä. Terveydenhoitoalan 
erilaiset ammattilaiset muodostivat suuren osan työhön lähteneistä. Au pai-
reja oli monia. 

Lähtijöiden kuva on muuttunut uuden vuosituhannen vaihteesta lähtien, 
kun yhä useampi muuttaja ei ole varsinainen siirtolainen, joka asettuu py-
syvästi asumaan uuteen maahan, vaan on maassa joidenkin vuosien työko-
mennuksella. Tämän uudentyyppisen maastamuuton eräs seuraus Suomi-
kouluissa on ollut, että miehiä – isiä – on tullut enenevässä määrin mukaan 
johtokuntien työskentelyyn ja opettajiksi. Aiemmin perheiden isät olivat 
lähes aina muunmaalaisia, ja heidän kiitettävä panoksensa oli usein toimia 
kouluissa sekä suomen kielen aikuisopiskelijana että monenlaisissa kulje-
tus- ja muussa käytännön tehtävässä. Ilman perheiden isien aktiivista tukea 
äideillä ei välttämättä olisi ollut mahdollista ryhtyä aikaa vaativaan Suomi-
koulun pyörittämiseen. 

Ympäröivän yhteiskunnan suhde 
äidinkielen käyttöön, monikielisyys  

Vanhimpien koulujen perustajat kertovat, kuinka asuinmaassa suhtautu-
minen lasten toisen äidinkielen käyttöön ja kaksikielisyyteen laajemminkin 
saattoi olla ristiriitaista tai jopa kielteistä. ”Anopit ja lastenlääkärit” saattoivat 
kehottaa puhumaan lapsille vain yhtä kieltä, asuinmaan kieltä, koska muu-
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ten lapsi ei opi mitään kieltä kunnolla. Puolikielisyyden haamu kummitteli 
pitkään. Kuusikymmenluvulla ei ollut tavatonta, että myös koulussa painos-
tettiin puhumaan vain maan kieltä, ja opettajat suhtautuivat negatiivisesti 
oppilaan suomen kielen harrastukseen. Jopa rehtori ja opettajat saattoivat 
vaatia vanhempia käyttämään koulun kieltä myös kotona. ”Maassa puhu-
taan vain maan kieltä eikä mitään muuta.” Lapsia saatettiin kiusata toisen 
kielen puhumisesta. Lukemaan ja kirjoittamaan opettamista samaan aikaan 
kahdella kielellä pitivät jotkut turmiollisena. Monet suomenkieliset vanhem-
mat tunsivat itsensä epävarmoiksi, pitäisikö lapselle puhua omaa äidinkieltä 
vai olisiko se lapselle vahingoksi. Kodeissa suomen kielen käyttö jäi silloin 
usein vähälle. Joskus kuuli, että jos suomi olisi ollut ”suuri kieli”, vaikkapa 
englanti, niin sitä olisi voinut opiskella, mutta suomea… hyödytöntä. Koulu-
jen perustajat ja opettajat saivat tehdä lujasti töitä suomen kielen puolesta, ja 
toiminta tuntui joskus taistelulta tuulimyllyjä vastaan. 

1970-luvulla käsitykset äidinkielen merkityksestä ja kaksi- ja monikieli-
syyden positiivisista puolista sekä vaikutuksista ajatteluun, oppimiseen ja 
tunne-elämän kehittymiseen alkoivat levitä nopeasti. Suomalaissyntyinen 
tutkija Tove Skutnabb-Kangas oli eräs niistä puhujista ja kirjoittajista, joiden 
kautta uudenlaiset näkemykset saivat näkyvyyttä. Hän oli paljon luettu ja 
monissa tilaisuuksissa puhunut tutkija, joka vaikutti myös monien Suomi-
koulujen perustajien näkemyksiin Euroopassa. Suomi-koulujen nopea pe-
rustaminen ja vakiintuminen 1970- ja 1980-luvuilla kertovat kaksikielisyy-
den merkityksen ymmärtämisen saaneen vahvaa kaikupohjaa suomalaisessa 
väestössä eri maissa. 

Valtaosa vastaajista on kuitenkin nähnyt suhtautumisen kaksikielisyyteen 
asuinmaassa ja koulun kieliympäristössä positiivisena tai neutraalina. Mo-
nissa maissa lasten kaksi- tai monikielisyyteen panostamiseen on kannus-
tettu. Nykyisin on jo hienoa, että osaa useaa kieltä, ja suomi harvinaisena 
kielenä saa ehkä ylimääräistä huomiota. ”Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
globalisaation seurauksena ihmisten kielitaito ja kulttuurinen osaaminen 
muuttuvat arvokkaiksi resursseiksi.”

Monet suomalaisen siirtolaisuuden kohdemaat ovat jo lähtökohdiltaan 
olleet monikielisiä ja -kulttuurisia ja suhtautuneet siksikin positiivisesti eri 
kielten käyttöön ja opetukseen. Kanadassa on kaksi virallista kieltä, englanti 
ja ranska, ja monet asukkaat ovat kaksikielisiä. Kanadassa tuettiin pitkään eri 
vähemmistökielten opetusta lapsille. Sveitsissä on kolme virallista kieltä ja 
yksi kansallinen kieli; italiankieliset lapset kävivät jo varhain omilla kielitun-
neillaan. Yhdysvalloissa on monia kieliä ja kulttuureja eikä eri kielten käyt-
tö tuottanut ongelmia. Esimerkiksi Walesissa on ryhdytty tukemaan alueen 
omaa kymrin kieltä, mikä on vaikuttanut siihen, että myös suomen opiskelu 
on kohdannut ymmärrystä. 
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Suomalaiset yhteisöt koulujen takana ja tukena 

Lähes poikkeuksetta vastauksissa nousee vahvasti esille Suomi-koulujen 
taustayhteisöjen, suomalaisten keskinäisen verkoston valtava merkitys. 
Koulujen perustamista on usein edeltänyt naisten yhteydenpito toistensa 
kanssa. On ollut ompeluseuraa, on tavattu puistossa, kahvilla tai pubissa, 
seurakunnan tapahtumissa tai esimerkiksi erilaisten ystävyys- ja muiden 
seurojen riennoissa. Oli kuoroja, teatterikerhoja, tanhuryhmiä, joiden kautta 
oli tutustuttu toisiinsa. On tavattu urheilun merkeissä tai juhlatilaisuuksissa, 
ja sitä kautta koulun perustaminen on tullut puheeksi. Moni yhdistys on pe-
rustettu varta vasten pitämään yllä tai muuten tukemaan Suomi-koulun toi-
mintaa. Sattumakin on voinut taustalla – joku äiti on kuullut toisen puhuvan 
suomea lapselleen, ja kontakti on syntynyt siinä heti. Suomalaisen yhteisön, 
johtokuntien tai vanhempainneuvoston jäsenten, opettajien ja vanhempien 
(usein he ovat olleet samoja henkilöitä) vahva me-henki on ollut toiminnan 
vahvin tuki. Nykyisin yhteisöjä löytyy internetin kautta, joten niihin liitty-
mällä myös Suomi-koulutoiminnasta kiinnostuneet voivat saada helposti 
yhteyden toisiinsa. Jotkin uusimmista kouluista ovat saaneetkin alkunsa tätä 
kautta. Kaikki suomalaiset eivät toki ole halunneet olla yhteyksissä toisiin 
suomalaisiin, mutta jotkut heistäkin ovat käyneet Suomi-koulun tilaisuuksis-
sa tai esimerkiksi kahvilassa.

Tämä näkyy myös toisinpäin: Suomi-kouluista on syntynyt suomalaisen 
yhteisön, joskus hyvinkin erillään asuvien ihmisten, tärkeimpiä kohtaamisen 
paikkoja. Perinteiset juhlat kuten joulut ja juhannusjuhlat, ulkoilmatapahtu-
mat, kirpputorit ja markkinat ja muut toimintamuodot pesäpallosta luiste-
luun ovat koonneet yhteen suomalaista väkeä, jolla ei välttämättä edes ole 
ollut muita siteitä Suomi-kouluun. Koulujen kahviloissa, joita on lähes kai-
kissa suuremmissa kouluissa, ovat voineet tavata sekä lapsiperheet että per-
heettömät, vanhemmat ja nuoremmat. Haasteena ehkä ovatkin juuri nuoret, 
joiden koulussa mukana pitäminen on muutenkin yksi koulujen pulmista. 
Millä tavalla koulun kahvila voisi palvella suomalaisten nuorten keskinäistä 
yhteydenpitoa? Olisi kiinnostavaa tutkia laajemmin Suomi-koulujen ympä-
rillä olevaa yhteisöä, sen muotoutumista, muutoksia ja merkitystä. 

Suomi-koulujen perustamisella oli yleensä erittäin positiivinen vaikutus 
suomalaiseen yhteisöön. Moni suomalainen sai nyt kaipaamansa paikan, jos-
sa tavata toisia. Myös sellaiset, joilla ei ollut perhettä ja lapsia koulussa eikä 
koulun toiminta muuten kiinnostanut, olivat tervetulleita koulun juhliin ja 
kahviloihin. Uudet, vasta maahanmuuttaneet perheet oli helppo saada mu-
kaan yhteisöön Suomi-koulun kautta.

Lapset saivat Suomi-kouluissa mahdollisuuden käyttää suomea ikätove-
reiden kanssa ja ystävystyä muiden suomalaisten perheiden ja lasten kanssa. 
Outoa kieltä – perheen salakieltä – käyttivät siis muutkin kuin oma äiti tai 
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isovanhemmat. Monissa kodeissa suomen kielen käyttö vahvistui.
Suomi-koulusta muodostui usein kaikkia yhdistävä Suomi-keskus, jossa 

toimi kahvila ja josta voi ostaa suomalaisia tuotteita, lainata kirjoja, lukea 
lehtiä, vaihtaa mielipiteitä ja konkreettista tietoakin; tukea toisiaan. Koulu 
toi mukanaan monenlaista sosiaalista kanssakäymistä suomalaisten parissa. 
Saatettiin käydä porukalla teatterissa, taidenäyttelyissä ja konserteissa. Eri-
tyisesti ensimmäisen polven siirtolaisille yhteisö ja koulujen mukanaan tuo-
mat iloiset tapahtumat, kuten juhlat, liikuntatapahtumat ja retket, olivat tär-
keitä. Suomalaisuuden säilyttäminen sai tukea yhteisöltä, ja paikkakunnan 
suomalaisten yhteen hiileen puhaltaminen vahvistui. Useista suomalaisista 
tuli myös alueellaan Suomi-lähettiläitä. Monissa paikoissa suomalaisuudesta 
kiinnostuneita asuinmaan kansalaisia riitti. Suomalainen musiikki, taide ja 
suomalaisuus yleensä oli monille mielenkiintoista, ja Suomi-koulun toimin-
nan kautta oli konkreettinen paikka, jonne mennä. 

Ensimmäisinä Suomi-koulujen vuosikymmeninä ei ollut internetiä ja sen 
tuomia mahdollisuuksia. Nykyisin mahdollisuudet keskinäiseen yhteyden-
pitoon ovat netin ja sosiaalisen median kautta kasvaneet, mutta toisaalta 
monet huomauttavat myös, että kun kasvokkain tapaamisen tarve on vä-
hentynyt, on myös tapaamisten tuoma yhteisöjen tiiviys ja yhteenkuuluvuus 
vähentynyt. 

Kaikki eivät kuitenkaan saaneet Suomi-koulun yhteisöstä sitä, mitä olivat 
hakeneet. Koulu ei toiminut, opettanut tai kasvattanut tavalla, jota olisi toi-
vonut. Nämä henkilöt olivat ehkä mukana jonkin aikaa, mutta jäivät sitten 
pois.

Suomi-koulujen toiminnan tavoitteet   

Perustamisasiakirjoissa, säännöissä ja muissa asiakirjoissa määritellyt ta-
voitteet kouluille käsittelivät pääosin Suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä 
kysymyksiä. Suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetus juhlineen ja 
tapoineen sekä perehtyminen Suomen oloihin ovat olleet yleisimpiä tavoit-
teita. Muutamat koulut kertovat tavoitteisiin kuuluvan myös paikalliseen 
kulttuuriin tutustuttamisen, ja toiset taas suomalaisuuden tunnetuksi teke-
misen asuinmaassa. Joissakin kouluissa mainitaan myös tavoitteita kehittää 
tämän tyyppisille kouluille soveltuvia opetusmenetelmiä. Muutamat koulut 
mainitsevat myös opetuksen muita tavoitteita, kuten innostava ja motivoiva 
opetus, mukaansatempaava ilmapiiri, panostaminen puhumiseen ja kielen 
käyttämiseen. 

Toiminnan tavoitteet ovat olleet myös muutoksessa. Jotkut koulut huo-
mauttavat, että turhan korkeista kielen opetuksen tavoitteista on luovuttu 
ja ryhdytty panostamaan positiiviseen suhtautumiseen suomen kieleen. 
Monissa kouluissa oppilaat ovat suurelta osin pieniä, ja heille tärkeintä on 
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leikinomainen kielen kanssa eläminen. Lapsilähtöisyys mainitaan monien 
koulujen vastauksissa. Suomenkielisten lasten yhdessäolon mahdollisuuden 
merkitys, sosiaalinen kanssakäyminen, korostuu monilla varsinaisen kielen 
opetuksen sijaan tai lisäksi. Suomi-kouluissa saa tehdä virheitä, ketään ei 
kiusata vaan kaikkien on tärkeää kokea itsensä arvostetuksi. Toisaalta kerro-
taan myös tavoitteellisuuden lisääntymisestä. Suomalaisen yhteisön yhdistä-
minen mainitaan joissakin kouluissa toiminnan tavoitteeksi.

Ristiriidoista kerrotaan vastauksissa varsin vähän, mutta koulun tavoit-
teissa ja toimintamenetelmissä on kyllä ollut hyvinkin erilaisia painotuksia 
ja intohimojen kohteita. Opettajilla ja vanhempainyhdistyksellä tai johtokun-
nalla on saattanut olla toisistaan eroavia mielipiteitä opetuksen tavoitteista. 
Jotkut opettajat ovat jättäneet koulun, jossa opetus ei ole toteutunut omien 
toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opetus on voinut olla joko liian leik-
kimäistä tai liian koulumaista. Monissa kouluissa on myös tunnistettu van-
hempien melkoiset odotukset siitä, että lyhyiden Suomi-koulutuntien aikana 
lapset oppisivat paitsi käyttämään suomea, myös lukemaan ja kirjoittamaan 
kieltä virheettömästi. Ristiriitoja tämä on aiheuttanut erityisesti silloin, kun 
vanhemmat eivät itse ole kotona panostaneet suomen kielen puhumiseen 
lapsilleen. 

Vastauksissa koulujen tavoitteista ei juuri käsitellä sitä, millainen on kou-
lujen kuva Suomesta – mitkä ovat keskeiset opetettavat tai käsiteltävät piir-
teet suomalaisuudessa ja suomalaisessa tai monikulttuurisessa identiteetissä 
useasti mainittujen juhlien ja erilaisten vuotta rytmittävien merkkipäivien 
lisäksi. Tätä kysymystä olisi tarpeellista ja kiinnostavaa selvittää jatkossa.

Koulujen opettajat

Opettajat ovat olleet aktiivista ja motivoitunutta väkeä. Joukossa on koulu-
tettuja luokan- ja aineenopettajia tai lastentarhanopettajia, mutta valtaosa on 
lähtenyt toimintaan oman innostuksensa varassa. ”Aloittamassa olimme me 
3–4 innostunutta, joilla oli samat tavoitteet.” Joissakin alkuvaiheen kouluissa 
tulkittiin opetusministeriön ohjetta opettajien pätevyydestä (”Opettajalla pi-
tää olla sopiva koulutus ja opetuskokemusta”) tiukasti niin, ettei koulu olisi 
saanut valtionavustusta ilman opettajakoulutuksen omaavaa opettajaa. Täl-
laista vaatimusta ei kuitenkaan ollut. Monet kertovat nauttineensa suuresti 
opettamisesta ja suunnittelusta. Oman työnsä on saanut valmistella ja toteut-
taa vapaasti, mihin liittyy sekä suurta iloa että vastuuta. Lasten oppiminen 
ja heidän kanssaan toimiminen, lasten antama palaute, on usein ollut suurin 
palkkio. Monet aloittivat ensin apuopettajina, mutta ottivat sitten vastuun 
omasta ryhmästä – näin saattoi alkaa vuosikymmenten ura Suomi-koulun 
opettajana. Apuopettajina on toiminut myös teini-ikäisiä oppilaita ja muita 
suomea osaavia koululaisia. 
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Usein opettajat ovat olleet aktiivisia monella saralla. He toimivat usein 
Suomi-koulujen johtokunnassa tai vanhempainyhdistyksessä, mistä tosin 
kertyi joskus kohtuuton työtaakka, mutta lisäksi monissa muissa yhdistyk-
sissä.

Koulujen perustaminen

Koulujen perustajista vastaajat ovat lähes yksimielisiä: he olivat enimmäk-
seen naisia, perheenäitejä. Ensimmäisinä vuosikymmeninä he olivat usein 
perheistä, joissa äidin kieli oli suomi ja isän kieli jokin muu; lasten koulukieli 
saattoi lisäksi olla vielä kolmas kieli. Moottorina ja mukana koulun johto-
kunnassa oli kyllä myös miehiä, usein paikallisen suomalaisen seurakunnan 
pastori, mikä kuvaa kirkon vahvaa asemaa Suomi-koulujen työssä erityisesti 
koulujen historian alkuaikoina. 

Pääasiallisia syitä sille, että nämä äidit ryhtyivät perustamaan Suomi-
kouluja, oli muutamia. ”Halusin säilyttää omien lasteni suomen kielen.” 
”Toivoin, että lapseni löytäisivät paikan, jossa he voisivat käyttää suomea 
muiden saman ikäisten kanssa.” ”Olin huolissani lasteni suomen kielen säi-
lymisestä.” Omille lapsille tarvittiin tukea suomen kielen säilyttämisessä; ei 
riittänyt, että kotona toinen vanhempi puhui sitä eikä edes se, että kotona 
käyttökieli oli suomi. Lasten haluttiin kykenevän kommunikoimaan isovan-
hempien kanssa. 

Pienessä suomalaisyhteisössä haluttiin, että lapset löytävät toisia saman 
ikäisiä lapsia, joiden kanssa käyttää suomea; lapsille haluttiin löytää suoma-
lainen yhteisö. Toisaalta: lapsille tarvittiin koulu, mutta lähes yhtä tärkeä oli 
toinen toive, myös vanhemmat tarvitsivat oman yhteisön. Monet aikuiset 
kaipasivat mahdollisuutta tavata toisia samassa asemassa olevia, keskustella 
yhteisistä asioista, vaihtaa tietoja, auttaa toinen toisiaan. Joskus koulu ha-
luttiin lähemmäksi; oli jo aloitettu käydä jossakin koulussa, mutta matkat 
kävivät raskaaksi.

Leikkiryhmiä tai kerhomaista toimintaa, jopa mummo-lapsi-piirejä, oli ol-
lut, mutta alettiin kaivata tavoitteellisempaa ja ohjatumpaa toimintaa. Usein 
muskari laajeni myös kouluikäisten toiminnaksi. Kielen ja kulttuurin säilyt-
täminen vaati työtä, ja siihen oltiin valmiita. 

”Lapset pystyisivät paremmin palaamaan takaisin Suomeen kouluun, jos 
he saisivat käyttää suomea myös ulkomailla ollessaan.” Joskus perustajien 
motiivina on ollut myös ajatus mahdollisesta paluumuutosta Suomeen ja 
lasten opiskelusta suomalaisessa koulussa. Haluttiin säilyttää kieli elävänä 
helpottamassa tulevaa koulunkäyntiä. Vanhemmissa siirtolaismaissa perus-
tettujen koulujen vastaajat tuovat esille myös tarpeen tutkia omaa moni-iden-
titeettiään: mikä minussa on suomalaista? Samalla aikaisempien sukupolvi-
en kielen kohentaminen tai saaminen takaisin nousi yhdeksi Suomi-koulun 
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perustamisen motiiviksi. Suomalaisen tai monikulttuurisen identiteetin si-
sällön ja olemuksen pohtiminen Suomi-koulun arvopohjana jää vastauksis-
sa kuitenkin melko suppeaksi. Tämä on kysymys, johon olisi jatkossa syytä 
paneutua tarkemmin. 

Perheiden Suomi-kouluun kohdistunut kiinnostuksen määrä yllätti monet 
koulun perustamista suunnitelleet. Kaikki näyttivät löytävän paikalle – jois-
sakin kouluissa aloittivat ilmeisesti kaikki alueen suomalaistaustaiset lapset. 
Perustaminen käynnistyi vauhdilla, koska tarve oli niin ilmeinen, ja kaikki 
halukkaat pyrittiin saamaan mukaan. Aikuisoppilaita ilmoittautui yleensä 
myös heti, ja heille alettiin perustaa alkeis- ja muita ryhmiä. 

Useimmiten kouluja ryhdyttiin käynnistämään, kun tiedossa ollut oppi-
lasmäärä oli jo melko suuri, yli 20. Valtionavustuksen raja on kuusi oppilas-
ta, joten ilmeisesti on haluttu varmistaa, ettei avustuksen saaminen kaadu 
heti oppilasmäärän pienuuteen. Kuitenkin joissakin kouluissa on lähdetty 
liikkeelle jo pienelläkin oppilasryhmällä. Kymmenkunta oppilasta on joskus 
riittänyt koulun perustamiseen. Aina on toiminut myös kouluja, joiden op-
pilasmäärä keikkuu kuuden tienoilla, hiukan alle tai yli. Usein ne toimivat 
esimerkiksi oppilaiden kotona ja niiden toimintakulut ovat pienet. Valtion-
avustuksen hakemisessa on vaatimuksia monenlaiselle paperityölle, ja ne 
saatetaan kokea turhan raskaaksi pienelle koululle; on toimitettava tilinpää-
tös, toimintakertomus ja -suunnitelma, ja pienelle koululle avustussumma 
on vaatimaton. Niinpä monet koulut järjestävät opetusta ja toimintaa, mutta 
eivät ole mukana valtionavustuskoulujen luettelossa eikä niiden toiminnasta 
ole tarkkaa tietoa. Myös Suomi-koulujen tuki ry ylläpitää tietoja kouluista eri 
puolilla maailmaa, ja järjestön sivuilla esitellään niiden työtä monin tavoin. 

Koulujen perustamisvaiheessa ensimmäiset oppilaat olivat luonnollisesti 
perustajien ja johtokunnan jäsenten lapsia – ilman muuta lähdettiinkin siitä, 
että kaikki tulevat mukaan kielitaidosta riippumatta. Monissa vastauksissa 
kerrotaan, että kun sana koulusta lähti kiirimään, ovelle ilmestyikin yllättä-
vän paljon lapsia, jopa ryntäys. Varsinkin ”puolisuomalaisia”, aiemmin muil-
le tuntemattomia perheitä olikin tuomassa lapsiaan mukaan. Lasten kielitaito 
vaihteli laidasta laitaan. Ei ollut ollenkaan tavatonta, että lapsille ei ollut juuri 
puhuttu suomea kotona tai suomen kieli oli vain mummolan kieli, kesälo-
mien kieli. Oli täysin kaksikielisiä lapsia, oli erinomaista suomea puhuvia 
lapsia perheistä, joissa molemmat vanhemmat olivat suomalaisia; joukkoon 
mahtui lapsia, jotka ymmärsivät paljon suomea mutta arastelivat puhua sitä. 
Useimmilla oli suomalainen äiti, ja valtaosa niistä lapsista, joiden äiti oli pu-
hunut koko ajan suomea lapselle, osasi kieltä varsin hyvin. Kouluihin tuli 
myös toisen tai kolmannen polven suomalaislapsia, joiden vanhemmat halu-
sivat lasten oppivan nyt vanhempansa tai isovanhempansa kielen. Oppilai-
den kielitaito on siis aina vaihdellut täysin kieltä osaamattomasta sujuvaan 
suomen kieleen. 
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Toiminnan käynnistämisen haasteet  

Sopivien toimitilojen saaminen on usein ollut koulujen suurin päänsärky. 
Suomalainen tai muu kirkko ja seurakunnat ovat monesti pelastaneet kou-
lut tilaongelmista ja tarjonneet toimintatilaa. Aina tilat eivät ole soveltuneet 
kovin hyvin juuri lasten toimintaan, mutta myös erinomaisia ratkaisuja on 
ollut. Seurakuntien tarjoamat tilat ovat usein olleet maksuttomia. Joskus on 
toimittu nuorisotiloissa tai päiväkodissa. Monet Suomi-koulut ovat saaneet 
toimitiloja paikallisista kouluista. Niistä maksetaan useimmiten vuokraa. 
Näiden lisäksi koulut ovat toimineet oppilaiden tai opettajien kodeissa tai 
esimerkiksi suurlähetystön tai konsulaatin tiloissa. Monet koulut ovat joutu-
neet vaihtamaan tiloja useaan otteeseen. 

Ensimmäiset vuodet olivat monille kouluille opettelua ja oikeanlaisten 
toimintamuotojen hakemista. Malleja ei ollut, kaikki piti luoda itse. Koke-
muksia jaettiin muiden koulujen kanssa tai lähdettiin koulutustilaisuuksiin 
oppimaan lisää. Oppilaiden pitkät matkat tuottivat usein hankaluuksia, 
saatettiin joutua ajamaan kokoontumispaikkaan tunti tai puolitoista tai tu-
lemaan kolmella bussilla. Yhteisten kokoontumisaikojen ja -päivien yhteen-
sovittaminen vei aikaa ja varmasti välillä hermojakin. Opettajien hankkimi-
seksi tehtiin paljon työtä. Opettajat tekivät valmistelutöitä usein enemmän 
kuin oli koulutunteja, ja materiaaleja piti tehdä itse tai hankkia Suomesta. 
Yhteisiä opetussuunnitelmia ei ollut, kaikki piti suunnitella ja improvisoida 
itse. Oppimateriaalit, piirustus- ja askartelutarvikkeet sekä kirjaston kirjat 
kulkivat opettajien laukuissa ja autoissa, jos ei minkäänlaista säilytystilaa ol-
lut käytettävissä koulukertojen välillä. Varojen keruukin jäi usein opettajien 
tai muuten pienen ryhmän harteille ennen kuin johtokunnan/ vanhempien-
neuvoston työnjako vakiintui. Erilaiset paperityöt olivat melkoinen haaste. 

Isoja haasteita toi oppilaiden opettaminen lukemaan ja kirjoittamaan. 
Lapset ja nuoret kävivät joko paikallisia tai kansainvälisiä kouluja, jotka aloi-
tetaan yleensä nuorempana kuin Suomessa. He oppivat lukemaan yleensä 
ensin toisella kielellään, eikä suomeksi lukemaan oppiminen koulun pienen 
tuntimäärän puitteissa ollut helppo tehtävä lapsille eikä opettajille. Vanhem-
milla saattoi olla epärealistisia odotuksia koulun mahdollisuuksista tässä ky-
symyksessä. Ehkäpä joillakuilla oli myös käsitys, että suomen lukeminen ja 
kirjoittaminen on helppoa. 

Toisaalta pienessä Suomi-koulussa oli usein kodinomaista. Syötiin yh-
dessä lounasta, pidettiin ruokapaussi tuntien lomassa ja syötiin opettajan 
leipomaa pullaa; ”joskus pastori tuli keittämään meille kaikille puuroa ja 
rupattelemaan äitien kanssa”. Vähitellen koulut alkoivat järjestää myös kah-
vilatoimintaa sekä varoja kerätäkseen että tarjotakseen vanhemmille yhtei-
sen hetken sillä aikaa, kun lapset olivat tunneilla. 
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Oppilasryhmät 

Äiti-vauvaryhmät – mukana on nykyisin monia isiä – ovat olleet Suomi-
kouluissa suosittuja, ja moni koulu painottaakin, miten tärkeää on saada 
vanhemmat ja lapset mukaan pienestä pitäen. Taaperoryhmiin pääsee vaik-
ka vastasyntyneenä vanhempiensa kanssa. Näin tutustutaan toisiin, samas-
sa vaiheessa oleviin perheisiin, totutaan tulemaan kouluun säännöllisesti ja 
päästään vähitellen mukaan muuhunkin toimintaan. 

Lapset olivat usein pieniä; mukaan tuli jo alle 3-vuotiaita, joille koulu 
ei voinut hakea valtionavustusta, mutta runsaasti myös alle kouluikäisiä. 
3–5-vuotiaiden ryhmät vaikuttavat olleen kaikkein suurimpia ja suosituim-
pia. Tämä ikä on myös kielen herkkyyskautta, joten suomen kieli saa paljon 
virikkeitä ja pääsee käyttöön toisten saman ikäisten lasten kanssa. Pienten 
ryhmissä on käytetty kieltä leikkien, laulaen ja muutenkin toiminnallisesti. 
Lapsille on luettu paljon, näin he pääsevät sisään kirjojen maailmaan. Myös 
6–10-vuotiaiden esikouluikäisten ja pienten koululaisten ryhmiä on ollut pal-
jon. Sen jälkeen oppilaiden määrät ovat alkaneet pienentyä, mutta teiniryh-
miä ja myös lukioryhmiä on ollut melko monessa koulussa. Ryhmäkoko on 
useimmiten ollut 6–10 oppilasta. Ryhmien haasteena on aina ollut ryhmien 
sisäinen heterogeenisuus: samassa ryhmässä näkyy koulun koko kielitaito-
kirjo. 

Huomattavan monessa koulussa lapset lopettavat Suomi-koulussa käymi-
sen jo noin kymmenvuotiaina, viimeistään murrosiässä. Syiksi mainitaan en-
nen muuta asuinmaan peruskoulun vaativuus, pitkät päivät ja vaativat koti-
tehtävät ja ajankäyttö yleensäkin. Lasten muut harrastukset vievät ison osan 
vapaa-ajasta. Koulut kertovat myös vaikeuksista löytää sopivaa sisältöä ja 
toimintamuotoja isommille oppilaille. Isommat saattavat turhautua olemaan 
ryhmässä, jossa valtaosa on pieniä. Suuret kielitaitoerotkin vaikuttavat. Toi-
saalta joissakin kouluissa on erityisesti kehitetty nuorille soveltuvia toiminta-
tapoja: on perustettu erityisiä teiniryhmiä, käytetty paljon nuoria kiinnosta-
vaa musiikkia, opiskelussa on painotettu toiminnallisuutta, annettu nuorille 
erityistä vastuuta ja otettu heitä mukaan oppilasavustajiksi. Suomi-koulu 
muuttuu oppilasavustajana toimivalle nuorelle tärkeäksi, kun hän huomaa, 
että hänellä on nuoremmille oppilaille annettavaa ja että hän oppii samalla 
tärkeitä yksilön- ja ryhmänohjaamistaitoja. 

Pitkään solmiutuneet positiiviset ystävyyssuhteet vaikuttavat nuorten jat-
kamiseen. Vanhempien kiinnostus on elintärkeää. On kouluja, joissa on eri-
tyisesti juuri nuoria oppilaita: ”Tänä päivänä suurin osa koulun oppilaista on 
nuoria, koska nuorten vanhemmille Suomi-koulu on tärkeä.” 

Joissakin maissa on erityispiirteitä. Nuoret saattavat tehdä alueen koulun 
edellyttämää vapaehtoistyötä Suomi-koulussa. Suomen kielen opiskelusta on 
hyötyä omassa koulussa. ”Lukioikäisenä nuori usein palaa Suomi-kouluun, 
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sillä ranskalaisessa ylioppilastutkinnossa voi suorittaa suomen vieraana 
kielenä. Suomi-koulun lukioluokassa siihen saa tehokasta valmennusta. Jos 
nuoret ovat lapsesta asti puhuneet suomea ja käyneet Suomi-koulua alakou-
luikäisinä, heillä on hyvät mahdollisuudet saada suomen kielen ylioppilas-
kokeessa hyvä arvosana, joka nostaa myös keskiarvoa, eli usein nuoret ovat 
varsin motivoituneita sitä opiskelemaan. Muutenkin siinä vaiheessa nuorilla 
tuntuu usein heräävän syvempi kiinnostus suomalaisiin juuriin.” Pekingissä 
lukiolaiset koostuvat nuorista, jotka haluavat ylläpitää sujuvaa kielitaitoaan 
tai osallistuvat kansainvälisen koulun IB-ohjelman Self Taught Finnish -ope-
tukseen. Tällöin lukio-opettaja toimii ohjaajana ja mentorina muuten itsenäi-
sesti opiskelevalle nuorelle.

Hyvin monet koulut ovat järjestäneet perustamisestaan lähtien opetusta 
myös aikuisille. Aikaa myöten tämä on korostunut tai jäänyt jopa ainoaksi 
suomen kielen opetuksen muodoksi, kun suomalaisen siirtolaisuuden luon-
ne on muuttunut. Lapset ovat kasvaneet ulos koulusta, mutta kiinnostuneita 
aikuisia suomen kielen oppijoita on ollut. Nämä ovat usein olleet perheiden 
muunkielisiä isiä tai toisen ja kolmannen polven suomalaisia. Joukossa on 
ollut myös muuten Suomesta, sen kielestä ja kulttuurista tai vaikkapa erityi-
sesti musiikista kiinnostuneita ihmisiä. 

Valtaosassa kyselyyn vastanneista kouluista – luonnollisesti lähes kaikki 
nämä koulut ovat vahvoja ja vakiintuneita, mukana ei juuri ollut kouluja, joi-
den toiminta on loppunut – uusia oppilaita on tullut sitä mukaa kun isommat 
ovat lopettaneet tai perhe on muuttanut. Oppilasryhmät on pystytty säilyttä-
mään tai niitä on muokattu joustavasti.

Yhteistyö eri tahojen kanssa  

Suomalaisen kirkon, seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen mer-
kitys on ollut suuri varsinkin koulujen perustamisen alkuvaiheessa, jossakin 
jopa ratkaiseva. Kirkolla on ollut työntekijöitä, tiloja ja toimivat yhteydet val-
taosaan alueen suomalaisista. Uskonnon on yleensäkin todettu usein olevan 
yhdistävä voima kotimaan ulkopuolella. Seurakunnat ovat olleet kiinnos-
tuneita suomen kielen säilymisestä alueella ja halukkaita tukemaan Suomi-
kouluja monin tavoin, muun muassa taloudellisesti. Saksassa Suomi-koulut 
toimivat edelleen vahvasti yhteistyössä suomalaisen kirkon kanssa, esimer-
kiksi seurakuntien tiedotuslehti Rengas on keskeinen koulujen yhteyden-
pidon väline edelleen. Isossa-Britanniassa Suomen Kirkon Kilta, nykyinen 
Finn-Guild, on myös ollut järjestämässä koulutusta ja hoitamassa yhteyk-
siä Suomi-koulujen kesken. Merimieskirkot ovat monissa maissa koonneet 
suomalaisia yhteen, ja monet koulut ovat saaneet toimitilat kirkon tiloista. 
Esimerkiksi Kanadassa erilaiset uskonnolliset yhdyskunnat järjestävät kir-
kollista toimintaa edelleen myös suomeksi ja tukevat näin kielen säilymistä 
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monin tavoin. Toisaalta Suomi-koulut ovat esiintyneet paljon seurakuntien 
tilaisuuksissa ja koonneet koulujen väkeä omalta osaltaan seurakuntien ti-
laisuuksiin, joskus koulu on hoitanut esimerkiksi tapahtumien tarjoilun. 

Monet yhdistykset ja ystävyysseurat ovat olleet toinen tukipilari Suomi-
koulujen perustamisessa ja toiminnassa. Monissa maissa niitä on jopa perus-
tettu Suomi-koulujen järjestäjäyhteisöiksi tai koulut ovat niiden toiminnan 
tärkein muoto. Esimerkiksi Skotlannissa Scottish-Finnish Society ja West of 
Scotland Finns ovat olleet merkittäviä koulujen tukijoita, Ranskassa France-
Finlande-yhdistys on ollut yhteistyökumppanina, Sveitsissä Sveitsin Suo-
men-ystävien yhdistys, SVFF (Schweizerische Vereinung der Freunde Finn-
lands) eri alueellisine ryhmineen on tiedottanut ja tukenut taloudellisesti 
kouluja. Yhteistyö Shanghain Suomi-koulun ja Shanghain suomalaiset ry:n 
kanssa on ollut saumatonta. Seurojen järjestämät tilaisuudet ja juhlat yhdis-
tävät usein alueen kaikkia suomalaisia, ja koulujen oppilaat esiintyvät sään-
nöllisesti näissä tilaisuuksissa. Koulut informoivat ja markkinoivatkin usein 
omassa yhteisössään yhdistysten toimintaa ja tilaisuuksia. 

Useat suomalaiset yritykset ovat olleet alueillaan merkittäviä Suomi-kou-
lujen tukijoita. Koulut ovat voineet toimia niiden tiloissa ja esimerkiksi mo-
nistaa oppimateriaalia. 

Monet koulut kertovat hyvästä yhteistyöstä Suomen suurlähetystön tai 
konsulaatin kanssa. Suurlähettiläät ovat joissakin maissa osallistuneet sään-
nöllisesti koulujen tilaisuuksiin, vierailleet niissä silloin tällöin tai olleet kou-
lujen kummeja. Lähetystöjen työntekijöitä on ollut Suomi-koulujen aktiivei-
na ja opettajina. Monien maiden suurlähetystöjen internetsivuilla tiedotetaan 
Suomi-koulujen toiminnasta. 

Yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa Suomi-kouluilla on ollut varsin 
vähän, useimmiten ei ollenkaan. Suomi-koulujen oppilaat käyvät monia eri 
kouluja, Suomi-koulussa oppitunteja on vähän eikä yhteistyötä koeta yleensä 
tarpeelliseksi. Yleisin yhteistoimintamuoto on yhteisten tilojen käyttö niillä 
kouluilla, jotka saavat toimintatiloja paikallisista kouluista. Joissakin mais-
sa, kuten Sveitsissä, joissakin kantoneissa Suomi-koulujen oppilaat saavat 
arvosanan suomen kielestä paikallisesta koulusta annettavaan todistukseen. 
Tämä edellyttää Suomi-koulun opettajalta mukana oloa kantonin opettajien 
koulutuksessa ja kielen hallinnan arviointia yhteisten kriteerien, Eurooppa-
laisen viitekehyksen, mukaan. Joillakin kouluilla on kuitenkin ollut yhteisiä 
juhlia, millä on nähty olevan positiivisia vaikutuksia kaksikielisyyteen sekä 
suomalaisten että paikallisten keskuudessa. Ajatusta yhteistyöstä pidetään 
joissakin kouluissa hyvänä ja antoisana, jos käytäntö mahdollistaisi yhteis-
työn. Esimerkiksi Suomi-koulussa voisi antaa oppilaille ideoita esitelmien 
tekoon heidän omissa kouluissaan. Suomi-koulujen opettajat saavat joskus 
olla suomalaisen koulun mainostajia paikallisissa kouluissa.
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Yhteistyö Suomessa toimivien järjestöjen ja yritysten kanssa

Suomalaisista yhteistyökumppaneista tärkeitä niin kouluja perustettaes-
sa kuin myöhemminkin ovat olleet Suomi-Seura ja Suomi-koulujen tuki ry. 
Suomi-Seura kokoaa valtionavustuksen saamista varten tarvittavat tiedot, 
neuvoo ja auttaa kouluja monissa kysymyksissä. Suomi-Seuran jäsenet, joita 
voi olla koulut tai niitä ylläpitävät yhdistykset, saivat aikaisemmin kirjas-
toihinsa vuosittain 20 kirjaa. Nykyisin kappalemäärä on karsittu 15 kirjaan.  
Kirjat ovat erittäin tervetulleita ja pääsevät ahkeraan käyttöön vuoden mit-
taan. Seuran kautta on myös saatu kouluttajia ja luennoitsijoita. 

Suomi-koulujen tuki ry on perustamisestaan vuonna 2006 lähtien toiminut 
jäsenkoulujen yhdyssiteenä Suomeen. Tuki koordinoi koulujen opetustyötä 
ja välittää tietoa, kertoo uusista oppimateriaaleista ja tuottaa niitä, on mu-
kana kouluttamassa opettajia ja toimii monin tavoin asiantuntijajärjestönä.  
Tuki ry on myös monena vuonna lahjoittanut kouluille ja lukemisesta innos-
tuneille oppilaille kirjoja. Koulut kokevat järjestön olevan monipuolisena tu-
kena työlleen. 

Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri, entinen Kotiperus-
koulu, on tuottanut monille kouluille tärkeää oppimateriaalia. Sitä on en-
nen muuta käytetty koulujen hyvin suomea osaavien oppilaiden ryhmissä. 
Suomalaisen peruskoulun etänä suorittamisen mahdollisuus on korostunut 
viime vuosina, jolloin monet perheet ovat lyhytaikaisella komennuksella eri 
maissa, ja lapset ja nuoret palaavat muutaman vuoden jälkeen Suomeen kou-
luun. Monet perheet käyttävät Etäkoulu Kulkurin mahdollisuuksia pysyä 
mukana suomalaisen peruskoulun opetuksessa. 

Kesälukioseuran kautta monet Suomi-koulujen oppilaat ovat päässeet 
mukaan suosituille kesäisin järjestetyille ulkosuomalaisten lasten ja nuorten 
suomen kielen ja kulttuurin kursseille. Tulijoita on ollut paljon, kielitaito on 
kohentunut ja monia ystävyyssuhteita on solmittu. Nykyisin Kesälukioseura 
ei pysty enää järjestämään leirejä rahoitusten leikkausten johdosta. 

Aiemmin Kouluhallitus ja nykyisin Opetushallitus sekä opetusministeriö, 
josta mainitaan erityisesti kulttuuriasianneuvos Raija Kallinen, ovat olleet 
tärkeitä sekä neuvonnan että taloudellisen tuen kautta. Raija Kallisen ja Hele-
na Prihan vielä työskennellessä ministeriössä koulujen valtionavustusten pa-
rissa monet Suomi-koulujen opettajat kävivät henkilökohtaisesti tapaamassa 
heitä Suomessa lomaillessaan.

Monet kustantajat ovat tukeneet kouluja oppimateriaalikysymyksissä. 
Kustantajat tiedottavat uusista materiaaleista ja ovat myynnin lisäksi myös 
lahjoittaneet oppikirjoja ja muita materiaaleja kouluille. Erityisesti alkuvai-
heen Suomi-koulut olivat aktiivisesti yhteydessä kustantajiin, ”kinuivat” ja 
myös saivat niiltä käyttöönsä kovin tarpeellisia oppikirjoja. 

Muutkin Suomessa toimivat yritykset ovat sponsoroineet monia kouluja. 
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Ne ovat esimerkiksi lahjoittaneet tuotteitaan tai ilmaislippuja arpajaispalkin-
noiksi. Aktiiviset Suomi-koulujen opettajat ovat aina käyttäneet yhteyksiään 
yrityksiin ja Suomessa käydessään pyrkineet tekemään tunnetuksi kouluja – 
ja ehkä samalla myös niiden alituista tarvetta saada erilaista tukea toiminnan 
pyörittämiseen. 

Koulujen talous 

Valtionavustuksella on vastausten perusteella ollut ratkaiseva vaikutus koulu-
jen toiminnan aloittamiseen ja jatkumiseen. Aivan ensimmäiset koulut Kana-
dassa ja USA:ssa toimivat aluksi suomalaisyhteisön tuella, mutta jo ensimmäi-
sen eurooppalaisen koulun perustaja, Lontoon koulun Hannele Branch, näki 
kaukonäköisesti, että koulujen talous tarvitsee perusturvan, jonka voi saada 
vain yleisellä ja yhtäläisellä valtiollisella tuella. On Suomi-koulujen onni, että 
Branch löysi kiinnostuneita tukijoita opetusministeriöstä. Ministeriössä varat-
tiin vuodesta 1974 lähtien harkinnanvarainen määräraha, jota voitiin käyttää 
ulkosuomalaisten lasten koulunkäynnin tukemiseksi. Vuodesta 1976 lähtien 
Suomi-kouluilla on ollut mahdollisuus hakea valtionavustuksia toimintaansa.

Useimmiten kouluja perustettaessa selvitettiin ensin mahdollisuus saada 
valtionavustusta. Ilman varmuutta siitä ei kouluja olisi uskallettu ryhtyä pe-
rustamaan. Valtionavustuksen merkitys mainitaan lähes kaikissa koulujen 
vastauksissa. Ilman valtionavustusta ei pystyttäisi toimimaan, valtionavustus 
muodostaa perustan kaikelle toiminnalle, ilman valtionavustusta vanhem-
milta perittävät lukukausimaksut olisivat nousseet niin suuriksi, ettei koulua 
olisi uskallettu perustaa, vastataan. Muutamat koulut saivat starttirahaa Suo-
mesta. Koulujen toimintakulut muodostuvat pääosin vuokrakuluista, jotka 
saattavat olla varsin suuria, opetusmateriaaleista ja esimerkiksi askartelutar-
vikkeista sekä opettajien palkoista, joista valtionavustuksella voidaan kattaa 
osa. Opettajien palkkoihin vuosittain ohjattavaan määrärahaan ei ole vuosiin 
tullut korotusta, joten myös se rajoittaa opettajien hankkimista ja pysyvyyttä. 

Kirkko ja seurakunnat ovat tukeneet eri tavoin myös taloudellisesti Suomi-
kouluja, ja monista yhdistyksistä on saatu rahoitusta. Useat suomalaiset yri-
tykset ovat eri tavoin tukeneet kouluja. Useimmissa kouluissa ehkä pienimpiä 
lukuun ottamatta on käytössä lukukausimaksu, joka saattaa olla melko suuri. 

Vapaaehtoistyö on suurin taloudellinenkin voimavara. Ilman jatkuvaa ja 
suurta vapaaehtoistyön osuutta Suomi-koulut eivät olisi voineet toimia näin 
pitkään, laadukkaasti ja monipuolisesti. Monissa vastauksissa ilmaistaan nyt 
huoli siitä, että vapaaehtoisiksi halukkaiden määrä on vähentymässä. Huo-
mattavan suuren osan tuloistaan koulut ovat aina hankkineet monenmoisella 
oheistoiminnalla. Järjestetään kirppareita, arpajaisia ja myyjäisiä. Kahvilatoi-
minta tuottaa usein suuren osan toimintakulujen rahoituksesta. Koulut jär-
jestävät suomalaisten tuotteiden kauppoja; opettajat, toimihenkilöt ja muut 
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koulun ympärillä toimivat ihmiset leipovat ja järjestävät juhlia.
Kouluissa on silti ollut optimistinen henki. ”Rahaa oli vain kaikkein vält-

tämättömimpään, pärjättiin hyvin pienellä, sillä mitä oli. Hyvin usein käytin 
omaa rahaa, jotta saatiin myös askarrella, maalata, piirtää ja kirjoittaa. Hyvin 
me silti pärjättiin, oltiin luovia ja käytettiin paljon kierrätysmateriaaleja. Lei-
kittiin ja laulettiin ilman mitään materiaaleja tai soittimia.”

Oppimateriaalit 

”Ei ollut minkäänlaista oppimateriaalia.” ”Materiaalit piti löytää ja tehdä 
itse, tehtävät yms. tehtiin itse, käännettiin, liimattiin päälle suomen kielellä.” 
”Kirjoja ei ollut nimeksikään, opettajalla oli yksi kirja”. 

Suomi-koulun perustamiselle oli suuri tarve, oppilaita oli ovella odotta-
massa, innostuneet opettajat oli löydetty, jokin paikkakin toiminnalle oli saa-
tu – mutta oppimateriaali puuttui. Pääasiallisesti kouluissa on valmistettu 
oppimateriaalit itse, ja melkoisesti vaivaa niiden hankkimiseen, tekemiseen 
ja muokkaamiseen on saatu käyttää. Kysyttiin apua muilta kouluilta ja opet-
tajilta, koulutustilaisuuksissa pohdittiin mahdollisia materiaaleja. Oltiin luo-
via, keksittiin itse. Ilon aihe oli, kun esivalmistelut tuottivat tulosta ja lapset 
oppivat lisää. 

Suomesta pyydettiin ja tilattiin materiaaleja. Vähitellen koulut saattoivat 
hakea apua oppimateriaalien hankkimiseen valtionavustuksena tai Kou-
luhallitukselta. Kouluhallitus välittikin oppikirjoja vuoteen 1993, jolloin 
valtiontalouden supistusten vuoksi niiden välittäminen lopetettiin. Koulut 
hankkivat suomalaisia oppikirjoja tuttujen ja sukulaisten kautta tai opettajat 
ostivat niitä itse Suomessa käydessään. Kustantamoista käytiin pyytämässä 
kirjoja, ja sitä kautta saatiinkin materiaaleja. Sopivia kirjoja ei tosin aluksi 
juurikaan ollut. Suomalaiset oppikirjat oli laadittu äidinkielisille oppilaille. 
Jotkut löysivät suomenruotsalaisten suomen kielen opetukseen käytetyn Täs-
sä tulemme -sarjan. (Kotiperuskoulun/ Etäkoulu Kulkurin materiaalit ovat 
olleet käytössä monissa kouluissa. Selkouutiset-lehden kautta saatiin tietoa 
suomalaisesta yhteiskunnasta. Suomi-Seurasta on saatu tukea materiaalien 
hankintaan. 

Vasta suomi toisena kielenä -opetuksen ja tähän opetukseen laadittujen 
oppimateriaalien lisäännyttyä on käyttökelpoisten materiaalien kirjo laajen-
tunut, ja nykyisin myös Suomi-koulujen tuki ry on toimittanut opetusmate-
riaaleja. Muunkin kuin oppikirjojen tai vastaavien materiaalien hankkiminen 
on ollut työn takana. Kirkolta saatettiin kinua vähän rahaa vaikkapa pallojen 
hankkimiseen, vanhemmat toivat kotoa leikki- ja urheiluvälineitä. ”Kirjoissa 
ja leluissa käytettiin kierrätystä, ja pienistäkin asioista iloittiin ja kaikista lah-
joituksista oltiin todella kiitollisia.”
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Monenlaista toimintaa  

Muskari on monessa koulussa ollut ensimmäinen, kouluakin edeltänyt toi-
mintamuoto, ja nykyisin muskarit ovat kouluissa usein kaikkein suosituim-
pia ryhmiä. Suomea on opittu laulamalla ja soittamalla, kanteleella soittamis-
takin on harjoiteltu. Erityisesti nuorten ryhmissä musiikilla on voinut olla 
keskeinen sija. 

Erilaiset pelit ja leikit ovat kuuluneet kielen oppimisen keinoihin, ja ilo on 
ollut koulujen tärkeimpiä voimavaroja. Näytelmiä, loruja ja runoja on esitetty 
yhteisissä tapahtumissa, kuten koulujen, seurojen ja seurakuntien joulujuh-
lissa ja muina juhlapäivinä. Askartelu, piirtäminen ja maalaaminen, erilaiset 
työpajat ovat kuuluneet Suomi-koulujen toimintaan. Tanssiakin on joissakin 
kouluissa saatu mukaan koulupäivään. Varsinkin vuosikalenterin juhlapäi-
vien aikaan on leivottu monenlaista karjalanpiirakoista pulliin ja kakkuihin.

Urheilua ja liikuntaa koulut ovat harrastaneet mahdollisuuksien mukaan. 
On käyty leikkipuistoissa, pelattu pesäpalloa jopa sarjaksi asti. On käyty ui-
massa ja luistelemassa. Retket ovat monessa koulussa muodostuneet traditi-
oksi. Yhdessä on grillattu, toteutettu luontotapahtumia ja -tempauksia. Leire-
jä on järjestetty, esimerkiksi Saksassa ns. motivaatioleirejä vuosittain. 

Lasten oman luovan kirjoittamisen edistäminen on kuulunut koulujen 
kielen oppimisen ja käyttämisen menetelmiin. Valtavan monet koulut ovat 
julkaisseet ja julkaisevat edelleen säännöllisesti omia lehtiä, joissa lasten pii-
rustukset ja kertomukset ovat tärkeintä sisältöä. Nykyisin koulujen internet-
sivuilla julkaistaan samaa aineistoa. Koulut ovat järjestäneet yhdessä kirjoi-
tuskilpailuja, esimerkiksi Saksassa maan Suomi-kouluille. Saksan koulujen 
neuvosto on jälleen vuonna 2017 järjestänyt Saksan Suomi-koulujen oppilail-
le kirjoituskilpailun Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä.

Monet koulut suunnittelevat toimintavuotensa jonkin teeman ympärille. 
Tällaisia ovat olleet esimerkiksi muumit ja Tove Jansson, Sibelius, Kalevala 
– ja tietysti tänä vuonna Suomi 100 -juhlavuosi, joka on koulujen toiminnas-
sa teemana monipuolisesti. Kouluissa on usein käsitelty laajastikin Suomen 
historiaa.

Juhlahetkiä kouluihin ovat tuoneet vierailijat Suomesta. Kouluihin on saa-
tu muusikoita, kirjailijoita, nukketeatteriesityksiä, ja ne ovat olleet mieleen-
painuvia ja merkityksellisiä kouluvuoden kohokohtia. 

Suomi-koulujen kirjastot ovat kulttuuriteko

Useimmissa kouluissa toimii kirjasto. Joillakin kouluilla on jopa tuhansien 
kirjojen kirjasto. Kirjoja voivat lainata sekä lapset että aikuiset, ja vanhempi-
en toivotaan ottavan tavaksi lukea lapsilleen kirjastosta saatavia lastenkirjoja. 
Suomi-Seura on jo vuosia lahjoittanut joka vuosi koulujen kirjastoihin kirjoja, 
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mikä on ollut merkittävää lukemisharrastuksen kehittämiselle. Kirjaston kir-
jojen avulla koulut ovat järjestäneet säännöllistä ja tavoitteellista lukemista 
ja oppilaiden kirjavinkkauksia. Suomi-koulujen tuki ry:n kautta on voinut 
osallistua oppilaiden suosittuihin lukupiireihin. 

Suomi-koulut levittävät suomalaista kirjallisuutta yhteisöjen käyttöön laa-
jalti; suomalainen yhteisö pysyy ajan tasalla kotimaan kirjallisuuden kehi-
tyksestä ja samalla suomen kielen muuttumisesta ja kehityksestä. 

Kirjastossa järjestetään myös teematapahtumia, usein suomalaisen kult-
tuurin tai kirjailijoiden tiimoilta.

Opetussuunnitelmat ja toimintasuunnitelmat 

Suurin osa kouluista on pitkään määritellyt täsmällisemmät tavoitteensa 
vuosittaisissa koulu- ja ryhmäkohtaisissa toimintasuunnitelmissa, käytän-
nön kautta. Joillakin kouluilla on ollut oma opetussuunnitelma, ja joiden-
kin alueiden kouluilla on ollut yhteisesti laadittuja opetussuunnitelmia, joita 
koulut ovat omassa toiminnassaan varioineet. Vuonna 2015 valmistuneen 
opetussuunnitelmasuosituksen tultua tutuksi monet koulut ovat ryhtyneet 
laatimaan omia, laajempia ja periaatteita tarkemmin tarkastelevia opetus-
suunnitelmia. Tämä prosessi on käynnissä edelleen, ja esimerkiksi maa- tai 
aluekohtaisissa koulutustilaisuuksissa käsitellään ja suunnitellaan opetus-
suunnitelman laatimista ja käyttöä koulun työssä. 

Opettajilla on yleensä ollut varsin vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa 
oman ryhmänsä toimintaa yhteisen vuosisuunnitelman tai teeman puitteis-
sa. Useissa kouluissa opettajat laativat toimintavuoden päättyessä yhteenve-
don toiminnastaan vuoden aikana yhteisesti käsiteltäväksi. 

Opetuksen lähtökohtia ovat olleet lasten positiivinen minäkuva ja myön-
teinen suhtautuminen Suomeen, sen kieleen ja kulttuuriin. Painopisteitä ovat 
kielen ymmärtäminen ja käyttäminen, arkikielen oppiminen toiminnallisella 
tavalla. Perustaviksi arvoiksi mainitaan esimerkiksi luottamus, kunnioitus, 
suvaitsevaisuus ja turvallisuus.

Oppimista pyritään tukemaan lapsilähtöisesti, rennolla otteella, leikkien 
ja laulaen. Yhdessäolo ja toimiminen nähdään erääksi tärkeimmistä elemen-
teistä. Ilmapiiri pyritään saamaan mukavaksi ja iloiseksi. Oppimisen ilo on 
ohjenuorana! Kulttuuria painotetaan paljon, kun asutaan Suomen ulkopuo-
lella eikä kiinteitä siteitä Suomeen välttämättä ole.

Aika ei riitä kaikkeen, on keskityttävä tärkeimpään. Oppilaiden ikä ja kie-
litaito ovat luonnollisesti keskeisiä mietittäessä tavoitteita ja painopisteitä. 
Tavoitteena on opettaa oppilaat puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan suo-
mea. Isommat opiskelevat kieltä tavoitteellisesti, ja käytössä on usein oppi- 
ja harjoituskirjoja. Vanhimpien oppilaiden ryhmissä kiinnitetään huomiota 
oikeinkirjoitukseen ja kielioppiin.  
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Koulutus opettajille ja johtokunnan jäsenille 
sekä vanhempien tilaisuudet 

Koulut pyrkivät kouluttamaan opettajia monin tavoin. Suomessa järjestetyt 
koulutustilaisuudet opettajien maailmankonferensseista nykyisiin Opetus-
hallituksen ja Suomi-koulujen tuki ry:n järjestämiin kesäkoulutuksiin ovat 
vastausten perusteella olleet tärkeitä, ja niihin on pyritty jopa vuosittain saa-
maan mukaan ainakin joku opettajista tai johtokunnan jäsenistä. Monet heis-
tä käyttävät Suomen-lomastaan päiviä koulutustilaisuudessa. 

Useissa maissa on pitkään ja säännöllisesti järjestetty Suomi-koulujen yh-
teisiä alueellisia koulutuksia vuosittain tai muutaman vuoden välein, esimer-
kiksi Kanadassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Sveitsissä ja 
Kreikassa ja Kyproksessa. Vertaistuki ja mahdollisuus keskusteluihin yhtei-
sesti askarruttavista aiheista sekä uuden tiedon ja uusien ideoiden saaminen 
ovat kannustaneet opettajia mukaan. Erityisesti niille opettajille, joilla ei ole 
opettajankoulutusta, on ollut hyötyä päästä mukaan erilaisiin koulutusta-
pahtumiin. Koulutustilaisuudet antavat myös mahdollisuuden verkostoitua. 
Esimerkiksi Pariisin Suomi-koulu järjesti 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 
koulutuspäivät Keski-Euroopan Suomi-koulujen opettajille keväällä 2014. 
Luennoitsijoina olivat – kuten usein muissakin koulutuksissa – Aurora Va-
sama ja Minna Muukkonen. Aiheena oli ”Kaksikielisen lapsen normaali kie-
lenkehitys ja sen poikkeavuudet”. Osallistujia oli yli 50 opettajaa seitsemästä 
eri maasta.

Monet koulut järjestävät koulukohtaisia koulutuksia erityisesti opettajil-
le, mutta myös johtokunnan jäsenille, joille on pyritty erityisesti antamaan 
tietoa koulun perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvistä asioista. Pekingin 
koulu toimii Kansainvälisen koulun (WAB) tiloissa, ja WAB järjestää Mother 
Tongue Program -ohjelman puitteissa eri kieliryhmien opettajille ja vetäjille 
keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ideariihiä.

Jonkin verran on järjestetty tilaisuuksia vanhemmille, esimerkiksi luentoja 
ja keskustelutilaisuuksia kaksi- ja monikielisyydestä vanhemmuuden tueksi 
tai tilaisuuksissa on annettu käytännön vinkkejä suomen kielen ylläpitämi-
seen ja kannustettu kaksikieliseksi kasvattamiseen. Koulukohtaisia vanhem-
painiltoja järjestetään monilla kouluilla, ja niissä vanhemmilla on myös tilai-
suus kysyä opettajilta ja keskustella yhteisistä asioista. 

Koulutuksen järjestäminen saattaa olla kallista ja vaativaa, joten monet, 
erityisesti pienemmät ja usein alueellaan yksin toimivat koulut eivät ole jär-
jestäneet koulutusta. Kouluista on todettu myös toive, että järjestettäisiin in-
ternetpohjaista koulutusta, johon kaikki voisivat osallistua. 
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Yhteistyö alueen muiden Suomi-koulujen kanssa

Koulutusyhteistyön lisäksi Suomi-koulut tekevät vaihtelevassa määrin yh-
teistyötä keskenään. Joillakin alueilla, kuten Saksassa, yhteistyö on varsin 
tiivistä esimerkiksi pedagogisen neuvoston, nykyisen Saksan koulujen neu-
voston, kautta. Hallinnollista yhteistyötä, kokemusten ja tietojen vaihtoa esi-
merkiksi opetusmateriaaleista on monilla muillakin kouluilla. Usein koulu-
jen perustamisvaiheessa on saatu tukea alueella aikaisemmin aloittaneelta 
koululta tai perustettavasta koulusta on käyty tutustumassa naapurikoulun 
toimintaan. Opettajat saattavat nykyisin olla yhteydessä toisiin Suomi-kou-
luihin Facebook-ryhmien kautta.

Retkiä ja leirejä, esimerkiksi Saksan koulujen motivaatioleirejä, on joskus 
järjestetty yhdessä, mutta ne vaativat varsin paljon resursseja. Taide- ja kult-
tuuritapahtumiin on kutsuttu lähialueen kouluja, tai vierailijat Suomesta 
ovat käyneet useammassa koulussa. Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä yh-
teistyötä on suunnitteilla useissa kouluissa. Yhteistyö on koettu antoisaksi 
myös siten, että koulujen oppilaat ovat voineet tutustua toisiin, samanlaises-
sa yhteisössä opiskeleviin lapsiin ja nuoriin. Tärkeää on ollut huomata sekin, 
että koulut eivät ole yksin haasteiden ja ilonaiheiden kanssa.

Koulujen toiminnan jatko 

Suomi-koulut ovat olleet todella sitkeitä toimijoita. Valtaosa kouluista on pe-
rustamisensa jälkeen jatkanut toimintaa, vanhimmat lähes 60 vuotta. Nousu- 
ja laskukausia on toki ollut. 

Suomalaisen siirtolaisuuden suuntautuminen, luonteen muuttuminen ja 
muutokset määrissä näkyvät koulujen toiminnassa. Muuttoliike asuinpai-
kasta toiseen tai maasta pois on useimmiten ollut syynä siihen, että oppilas-
määrä on vähentynyt ja opettajien hankinta vaikeutunut. Suurten suomalais-
ten yritysten, kuten Nokian, työntekijöiden lisääntyminen tai vähentyminen 
vaikuttavat suoraan Suomi-koulujen toimintaan. Jotkin koulut ovat jatkaneet 
kasvuaan vuosi vuodelta, ja joskus koulut saattavat paisua yhtäkkiä valtavan 
suuriksi. Alueilla, joille ei suuntaudu uutta muuttoliikettä, oppilaat kasvavat 
vähitellen ulos toiminnasta ja tarve koululle hiipuu. 

Opettajat pysyvät usein pitkään kouluillaan. Hyvä yhteishenki on vahva 
liima; opettajat kokevat puhaltavansa yhteen hiileen ja saavansa tukea toisil-
taan. Ilmapiirin kerrotaan olevan avoin, ja kaikkien kyvyt ja vahvuudet ote-
taan huomioon. Opettajat kokevat vahvasti, että heidän työtään arvostetaan 
ja vanhemmat tukevat heitä. ”Opettajien pysyvyyteen on vaikuttanut viihty-
vyys Suomi-koulussa, yhteisöön kuuluminen, työn tärkeäksi kokeminen ja 
lapsilta saatu ilo.” Aina ei kuitenkaan ole helppo löytää uusia opettajia pois 
lähtevien tilalle. 
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Johtokunnan puheenjohtajan ja pääopettajan panoksella on suuri vaiku-
tus. Hyvä tiedonkulku tukee opettajia – ja päinvastoin, jos tieto ei kulje ja 
päätöksiä tehdään jossakin opettajien pään yläpuolella, sitoutuminen vähe-
nee. ”Innostuneet, karismaattiset johtohenkilöt ja opettajat ovat tärkeimpiä 
’vetohevosia’.” Alkuvuosien kouluissa etenkin Euroopassa monet opettajina 
toimivista naisista olivat kotiäitejä, ja heillä oli mahdollisuus toimia koulussa 
täysipainoisesti. Nykyisin niin naiset kuin miehetkin käyvät yleisesti töissä, 
mikä rajoittaa jaksamista ja halukkuutta tehdä vaativaa opettajan työtä. Opet-
tajien ja johtokunnan jäsenten pysyvyyteen ovat vaikuttaneet ennen muuta 
muuttaminen pois alueelta, työ- ja elämäntilanteen muutokset, kiireinen arki 
tai hankalat matkat. Jonkun on kerrottu kyllästyneenkin opettamiseen. 

Vanhemmat ovat usein mukana koulun toiminnassa opettajina, johtokun-
nan jäseninä ja muuten talkoolaisina lasten taaperoiästä niin kauan, kuin lap-
set käyvät Suomi-koulussa. Monien siteet ovat vahvoja ja jäävät pysyviksi 
senkin jälkeen, mutta etääntyminen toiminnasta vähentää valmiutta tehdä 
talkootyötä. Johtokuntien ja vanhempienyhdistysten jäseniksi ei aina ole 
helppo löytää halukkaita. Muut suomalaisten yhteisöt, kuten erilaiset yhdis-
tykset ja seurakunta, ovat olleet tärkeä tukiranka myös silloin, kun koululla 
on ollut vaikeita aikoja. 

Hankaluudet tilojen saamisessa ja tilojen kalleus ovat vaikuttaneet koulu-
jen mahdollisuuteen toimia täysimääräisesti. Kouluun saattaa olla oppilas-
jono, jolloin toiminta ei voi kasvaa määräänsä enempää. 

Toisaalta usein on käynyt niinkin, että koulun toiminta on lakannut tai lak-
kautettu, mutta monen vuoden jälkeen alueelle muuttaa uutta suomalaista 
väkeä ja koulu nousee taas. Johonkin on ilmeisesti jäänyt itämään ajatus kou-
lusta ja yhteisöstä, ja kun siemen saa valoa ja ravintoa, se kasvaa taas. Toinen 
ja kolmas, jopa neljäs sukupolvi aloittaa työn uudestaan. ”Jotenkin kuitenkin 
aina yhteisön positiivisen palautteen takia sitoutuminen jatkuu.”

Muuttuvat ajat, muuttuvat haasteet 

Suomi-koulujen historian alkuvuosien aikana useimmat perheet olivat alu-
eelle pysyvästi asettuneita kahden kielen ja kulttuurin perheitä, joissa äiti oli 
yleensä suomalainen. Lapset kävivät yleensä alueen koulussa, jossa opetus-
kieli oli toisen vanhemman kieli, ja perheessä molemmat vanhemmat käytti-
vät lasten kanssa omaa kieltään – enemmän tai vähemmän, suomea vaihtele-
vassa määrin, ja suomikoululaisten kielitaito vaihteli suuresti. 

Vuosien myötä yhä useammat perheet ovat maassa työkomennuksella 
muutaman vuoden, ja palaavat sitten Suomeen tai muuttavat johonkin toi-
seen maahan. Perheen yhteinen äidinkieli on usein suomi, ja lasten suomen 
kielen taito erinomainen. On lisääntyvässä määrin myös monikielisiä lapsia, 
joiden vanhemmilla on eri äidinkieli, koulu saattaa olla kansainvälinen kou-
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lu, jossa opetuskieli on englanti, ja ympäröivän yhteiskunnan kieli on vielä 
joku muu. ”Kielitaito muuttuu globaaliksi resurssiksi ja sitä aletaan arvostaa 
entistä enemmän – suomen kielen osaamisen merkitys kasvaa; sosiaalisen 
median merkitys kasvaa ja tukee suomen kielen käyttämistä.”

Joillakin alueilla kouluun tulee myös kolmannen ja neljännenkin sukupol-
ven perheiden lapsia. Joissakin tällaisissa perheissä jo mummo on saattanut 
olla perustamassa Suomi-koulua, vanhemmat ovat olleet koulun oppilaita ja 
tuovat lapsensa jatkamaan perinnettä. Joissakin perheissä taas suomen kieli 
on ollut käyttämättä yhden tai kahden sukupolven ajan, ja vanhemmat toivo-
vat lapsen oppivan suvun perinnekielen alusta alkaen. Tämä asettaa suuria 
vaatimuksia Suomi-koulujen opetukselle. Jokaisen pitäisi saada juuri hänelle 
sopivaa kielen opetusta ja harjaannutusta.

Koulujen vahvuuksina pidetään ylipäänsä vahvaa taustayhteisöä, sekä 
opettajien yhteisöä että erityisesti vanhempia. Toisaalta piirit ovat pienet, 
eikä yhteentörmäyksiltä aina ole vältytty. Kuitenkin joissakin paikoissa, jois-
sa suomenkielinen väestö vanhenee ja muut järjestöt ehkä kärsivät jäsenpu-
lasta, Suomi-koulu on se, joka on voimissaan ja saa uutta väkeä; nuorempi 
polvi hakeutuu juuri koulun yhteisön ympärille, kun perheeseen syntyy lap-
sia. Yhteinen päämäärä on ollut selkeä, suomen kielen ja kulttuurin vaalimi-
nen. Koulussa on mukavaa, hauskaa, innostavaa, ihanat oppilaat; kaikki ovat 
sitoutuneet tekemään työtä yhteiseksi hyväksi. Koulun arvostus on lisään-
tynyt, ja kaksikielisyyden merkitys ymmärretään laajasti. Pienellä porukalla 
tehdään suuria juttuja – ja toisaalta suuri yhteisö tuo suuria iloja. Suomi-kou-
lu kokoaa yhteen. 

Suomi-koulut ovat vakiintuneet. Toimintamuodot ovat löytyneet, koulu-
yhteisö toimii. Hyvät yhteydet eri suuntiin on luotu. Pääpiirteissään koulun 
ydin on se sama, joka oli jo perustettaessa, toiminta lasten kanssa sekä kielen 
ja kulttuurin opetus. Toimintamuodossa ja tavassa toimia on saattanut tulla 
muutoksia, edistystä. 

Kun koulujen perustajat katsovat tänään koulujaan, tunnelmat ovat enim-
mäkseen hämmästyneitä, ilahtuneita, toiveikkaita. ”Nyt on mahtava tunne, 
kun katsoo mihin mittoihin koulumme onkaan kasvanut. Alkuaikojen reilun 
30 oppilaan koulusta on kasvanut noin 140 oppilaan opinahjo!” ”Pienestä 
ponnistettiin vuonna 1994, opettajan kotoa aloitettiin. Vahva halu, suoma-
lainen sisu oli se, joka piti koulua yllä, ja siksipä se on jatkanutkin toimin-
taansa jo yli 20 vuotta!!” ”Nykyisin on enemmän toimintaa, Suomi-kauppa, 
kahvitus, kirjoja, lehtiä...” ”Koulu on kasvanut toivotulla tavalla, tai ehkä 
jopa paremmin kuin uskottiin sen kasvavan.” ”Koulun liikkeet ovat mukana 
ihmisten liikkeissä, siis opettajien ja perheiden dynaamisen tarpeiden muu-
toksissa. Koulun täytyy muuttua näiden mukana.” ”Tavoite toteutui!” ”Ly-
hyt historia: taitaa olla juuri sitä, mitä sen pitikin olla. Aina on parantamisen 
varaa, eikä laakereille voi jäädä lepäämään. Mutta nyt on hyvä!” ”Koulu on 
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nyt isompi ja toimivampi kuin alussa edes uskallettiin haaveilla.” ”Nyt lap-
set ovat ylpeitä kaksikielisyydestään.” ”On täyttynyt toive, jota ei 40 vuotta 
sitten olisi uskonut.” 
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Suomi-koulujen historiaa 
1950-luvun lopulta 

nykypäivään
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Tiedossa olevat 1950- ja 1960-luvuilla perustettujen koulujen perustamisvuodet

1958 Waukeganin kalevaisten suomen kielen koulu Yhdysvallat

1960 Toronton Suomen Kielen koulu   Kanada

1964 New Yorkin suomenkielinen koulu  Yhdysvallat

1965 Thunder Bayn Suomen Kielen Koulu  Kanada

1966 Sudburyn Suomen Kielen Koulu  Kanada
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1950-luvun loppu ja 1960-luku: 

ensimmäiset suomen kielen koulut – vanhan 
siirtolaisuuden perintö, uudet tulijat

Pohjois-Amerikan suomalaisuuden pitkät juuret 

Suomalaisella siirtolaisuudella Pohjois-Amerikkaan on pitkä historia. Suo-
malaisia muuttajia tuli Uuteen Ruotsiin jo 1600-luvulla yhdessä ruotsalais-
ten kanssa. Varsinaisesti muuttajien suuri aalto alkoi kuitenkin 1800-luvun 
puolivälin jälkeen ja jatkui 1930-luvulle. Merimiehet toivat viestiä uudesta 
mahdollisuuksien maailmasta, ja värväreitäkin liikkui etsimässä työläisiä 
kaivoksiin ja rautateille. Kotimaassa ei kaikille riittänyt työtä. Liikkuminen 
oli käynyt helpommaksi, laivat kulkivat, ja suomalaisia liittyi joukoin koko 
Euroopan laajuiseen muuttoliikkeeseen etsimään paremman elämän eväitä. 
Yli 350 000 suomalaista muutti noina vuosikymmeninä pääosin Yhdysvaltoi-
hin mutta myös Kanadaan, jossa laskettiin 1930-luvun alkaessa olevan yli 40 
000 suomalaista. Lähtijöistä suuri osa oli parhaassa työiässä olevia miehiä. 
He saivat töitä kaivoksista ja metsätyöstä, joka oli monille tuttua koti-Suo-
mesta. Naiset menivät usein kotiapulaisiksi tai muihin palveluammatteihin. 
Yhdysvalloissa suosittuja alueita olivat Michigan ja Minnesota, joissa oli pal-
jon kaivoksia, metsätöitä, rakentamista ja myös mahdollisuus saada maata 
raivattavaksi ja viljeltäväksi. Mutta myös esimerkiksi New Yorkin Finntow-
nissa oli suuri suomalaisyhteisö, erityisesti naisia, joista monet työskentelivät 
kotiapulaisina, siivoojina ja keittäjinä. 

Kanadassa suomalaiset asettuivat erityisesti Ontarioon, jossa Port Arthu-
rin (nykyisin Thunder Bay), Sudburyn, Copper Cliffin ja Toronton kaupungit 
saivat paljon suomalaisia siirtolaisia. Alueen luonto muistutti Suomea, siellä 
oli järviä ja suuria metsiä. Mutta tärkeintä oli, että työtä löytyi. 

Suomalaiset olivat aktiivisia perustamaan omia yhdistyksiä ja toiminta-
keskuksia, kulttuuriseuroja, urheiluseuroja, raittiusseuroja ja lehtiä. Monet 
osallistuivat osuustoimintaan, ammattiliittojen ja työväenliikkeen toimin-
taan. Suomalaisella kirkolla ja seurakunnilla oli ja on yhä myös vahva jalan-
sija kanadansuomalaisten elämässä. Suomen kielen opetusta annettiin jo hy-
vin varhain. Seurakunnat järjestivät suomenkielisiä pyhäkouluja esimerkiksi 
Sault Ste. Mariessa, Soossa, jo 1800-luvun puolella, ja myös raittiusseurojen 
piirissä järjestettiin lapsille suomen kielen opetusta.

1950- ja 1960-luvut
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Aktiivisten siirtolaisvuosien jälkeen 30-luvun laman ja toisen maailmanso-
dan jälkeen siirtolaisvirta tyrehtyi. Vasta 1950-luvun loppupuolella ja 1960-lu-
vun alusta suomenkielistä väkeä alkoi jälleen muuttaa suuremmassa määrin 
Pohjois-Amerikkaan. Tarvittiin nämä uudet tulijat, ennen kuin Suomi-koulu-
jen perustaminen varsinaisesti käynnistyi. Niiden toiminnalle oli kuitenkin 
olemassa vanha suomalaisuuden perintö, ja kouluihin saatiin oppilaita paitsi 
uusien tulijoiden perheistä myös aiemmin muuttaneiden sukupolvien aikui-
sista. Ensimmäisten siirtolaisvuosikymmenten aikana suomalaiset olivat kes-
kittyneet varsinkin Kanadassa lähelle toisiaan suuriksi suomalaisalueiksi ja 
-keskuksiksi, joissa saattoi hyvin selvitä arkiasioissa suomen kielellä. Aikaa 
myöten perheiden käyttökieli oli kuitenkin yleensä vaihtunut englanniksi. 
Uusien tulijoiden myötä tuli myös uudenlaista kielellistä tietoisuutta. Tästä 
syntyi myös ristiriitoja, koska esimerkiksi koulussa esiintyi painostusta pu-
hua vain englantia. 
  
Ensimmäiset koulut Waukeganiin ja Torontoon 

Toronton Suomen Kielen Koulu on yleensä mainittu maailman ensimmäisek-
si Suomi-kouluksi. On kuitenkin vaikea määritellä, mikä olisi ollut aivan en-
simmäinen koulu, kun toimintaa suomen kielen opettamiseksi lapsille oli eri 
yhteyksissä järjestetty jo vuosikymmenten ajan. Kuitenkin jo vuotta ennen 
Torontoa oli Waukeganissa Chicagon pohjoispuolella Yhdysvalloissa aloitta-
nut toimintansa Waukeganin kalevaisten suomenkielinen koulu. Wauke-
ganissa on ollut suomalaisia siirtolaisia jo 1900-luvun vaihteesta; alueella oli 
kaivostoimintaa, ja suomalaisilla oli esimerkiksi tunnettu osuuskunta. Kau-
pungissa toimi myös suomalaisia kirkkokuntia. Suuri osa suomalaisista oli 
suomenruotsalaisia, joilla oli oma ruotsinkielinen kirkkonsa. Ensimmäisen 
siirtolaissukupolven vanhetessa suomalainen yhteisö pieneni ja järjestöt lak-
kasivat vähitellen ilmeisesti 60-luvun loppua kohden. 

Suomi-Seuran Suomen Silta -lehden numerossa 2 vuodelta 1963 kerrotaan 
Kuulumisia-palstalla, että ”Waukeganin kalevaisten suomenkielinen koulu lopet-
ti viidennen lukuvuotensa tässä Chicagon pohjoispuolella sijaitsevassa kaupungissa 
tänä keväänä ja syksyllä jatketaan innolla. Oppilaita on ollut vuosittain keskimää-
rin 25 vaiheilla näiden viiden vuoden aikana – ennätysmäärä on ollut 55. Paikal-
liset kalevaiset ovat kouluhankkeen takana, he valitsevat keskuudestaan joka vuosi 
komitean koulua varten. Komitean puheenjohtajana on alusta alkaen toiminut Mr. 
Henry Mayala. Tunnit pidetään Kaleva Kodissa joka lauantai klo 9–12. Siellä on 
kurssit sekä vasta-alkaville että pitemmälle ehtineille, mutta yhdessä lauletaan suo-
malaisia lauluja. Oppilaiden ikä on ollut keskimäärin kymmenen paikkeilla, mutta 
mukana on ollut myös hieman vanhempaa joukkoa – muutama vuosi sitten oli mm. 
kokonainen amerikkalainen kolmilapsinen perhe, joka sitten seuraavana kesänä teki 
matkan Suomeen. Kurssit ovat oppilaille täysin ilmaiset, Kalevaiset ja koulukomitea 
keräävät rahat sitä varten keräyksillä, juhlilla jne. Koulun ensimmäisenä pääopet-

1950- ja 1960-luvut



45

tajana toimi kahden vuoden ajan Mrs. Thyra Rautalahti, jonka jälkeen hänen pai-
kalleen tuli Mrs. Evi Palo ja apuopettajaksi Amerikassa syntynyt Mrs. Dahlbaca. 
Musiikkipuolesta on huolehtinut koko ajan Mrs. Lepisto. Oppikirjana on käytetty 
ensin kirjaa ’Iloinen aapinen’ ja sitten ’Kultainen aapinen’.”

Samassa lehdessä kerrotaan myös, että ”Torontossa Kanadan puolella toi-
mii toinen suomenkielinen koulu. Sen kohdalla alkaa syksyllä jo neljäs vuosi. Tämä 
koulu toimii Agricola-kirkon suojissa torstai-iltaisin klo 19–20.30. Oppilasmäärä 
oli viime vuonna 27. Koulun johtokuntana on viisi henkeä, joista Veikko Saarela 
puheenjohtajana ja jäseninä Helen Hirvonen, Iiro Nummi, Raili Leivo ja Asser Tuo-
misto. Koulun opettajina toimivat Sirpa Manner ja Iiris Manner. Koulua ovat tu-
keneet oppilaiden vanhempien lisäksi Agricolan seurakunta, Toronton suomalainen 
edistysliitto sekä Finnish Social Clubin näyttelijät.”

Lehden mukaan Waukeganin koulu on siis aloittanut jo vuonna 1958, ja 
Toronton Suomen Kielen koulu aloitti vuonna 1960. Tuohon aikaan yhte-
yksiä suomalaisten yhdyskuntien kesken Kanadassa ja Yhdysvalloissa ei 
välttämättä ollut, ja tieto Waukeganin toiminnasta ei todennäköisesti ollut 
tavoittanut torontolaisia. Sekä Waukeganissa että Torontossa kouluilla oli 
samanlaiset toimintaperiaatteet: ”suomenkielinen koulu”, joka tarkoitti pa-
rin-kolmen tunnin säännöllistä viikoittaista opetustuokiota; oppilaat olivat 
pääasiallisesti lapsia, vaikka opetusta oli myös aikuisille; kouluilla oli joh-
tokunta tai komitea; rahoitus kerättiin vapaaehtoisin voimin. Waukeganille 
voitaneen näin siirtää ensimmäisen suomen kielen koulun asema, mutta sen 
toiminnan päätyttyä Toronton koulu oli pitkään ainoa toimiva koulu, ja se 
onkin vanhin yhtäjaksoisesti toiminut Suomi-koulu.

Niinpä käsitys Toronton koulusta ensimmäisenä kouluna syntyi ennen 
muuta koulussa myöhemmin toimineen Anneli Ylängön kirjoituksesta Suo-
ma 1995 -lehdessä, Kanadan koulujen toimittamassa Suomi-koulujen opet-
tajien lehdessä. ”Toronton Suomen Kielen Koulu (TSKK) perustettiin To-
ronton Suomalaisen Edistysliiton aloitteesta vuonna 1960, joten se ansaitsee 
kunniamaininnan maailman vanhimpana Suomi-kouluna ulkosuomalaisyh-
teisössä”, kirjoittaa Anneli Ylänkö, Kanadan suomen kielen opettajain liiton 
pitkäaikainen puheenjohtaja.  

Koulun toiminnan alkaessa 17.11.1960 oppilaita oli 32, raportoitiin Edis-
tysliiton kokouksessa. Oppikirjoja oli tilattu, mutta niiden arveltiin ehtivän 
koululle vasta seuraavana vuonna. Koulutilat saatiin kirkolta. Aikuisten   
kaksi luokkaa aloittivat toiminnan 1963. Koulu toimi pitkään Edistysliiton 
alaosastona, mutta oma yhdistys muodostettiin vuonna 1990. 

Koulussa oli opetuksen lisäksi monenlaista suomalaisen yhteisön elämään 
liittyvää toimintaa. Koko perheen tempaukset, retket, ”talviolympialaiset” ja 
monet juhlat, kuten itsenäisyyspäivän juhlat ja esiintymiset Kanadan suoma-
laisten suurjuhlilla värittivät kouluvuotta. Kesäisin järjestettiin viikon pitui-
sia kielileirejä, jossa monipuolisen toiminnan lisäksi opittiin sekä kieltä että 
Suomi-tietoutta. 
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Kanadassa lasketaan nykyään olevan noin 130 000 henki-
löä, joilla on suomalaista taustaa. Toronton Suomen Kielen 
Koulu toimii edelleen aktiivisesti, ja sillä yksi aikuisryhmä 
ja yli 50 oppilasta viidessä lasten ja nuorten ryhmässä. Kou-
lun nykyinen rehtori on Tarja Ylänkö. 

New York, Thunder Bay ja Sudbury seuraavat 

New Yorkissa aloitti jo vuonna 1964 toimintansa suomenkie-
linen koulu. Suomen Silta -lehden numero 2 1966 kertoo ar-
tikkelissaan Kielikoulut turvaavat Suomen kielen taidon kolmes-
ta Pohjois-Amerikassa toimineesta koulusta – Waukeganin 
koulusta lehdessä ei tässä lehdessä kerrota mitään. Toron-
tossa oli paljon oppilaita, lastenluokilla 53, ja aikuisten luo-
killa 8. Port Arthurissa (Thunder Bayssa) edellisenä vuonna, 
1965, aloittanut koulu oli heti toisena toimintavuotenaan jät-
timäinen, noin 250 oppilasta kahdeksassa luokassa. 

New Yorkin suomenkielisestä koulusta kerrotaan, että se aloitti toimin-
tansa ”lokakuussa 1964 Mrs. Katri Ekmanin aloitteesta. Oppiaineina olivat ovat 
suomen kieli helpossa muodossa sekä laulut ja leikit. Opettajana toimii Miss Liisa 
Arra avustajinaan Mrs. Kerttu Arra ja Mrs. Katri Ekman. Koulussa oli kuluneena 
lukuvuonna keskimäärin 12 oppilasta 8–12 ikävuoden väliltä. Lapsista vain kolme 
on sellaista, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaisia. Muut ovat toisen ja 
kolmannen polven Amerikan suomalaisia, joiden vanhemmista ainakin toinen on 
vieraskielinen. Isovanhemmat ovat olleet näissä tapauksissa vaikuttamassa siihen, 
että lapset osallistuvat suomenkielen koulun opetukseen.” 

New Yorkin koulu oli pitkään toimimatta, ennen kuin se perustettiin uu-
delleen 1988. Koulusta käytettiin tässä vaiheessa nimeä Suomi-koulu of New 
York, New Yorkin YK:n Suomi-koulu. Suuressa, nykyisin noin 50 oppilaan 
koulussa on useita ryhmiä, joista varsinkin leikkiryhmiin on jonoa. Koulusta 
on tullut tärkeä ulkosuomalaisten kohtaamispaikka, jossa lasten kielen ope-
tuksen rinnalla vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisia suomalaisia ja 
keskustella suomeksi. Koulussa on ollut oma tiedotuslehti, Yhdyssana, joka 
toimi jo 1990-luvulla, mutta lakkasi välillä, ennen kuin sen toimittaminen 
aloitettiin uudelleen. 

Kanadan toinen Suomi-koulu perustettiin Thunder Bayn kaupunkiin 
vuonna 1965. Kaupunki on ollut eräs suomalaisen siirtolaisuuden keskuksis-
ta Kanadassa, ja siellä on edelleen vahva suomalaistaustainen yhteisö. Kou-
lun historiasta voi lukea sivulta 48 alkaen.  

Sudburyn Suomen Kielen Koulu tuli pian perässä vuonna 1966. Sudbury 
oli sekin vanhaa suomalaissiirtolaisuuden ydinaluetta, kaivoskaupunki, jos-
sa asui ja asuu edelleen huomattava määrä suomalaisia tai suomalaistaustai-
sia ihmisiä. Koulussa oli Suoma-lehden mukaan vuonna 1995 kolme ryhmää, 
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yksi pienille oppilaille ja kaksi isommille, joista toinen oli kaksikielinen ja toi-
nen täysin suomenkielinen. Oppilaita oli edelleen varsin paljon. ”Laulamme, 
leikimme, askartelemme, juttelemme, arvuuttelemme, luemme, kirjoitamme, 
näyttelemme niin kuin varmasti te monet muutkin koululaiset ympäri maa-
ilman”, kirjoittaa Anneli Rautiainen. Sudburyssa oli vuonna 2016 edelleenkin 
yli 20 oppilasta. 

Nämä koulut olivat tiettävästi 1960-luvun ainoat Suomi-koulut ja 20 en-
simmäisen vuoden ajan Pohjois-Amerikan ainoat varsinaiset Suomi-koulut, 
vaikka suomenkielistä toimintaa lapsille järjestettiin muulla tavoin esimer-
kiksi kirkon piirissä. Seuraavassa vaiheessa 1980-luvun vaihteesta vuosi-
kymmenen lopulle Kanadaan perustettiin uusia kouluja lähes vuosittain. Tä-
män jälkeen ei uusia kouluja ole perustettu, mutta kolmea lukuun ottamatta 
koulut toimivat edelleen. Yhdysvalloissa uudet Suomi-koulut aloittivat sa-
moihin aikoihin Kanadan koulujen toisen vaiheen aikana 1980-luvulla. 

Thunder Bayn Suomen 
Kielen Koulu talven 
lumoissa.
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Thunder Bayn Suomen Kielen Koulu

Thunder Bay Finnish Language School
Thunder Bay, Kanada

Perustuu Liisa Strasserin (opettaja 1965– noin 1969) ja Irma Nystromin (opettaja 
1995–2001, johtokunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/sihteeri 2001–2016) tie-
toihin.

Vahva siirtolaiskeskus 1900-luvun alusta asti

Thunder Bay on ollut Kanadan suurimpia ulkosuomalaiskeskuksia 1900-lu-
vun alusta alkaen; esimerkiksi elokuvassa Under The Red Star kerrotaan alu-
een varhaisen siirtolaisuuden historiasta. Toinen suuri siirtolaisuuden aalto 
Thunder Bayhin tuli 1950-luvulla. 

Liisa Strasser, joka toimi Thunder Bayn Suomen Kielen Koulussa sen perus-
tamisesta alkaen johtokunnassa ja noin viisi vuotta opettajana, kertoo 50-lu-
vun siirtolaisuudesta näin: ”Toisen maailmansodan jälkeen suuret määrät 
suomalaisia siirtolaisia muutti Thunder Bayhin (aikaisemmin Port Arthur). 
Suurin suomalainen maahanmuutto tapahtui 50-luvulla, etenkin vuonna 
1957. Suomalaiset halusivat tulla tälle alueelle, koska ilmasto ja maasto ovat 
hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Täällä oli myös työtä, etenkin metsätyö-
tä, mikä oli suomalaisille tuttua. Suomalainen seuratoiminta oli vilkasta, ja 

Suomesta tulleet papit hoitivat 
seurakuntaa. Suomalaiset eivät 
assimiloituneet helposti eng-
lanninkieliseen yhteiskuntaan. 
Kuusikymmenluvulla suoma-
laiset perheet halusivat lastensa 
oppivan suomen kieltä, mutta 
lapsia painostettiin puhumaan 
vain englantia koulussa. Monet 
lapset kokivat kiusaamista kou-
luissa puhuessaan muuta kuin 
englantia.”

Suomalaisilla oli paljon ak-
tiivista toimintaa ja yhteistyötä, 
mm. suomalaisia liikkeitä ja yri-
tyksiä, maatiloja, kouluja, seu-
rakuntataloja, esimerkiksi Into-
la, Lappe ja Tarmola. Finlandia 
Clubin, Reipas-urheiluryhmän 
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Koulu perustetaan monien tahojen tukemana

Kaikki Thunder Bayn Suomen Kielen Koulun perustajat olivat siirtolaisia 
Suomesta; he olivat mukana monissa suomalaisseuroissa ja toimivat moni-
puolisesti kielen, koulutuksen ja kulttuurin parissa. Puheenjohtaja Paavo 
Lehtonen oli suomalaisessa kirjakaupassa kauppiaana, varapuheenjohtaja 
Eric Peterson mm. kaupungin koululautakunnan jäsen ja Nils Inkilä piti vii-
koittaista Suomi-sävel-nimistä radio-ohjelmaa. 

Paavo Lehtonen ehdotti koulun perustamista Suomalaisten Seurojen Kes-
kusliiton kokouksessa 31.5.1965. Thunder Bayn Suomen Kielen Koulun vai-
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ja muiden järjestöjen lisäksi kirkko oli aktiivinen toimija. Alueella oli itsenäi-
nen suomalainen luterilainen kirkko, Bethel-luterilainen kirkko ja helluntai-
lainen kirkko.    

Useimmissa siirtolaisperheissä puhuttiin suomea kotona, ja lapset lähtivät 
kanadalaiseen kouluun ymmärtämättä englantia. Vanhemmatkaan eivät alkuun 
osanneet englantia; he pärjäsivät Thunder Bayssa usein suomen kielellä esimer-
kiksi metsätöissä. Lapset tulkkasivat monesti vanhemmilleen, ja suomen kieli 
säilyi. Vanhemmassa siirtolaisväessä oli suomen kielen käyttö vähentynyt. 
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kuttavat ja juhlalliset avajaiset pidettiin 29.9.1965 Hillcrestin koululla. Koulun 
perusajatuksena oli säilyttää suomen kieltä ja kulttuuria siirtolaisperheissä. 
Toiminnan tukena oli alusta alkaen monia tahoja. Thunder Bayn koululau-
takunnan jäsenenä toiminut Eric Peterson oli yhdysmiehenä, ja näin koulul-
le luvattiin kokoontumistilat ja opettajille palkat. Avustusta antoivat myös 
mm. Kalevan naiset, Kalevan ritarit, Keski-Pohjanmaan liitto, Finlandia Club 
sekä monet yksityiset ja liikkeet. Rahaa toimintaan saatiin myös perimällä 
perheiltä oppilasmaksua. Koululautakunnan tuki oli tärkeä, sillä oppilaita 
rekisteröitiin heti 173.

Oppilaita ummikoista kielen puhujiin 

Liisa Strasser kertoo, että koulu perustettiin, johtokunta kutsui opettajat ja 
opettajat päättivät keskenään, minkä luokan kukin ottaisi. Liisa Strasserin 
luokalla oli teinejä ja aikuisia. Teinit olivat enimmäkseen toisen polven suo-
malaisia, joiden vanhemmat halusivat lasten oppivan suomen kieltä. Aikui-
set olivat niin sanottuja ”kielisiä”, yleensä suomalaisten naisten puolisoita, 
jotka halusivat jonkinlaisen käsityksen puolisonsa kielestä. Toisissa luokissa 
oli lapsia, toisissa aikuisia sairaanhoitajia, joille Liisa Strasser keräsi sanas-
toa, jota he voivat käyttää työssään vanhempien suomalaisten siirtolaisten 
kanssa.

Koulun ensimmäisistä 173 oppilaasta 44 ilmoitti puhuvansa suomea vä-
hän, 64 oppilasta osasi suomea ”jonkin verran” ja 65 ei osannut suomea ol-
lenkaan. Työkenttä ja vaatimukset opettajille olivat siis melkoiset. Oppilaat 
saivat tutustua toisiin suomalaisiin lapsiin ja suomalaiseen toimintaan. Heti 
alussa piti muodostaa lisää luokkia ja saada lisää opettajia; johtokunta huo-
lehti taloudesta. Opetusmateriaalit piti opettajien suunnitella ja valmistaa 
itse. Oppikirja kehitettiin käyttöön, ja sitä lähetettiin muihinkin kouluihin.

Liisa Strasser kertoo, miten hän pyysi opettajavanhempiaan Suomessa lä-
hettämään suomen kielen oppikirjoja, joita käytettiin ruotsinkielisissä kou-
luissa suomen kielen opiskelussa. He lähettivät koululle lapsille tarkoitetun 
sarjan, johon kuului myös harjoittelukirjasia. Aikuisille saatiin edistyneempi-
en kirja. Liisa Strasserin luokissa oli hänen mukaansa tavallista opetusta, ei 
muita erityisiä toimintamuotoja.

Koulu kasvoi pian yli 200 oppilaaseen, joten tarvittiin jälleen lisää opettajia 
ja toimitiloja. Tiloja saatiin lisää suuresta Hillcrest High Schoolista, ja opetta-
jia oli pian jo kahdeksan. Opettajina toimivat alkuvaiheessa Pirkko Hynnä, 
pastori Eric Vincent, Anja Vincent, Kerttu Hirvonen, Liisa Toiger, Laila Liina-
maa, Kyllikki Parkkari, Liisa Strasser ja Ulla Jämsä-Ahokas. 

Kun koulun johtokunta kokoontui marraskuussa tarkastelemaan toimin-
taa, se saattoi todeta, että ”tässä kaikkien paikallisten suomalaisten uudessa 
yrityksessä oli onnistuttu kiitettävästi. Koulu toimi hankaluuksitta ja suju-
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vasti; joskin johtokunta jatkuvasti hikoili raha-asian kimpussa ja toivoi, että 
kaikki alueemme suomalaiset tajuaisivat, mitkä mahdollisuudet kielemme 
edistämisellä olisi tällä alueella.” (Liisa Toiger, puhe koulun 10-vuotisjuhlas-
sa 1975)

Koulun oppilasmäärä oli suuri yli 30 vuotta. Koululautakunta tuki toi-
mintaa koko ajan. Välillä tilat vaihtuivat toisiin kouluihin; monta vuotta toi-
mintaa oli kahdella koululla, maalla Lappessa Gorham Waren koululla sekä 
kaupungissa. Johtokunnan jäsenten ja opettajien pysyvyys on ollut suurta, 
mikä on tukenut työtä. Opettajat ovat useimmiten opettaneet monta vuot-
ta; usein oppilaiden äideistä on tullut opettajia. Johtokunta on ollut apuna 
järjestämässä tapahtumia, ja johtokunnassa on usein ollut jäseniä perheistä 
kahdessa polvessa. 

Thunder Bayn koulu liittyi oppikouluikäisten credit-ohjelmaan ensimmäi-
senä Suomi-kouluna vuonna 1972. Näin suomen kielellä oli virallinen ase-
ma oppiaineena, ja oppilaat saivat siitä arvosanan todistukseen. Innokkaita 
oppilaita oli paljon, heti alkuun 24, mutta parin viikon päästä oppilaita oli 
jo 36. Tellervo Kähärä toimi opettajana, ja vuosikymmenten aikana yli tuhat 
oppilasta osallistui tähän opetukseen. Thunder Bayn Lakeheadin yliopistoon 
perustettiin seuraavana vuonna suomen kielen lehtoraatti. 

Suuria haasteita

Monissa perheissä suomen kieli ja suomalaiset perinteet eivät enää ole käy-
tössä ja tärkeitä. Lapsilla on monia harrastuksia, ja ystävät ovat erilaisia. 
Lapset valitsevat usein kymmenvuotiaina harrastukset ja jäävät pois Suomi-
koulusta. Koulun oppilaat ovat useimmiten pieniä. 

Siirtolaisuus Suomesta on nykyään loppunut lähes kokonaan, eikä per-
heissä enää käytetä suomea äidinkielenä. Vanhemmat eivät enää osaa suo-
mea tai vain toinen vanhempi on suomalainen. Oppilaat eivät ymmärrä kiel-
tä, kun eivät kuule sitä kotona. Molemmat vanhemmat käyvät töissä eivätkä 
pysty tuomaan lapsia kouluun. Koulun toiminta on kuitenkin jatkunut. Syk-
syllä 2016 koulussa oli alun toistakymmentä oppilasta.  

Opetusta, toimintaa ja koulutusta 

Koululla tehdään nykyään toimintasuunnitelma vuosittain, ja opettajat vas-
taavat oman opetuksensa suunnittelusta. Kielen opetuksen mukana on myös 
perinteiden ja kulttuurin opetusta, kuten kanteleen soiton opetusta, kansan-
tanhua, urheilua ja leikkiä. Kielen opetus on heikompaa, kun suomea ei pu-
huta kotona. 

Lettukestejä on järjestetty Suomi-kodilla ja Hilldalen kirkolla yhdessä van-
hempien kanssa. Pesäpalloilta ja talviurheiluilta pidetään perheiden kanssa 
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Tapiolan urheilukentällä vuosittain – siellä on hiihtoa, potkukelkkailua, vi-
pukelkkailua. Joulu- ja kevätjuhlat pidetään Finlandia Clubilla. Koulu on 
järjestänyt myös kaksille Kanadan suurjuhlille lasten ja nuorten ohjelman. 
Suomalaisen koululuokan kanssa yritettiin tehdä yhteistyötä, ja suomalainen 
opettaja vieraili luokassa. 

Thunder Bayn Suomen Kielen Koululla on pitkä, 50-vuotinen historia. 
Koulu on hyvin tunnettu suomalaisten keskuudessa. Monessa perheessä 
Suomen Kielen Koulu on ollut ”perheasia”, vanhemmat ovat olleet johtokun-
nassa tai opettajina ja nuoremmat ovat jatkaneet. 

Koulun toimintaan on viime vuosina tullut enemmän leikkiä ja perintei-
den opetusta. Myös uusi teknologia on tullut opetukseen. Pienempien oppi-
laiden määrä on kasvanut. Canadan Uutiset (myöhemmin Kanadan Sanomat) 
-lehti on kirjoittanut ja kuvannut koulun tapahtumia.
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Tiedossa olevat 1970-lvulla perustettujen koulujen perustamisvuodet

1972 Lontoon Suomalainen Lauantaikoulu  Iso-Britannia

1974 Cambridgen suomalainen lauantaikoulu  Iso-Britannia

 Pariisin Suomi-koulu    Ranska

 Dar es Salaamin Suomi-koulu   Tansania

1976 Frankfurtin Suomalainen Kouluyhdistys  Saksa

1977 Kölnin suomalainen kielikoulu   Saksa

 Bielefeldin suomalainen kielikoulu  Saksa

 Düsseldorfin suomalainen kielikoulu  Saksa

 Hannoverin suomalainen koulu    Saksa

 Manchesterin Suomi-koulu   Iso-Britannia

1978 Berliinin suomalainen kielikoulu  Saksa

 Bristolin Suomalainen Lauantaikoulu  Iso-Britannia

 Bonnin suomalainen kielikoulu   Saksa

 Hampurin suomalainen koulu   Saksa

 Münsterin Suomalainen Koulu   Saksa

 Suomi-Koulu München    Saksa

1979 Nürnbergin Suomalainen Kielikoulu  Saksa

 Wienin Suomi-koulu    Itävalta

 Montrealin Suomen Kielen Koulu    Kanada

1970-luku

1970-luku: 

Eurooppa syttyy Suomi-kouluille
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Suomalainen siirtolaisuus Eurooppaan 1970-luvulla

Suomalaisia oli lähtenyt Euroopan eri maihin opiskelemaan, käymään kaup-
paa, toimimaan kirkon tehtävissä, tekemään taidetta ja kokemaan kulttuuria 
– ja toki myös sotimaan – satojen vuosien ajan, mutta varsinainen siirtolai-
suus Eurooppaan käynnistyi laajemmin vasta 1960-luvulla. 

Iso-Britannia 

Isoon-Britanniaan työhön lähtijät tarvitsivat 1900-luvun alkupuolelta saakka 
oleskelu- ja työluvan, kunnes Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. 
Valtaosa 1960- ja 1970-luvuilla muuttaneista oli naisia, jotka lähtivät joko 
opiskelemaan, au paireiksi, palveluammatteihin tai huomattavassa määrin 
terveydenhoitoalalle; näille aloille oli helpompi saada työlupa. Monilla suo-
malaisilla naisilla oli varsin korkea koulutus. Suomalaiset merimieskirkot 
olivat toimineet pitkään satamakaupungeissa, ja niistä muodostui merkittä-
vä, kaikkia suomalaisia yhdistävä tekijä. Kirkon tiloissa ovat toimineet mo-
net yhdistykset ja harrastuspiirit. Vuoden 1965 alusta perustettiin Suomen 
Kirkon Kilta, Finn-Guild, jolla on ollut ja on yhä tärkeä osuus suomalaisten 
toimintaa tukevana ja organisoivana järjestönä ja erityisesti Suomi-koulujen 
perustajana ja tukijana. Samoin Suomi-talo Lontoon keskustassa on monin 
tavoin koonnut yhteen Ison-Britannian suomalaisia.

Ranska 

Ranska on kiinnostanut suomalaisia opiskelijoita ja taiteilijoita vuosisatojen 
ajan. Uudempi siirtolaisuus toisen maailmansodan jälkeen oli vähäisempää, 
ja Ranskaan muuttajatkin olivat aluksi pääosin naisia, jotka avioituivat ja pe-
rustivat perheen. Suomalaisia siirtolaisia oli vähemmän kuin monissa muis-
sa Euroopan maissa, ja suomen kieli jäi usein pois perheiden käyttökielenä. 
Lontoon Lauantaikoulun perustamisen jälkeen France-Finlande-seuran pii-
rissä toimineet naiset alkoivat kiinnostua mahdollisuudesta perustaa myös 
Pariisiin lasten suomen kielen oppimista tukevaa toimintaa, ja Pariisin suo-
malaisen keskiviikkokoulun toiminta päätettiin aloittaa France-Finlande-
seuran yhteydessä syksyllä 1974, vaikka perustava kokous pidettiin vasta 
helmikuussa 1975. Kirkolla ei Ranskassa ollut samanlaista asemaa Suomi-
koulujen perustamisessa kuin Isossa-Britanniassa ja saksankielisissä maissa. 

Saksa

Suomalaisissa oppikouluissa oli opiskeltu usein saksaa, joten 1960- ja 1970-lu-
vuilta lähtien oli suosittua lähteä saksankielisiin maihin Saksaan, Sveitsiin ja 
myös Itävaltaan opiskelemaan ja töihin.  Näihin maihin lähtijöistä poikke-
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uksellisen paljon, jopa kaksi kolmasosaa, oli naisia, monet hyvin koulutettu-
ja, erityisesti terveydenhoitoalan ammattilaisia. Myös au paireja oli paljon. 
Huomattava määrä näistä naisista jäi maahan ja perusti suomalais-saksalai-
sen perheen. Suomalaisten keskinäisessä yhteydenpidossa keskeinen oli sak-
salais-suomalainen ystävyysseura, Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG). 
Samoin suomalainen kirkko oli ja on edelleen merkittävä sekä suomalaisten 
yhteisöissä että Suomi-koulujen organisoijana ja tukijana. Suomenkielisen 
Kirkollisen Työn Keskus (SKTK) perustettiin Kölniin vuonna 1971, ja siitä 
asti se on ollut aktiivinen toimija. Lähes kaikki Suomi-koulut järjestäytyivät 
SKTK:n alaisuuteen. Suomi-koulujen perustamisvaiheessa erityisesti SKTK:n 
pääsihteerinä toiminut Risto Marttunen oli mukana monen koulun perusta-
misessa. SKTK:n lehti Rengas on vuosien varrella pitänyt esillä Suomi-koulu-
jen asiaa. 

Lontoon Suomalaisesta Lauantaikoulusta 
Suomi-kouluviesti lähtee eteenpäin

Hannele Branch kertoo Lontoon koulun syntymisestä puheenvuorossaan 
Suomi-koulujen neuvottelupäivillä Hanasaaressa 1985 ja Lontoon Salama -leh-
dessä, joka oli Lontoon Suomalaisen Lauantaikoulun 20-vuotisjuhlalehti 1992. 

Suomen Kirkon Killan johtokunnan kokouksessa vuonna 1971 keskustel-
tiin järjestön toimintamuodoista. Hannele Branch ehdotti silloin lauantaikou-
lun perustamista ”puolisuomalaisille lapsille”. Ajatus oli uusi, ja sitä poh-
dittiin perusteellisesti. Oli kuitenkin kuultu, että ruotsalaisilla lapsilla oli jo 
muutaman vuoden toiminut oma lauantaikoulu. Osa johtokunnan jäsenistä 
suhtautui epäileväisesti: tarvittaisiinko tällaista koulua, kannattaako sen toi-
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Hannele Branch on nimi, joka liit-
tyy kiinteästi Euroopan Suomi-
koulujen historiaan ja nykymuo-
toisten Suomi-koulujen syntyyn. 
Hän syntyi Käkisalmessa, josta 
perhe lähti evakkoon ja asui eri 
puolilla Suomea. Hän valmistui 
kansakoulunopettajaksi Oulun 
yliopistosta ja toimi opettajana 
kolme vuotta, mutta lähti sitten 
opiskelemaan mm. suomen kieltä 
ja kirjallisuutta sekä suomalais-
ugrilaista kielentutkimusta Hel-
singin yliopistoon. Opintoihin 
kuuluvan unkarin kielen harjoit-
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telun hän suoritti Unkarissa, jossa tapasi englantilaisen puolisonsa. He 
asuivat ensin Suomessa, mutta muuttivat sitten Lontooseen, jossa Han-
nele Branch toimi pitkään suomen kielen lehtorina Lontoon yliopis-
tossa. Hän johti Lontoon Suomi-koulua 14 vuotta ja toimi opettajana 
vuosina 1973–1981. 

Hannele Branchia voi sanoa Euroopan Suomi-koulujen perustamis-
vaiheen äidiksi ja sieluksi. Hän oli käynnistämässä useita Suomi-koulu-
ja Keski-Euroopassa luennoiden ja antaen käytännön tukea. Hän aloitti 
myös opettajien koulutuksen Isossa-Britanniassa ja oli mukana Suomi-
koulujen opettajien maailmankonferenssien järjestämisessä. 

minta, saadaanko opettajia, löytyisikö paikka. Myönteinen päätös kuitenkin 
tehtiin, ja Hannele Branch sai tehtäväksi selvittää, oliko asialle kiinnostusta. 

Hän otti yhteyttä Lontoon ruotsalaisen koulun rehtoriin, mutta rehtori ei 
ollut järin optimistinen. Ainakaan ruotsalaissyntyiset äidit eivät puhuneet 
lapsilleen ruotsia. Kuitenkin Hannele Branch lähetti kyselyn Lontoossa ja 
ympäristössä asuville Killan jäsenille ja sai yli sata vastausta. Oli siis ryh-
dyttävä etsimään rahoitusta, tiloja ja opettajia. Ensimmäinen opettaja löytyi 
kirkkokahveilta ja vähitellen muitakin. Opettajat ryhtyivät suunnittelemaan 
koulun aloittamista. Ensimmäinen koulutila saatiin Argylen koulusta, mutta 
jo puolentoista vuoden kuluttua koulu siirrettiin Lontoon merimieskirkolle, 
josta tuli koululle pysyvä tila. Entä rahoitus? Vuokriin ja toimintakuluihin 
tarvittiin tukea, ja opettajille päätettiin maksaa alusta asti palkkiota, vaikka 
pientä. Kilta myönsi alkupääoman, vanhemmilta kerättiin lukukausimaksua 
ja kirpputori- ja myyjäistoiminnalla hankittiin lisää. Lauantai valittiin koulu-
päiväksi, ja tästä koulu sai nimensäkin. Joka toinen lauantai vakiintui koulun 



57

tapaamiskerraksi. Ryhmiä oli sekä suomea ymmärtäville ja puhuville lapsille 
että englantia puhuville lapsille, mutta kielitaito oli kaikissa ryhmissä hyvin 
vaihteleva. Oppimateriaalikin tuotti pulmia. Suomalaisista koulukirjoista saa-
tiin ensiapu. 

Koulu perustettiin aluksi nimellä Suomen Kirkon Killan Lauantaikoulu, ja 
koulutyö alkoi 14.10.1972. Lähes sata lasta saapui paikalle vanhempiensa kans-
sa eri puolilta Lontoota, mutta osa oli vielä liian pieniä aloittamaan koulussa. 
Myös suomalais-brittiläisten perheiden isät alkoivat kysellä mahdollisuutta 
oppia suomea, ja aikuisopetus tulikin pian osaksi toimintaa. Myös ruotsinkie-
lisille suomalaislapsille saatiin opetusta vuonna 1983 – ruotsalainen vastaava 
kouluhan oli aloittanut toimintansa hiukan ennen Suomi-koulua. 

Hannele Branch pitää eräänä merkittävimmistä koulun tuloksista sitä, että 
monissa perheissä, joissa suomalaiset äidit eivät olleet puhuneet lapsilleen 
suomea, he ryhtyivät nyt puhumaan johdonmukaisesti suomea kotona. Toi-
sena tärkeänä asiana Hannele Branch mainitsee, että koulu kokoaa yhteen 
suomalais-brittiläistä yhteisöä. ”Kielen harrastus näyttää olevan sellainen te-
kijä, joka saa ihmiset liikkeelle toisin kuin mikään muu.”

Suomen valtio ryhtyy tukemaan Suomi-kouluja 
– valtava merkitys kouluille 

Hannele Branchilla ja Lontoon koulun perustamisella oli suuri vaikutus myös 
siihen, että Suomen valtio alkoi tukea Suomi-kouluja. Lontoon koulun perus-
tamisvaiheessa Hannele Branch etsi mahdollisuuksia saada tukea Suomesta 
ja otti yhteyttä Suomessa Kouluhallitukseen, jossa ei kuitenkaan tuolloin in-
nostuttu ulkosuomalaisten kouluista. Siellä ei pidetty tällaisten koulujen tu-
kemista Kouluhallituksen tehtävänä. Opetusministeriössä Hannele Branch 
sai kuitenkin kiinnostuneen vastaanoton. Kansainvälisen osaston tuolloinen 
päällikkö Kalervo Siikala ymmärsi koulujen merkityksen suomen kielen ja 
suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiselle. Lontoon koulu teki tukiha-
kemuksen ja myös sai avustuksen kahteen kolmasosaan opettajien palkoista 
vuodelle 1974. Hannele Branch teki pyynnöstä ohjeet koulujen perustamiselle. 

Opetusministeriö onkin vuodesta 1976 lähtien myöntänyt vuosittain mää-
rärahan Suomi-koulujen toimintaan. Ministeriössä perustettiin työryhmä 
määrittelemään ohjeistus kouluille, ja ohjeistus ja työnjako ministeriön ja Kou-
luhallituksen/Opetushallituksen kesken vahvistettiin vuonna 1977. Valtion-
avustusten myöntäminen säilyi ministeriössä vuoteen 1999 saakka, ja se oli 
näin keskeinen valtion viranomainen Suomi-koulujen kannalta vuosituhan-
nen vaihtumiseen saakka. Kouluhallituksen/Opetushallituksen tehtävänä oli 
tukea kouluja oppimateriaalien hankinnassa. 

Vaikka Kanadassa suomen kielen koulut olivat toimineet jo yli kymmenen 
vuotta, ei niillä ja Lontoon koulun perustamisella näytä olleen yhteyksiä eikä 
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tietoa toisistaan. Kanadan koulut toimivat omillaan suomalaisten yhteisöjen 
tukemina, ja vasta Hannele Branchin ja muutamien muiden alkuaikojen toi-
mijoiden, kuten Kaija Schmidt-Marttilan, aktiivisuus toi eurooppalaisille toi-
mijoille näkyviksi mahdollisuudet Suomi-koulujen perustamiseen. Tieto näis-
tä mahdollisuuksista alkoi levitä montaa tietä, Suomi-Seurasta, Suomen Silta 
-lehden avulla, opetusministeriöstä, epäilemättä myös puskaradion kautta. 

Toinen koulu Isoon-Britanniaan ja sitten Keski-Eurooppaan 
– mutta koulu myös Afrikkaan

Pari vuotta Lontoon jälkeen aloitti toimintansa Ison-Britannian Suomen Kir-
kon Killan toinen lauantaikoulu, Cambridgen suomalainen lauantaikoulu. 
Koulun tarinan voi lukea sivulta 60 alkaen. Seuraavana viesti otettiin vastaan 
Ranskassa, Pariisissa. Pariisin Suomi-koulu kertoo toiminnastaan sivulta 63. 

Afrikkaan, Tansaniaan, perustettiin eräs kaikkein ensimmäisistä Suomi-
kouluista. Dar es Salaamin Suomi-koulu aloitti toiminnan jo vuonna 1974. 
Koulua ylläpiti suomalainen opintoyhdistys Elimu. Koulu toimi Onnelassa, 
suomalaisten yhteisessä kokoontumispaikassa. Vuonna 2013 koulun internet-
sivut kertoivat, kuinka koulussa juhlittiin Elimun joulujuhlaa, jossa Suomi-
koululapset esittivät jouluisia lauluja, leikkejä, tansseja ja runoja. Ohjelmis-
tossa olivat muun muassa Tuiki tuiki tähtönen -laululeikki, Petteri Punakuono 
-laulutanssiesitys, lauluesitykset Joululaulu ja Tulkoon joulu sekä oppilaiden 
itse kirjoittamia joulurunoja, joista ope oli erityisen ylpeä. Esitysten jälkeen 
houkuteltiin sitten joulupukkia esiin koko juhlaväen voimin Tonttujen jouluyö 
-laululeikillä ja Joulupukki-laululla. Pukki könysikin lopulta esiin uima-altaan 
takaa, hauskuutti lapsia ja aikuisia jutuillaan ja jakoi lopuksi lahjat kaikille 
kilteille lapsille, ja opelle. Juhlan päätteeksi nautiskeltiin ihania jouluherkku-
ja. Koulussa on edelleen toimintaa ja toistakymmentä oppilasta.

Montrealissa Kanadassa perustettiin vielä uusi koulu vuosikymmenen lo-
pulla 1979. Montrealin Suomen kielen koulun historiasta kerrotaan sivulta 
108.

Isossa-Britanniassa perustettiin 1970-luvulla ensimmäisten lisäksi vielä 
kaksi koulua, Bristolin suomalainen lauantaikoulu, josta voi lukea sivul-
ta 102 lähtien, ja Manchesterin Suomi-koulu, jonka toiminta alkoi vuonna 
1977 tyypillisestä tarpeesta. Manchesterin suomalaiset äidit halusivat tava-
ta toisiaan, ja ensimmäisistä sattumanvaraisista tapaamisista saivat alkunsa 
sekä koulu että sen tärkeä voimavara: kahvila, jossa sai jutella toisten pienten 
lasten äitien kanssa. Juhlat ja kirjaston toiminta keräsivät yhteen muitakin 
paikkakunnan suomalaisia. Nykyisinkin siellä toimii kolmisenkymmentä 
oppilasta ja koulun yhteydessä Suomi-kauppa. Ensimmäiset neljä Ison-Bri-
tannian koulua toimivat vahvoina edelleen. 
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Saksa 

Saksaan syntyi ensimmäisenä Frankfurtin Suomalainen Kouluyhdistys, josta 
voi lukea sivulta 78, ja sen jälkeen nopeasti kymmenen muuta koulua. Düssel-
dorfin suomalaisen kielikoulun tarina alkaa sivulta 89, Münchenin Suomi-
koulun tarina sivulta 97, Nürnbergin suomalaisen kielikoulun historiasta voi 
lukea sivulta 106 ja Hampurin suomalaisen kielikoulun tarina alkaa sivulta 95. 
Saksan ensimmäiset, 1970-luvulla perustetut koulut toimivat kaikki edelleen. 

Kölnin suomalaisessa kielikoulussa toimii nykyisin kolme ryhmää. 
Bielefeldin suomalaisen kielikoulun parikymmentä oppilasta kokoontuvat 
noin kerran kuukaudessa kielikoululaisten kotona. Hannoverin suomalai-
sessa koulussa on Naperoryhmä alle kouluikäisille lapsille ja heidän van-
hemmilleen sekä toinen ryhmä isommille oppilaille. 

Berliinin suomalainen kielikoulu on nykyisin yksi suurimmista kouluis-
ta, siellä on lähes lähes satakaksikymmentä oppilasta 12 ryhmässä. 

Bonnin suomalaisessa kielikoulussa on nykyisin reilut 20 oppilasta. 
Münsterin suomalaisessa kielikoulussa toimii kolme ryhmää. 

Itävalta

Itävaltaan perustettiin Wienin Suomalainen Kouluyhdistys, Wienin Suomi-
koulu, vuonna 1979 Münchenin esimerkin mukaan. Juhlajulkaisussa Wienin 
suomalainen kouluyhdistys 1979–1999 koulun perustajiin kuulunut Anja-Leena 
Holtari kertoo, millaisia mutkia oli koulun alkuvaiheessa. Lähetettiin kirjeitä 
mahdollisille kiinnostuneille perheille – joita olikin noin 30 – ja hankittiin 
tietoa valtionavustuksen mahdollisuudesta, pidettiin istuntoja, ja taas uusia 
istuntoja, joskus pitkälti yli puolen yön. Yhdistys saatiin sitten perustettua, ja 
se rekisteröitiin itsenäisyyspäivänä 6.12.1979. 

Toiminta oli aloitettu jo lokakuussa Paulus-kirkon tiloissa. Kaikesta oli 
pulaa, aloitettiin nollapisteestä. Kolme liitutauluakin nikkaroitiin itse. Tilat 
eivät olleet oikein sopivat kolmen koulu- ja yhden leikkikouluryhmän tar-
peisiin, kun jouduttiin toimimaan sinänsä tilavassa eteishallissa. Kymmen-
kunta oppilasta joutui istumaan puolipimeässä kirkossa, ja leikkikoululaiset 
juoksentelivat ympäri ja ehtivät jopa urkupallille soittamaan. Syksyllä 1980 
koulu pääsi muuttamaan Reinerstrassen tiloihin, jossa kaikki ryhmät saivat 
luokkatilat käyttöönsä. Tyytyväisyys valtasi mielet. 

Suomi-koulujen opettajien lehdessä numero 2 (1993) kerrotaan, kuinka yhtei-
sön talkootyö oli tärkeää – koulun aktiivit viljelivät suomen kieltä ja lanttua; 
lanttutalkoita pidettiin keväisin siksi, että joulumyyjäisiä varten saatiin kas-
vatettua lanttua lanttulaatikoihin.

Nykyisin Wienin koulu on varsin suuri, yli 40 oppilasta. Siellä on toiminut 
mm. leikkikoululaisten, eskareiden, ekaluokkalaisten, koululaisten ja nuor-
ten ryhmät.
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Cambridgen suomalainen lauantaikoulu 

Cambridge Finnish Saturday School
Cambridge, Iso-Britannia

Perustuu Annaleena Talvion (opettaja 1990-luvun vaihteessa) ja Hanna Winberg-Watso-
nin (koulun johtava henkilö sekä pienten ryhmän opettaja vuodesta 2007) tietoihin.

Kaksi suomalaista äitiä ryhtyy toimeen

Kaksi suomalaista äitiä, Terttu Legge ja Maire de Castro, perusti Cambrid-
gen suomalaisen lauantaikoulun vuonna 1974, joten se on eräs vanhimmis-
ta kouluista, kertoo Annaleena Talvio. Perustajat halusivat lastensa tietävän 
Suomesta ja tuntevan suomalaisia tapoja. Varsinaisia dokumentteja koulun 
perustamisvaiheessa ei tehty; kaikki tieto koulun alkuvaiheesta on muistin 
varassa. Hiukan aikaisemmin, vuonna 1972, perustettu Lontoon Suomalai-
nen Lauantaikoulu antoi pyydettäessä apua. 

Paikkakunnan suomalaiset olivat etupäässä perheenäitejä, jotka tapasivat 
toisiaan koulun yhteydessä. Vanhemmat rahoittivat aluksi toimintaa. Kou-
lun menot olivat pienet, koska toimitilasta ei aluksi tarvinnut maksaa vuok-
raa. Myöhemmin Suomen valtiolta tuli avustusta. 

Ensimmäiset opettajat eivät ole muistissa, myöhemmin 80-luvulla mm. 
Marjut Kouri ja Sanna Saretsalo opettivat koulussa. Oppilasmäärä oli pieni, 
6–10 oppilasta. Ensimmäinen toimipaikka oli Cambridgen saksalainen kirk-
ko, myöhempiä toimipaikkoja olivat Coleridgen koulu ja Priory Road Village 
Hall, Cotton Hall (kylän entinen kansakoulu) Girtonissa. Opettajat pitivät 
kirjat kotonaan, ja koulupäivänä tavarat vietiin koululle ja aloitettiin tunnit. 
Valmiita materiaaleja ei ollut aluksi saatavilla, joten ne piti tehdä itse. Tun-
neilla piirrettiin, maalattiin, laulettiin, pidettiin lukutuokioita. Suhtautumi-
nen kaksikielisyyteen oli myönteistä, vaikka yhteiskunnassa ei suhtauduttu 
kaksikielisyyteen yhtä positiivisesti kuin nykyisin.

Koulu yhdisti suomalaisia

Koulu tiivisti suomalaisyhteisöä, sen välityksellä sai paljon suomalaisia ys-
täviä. Koulu järjesti useiden vuosien ajan juhannusjuhlat nyyttikestiperi-
aatteella Leys School -koulun urheilukentällä. Siellä oli paljon ihmisiä, gril-
lattiin, pelattiin pesäpalloa, oli musiikkia... Joka vuosi on ollut joulukirkko, 
jossa Suomi-koulun oppilaat ovat usein esiintyneet laulamalla joululauluja. 
Suomi-koulussa on myös vietetty joulujuhlat joka vuosi. Koulun 20-vuotis-
juhlia vietettiin vuonna 1994, jolloin perustajat olivat mukana kertomassa 
koulun alkuvaiheista.

Koulun toiminnassa on ollut hiljaisempia ja vilkkaampia vaiheita. 1980–
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1990 -lukujen vaihteessa Cambridgessa oli paljon suomalaisia perheitä No-
kian palveluksessa, ja heidän lapsensa kävivät koulussa, joten oppilasmää-
rä kasvoi. Kaupungissa on asunut suomalaisia jatkuvasti, ja uusia on tullut. 
Aikuisille koulu on ollut myös tapaamispaikka, jossa voi tutustua muihin 
suomalaisiin ja vaihtaa kuulumisia, kirjoja, lehtiä ym.

Koulu kasvaa

Hanna Winberg-Watson, koulun nykyinen johtava henkilö, kertoo tulleensa 
Cambridgen Suomi-koulun toimintaan mukaan vuonna 2005 vanhimman 
tyttärensä kanssa. Kun hän liittyi Suomi-koulun toimintaan, koulussa oli 
vain yksi lasten ryhmä, jota veti kaksi opettajaa, Merja Bird ja Annu Tarna-
nen, syksystä 2005 vuoteen 2007. Aikuisten ryhmä rahoitettiin täysin luku-
kausimaksuilla.

Koulu oli tässä vaiheessa toiminut jo pitkään samassa tilassa Cotton Hal-
lissa, joskin lukuvuonna 2005–2006 koulu oli evakossa toisissa tiloissa Gir-
tonissa Cotton Hallin peruskorjauksen ajan. Kun koulu palasi evakosta, 
oppilaat pystyttiin jakamaan kahteen ryhmään, pienten ja isojen ryhmään. 
Oppilasluku kasvoi tasaisesti, ja tarvittiin kolmaskin ryhmä. Keskiryhmä 
muodostettiin, ja Hanna Winberg-Watsonista tuli tämän ryhmän opettaja. 
Ryhmän aloittaessa aikuisten ryhmälle vuokrattiin tila viereisestä kirkosta. 
Aikuisten ryhmän toiminta tosin loppui sittemmin, koska oppilaita ei ollut 
enää tarpeeksi.

Koulu on rahoittanut toimintaansa Suomesta saatavan valtionavustuksen 
lisäksi lukukausimaksuilla, kahvilalla sekä pienellä Suomi-kaupalla.

Koulun toiminta on kasvanut tasaisesti vuosien aikana, sanoo Hanna 
Winberg-Watson. Koulussa on edelleen kolme ryhmää. Opettajia on joka ker-
ralla neljä sekä lisäksi yksi sijaisopettaja. Hanna Winberg-Watsonin aikana 
opettajat ovat olleet suomikoululaisten äitejä. Annu Tarnanen oli opettajana 
ainakin yli 12 vuotta ja lopetti vasta toissa vuonna kevätlukukauden päätty-
essä. Merja Bird lopetti vuonna 2008, jolloin pienten ryhmän opettajaksi tuli 
Maarit Kivioja. Seuraavana vuonna Maarit Kivioja ja Hanna Winberg-Watson 
vaihtoivat ryhmiä. Noin vuonna 2012/2013 Maria Quinn liittyi opettajatii-
miin askarteluvastaavana sekä apuopettajana.

Samat opettajat pysyivät Annu Tarnasen lähtöön saakka. Vaihtuvuutta ei 
ollut, sillä kaikki opettajat olivat alueella pysyvästi asuvia äitejä. Syksyllä 
2015 isojen ryhmän opettajaksi tuli yhdeksi lukuvuodeksi Susanna Kantola. 
Kevätlukukauden 2016 loputtua myös Maarit Kivioja palasi Suomeen. Syk-
systä 2016 Maria Quinn siirtyi keskiryhmän opettajaksi, ja hänen tilalleen as-
karteluvastaavaksi/ apuopettajaksi tuli Mari Virtanen. Isojen ryhmän opet-
tajana on lukuvuoden 2016–2017 Katri Huovinen. Nykyisestä sijaisesta Laura 
Lehtisalosta tulee isojen ryhmän opettaja syksyllä 2017.

Koulutusta opettajille on järjestetty yhdessä muiden Suomi-koulujen 
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kanssa, nykyisin säännöllisesti Lontoossa. Myös Suomessa järjestettyihin 
koulutustilaisuuksiin koulusta on osallistuttu. Koulutuksiin osallistuneet ja-
kavat tiedot kokouksissa muiden opettajien kanssa. Yhteinen juhannusjuhla 
järjestettiin kerran vuonna 2014 St Albansin koulun kanssa. Juhlissa esiintyi 
Lontoon suomalainen teatteri. 

Toimintaedellytykset kunnossa

Cambridgessa ja ympäristössä asuu paljon suomalaisia pysyvästi, joten mo-
net oppilaat ovat käyneet Suomi-koulussa pienestä saakka. Alueelle tulee 
myös täysin suomalaisia perheitä yleensä parin vuoden työkomennuksille. 
Tästä syystä viime vuosien aikana täysin suomalaisten oppilaiden määrä on 
kasvanut ja lähteneiden tilalle tulee uusia, kertoo Hanna Winberg-Watson. 
Syksyllä 2016 koulussa oli lähes 50 oppilasta. 

Suomi-koulun tavoitteena on saada lapset innostumaan suomen kielestä ja 
kulttuurista. Koulussa pidetään tärkeänä, että suomen kielen puhuminen on 
lapsista kivaa ja että heillä on hauskaa kavereiden kanssa. Nykyään oppilai-
den kielitaidon skaala on laaja; vähän suomea puhuvista täysin suomenkie-
lisiin ja kaikkia tasoja siltä väliltä. Tällä hetkellä koulussa jännitetään, miten 
brexit vaikuttaa Britannian tilanteeseen, mutta todennäköisesti Suomi-kou-
lun tilanne jatkuu samanlaisena.

Anna-Leena Talvio arvioi, että asenteet koulun toimintaa kohtaan ovat säi-
lyneet positiivisina, ja ihmiset ovat kiinnostuneita toiminnasta. Alkuvaihee-
seen verrattuna nykyisin on enemmän toimintaa, Suomi-kauppa, kahvitus, 
kirjoja, lehtiä... Koulun toimintaympäristö on muuttunut myös sen vuoksi, 
että nykyisin on enemmän myös suomalaisia miehiä, jotka ovat naimisissa 
englantilaisten kanssa, kun aikaisemmin oli etupäässä naisia. Koulun vah-
vuuksia on kuitenkin se, että ihmiset ovat mukana vuodesta toiseen. 

Samaa sanoo Hanna Winberg-Watson. Vahvat äidit ovat olleet opettajina, 
ja Suomi-koululla on vankka perinne. Suomi-Seura ja Finn-Guild, suomalais-
brittiläinen yhteistyöjärjestö, ovat olleet tärkeitä koulun ulkopuolisia tukijoita. 

Vuonna 1994 Suomi-
Ruotsi maaottelu 
ruotsalaisen koulun 
kanssa, köytta vede-
tään Suomi-koululla 
Girtonissa.
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Pariisin Suomi-koulu 

Pariisin suomalainen keskiviikkokoulu (1974–1991), 
Pariisin Suomi-koulu, École Finlandaise de Paris (vuodesta1991)
Pariisi, Ranska
   
Perustuu Laura Tanttu-Moinen (puheenjohtaja 2014–) tietoihin.

Pariisiin opiskelemaan, tekemään työtä – ja seikkailemaankin

1970-luvulla Ranskaan ja varsinkin Pariisiin tuli opiskelijoita, au paireja, 
taiteilijoita ja seikkailijoitakin, ja osa jäi. Pariisi kiehtoi monia kulttuurinsa 
vuoksi, ranskalainen elämäntapa kiinnosti. Rakkaus ja avioliitto ranskalaisen 
kanssa oli useimmiten syy Ranskaan jäämiseen ja maahan asettautumiseen. 
1970-luvulla jonkin verran suomalaisia perheitä tuli työkomennukselle, mut-
ta myöhempinä vuosina mm. Nokian menestyksen myötä ja Suomen liityt-
tyä Euroopan unioniin perheitä tuli enemmän.

Pariisin Suomi-koulun kevätjuhlayleisöä oppilaineen ja vanhempineen keväällä 2014
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Toimitaan yhdessä, perustetaan Suomi-koulu! 

Pariisin keskiviikkokoulun perustaja, Annikki Tikkanen-Galloy, kutsui yh-
teen tuntemiaan suomalaisia keväällä 1974, ja he alkoivat yhdessä suunni-
tella koulua. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1974, vaikka perustava vi-
rallinen kokous oli vasta talvella 1975. Suomalaiset eivät löytäneet toisiaan 
Ranskasta yhtä helposti kuin nykyisin, koska ei ollut yhteistä kokoontumis-
tilaa eikä nettiyhteyksiä, fb-ryhmiä jne. Koulu syntyi siis tarpeesta yhdistää 
suomalaisia perheitä ja ennen kaikkea suomalaisten äitien halusta puhua ja 
opettaa lapsilleen suomea ja antaa heille kosketusta suomalaiseen kulttuu-
riin. He halusivat ylläpitää suomalaisia juuria vieraassa maassa.

Koulun ensimmäisessä perustavassa kokouksessa 27.2.1975 Suomen kon-
sulaatissa olivat läsnä Kaarina Colin du Terrail, Seppo Erimo, Natalia Fédo-
roff, Annikki Tikkanen-Galloy, Arto Kurittu, Marja Pösö, Gabriel Sederstam, 
Kristina Tapissier ja Anja Vautrin. Ensimmäiseen johtokuntaan kuului Suo-
men suurlähetystön edustajia, koulun kannattajia, oppilaiden vanhempia 
ja opettajia. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kaarina Colin du Terrail, joka 
toimi myös koulun opettajana. Hän oli puheenjohtaja vuosina 1975–1984, ja 
hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin Ritva Barthelet.

Koulun perustaja ja johtajaopettaja Annikki Tikkanen-Galloy halusi opet-
taa lapsilleen suomea ja yhdistää suomalaisia perheitä Ranskassa. Pieni ote 
hänen kirjoittamastaan puheesta koulun 40-vuotisjuhlassa: ”40 vuotta sitten 
täkäläiset suomalaiset elivät yleensä toisistaan mitään tietämättä, tapaamiset 
olivat sattumanvaraisia. Moni tunsi suurta yksinäisyyttä. Nyt on onneksi toi-
sin, mutta silloin kaivattiin kovasti suomalaisia seurustelumahdollisuuksia. 
Syntyi kiintopisteeksi Keskiviikkokoulu. Se innosti lapsia oppimaan suomen 
kieltä ja kannusti suomalaisäitejä puhumaan sitä lastensa kanssa. Keskiviik-
kokoulussa tämä sujui luontevasti yhdessä askarrellessa ja sanavarastoa kar-
tuttaen.”

Ensimmäisiä opettajia olivat Annikki Tikkanen-Galloy, Kaarina Colin du 
Terrail, Raili Barthelet, Natalia Fédoroff, Monica Hextröm, Tuula Hollmérus, 
Kristina Tapissier, Eeva Torstila, Anja Järvinen, Elvi Boulo ja Vuokko Ogli-
astri, joka on yhä opettajana Pariisin Suomi-koulussa, on ollut jo 40 vuotta!

Koulun ensimmäiset opettajat olivat kaikki suomalaisia äitejä, joille oli tär-
keää puhua omaa äidinkieltään lapsilleen. Useimmat heistä olivat myös sil-
loin kotiäitejä, ja siksi heille teki hyvää päästä koulun myötä yhteisöön kodin 
ulkopuolelle. Osalla opettajista oli kyllä koulutustakin alalle, joko peruskou-
lun tai lastentarhan opettajan koulutusta tai suomen kielen opettajan koulu-
tus. Melkein kaikilla opettajilla oli myös omia lapsia koulussa. Vuokko Ogli-
astri aloitti Keskiviikkokoulussa jo 1970-luvulla pienten ryhmän opettajana, 
ja hän on edelleen Pariisin Suomi-koulussa 3–4-vuotiaiden opettajana. Hän 
on siis opettanut jo useampaa sukupolvea. Lapset pitävät hänestä kovasti, 
hänessä on paljon leikkimielisyyttä ja lämpöä. Hän opettaa päätyönään ame-
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rikkalaisessa koulussa pieniä lapsia. Vuokko Ogliastri on ollut yksi koulun 
kantavista voimista vuosien varrella. Myös Elvi Boulo oli pitkään, 30 vuotta, 
opettajana ja vaikutti paljon toimintaan.

Suomi-koulun perustajat Pariisissa olivat rohkeita ja sisukkaita, sillä maa-
ilmalla ei ollut monta muuta Suomi-koulua mallina tai esimerkkinä. Ei ollut 
vielä ulkopuolista tukea. Kaikki piti aloittaa ihan itse. Ennen kaikkea piti hiu-
kan ”uhmata” ranskalaista ympäristöä jo pelkästään sillä, että halusi puhua 
lapsilleen äidinkieltään – saati sitten että halusi mahdollisuuden opettaa tuo-
ta kummallista kieltä koulussakin! Se oli toisinaan kuin taistelua tuulimyl-
lyjä vastaan. Myöhemmin Ranskaan ja Suomi-kouluun tulleet ovat tietysti 
kiitollisia hyvin tehdystä pioneerityöstä. Ei ole itsestään selvää lähteä raken-
tamaan jotain ihan uutta, kuten Suomi-koulua, alusta asti vieraassa maassa. 

Koulu yhdistää suomalais-ranskalaisia perheitä, 
ja lapset löytävät kaltaisiaan

Koulun perustaminen yhdisti Pariisissa asuvia suomalais-ranskalaisia per-
heitä; ranskalaiset puolisotkin olivat paljon toiminnassa mukana. Oli hyvä 
löytää toisia samanlaisia kahden kulttuurin perheitä ja jakaa kokemuksia 
kaksikielisyyden iloista ja ongelmista ranskalaisessa yhteiskunnassa. Perheis-
tä tuli ystäviä, ja he viettivät aikaa yhdessä myös koulun ja Ranskan Suomi-
Seuran ulkopuolella. Juhlia järjestettiin yhdessä, autettiin toisia. Perheitten 

Joulun juhlintaa 
1990-luvulla, 
opettaja Vuokko 
Ogliastri. 
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välillä oli paljon solidaarisuutta. Suomi-koulun tärkeys ei ollut pelkästään 
kielen opetuksessa, vaan erittäin tärkeää oli se, että lapset löysivät kaltaisiaan 
ystäviä, jotka myös puhuivat tätä kummallista kieltä, tunsivat suomalaista 
kulttuuria ja söivät karjalanpiirakoita. Koulun merkitys oli siis myös suo-
mea puhuvien ystävien löytämisessä. Myös vanhemmat ovat ystävystyneet 
keskenään, ja lasten ollessa koulussa he ovat usein viettäneet aikaa yhdessä 
kahvilassa. Ja suomalaisia kirjoja ja lehtiä kierrätettiin, sekin oli tervetullut 
mahdollisuus koulun myötä.

Opetusministeriön, suurlähetystön ja ystävyysseurojen tuki merkittävää

Opetusministeriön antama taloudellinen tuki koululle oli tärkeää. Suomen 
suurlähetystö ja konsulaatti tiedottivat maassa asuville suomalaisille Suo-
mi-koulun olemassaolosta; koulusta oli informaatiota lähetystön ilmoitus-
taululla. Myöhemmin koulusta tiedotettiin myös Ranskan Suomi-Seuran 
Ranskansuomalainen-lehden ilmoituksissa. Sillä oli paljon merkitystä ennen 
nettiaikakautta; suomalaiset saivat tietää koulusta ja saattoivat ilmoittaa lap-
sensa sinne. France-Finlande-yhdistyksen ja Ranskan Suomi-Seuran kans-
sa oli aluksi tiiviisti yhteistyötä, sillä monet koulun johtokunnan jäsenistä 
ja vanhemmista toimivat aktiivisesti myös Ranskan Suomi-Seurassa. Usein 
juhlia järjestettiin yhdessä. Vuonna 1978 Ranskan ja Suomen ministeriöitten 
välillä tehtiin sopimus, joka myöntää Suomi-koululle tilat jostakin Pariisin 
koulusta. Se sopimus oli tärkeä! Tavoitteena oli suomalaisten välinen yhteis-
työ Pariisissa.

Pienestä lähdetään liikkeelle

Alussa resurssit olivat hyvin vaatimattomat. Koulu toimi aluksi avustusten 
ja vapaaehtoistyön varassa. Mutta jo vuodesta 1975 lähtien Suomi-koulu sai 
valtionavustusta. Ilman ranskalaisen koulun ilmaisia tiloja koulun toiminta 
olisi ollut lähes mahdotonta. Materiaali tuli useimmiten perheiden taholta tai 
opettajilta itseltään. Vanhemmat ovat maksaneet pientä lukukausimaksua, 
joka ei kuitenkaan ole voinut olla kovin suuri, jotta kaikilla olisi yhtäläinen 
mahdollisuus tulla kouluun.

Ensin perustetun Keskiviikkokoulun ohjesäännöissä luki: ”Keskiviikko-
koulussa opetetaan suomen kieltä. Koulun tavoitteena on suomen kielen tai-
don luominen ja sen ylläpitäminen. Koulun tavoitteena on myös suomalaisen 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja siirtäminen täällä suomalaista syntyperää 
oleville lapsille ja nuorille.”

Suomalainen yhteisö oli aika hajallaan aluksi, mutta koulun ja Ranskan 
Suomi-Seuran perustamisen jälkeen oli paljon aktiivista toimintaa, vaikkei 
varsinaista yhteistä tilaa ollut ennen vuotta 1990, jolloin perustettiin Parii-
sin Suomi Instituutti. Ranskan Suomi-Seuralla oli oma lehti, jossa oli ilmoi-
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tuksia yhteisistä tapahtumista. Vappua, juhannusta ja joulua vietettiin usein 
yhdessä. Muutamien erimielisyyksien vuoksi Suomi-koulu halusi kuitenkin 
itsenäistyä omaksi yhdistyksekseen, ja se erosi Ranskan Suomi-Seuran ja 
France-Finlanden alaisuudesta. Ilmeisesti sitä toivottiin myös opetusministe-
riön taholta. Toiminta oli siten selkeämpää ja koululla oli päätösvalta omista 
asioistaan.

Vaikka koulu erkaantui Ranskan Suomi-Seurasta 1991, sen tavoitteet py-
syivät yhä suunnilleen samoina. Ote ohjesäännöstä vuodelta 1992:
”Koulun tehtäviin kuluu:

– antaa suomenkielen tukiopetusta ja Suomea koskevaa yleistietoutta lä-
hinnä suomalaista syntyperää oleville Ranskassa asuville, vähintään kol-
mivuotiaille lapsille
– toimia tilapäisesti Ranskassa asuvien suomalaislasten viihtyvyyttä ja so-
peutumista edistävänä yhdyssiteenä kotimaan kulttuuripiiriin
– toimia yhtenä suomalaisen siirtokunnan tukipisteenä.”
Keskiviikkokoulun alkuvaiheesta on melko vähän dokumentteja nykyisen 

Pariisin Suomi-koulun arkistoissa. Mutta koululla on pieni 10-vuotisjuhlan 
kunniaksi tehty matrikkeli, valokuvia ja joitakin lehtileikkeitä. 1990-luvun 
alusta lähtien tallessa on kokouksien pöytäkirjoja yms. materiaalia. Koulun 
juhlista ja muista tapahtumista ja oppitunneiltakin on valokuvia kaikkien 
vuosien varrelta.

Näkemykset kaksikielisyydestä ovat muuttuneet paljon

Ympäröivän yhteiskunnan näkemykset kaksikielisyydestä olivat aika risti-
riitaisia koulun perustamisvaiheessa. Ranskassa tuntui 1970-luvun alussa 
vallinneen asenne, että ”maassa puhutaan maan kieltä eikä mitään muuta”. 
Muutenkaan ranskalaisten asenne vieraisiin kieliin ei ollut kovin innostunut 
ja avoin tuohon aikaan, kielten opetus kouluissa oli melko alkeellista. Jopa 
monet ranskalaiset opettajat ja lastenlääkärit vastustivat suomen kielen pu-
humista. Väitettiin ja pelättiin, ettei lapsi opi sitten mitään kieltä kunnolla. 
Tietämättömyys kielen kehityksestä ja kaksikielisyydestä oli niin suppeaa, 
että vanhemmille syntyi lähes pelkoa muiden kielteisestä asenteesta, ja siksi 
arkuus puhua suomea, omaa äidinkieltään, lapsilleen. Tästä syystä joiden-
kin lasten suomen kielen taito jäi vajavaiseksi. Joissakin perheissä saatettiin 
myös vastustaa suomen puhumista. Appivanhemmat valittivat, etteivät ym-
märrä suomea ja sanoivat, että on epäkohteliasta, jos lapsi puhuu sitä heidän 
kuullensa suomalaiselle vanhemmalle. Poikkeuksiakin toki oli, jotkut kan-
nustivat kovastikin ja jotkut innostuivat suomalaisuudesta ja halusivat oppia 
kieltä itsekin. 

Mutta usein kuitenkin ranskalainen puoliso on hyväksynyt suomen kielen 
puhumisen perheessä ja tukenut sitä, vaikka suku ei olisikaan ollut samal-
la kannalla. Puolisoiden tuki onkin aina ollut tärkeää. Vielä 1990-luvulla sai 
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usein kuulla kysymyksiä: ”Mitä hyötyä suomen kielestä on?” Jos vanhem-
mat olisivat puhuneet englantia tai saksaa lapsilleen, sitä olisi kyllä arvos-
tettu. Mutta ei pientä suomen kieltä! Tämän takia jotkut lapset murrosikään 
tultuaan saattoivat kokea jopa häpeänä puhua suomea vanhemmilleen kave-
reitten kuullen. Se oli kyllä yleensä aina onneksi nopeasti ohimenevää! Nyt 
asenteet ovat paljon muuttuneet, ja kaksikielisyyden merkitys ymmärretään, 
vaikka se toinen kieli olisi ”hyödytön” suomi. Nyt kaksikielisiä lapsia ihail-
laan, ja lapset voivat olla ylpeitä juuristaan ja puhua rohkeasti suomea.

Monikielisiä oppilaita monessa polvessa

Oppilaita oli alkuvaiheessa 33. Ensimmäiset oppilaat olivat usein ranskalais-
suomalaisia. Useimmiten äiti oli suomalainen ja isä ranskalainen tai kotoisin 
jostakin muusta maasta. Oli myös jonkin verran lapsia, jotka tulivat täysin 
suomalaisista perheistä. 

Oppilaiden kielitaito oli aika vaihtelevaa, tietysti täysin suomalaisista 
perheistä tulevilla se oli sujuvampaa kuin ranskalais-suomalaisilla lapsilla. 
Ensimmäisinä vuosina oppilaat olivat noin 3–11-vuotiaita, ja edelleen ikäja-
kautuma on suunnilleen sama, tosin lisänä ovat lukiolaiset. Nykyään Suomi-
koulussa on jo joidenkin entisten oppilaiden lapsia.

Mistä tilat koululle? 

Suurin haaste oli tilojen löytäminen. Ensimmäisinä vuosina koulun paikka 
vaihtui tiheään. Yhden vuoden koulu sai olla St. Jeanin kirkon seurakun-
tasalissa, sen jälkeen jonkin aikaa Amerikkalaisen kirkon tiloissa, kunnes 
Ranskan ja Suomen yhteisen sopimuksen myötä Suomi-koulu pääsi erään 
ranskalaisen koulun tiloihin. Tosin koulu joutui muuttamaan usein koulusta 
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toiseen, koska ranskalaiset koulut tarvitsivat tilaa itselleen. 1990-luvun alusta 
lähtien Pariisin Suomi-koulu on toiminut viidennessä kaupunginosassa rue 
Rollinilla, ja siellä on mennyt todella hyvin. Vuodesta 2013 lähtien Suomi-
koulu on toiminut myös toisessa tilassa samassa kaupunginosassa rue de 
l’Arbalètella. Sopimus koulun tilasta pitää kuitenkin uusia joka vuosi Parii-
sin kaupungin kanssa, ja se on aina tuonut hieman stressiä. 

Kun Ranskassa tuli koulu-uudistus voimaan vuonna 2013, uhkasi uudis-
tus kuitenkin Suomi-koulun toimintaa. Aikaisemmin nelipäiväinen koulu-
viikko, eli vapaat kokonaiset keskiviikot ranskalaisessa alakoulussa, antoi 
ihan oman päivän Suomi-koululle. Suomalaisten lasten oli helppo tulla kau-
kaakin esikaupungeista Suomi-kouluun Pariisin keskustaan. Nyt uudistuk-
sen myötä oppilaat käyvät ranskalaista koulua keskiviikkoaamupäivisin ja 
tulevat sitten kiireellä Suomi-kouluun. Aiemmin koululla oli ollut tila täysin 
omassa käytössä, mutta nyt tilassa pidettiinkin iltapäiväkerhoa aamulla siel-
lä olleille ranskalaisen koulun oppilaille, eli Suomi-koulu joutui jakamaan 
tilat, luokat ja salit ja pihan... Suomi-koululle syntyi pelko, että joudutaan 
kokonaan koulutiloista pois, ja kevät 2013 oltiin aikamoisen epätietoisuuden 
vallassa. Kuitenkin Pariisin viidennen kaupunginosan johtaja lupasi Suomi-
koululle tiloja myös toisesta ranskalaisesta koulusta. Pienten oppilaitten kol-
me ryhmää jäi vanhalle koululle, ja neljä luokkaa muutti uudelle koululle 
15 minuutin kävelymatkan päähän toiseen kouluun. Molemmissa kouluissa 
tilat jaetaan ranskalaisten iltapäiväkerholaisten kanssa, ja kaikki on sujunut 
hyvin. Muuten kahtiajakautuminen on aiheuttanut kyllä hiukan käytännön 
hankaluuksia materiaalien kuljetuksissa ja jakamisessa, yhteistoiminnassa 
jne., mutta tärkeintä on, että koululla on kuitenkin tilat! Kaikki kokevat kou-
lun olevan yhä yksi ja sama koulu, vaikka toimitaan kahdessa eri rakennuk-
sessa. Yhteishenki on säilynyt vahvana! 

Alussa, kun koulu toimi kirkkojen tiloissa eikä ollut luokkahuoneita käy-
tössä, koulun toiminta oli kerhomaisempaa ja kaikki ryhmät olivat yhdessä. 
Resurssit koulun toimintaan olivat hyvin pienet, mutta se ei sammuttanut 
opettajien ja johtokunnan intoa, kaikki tekivät aktiivisesti töitä koulun hy-
väksi. Haasteellista oli tietysti myös opettaminen, kun oppilaiden suomen 
taito oli melko epätasaista. Tärkeintä oli löytää keinoja herättää lasten kiin-
nostus suomen kieleen.

Oppimateriaaleja taiotaan itse

Alussa ei ollut lainkaan ulkosuomalaisille suunniteltuja oppikirjoja – ei ole 
kovin paljon vieläkään. Oppilaat käyttivät suomalaisia oppikirjoja. Mutta 
kaikenlaisia kirjoja tietysti luettiin paljon, niitä saatiin lahjoina suomalaisil-
ta perheiltä, vanhemmat antoivat myös erilaisia pelejä. Askartelutarvikkeet 
hankittiin omalla kustannuksella ja mielikuvitusta käytettiin paljon, yksin-
kertaisista materiaaleista loihdittiin vaikka mitä! Kirjoissa ja leluissa käytet-
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tiin kierrätystä, ja pienistäkin asioista iloittiin ja kaikista lahjoituksista oltiin 
todella kiitollisia.

Monenlaista toimintaa, musiikilla tärkeä rooli 

Musiikki on ollut Pariisin Suomi-koulussa aina tärkeää. Opettajat ovat lau-
lattaneet lapsia paljon, jotkut opettajista ovat olleet soittotaitoisia. Esimer-
kiksi Elvi Boulo on soittanut kitaraa ja laulanut paljon oppilaiden kanssa. 
Soittotaitoiset oppilaat ovat myös päässeet itse esiintymään ja soittamaan 
instrumenttiaan koulun juhlissa. Pariisin Suomi-koululle hankittiin hieman 
myöhemmin myös kanteleita, jotka ovat olleet usein käytössä. Lukeminen 
on luonnollinen osa opetusta. Kaikki opettajat ovat lukeneet oppilaille, ja 
varsinkin pienemmille on pidetty satutuokioita. Koulussa on piirrelty, askar-
reltu, maalattu, ommeltu käsinukkeja... Koulussa on myös useina vuosina 
ollut jokin teema, johon on perehdytty tavallista huolellisemmin eri tavoilla. 
Oikeastaan vuosien varrella on ollut kaikkea mahdollista toimintaa, paitsi ei 
leivontaa keittiön puutteen vuoksi.

Koulun toiminta on aina ollut säännöllistä, vaikka oppilaiden määrä on vaih-
dellut vuosittain. Suomi-koulun päästyä ranskalaisen koulun tiloihin luokkia 
on voitu lisätä ja eri ikäryhmiä opettaa erikseen rauhassa omissa luokissaan. 

Koulun toimiminen keskeytyksettä kaikkien näitten vuosien aikana on 
johtunut oppilaitten innosta ja heidän vanhempiensa motivaatiosta tuoda 
lapset Suomi-kouluun. Se on vaatinut varmasti välillä sinnikkyyttäkin mo-
nilta, mutta tuntuu, että lapsille Suomi-koulu tuo hyvää vastapainoa ranska-
laiselle koululle, sen raskaudelle.

Mikä pitää opettajia ja johtokunnan jäseniä koulussa 
vuosikymmentenkin ajan?

Opettajien pysyvyyteen on vaikuttanut viihtyvyys Suomi-koulussa, yhtei-
söön kuuluminen, työn tärkeäksi kokeminen ja lapsilta saatu ilo. Pitkäaikai-
silla opettajilla on myös usein perhe Pariisissa, siksi on ollut helppo jäädä. 
Vaihtuvuuteen ovat vaikuttaneet lähinnä muutot pois Pariisista tai ikäänty-
minen, eläkkeelle jääminen. Toisinaan koulussa on ollut Suomesta Pariisiin 
vain väliaikaisesti tulleita opettajia. Pitkäaikaisin opettaja on siis Vuokko Og-
liastri, myös lukiolaisten opettaja Erja Alterio on ollut yli 20 vuotta opettajana 
ja on edelleen Suomi-koulussa. Heillä molemmilla on perhe Pariisissa.

Koulun sääntöjen mukaan johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja 
rahastonhoitaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koulu on yhdistys, johon siis 
myös vanhemmat kuuluvat ja heillä on äänioikeus, kun valitaan yhdistyksen 
hallitusta. Mutta puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja voivat jatkaa teh-
tävissään useamman vuoden ajan, jos heidät valitaan uudelleen eikä muita 
ehdokkaita ole. Koska työ on vapaaehtoistoimintaa, halukkaita ei ole paljon. 
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Aina on kuitenkin löytynyt innokkaita Suomi-koulun hyväksi työtä tekeviä 
opettajia ja vanhempia. Yleensä puheenjohtaja on ollut joku opettajista ja sih-
teeri ja rahastonhoitaja joku vanhemmista. Sihteerien kohdalla on ehkä ollut 
eniten vaihtuvuutta. Koulussa on ollut muutamia pitkäaikaisia rahastonhoi-
taja ja puheenjohtajia. Vaihtuvuutta on tullut lähinnä Pariisista poismuuton 
vuoksi tai oman päätyön vaativuuden takia – tai jos omat lapset eivät enää 
jatka Suomi-koulussa, niin vanhemmatkaan eivät sitten jatka johtokunnassa.

Pieniä oppilaita on paljon 
– mutta Suomi-koulu houkuttaa myös lukiolaisia

Esikouluikäisiä 3–6-vuotiaita lapsia koulussa on paljon. Heitä ei vielä pai-
na ranskalaisen koulun raskaus; vaikka he käyvätkin jo ranskalaista école 
maternellea, siellä ei ole sellaisia paineita kuin jo alakoulussa alkaa olla eikä 
ole läksyjä. Varhaisessa vaiheessa vanhemmatkin ovat vielä motivoituneita 
tuomaan lapsiaan, kun kielen opettelukin on joillakin vielä alkuvaiheessa. 
Myös 6–8-vuotiaita lapsia tuodaan paljon, sillä vanhemmat toivovat lastensa 
oppivan lukemaan ja kirjoittamaan myös suomeksi. 

Yläluokille mentäessä kuitenkin moni nuori haluaa lopettaa Suomi-kou-
lun, sillä ranskalainen koulu on vaativa ja aikaa vievä, läksyjä on paljon ja 
päivät ovat pitkiä. Nuori ei jaksa. Myös muut harrastukset vievät enemmän 
aikaa. Mutta lukioikäisenä nuori usein palaa Suomi-kouluun, sillä ranskalai-
sessa ylioppilastutkinnossa voi suorittaa suomen vieraana kielenä, ja Suomi-
koulun lukioluokassa siihen saa tehokasta valmennusta. Jos nuoret ovat lap-
sesta asti puhuneet suomea ja käyneet Suomi-koulua alakouluikäisinä, heillä 
on hyvät mahdollisuudet saada hyvä arvosana suomen kielen ylioppilasko-
keessa, mikä nostaa myös keskiarvoa. Niinpä usein nuoret ovat varsin moti-
voituneita opiskelemaan kieltä, ja muutenkin siinä vaiheessa usein nuorilla 
tuntuu heräävän syvempi kiinnostus suomalaisiin juuriin.

Tällä hetkellä koulussa on seitsemän luokkaa. Suomi-koulussa saattaisi 
olla enemmänkin oppilaita, jos keskiviikkoaamuisin ei olisi ranskalaista kou-
lua. Tässä suhteessa ranskalainen koulu-uudistus on vaikuttanut jonkin ver-
ran oppilaitten mahdollisuuksiin ja jaksamiseen tulla Suomi-kouluun. Mutta 
aika sisukkaasti monet tulevat, kaikesta huolimatta. Ja pienimpien oppilait-
ten luokka on aina täynnä!

Suomalainen yhteisö Pariisissa kasvaa

Suomalainen yhteisö Pariisissa on kasvanut, ja koulu toimii lähes täydellä 
oppilasmäärällä. 1970-luvun puolessa välissä oppilaita oli noin 30–40, ja vuo-
si vuodelta määrä on kasvanut. Nyt oppilaita on 70. 

Pariisissa on ollut paljon suomalaisia perheitä ulkomaankomennuksella 
töissä, minkä lisäksi on ollut au paireja, jotka ovat tulleet, jääneet ja perus-
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taneet oman perheen. Euroopan unioni on vaikuttanut voimakkaasti siihen, 
että nuorten on ollut helppo tulla opiskelemaan ja etsimään töitä, eli yhä 
enemmän ja enemmän Pariisiin tulee nuoria, jotka myös jäävät. Muista mais-
ta tulee myös yhä enemmän ihmisiä. Pariisi on kansainvälinen kaupunki, ja 
suomalaisten on helppo sekoittua mukaan joukkoon. Yleensä lasten luokilla 
on muitakin ulkomaalaistaustaisia oppilaita, ja samassa ranskalaisessa kou-
lussa saattaa olla jopa toinen suomalainen oppilas!

Opetus ohjaa oppimisen iloon 
– hengähdys vastapainona päivittäiselle koulunkäynnille 

Pariisin Suomi-koulun toiminnan painopisteet ja periaatteet ovat olleet samo-
ja alusta asti, ne eivät ole juurikaan muuttuneet. Oppimisen ilo on tärkeää! 
Suomi-koulu tuo vastapainoa raskaalle ranskalaiselle koululle. Lapselle ha-
lutaan antaa toisenlainenkin kuva oppimisesta, vähän vapaampi ja kevyempi 
tapa kuin ranskalaisessa koulussa. Varsinkin pienimpien oppilaitten kanssa 
opetus tapahtuu leikin varjolla. Opetuksessa on silti selkeät tavoitteet. Rans-
kalainen koulu on vaativa, ja luokkakoot ovat siellä usein suuria. Kun sitten 
lapset tulevat keskellä viikkoa Suomi-kouluun, he ikään kuin hengähtävät, 
saa olla luonnollisemmin, ei tarvitse jännittää, opettajalle voi jutella vapaasti, 
ja kun ryhmässä on enintään 12 lasta, niin lapsi uskaltautuu ilmaisemaan itse-
ään helpommin kuin 30 oppilaan ranskalaisessa luokassa. 

Suomi-koulun perustavat arvot ovat luottamus, kunnioitus, suvaitsevai-
suus ja turvallisuus. Lapsen positiivisen minäkuvan kehittäminen on tärkeää, 

Kansallispukuasuinen opettaja Elvi Boulo opettaa perinneleikkejä keväällä 1995.
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lasta kannustetaan, ei verrata muihin, ei anneta arvosanoja (paitsi lukiolaisten 
todistuksiin). Lapsen annetaan kehittyä omassa tahdissaan. Suomi-koulu halu-
aa antaa lapsille rohkeutta puhua suomea ja vahvan tunteen omista juuristaan 
ja suomalaisesta identiteetistä monikulttuurisessa ympäristössä. Pidämme 
tärkeänä myös hyvää ilmapiiriä luokassa, ja sitä vaalitaan kaikin mahdollisin 
tavoin. Lapsia opetetaan kunnioittamaan ja kuuntelemaan toisiaan.

Vuodesta 2011 lähtien Pariisin Suomi-koululla on ollut oma johtokunnan 
laatima opetussuunnitelma, joka on räätälöity Suomen peruskoulun ja esi-
opetuksen opetussuunnitelmista. Opetussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa 
luokissa. Päävastuun opetussuunnitelman kokoamisesta ja koordinoimises-
ta kantoivat Päivi Kauppila ja Päivi Ruoste. Opettajat ovat itsenäisiä, ja he 
voivat opetussuunnitelmarungon sisällä itse suunnitella opetuksensa ja siinä 
käytettävät metodit. Jokainen opettaja laatii vuosittain sekä toimintasuunni-
telman että -kertomuksen, josta käy selville, mitä luokissa on ollut vuoden 
aikana tarkoitus opiskella ja kuinka se on toteutunut.

Koulutusta tarvitaan opettajille

40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Pariisin Suomi-koulu järjesti koulutuspäi-
vät Keski-Euroopan Suomi-koulujen opettajille keväällä 2014. Luennoitsijoi-
na olivat Aurora Vasama ja Minna Muukkonen. Aiheena oli ”Kaksikielisen 
lapsen normaali kielenkehitys ja sen poikkeavuudet”. Osallistujia oli yli 50 
opettajaa seitsemästä eri maasta.

Joinakin vuosina joku opettajistamme on osallistunut muiden maiden 
koulutuspäiville. Opetushallituksen koulutuspäivät, joille opettajia on osal-
listunut lähes joka vuosi, ja kaikki muukin kouluttautuminen on hyvin tär-
keää, sillä kaikilla opettajilla ei ole alan koulutusta. Koska kaikki opettajat 
ovat ulkosuomalaisia, on suomen kielen huoltaminen ja siihen saatava lisä-
koulutus myös hyväksi, sillä kielikin kehittyy ja muuttuu. Kohtaamiset ja 
keskustelut koulutuspäivillä ovat antoisia. Kaikki mahdollinen koulutus on 
tarpeellista. Koulu on järjestänyt myös vanhemmille keskustelutilaisuuksia, 
jolloin on annettu varsinkin käytännön vinkkejä suomen kielen ylläpitämi-
seen ja kannustettu kaksikieliseksi kasvattamiseen.

Kontaktit muiden Suomi-koulujen opettajien kanssa

Toisen Ranskassa toimivan Suomi-koulun kanssa ei ole toistaiseksi ollut yh-
teistyötä. Muiden Keski-Euroopan Suomi-koulujenkaan kanssa ei ole ollut 
paljon yhteistyötä koulutuspäivien lisäksi, mutta opettajien välillä on kyllä 
kontakteja ja hyvät mahdollisuudet yhteistyön aloittamiselle. Suomi-koulu-
jen opettajien Facebook-ryhmä on myös hyvä foorumi keskustelulle ja ideoi-
den jakamiselle. Verkostoitumista voisi olla enemmänkin.
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Yhteistyötä moneen suuntaan

Keskiviikkokoulun aikana vuosina 1974–1991 koulu oli kiinni Ranskan Suo-
mi-seuran ja France-Finlande-yhdistyksen toiminnassa. Itsenäistymisen jäl-
keen yhteistyö on jäänyt melko vähäiseksi. Sen sijaan Suomi Instituutti on 
ollut tärkeä käytännön asioissa. Siellä on koulun postilaatikko, ja Instituutti 
on lainannut auditoriotaan koulun kokouksia varten. Koulu sai myös järjes-
tää koulutuspäivät keväällä 2014 Instituutin tiloissa. Syksyllä 2013 ja syksyllä 
2014 Suomi-koulun oppilaan isä Topi Lehtipuu organisoi hyväntekeväisyys-
konsertit. Suomi Instituutti antoi ilmaiseksi tilan konserteille, ja konserttien 
tulot menivät kokonaisuudessaan Suomi-koulun hyväksi. 

Suomen suurlähetystö on myös ollut koulun toiminnalle suosiollinen. 
Koulu sai järjestää koulun 40-vuotispäivät lähetystön tiloissa. Koulun oppi-
laita kutsuttiin kerran lähetystöön tapaamaan suomalaista jalkapallojoukku-
etta. Se oli suuri ja ikimuistoinen elämys monille oppilaille. Monet ranska-
laiset ja suomalaiset yritykset ovat antaneet lahjoituksia koulun arpajaisiin 
kevät- ja joulujuhlissa.

Suomen Suomi-Seura ja Suomi-koulujen tuki ry ovat olleet tärkeitä. Apu-
rahat, kirjalahjoitukset, koulutuspäivät, oppimateriaali Tuki ry:n sivuilla, 
kaikki tuo on ollut ja on erittäin arvokasta koululle. Kustantajien antamat 
kirja-alennukset ovat myös olleet aina ilon aihe. 

Koulu käyttää ranskalaisen koulun tiloja, ja tilakysymyksissä tehdään yh-
teistyötä koulun rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa. Muuten varsinaista 
yhteistyötä ei ole ollut, koska koulu keskittyy suomen kielen opetukseen eikä 
sillä sen takia ole oikein mahdollisuuksia käytännön yhteistyöhön. Koulu ha-
luaa käyttää sen vähän ajan, joka on kerran viikossa käytettävissä, ainoastaan 
suomen kielellä kommunikointiin, eikä se onnistuisi ranskalaisten kanssa... 
Koulussa voisi kuitenkin antaa ideoita oppilaille esitelmien tekoon Suomesta 
heidän ranskalaisissa kouluissaan. Pariisin Suomi-kouluun tulee usein myös 
kyselyjä suomalaisen peruskoulun toiminnasta, ja koulun opettajat saavat 
toisinaan olla suomalaisen koulun ”mainostajia” Pariisissa.

Pariisin Suomi-koulun vahvuudet nyt ja tulevaisuudessa 

Koulussa on alusta asti ollut tärkeää ilo, se, että oppilaista on mukavaa tulla 
Suomi-kouluun. Koulu ei halua, että lapset tulevat sinne vastentahtoisesti tai 
että he kokisivat koulun pakkopullaksi. Lasten täytyy kokea suomalaisuus 
myönteisenä osana elämäänsä. Suomi-koulu on vastakohta ranskalaiselle 
koululle, joka on usein rankka ja vaativa; kyllä Suomi-koulukin on vaativa 
omalla tavallaan, opetussuunnitelmassa pyritään pysymään ja opettamiseen 
suhtaudutaan vakavasti. Mutta opettaa voi niin monella eri tavalla, ja Parii-
sissa se halutaan tehdä ilolla. Myös oppilaan luottamus itseensä ja muihin on 
tärkeää koulussamme. Oppilaisiin on positiivinen ja kannustava asenne, ja 
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heikomminkin suomea puhuvia rohkaistaan ilmaisemaan itseään. 
Ryhmien pieni koko, 8–12 oppilasta, on myös hyvä, lapsille syntyy luot-

tamuksellinen suhde toisiin oppilaisiin ja opettajaan. Luokissa on miltei 
kodikas tunnelma. Monet lapsista ovat avoimempia ja rohkeampia Suomi-
koulussa kuin ranskalaisessa koulussaan. Koulun tunnuslause voisikin olla 
”Oppimisen ilo ja itseluottamus, rohkeus olla oma itsensä erilaisine juuri-
neen.”

Vanhempien asenteet ovat aina olleet positiivisia. Vanhemmat ovat usein 
kannustaneet ja kiittäneet opettajia. Mutta käytännön toiminta on ehkä vä-
hentynyt. Ennen osa äideistä oli kotona kotiäitinä, siksi heillä oli enemmän 
aikaa osallistua johtokunnan toimintaan ja järjestää aktiivisesti juhlia. Nyt 
melkein kaikki äiditkin ovat työelämässä, ja arki Pariisissa on aika stressaa-
vaa. Vanhemmilla ei liikene yhtä helposti aikaa aktiiviseen toimintaan. Silti 
he ovat aina olleet yhdessä pystyttämässä kevät- ja joulujuhlia ja leiponeet 
kakkuja juhliin tarjoiltavaksi jne. Mutta jos on vaativa työ ja pienet lapset, 
niin vapaaehtoistoimintaan on vaikeaa lupautua, ja joskus on ollut vaikeaa 
saada heti sihteeriä tai rahastonhoitajaa pois lähteneen tilalle. Aina lopulta 
joku reipas on ottanut pestin vastaan. 

Toisinaan jotkut vanhemmista ovat antaneet 
isonkin panoksen koulun hyväksi, kuten laula-
ja Topi Lehtipuu ja tanssija Tuomas Lahti, jotka 
kahtena peräkkäisenä vuotena organisoivat kon-
sertit tanssiesityksineen koulun hyväksi. Muka-
na esityksissä oli myös Tuomas Lahden ranska-
lainen puoliso Emilie Lahti. Konserttiin osallistui 
monia maineikkaita muusikoita. Se oli iso pro-
jekti, ja aloite tuli kokonaan vanhempien taholta. 

Vanhemmat ovat myös joskus tuoneet oman 
pienen lisänsä opetukseen, kuten Tuomas Lahti, 
joka on pitänyt pari tanssituntia koululla ja sen 
lisäksi käynyt kertomassa oppilaille Lapin vael-
luksistaan ja näyttänyt heille valokuvia ja Lapin 
aarteita, kuten poron sarvet. Koulu voi siis kiit-
tää vanhempia aktiivisesta toiminnasta. He ovat 
myös lahjoittaneet koululle kirjoja, tuoneet kou-
lun juhliin arpajaisvoittoja tai kirpputorille suo-
malaisia kirjoja ja levyjä ja lehtiä myytäväksi. 

Alussa perheitten asetelma oli usein niin, että 
äiti oli aina suomalainen ja isä ranskalainen, 
mutta viime vuosina on yhä enemmän ollut per-
heitä, joissa isä onkin suomalainen ja äiti ranska-
lainen tai muunmaalainen. Suomalaiset isät ovat 
osoittautuneet ihailtavan aktiivisiksi toiminnas-
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sa. Myös ranskalaisten tai muunmaalaisten puolisoiden asenne Suomi-kou-
lua kohtaan on ollut myönteistä miltei aina, oli kyseessä sitten isä tai äiti. 
Jo pelkästään vanhempien motivaatio ja sisu tuoda lapsiaan Suomi-kouluun 
kaukaakin Pariisin keskustan ulkopuolelta on ihailtavaa ja arvostuksen an-
saitsevaa.

Ilmapiiri on pysynyt vuosien ajan enimmäkseen hyvänä sekä opettajien, 
oppilaitten että vanhempien välillä. Jos on ollut jotain erimielisyyksiä, kai-
kesta on selvitty keskustelemalla. Kaikki pyrkivät puhaltamaan yhteiseen 
hiileen, ja oppilaitten hyvinvointi ja ilo tulla kouluun on tärkeintä.

Juuri oppilaat itse, heidän halunsa tulla kouluun, innostuksensa oppia on 
tärkeintä. Vanhempien, siis myös ranskalaisten vanhempien kannustus on 
tärkeää. Jos perheen ei-suomenkieliset jäsenet eivät arvosta lapsen suomen-
kielisyyttä, oppiminen ei edisty. Siksi heidän myönteinen suhtautumisensa 
perheessä on arvokasta myös koulun kannalta.

Vahvuudet ovat positiivinen ilmapiiri, opettajien ja oppilaitten motivaa-
tio ja hyväntuulinen tunnelma koulussa. Vahvuutta on myös se, että Pariisin 
Suomi-koulussa toimivat opettajat ovat olleet useimmiten päteviä alalla ja 
että heillä on pitkäaikainen kokemus opettamisesta ja lasten kaksikielisyy-
destä. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut melko vähäistä, sillä koulussa 
toimivat opettajat ovat olleet pääosin maassa pysyvästi asuvia. Tämä voi-
daan nähdä etuna, sillä he tuntevat Ranskan koulujärjestelmää ja kulttuuria 
osaten hahmottaa sen vaikutukset ja eroavaisuudet lasten oppimisprosessis-
sa. Lisäksi kaikki johtokuntalaiset pystyvät kommunikoimaan ja hoitamaan 
asioita ranskaksi sekä olemaan ongelmitta yhteistyössä lasten paikallisten 
vanhempien tai lastenhoitajien kanssa. Heikommin suomea osaaville lapsille 
luo turvaa, että opettaja ymmärtää ranskaa, vaikkakin koulun opetuskieli on 
suomi ja toiminta tapahtuu pelkästään suomen kielellä. 

Tässä tullaankin sitten haasteisiin, eli kouluun tulevilla lapsilla tulee olla 
riittävä suomen kielen taito pystyäkseen osallistumaan opetukseen. Aina 
näin ei ole. Koululla ei ole mitään tasotestejä kouluun tuleville oppilaille, eli 
aina ei tiedetä etukäteen, millainen kielitaito heillä on. Joinakin vuosina sa-
massa luokassa saattaa olla erittäin hyvin suomea puhuvia ja sitä heikosti 
taitavia oppilaita ja myös oppilaita, jotka ovat jotain siltä väliltä. Siis oppilait-
ten suomen kielen epätasaisuus on välillä varsin haasteellista. Pitää miettiä 
keinoja, miten jokaisella oppilaalla on mahdollisuus edistyä omalla tasollaan. 
Opettajalle työ luokassa on välillä suomen kielen opettamista vieraana kiele-
nä ja äidinkielenä yhtä aikaa, ja niissä tarvitaan erilaisia metodeja.

Historia antaa perspektiiviä

Pariisin Suomi-koulu on kaiken kaikkiaan nyt isompi ja toimivampi kuin 
alussa edes uskallettiin haaveilla. Sen toivottiin tulevan koulumaisemmaksi 
alun kerhomaisuudesta, ja niin se tulikin vähitellen. Aluksi koulu oli kuin 
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kerho, joka toimi kirkon tiloissa, mutta vähitellen muodostuivat luokat ikä-
ryhmien mukaan ja koulun tilakin on nyt oikea koulu. Oppilasmäärä on kas-
vanut vuosi vuodelta. Alussa toivottiin suomen kielen arvostusta, ja se on 
vahvistunut huomattavasti. Nyt lapset ovat ylpeitä kaksikielisyydestään. Op-
pilaat ovat yleensä innostuneita Suomi-kouluun tulosta. Ylioppilaskirjoituk-
set antavat myös koulullemme painoarvoa ranskalaistenkin silmissä. Alussa 
opettajat olivat lähinnä kotiäitejä, nyt on ehkä enemmän opettajia, joilla on 
jokin pedagoginen koulutus. Historian perspektiivissä Pariisin Suomi-koulu 
on siis muuttunut kerhosta koulumaisemmaksi, vaikka toimiikin vain kerran 
viikossa. Suomen kielen ja kaksikielisyyden arvostus ympäröivässä yhteis-
kunnassa on muuttunut.

Suomalaiset nuoret lähtevät yhä rohkeammin maailmalle, ja varsinkin EU-
maahan, kuten Ranskaan, on melko helppo tulla. Suomalainen yhteisö kas-
vaa entisestään Pariisissa, sattumalta samassa koulussa tai opiskelukaverina 
yliopistossa voi olla toisia suomalaisia. Opiskelemaan tulleet nuoret jäävät 
tänne, lapsia syntyy ja suomen kieltä on periaatteessa helpompi ylläpitää 
kuin ennen Skypen, Facebookin yms. avulla. 

Etäisyydet synnyinmaahan ovat kutistuneet teknologian ja halpalentojen 
myötä. Suomen kielen hyödyn ymmärtäminen on selvästi kasvussa sekä 
suomalaisten itsensä keskuudessa että ranskalaisessa yhteiskunnassa. Suomi 
on tullut Ranskassa kuuluisaksi mm. hyvien Pisa-tulosten takia, ja se antaa 
myös rohkeutta olla ylpeästi suomalainen. Monet ranskansuomalaiset nuoret 
menevät jossain vaiheessa Suomeen opiskelemaan tai ainakin Erasmus-vaih-
toon. Tulevaisuudessa Suomi-kouluun tulee varmaankin aika paljon toisen 
polven ranskansuomalaisia. Heitä on jo nyt oppilaina. Toisen polven suomi-
koululaisen suomen kieli ei aina ole yhtä sujuvaa kuin ensimmäisen, mutta 
silti halu pitää juurista kiinni on vahva. 
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Frankfurtin Suomalainen Kouluyhdistys ry 

Finnischer Schulverein Frankfurt am Main e.V. 
(Frankfurtin Maanantaikoulu, Frankfurter Montagsschule vuoteen 1978) 
Frankfurt am Main/Darmstadt/Bensheim/Königstein/Wiesbaden, Saksa

Perustuu Kaija Schmidt-Marttilan (koulun perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja 
1976–1980, varapuheenjohtaja 1980–88), Tuulikki Lublinskin (opettaja 1976–1978), 
Inka Kuuselan (opettaja, johtokunnan jäsen, puheenjohtaja 2003–) ja Eeva Poorian 
(johtokunnan puheenjohtaja noin 1977–1989) sekä Maija Haahti-Zienaun (sihteeri 
joitakin vuosia), Aino Richterin (myyjäistoimikunnan vetäjä) ja Eila Reitzin (myy-
jäisten aktivisti, Darmstadtin koulu) tietoihin. 

Vaikeita kysymyksiä ja kuumeista innostusta

Frankfurtin Suomalaisen Kouluyhdistyksen, Saksan ensimmäisen Suomi-
koulun, perustajajäsenen ja ensimmäisen puheenjohtajan tohtori Kaija 
Schmidt-Marttilan puheenvuoro vuodelta 2011 kuvaa hyvin monia piirteitä 
eri Suomi-koulujen perustamisvaiheessa 1970-luvulla.

”Keväällä 1976 heräsin huomaamaan, että en yksin pysty opettamaan po-
jalleni (4-vuotias) suomen kieltä. Ympäristön paine oli liian vahva. Mieheni 
kanssa puhuin saksaa ja poika vastasi saksaksi, vaikka kuinka yritin puhua 
hänelle suomea. Kuulin, että ruotsalaisilla on Ruotsin valtion maksamaa tu-
kiopetusta Saksassa, miksi se ei olisi Suomen valtiolle mahdollista? Jouduin 
kuumeisen innostuksen valtaan; tässä olisi mahdollisuus antaa vanhemmil-
leni takaisin, että olinkin jäänyt Saksaan. He pystyivät kommunikoimaan 
lastenlastensa kanssa ainoastaan suomen kielellä. Jo siinä vaiheessa tajusin, 
mikä etu Suomen valtiolle koituisi kaksikielisistä nuorista ihmisistä.

Olin maaliskuussa Suomessa vanhempiani katsomassa. Kiersin puhelinta her-
mostuneena, mutta mitä minulla oli menetettävänä? Uskaltauduin soittamaan 
opetusministeriöön. Esitin asiani, minut ohjattiin kulttuurisihteeri Raija Kalli-
sen puheille, ja hän pyysi tulemaan käymään. Tapasin Raija Kallisen 23.03.1976 
opetusministeriössä, ja hän kertoi hämmästyksekseni suomen kielen opetuksen 
toimivan Lontoossa ja Pariisissa. Minun pitäisi perustaa 7 hengen ryhmä, joka 
tekee suuntaviivat, vastaa rahoista ja opetuksesta, niin opetusministeriö maksaa 
75 % kuluista. Loput meidän pitäisi rahoittaa itse. Ja anomus pitäisi panna pian 
tulemaan, koska kevään kuluessa jaetaan vuoden budjetin rahat.

Tuli kiire, ja tein oma-aloitteisesti ilmoituskaavakkeen lasten ilmoittautu-
mista varten. Se ilmestyi DFG:n (Deutsch-Finnische Gesellschaft) ja Suoma-
laisen Seurakunnan lehdessä; oli pakko tietää, oliko asiaan ylipäänsä kiin-
nostusta ja missä puitteissa budjettianomus opetusministeriöön on tehtävä. 
Lapsia ilmoitettiin Frankfurtiin 12 ja Darmstadtiin 10, kaikki puolisuoma-
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laisista perheistä (äiti suomenkielinen). Lopullinen luku oli 23, oma poikani 
mukaan luettuna.

DFG:n kautta tunsin paljon suomalaisia, ja ensimmäinen perustamisko-
kous pidettiin Ritarihuoneella Frankfurtissa 08.06.76. Jo ensimmäisessä ko-
kouksessa harkittiin itsenäisen yhdistyksen perustamista Frankfurtin kon-
suliviraston valvonnan alaisena. Koulutilat saimme ilmaiseksi käyttöömme 
anomuksesta; Darmstadtissa Heinrich-Hoffman-Schule, Frankfurtissa So-
fienschule, jossa tosin siivouskuluja tuli maksettavaksi 50 DM/ kuukausi. 
22.07.1976 päivätty kirje opetusministeriöstä kertoi, että meille oli myönnetty 
4000 Fmk avustusta, joka tuli syyskuussa vasta avatulle tilille Bonnin suur-
lähetystön kautta.

Suurin ongelma oli saada perheet mukaan; silloin ei ollut vielä EU:ta tai Pi-
sa-kokeita, jotka ovat tuoneet Suomelle positiivista mainetta. Suhtautuminen 
ulkomaalaisiin (joihin meidät laskettiin) oli 1970-luvun lopulla nyreä; suoma-
laiset koulutetut, pääasiassa naiset, heitettiin samaan pataan italialaisten, es-
panjalaisten, kreikkalaisten ja turkkilaisten siirtotyöläisten kanssa. Vähäteltiin 
4-miljoonaisen kansan kielenopetuksen merkitystä. Argumentoin, että suoma-
lais-ugrilaisia kansoja on yhteensä 12 miljoonaa, että suomen kieli on niin vai-
keaa, että aikuisena sen oppimiseen menee paljon enemmän energiaa. Suoma-
laisille äideille sanoin, mitä muutakaan meillä on annettavaa lapsillemme kuin 

1970-luku     79      

Frankfurtin 
koulu juhlii.



80

äidinkielemme. Aluksi olimme täysin yksin selityksiemme kanssa suomen kie-
len opetuksen merkityksestä. Myöhemmin, noin vuodesta 1985, apuun tulivat 
psykologiset tutkimukset, joiden mukaan kaksikielisen opetuksen ansiosta 
lapsen älykkyys jopa kasvaa. Toisin sanoen, jos äidin (isän) oma suomalainen 
identiteetti oli tarpeeksi vahva, juttu onnistui. Mutta oli muutamia perheitä, 
joita asia ei tavoittanut. He nauroivat pilkallisesti innolleni!

Itsenäisen yhdistyksen perustaminen oli tärkeää opetusministeriölle: siel-
lä tiedettiin, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Seurakunta olisi mielel-
lään ottanut meidät piiriinsä, samoin DFG, mutta silloin olisi tullut mukaan 
liikaa muita intressejä. Lisäksi halusimme tavoittaa myös perheet, jotka eivät 
olleet seurakunnan piirissä. Erityinen työryhmä hioi sääntöjä runsaan vuo-
den verran juristi Ulrich Dürrin johdolla.

15. helmikuuta 1978 hyväksyi Amtsgericht Frankfurt am Main, että pro-
jektiryhmä “Maanantaikoulu” on itsenäinen yleishyödyllinen yhdistys ni-
meltään Finnischer Schulverein Frankfurt am Main (Maanantaikoulu); yleis-
hyödyllinen yhdistys siksi, että voimme vastaanottaa lahjoituksia kuittia 
vastaan. Seurakunta seurasi myöhemmin esimerkkiämme pastori Marttusen 
johdolla. Jossain vaiheessa hän pyysi saada nähdä sääntöjämme, jotka hänel-
le annoin ja hän sovelsi niitä seurakunnan kouluihin.”

Opetusministeriö ja erityisesti silloinen kulttuurisihteeri Raija Kallinen oli, 
kuten puheenvuorossa hyvin tulee esille, keskeinen tuki koulun perustamis-
vaiheessa. Muista suomalaisten järjestöistä ja henkilöistä tärkeitä olivat DFG 
ja siellä Rainer Apffelstaedt. Valtionavustus oli korvaamattoman tärkeää. 
Lisää rahoitusta toimintakuluihin saatiin perheiltä esimerkiksi opetusmate-
riaaleihin. Taloudelliset resurssit olivat niukat, mutta esimerkiksi joulumyy-
jäisistä saatiin tuloja, kertoo myöhemmin puheenjohtajana ja opettajana toi-
minut Eeva Pooria. Tämän jälkeen yhdistyksellä on ollut vankka talouspohja. 
Suomi-Seura oli hyvin aktiivisesti mukana tukemassa koulun toimintaa, 
päähahmonaan Tauri Aaltio. Hän kävi koululla tapaamassa opettajia ja pyrki 
aina auttamaan. Hän organisoi rahalahjoituksiakin, jos oli hätä.
 
Aktiivisia ja sitkeitä toimijoita 

Saksaan oli vuonna 1976 aktiivista muuttoliikettä, kertoo Kaija Schmidt-Mart-
tila. Varsinkin naiset tulivat Saksaan töihin ja menivät saksalaisen kanssa nai-
misiin. Miehet palasivat yleensä Suomeen takaisin. Monet tulivat myös opis-
kelemaan, ja Saksan valtio tuki ulkomaalaisten opiskelijoiden tuloa Saksaan. 
Saksassa oli vahva noususuhdanne sodan jälkeen, ja suomalaiset olivat yleen-
sä hyvin koulutettuja. Varsinaisia siirtotyöläisiä he eivät olleet, mutta myö-
hemmin 1960- ja 70-luvun vaihteessa tulivat espanjalaiset, italialaiset ja kreik-
kalaiset tehtaisiin töihin. Suomalaisia pidettiin ”parempina ulkomaalaisina”.

Suomalainen yhteisö muodostui näin ollen suurimmalta osaltaan seka-
aviopareista, jotka elivät hajanaisesti ympäri Rhein–Main-aluetta, kaupun-
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keina Frankfurt am Main, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden. Suomalaisuutta 
ja yhteydenpitoa tukivat DFG ja Frankfurtin suomalainen seurakunta, jotka 
molemmat julkaisivat suomen- ja saksankielisiä lehtisiä ainakin kerran nel-
jännesvuodessa. Tapahtumissa suomalaiset tapasivat toisiaan ja saattoivat 
keskustella äidinkielellään. Yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan riippuivat 
vahvasti kielitaidosta ja sosiaalisesta taitavuudesta. Kaija Schmidt-Marttila 
kertoo olettavansa, että suurimmalla osalla oli ainakin alussa vaikeuksia 
saada kontaktia saksalaiseen yhteiskuntaan, mikä tänä päivänä ei enää ole 
ongelma. Suomalaiset ovat kehittyneet kielitaidossaan ja saksalainen yhteis-
kunta on kehittynyt.

Alusta saakka kouluyhdistyksessä toimi suuri joukko aktiivisia suoma-
laisia. Koulun perustamisvaiheen keskeiset henkilöt olivat Kaija Schmidt-
Marttila (puheenjohtaja), Sinikka Brodbeck (varapuheenjohtaja), konsuli 
Taisto Sulonen konsulaatin edustajana, Irma Danz (rahastonhoitaja), Kirsti 
Ott (sihteeri), Rainer Apffelstaedt DFG:sta (Deutsch-Finnische Gesellschaft), 
opettajat Ritva Jakoila, Saara Thielsch, Soili Damm, Tuulikki Lublinski ja Pir-
jo Niiranen-Becker. 

Puheenjohtajia on ehtinyt neljänkymmenen toimintavuoden aikana olla 
kymmenen: Kaija Schmidt-Marttila (1976–1980), Maila Piltz (1980–1984), 
Eeva Pooria (1984–1988), Ritva Sperlin (1988–1991), Kirsti Scheffler (1991–
1993), Oili Pappi-Knerr (1993–1996), Virve Tavaila (1996–1999), Marja Punk-
ki–Roscher (1999–2005), Elina Huovinen-Schüdde (2005–2009) ja Inka Kuu-
sela (2009–). 

Myös opettajat ovat olleet varsin pysyviä. Esimerkiksi Tuija Kapanen ja 
Merja Haapaniemi-Grell ovat olleet opettajina noin 30 vuotta ja opettavat 
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edelleen. Ritva Jakoila ja Saara Thielsch olivat perustajäseniä ja opettajia. 
Eeva Pooria muistaa Darmstadtissa ensimmäisiä opettajia olleen mm. Tuu-
likki Lublinski (peruskoulun opettaja), Frankfurtissa Marja Eerola (perus-
koulun opettaja). Vuodesta 1978 lähtien Wiesbadenissa Dister-Weg-Schules-
sa opettajana oli Aino Richter. Opettajat olivat erittäin innostuneita ja luovia.

Opettajien ja johtokunnan jäsenteen vaihtuvuuteen ovat vaikuttaneet eni-
ten muutto paikkakunnalta pois, työtilanne ja oppilaiden määrän vaihtelu 
ryhmissä. Monet ovat kuitenkin sitoutuneet johtokuntatyöhön vuosiksi. 

”Saksaa pitää osata, muu kielitaito on turhaa”

Oppilaita oli aluksi noin 10–20, perustajajäsenten ja opettajien lapsia. Eeva 
Pooria kertoo tehneensä erittäin paljon työtä hankkiakseen vanhempien 
osoitteita, missä DFG avusti eniten; vanhempien suostuttelu tuomaan lap-
sensa kouluun vaati energiaa, omaa innostusta ja työtä, eniten puhelimessa 
käydyissä keskusteluissa. Oppilaiden kielitaito oli yleensä suomenkielisen 
äidin varassa, saksa dominoi. Eeva Pooria kertoo, että lasten, jotka olivat 
3–10-vuotiaita, suomen kielen taito oli varsin eritasoinen. Muutama lapsista 
puhui suomea sujuvasti. 

Kodin ja ympäröivän yhteiskunnan näkemykset kielistä olivat ristiriitai-
sia, sanoo Inka Kuuselakin. Tuohon aikaan jouduttiin kamppailemaan yleistä 
ympäristön käsitystä vastaan, sillä kaksikielisyyttä pidettiin jopa haitallisena 
lapselle. Saksaa piti osata. Kaikki muu oli turhaa. Suomalaiset pitivät kui-
tenkin äidinkieltä tärkeänä Suomessa asuvien sukulaisten takia. Paikalliset 
isovanhemmat eivät aina tukeneet kaksikielistä kasvatusta, ja se saattoi aihe-
uttaa eripuraa perheiden sisäisessä kommunikaatiossa.

Myös Eeva Pooria muistaa, miten tuolloin ei tieteellisesti varmistettua 
tietoa kaksikielisyydestä ollut vanhemmilla, opettajilla eikä edes lääkäreillä, 
vaan vallalla olivat ennakkoluulot ja väärä tieto. Tästä johtuen vanhempia 
piti koko ajan tietoisesti tukea suhtautumaan positiivisesti ja rakentavasti 
kaksikielisyyteen, samoin tukea heidän motivaatiotaan tuoda lapsensa sään-
nöllisesti kouluun. Vanhemmat viihtyivät kuitenkin usein opetuksen aikana 
keskenään ja varmaankin saivat toisaalta näin myös mahdollisuuden tutus-
tua ja ystävystyä keskenään. Suomen kielen opetus vahvisti todennäköisesti 
suomalaisen vanhemman (melkein aina äiti) itsetuntoa, mikä varmaankin 
vaikutti positiivisesti myös lapsiin ja heidän suhtautumiseensa suomalaisiin 
juuriinsa. Lasten kyky kommunikoida suomen kielellä Suomen-lomilla lie-
nee myös antanut positiivisia virikkeitä sekä oppilaille että heidän vanhem-
milleen, sanoo Eeva Pooria.

Myös Kaija Schmidt-Marttilan näkemyksen mukaan yleensä äidit olivat 
suomalaisia, ja innostus oli suuri heidän keskuudessaan. Aviomiehet täytyi 
kuitenkin ensin saada vakuutetuiksi asian oikeutuksesta. Äideillä oli yleen-
sä akateeminen tai muuten hyvä koulutustaso. Oli tarkoitus saada aikaan 
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suomen kielen opetusta, jotta lapset pystyisivät tulemaan toimeen isovan-
hempiensa kanssa, sekä hankkia suomen kielelle sellainen perusta, joka teki 
mahdolliseksi suomen kielen harrastamisen myöhemminkin kykyjen ja in-
nostuksen mukaan. 

Jotkut lasten vanhimmista pelkäsivät, että normaali koulu kärsii, kertoo 
Kaija Schmidt-Marttila. Vasta myöhemmin tuli psykologien tutkimuksista 
selville, että monikielisyys kehittää aivoja ja älykkyyttä. Joskus oli perheen 
kesken kiistelyn aihe, pitääkö suomea ylipäänsä oppia. Appivanhemmat eivät 
yleensä olleet innostuneita; sodan loppumisesta oli vasta noin 30 vuotta, ja 
yleensä he odottivat täydellistä sulautumista. Mutta äidit pitivät tavallisesti 
päänsä, ja suuri syy oli myös se, että (suomalaiset) isovanhemmat eivät yleen-
sä osanneet saksaa. Nuorilla vaimoilla oli avioliiton alussa usein muutakin 
ajateltavaa kuin lasten suomen kieli, oli itse opittava kunnolla saksaa ja integ-
roiduttava yhteiskuntaan. Mitä integroidumpi, suomalaisista juuristaan ylpeä 
äiti, sitä energisemmin hän puolusti suomen kielen opetuksen oikeutusta.

Samalla suomalainen yhteisö vahvistui kielikoulun kautta, tuli lisää ta-
paamisia ja kanssakäymistä, ja kaikki tunsivat olevansa oikealla asialla. Kun 
lapset oppivat lomilla Suomessa ollessaan lisää, työ oli kantanut hedelmää. 
Lapset joutuivat lomilla myös isilleen tulkeiksi. Lopulta isätkin olivat lapsis-
taan ylpeitä.

Yhteiskunta muuttuu, koulu muuttuu

Alkuinnostuksen jälkeen tuli pieni lopahdus, ja se johtui Kaija Schmidt-Mart-
tilan mukaan siitä, että tuloksia odotettiin liian nopeasti. Olennaisen tärkeää 
on ollut, että johtavissa ja opetustehtävissä on ollut innostuneita, mukaansa-
tempaavia henkilöitä.

Frankfurtiin tulee nykyisin paljon suomalaisia esimerkiksi Euroopan kes-
kuspankkiin, kertoo Inka Kuusela. Näiden perheiden lapset eivät yleensä 
käy Suomi-koulua, koska he pääsevät Eurooppa-kouluun, jossa tarjotaan 
äidinkielen opetusta. Suomalais-saksalaisten perheiden tilanteet eivät juu-
rikaan ole muuttuneet, mutta naisten työnteko on lisääntynyt. Koulutettuja 
kotiäitejä on aina vain vähemmän. Tämä vaikuttaa siihen, että lapset tulevat 
Suomi-kouluun suoraan päiväkoulusta ja ovat väsyneitä. 

Uusia asiakasperheitä ovat kolmannen polven suomalaiset – 60-luvulla 
tulleet nykyiset isoäidit tuovat lapsenlapsiaan – sekä saksalaiset, jotka ovat 
asuneet Suomessa, jossa heidän lapsensa ovat oppineet suomea. Myös eräs 
turkkilainen perhe on palannut Suomesta, jossa lapset oppivat suomea. Näil-
le lapsille ei kuitenkaan voi hakea valtionavustusta.

Koulun pitkän historian aikana uusia oppilaita on aina tullut lähteneiden 
tilalle. Nykyisin on eniten alle kouluikäisiä. Uutena haasteena on järjestää 
toimintaa ”kirpuille” eli alle 3-vuotiaille vanhemman kanssa. Nuoria on aina 
ollut vähän, ennen murrosikää suuri osa jää pois. Pääsyynä ovat varmastikin 
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ajanpuute ja haastava päiväkoulu. Myös vanhempien keinot ”pakottaa” ilta-
päivisin Suomi-kouluun vähenevät ajan myötä.

Koulun opetuksessa kielen ja kulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen 
on ollut punainen lanka aina, kuvaa Kaija Schmidt-Marttila. Tavoitteena oli 
alusta saakka lasten suomen kielen tukeminen arkielämässä, niin että he tu-
lisivat toimeen suomen kielellä ”Mummulassa”. Toivottiin kielen säilyvän 
aikuisikään saakka, jolloin aikuistuneet lapset itse voisivat huolehtia kielen 
tasosta. Suomen kieli voisi olla myös lisäetu työnhaussa suomalais-saksalais-
ten firmojen palveluksessa. 

Lukukautta kohden oli noin 14 kaksoistuntia, välissä välitunti. Alkuvai-
heessa opetussuunnitelmia ei ollut ulkosuomalaisille lapsille olemassakaan, 
joten kukin opettaja improvisoi oman tuntinsa niin, että lapset viihtyivät. 
Kaija Schmidt-Marttila kertoo, että oli vaativaa pysyä suunnitelmassa ja silti 
saada oppilaat, jotka jo olivat väsyneitä normaalista koulusta, viihtymään. 
Siis kaikki tapahtui leikin varjolla. 

Oppimateriaalit olivat alkuvaiheessa suuri haaste. Tuulikki Lublinski ker-
too, miten hän pyysi kirjeitse Helsingin Akateemiselta kirjakaupalta Suomen 
ruotsinkielisten koulujen suomen kielen oppikirjaa. Näin hän sai Tässä tulem-
me -kirjan. Sen avulla hänen opetuksensa pääsi alkuun. Kaikki omat ja lasten 
oppi- ja leikkimateriaalit tulivat käyttöön. Laulun, leikin, askartelun ja pelien 
ohella oppilaat oppivat aivan huomaamatta myös kielioppia. Myös Koulu-
hallitus lahjoitti koululle paljon kirjoja ja askartelumateriaaleja.

Opettajat tekivät vuotta kohden omat opetussuunnitelmat, jotka käytiin 
johtokunnassa läpi, mutta päävastuu oli opettajilla. Myöhemmin opettajille 
tulivat koulutuspäivät, joilla he saivat vihjeitä toisiltaan ja myös koulutusta. 
Koulutuspäivien tehtävä oli myös motivoida opettajia, jotka saattoivat tun-
tea olevansa liian suuren tehtävän edessä. Myöhemmin johtokuntakin he-
räsi siihen, että ei yritetty motivoida ainoastaan perheitä vaan myös opetta-
jia. Inka Kuuselan mukaan vuonna 2016 koulussa oli suunnitteilla yhteinen 
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opetussuunnitelma, mutta vuosittaisesta opetuksen suunnittelusta vastaavat 
opettajat edelleen itse.

Nykyään on tullut käyttöön erilaisia pedagogisia menetelmiä. Draamaa 
ja musiikkia hyödynnetään. Moni asia on ehkä muuttunut, mutta luokassa 
tapahtuvaan opetukseen vaikuttavat eniten opettajan kiinnostuksen koh-
teet sekä oppilaiden mukanaan tuoma aktiivisuus. Kaija Schmidt-Marttila 
arvioi, että tunnelma on nykyään rennompi, ja suomen kielen opiskelu on 
itsestään selvää. Voi keskittyä olennaiseen, eikä enää tarvitse puolustella suo-
men kielen oppimisen oikeutusta, kuten alkuaikoina. Koulussa järjestetään 
vuosittain erilaisia juhlia, on lastenteatteria, lastenkonsertteja, elokuvia, kir-
jailijavierailijoita, kirjamessut ja leirejä eri-ikäisille. Eeva Pooria kertoo, että 
oppituntien lisäksi pienten ryhmissä järjestettiin jo alkuvaiheessa leikkimistä 
ja askartelua. Joulujuhliin harjoiteltiin esiintymisnumeroita, kevätjuhlat oli-
vat usein retkiä koulun lähiympäristössä, ja tällöin mukana oli myös äitejä.

Inka Kuusela kertoo, että alkuun hän toimi äitinä ja opena yhdessä pie-
nessä yksikössä. Seuraavaksi yhdistys hahmottui kokonaisuudeksi. Sen jäl-
keen koko Saksan toiminta, Opetushallituksen koulutusten kautta maailma 
ja Suomi-koulujen tuki ry:n hallituksessa sekä Ulkosuomalaisparlamentis-
sa toimiminen ovat vahvistaneet näkemyksiä. Ulkosuomalaisparlamentin 
oheistoimintana oli pitkään vain senioriseminaari. Inka Kuusela perusti 
Keski-Euroopan puheenjohtaja Kati Hognesin kanssa Suomi-kouluseminaa-
rin ensin Keski-Euroopan aluekokouksiin ja pyynnöstä myös 2015 Ulkosuo-
malaisparlamentin täysistunnon oheisohjelmaksi Suomeen. Näin on saatu 
uusia edustajia Suomi-kouluista mukaan myös Ulkosuomalaisparlamentin 
toimintaan. Muutkin Frankfurtin Suomi-koulun toiminnan piirissä olevat 
perheet tiedostavat joulumyyjäistoiminnan kautta kuuluvansa suurempaan 
yhdistykseen kuin oma toimintapiste antaisi aihetta olettaa. Kaikki pitävät 
tärkeinä suomen kielen ja kulttuurin välittämistä lapsilleen; eivät he var-
maan muuten jaksaisi tuoda lapsiaan säännöllisesti kouluun. 

Lisäksi nykyisin koulun arvostus on parantunut, arvioi Kaija Schmidt-
Marttila, mutta myös saksalainen yhteiskunta on muuttunut suvaitsevam-
maksi muunmaalaisia kohtaan. Tänä päivänä on hienoa, kun osaa jotakin 
eksoottista kieltä!

Juhlittukin on!

Eeva Pooria kertoo, että hänen aikakautensa kohokohta oli Frankfurtin Suo-
malaisen Kielikoulun 10-vuotisjuhla 1986 Frankfurtin Suomalaisen Seura-
kunnan tiloissa. Juhlan organisointiin osallistuivat johtokunta ja osa van-
hemmista. Juhlissa oli yli sata vierasta ja ohjelma oli erittäin onnistunut. 
Kutsuvieraita oli läsnä Saksan muista kielikouluista, Frankfurtin suomalai-
sesta konsulaatista, Frankfurtin suomalaisista yrityksistä ja muista suoma-
laisten yhdistyksistä. Ruokatarjoilu oli erittäin hieno, sillä valmisteluja johti 

1970-luku     85      



86

suomalainen ammattikokki. Juhlat kestivätkin aamuun saakka!
Kaija Schmidt-Marttila kertoo toisenlaisistakin juhlista: motivaatiojuhlana 

vanhemmille ja lapsille suunniteltiin grillijuhlaa Monte Scherbelinolla helators-
taina 1979. Hän oli henkilökohtaisesti liimannut ja lähettänyt 400 kutsua. Satoi 
kaatamalla, ja hän seisoi yksin grillipaikalla sateessa. Itkeäkö siinä vai nauraa!

Kesällä 2016 koulu vietti 40-vuotisjuhlia, jotka olivat todella kiva sekoitus 
mennyttä ja nykyisyyttä, kuvaa Inka Kuusela. Mukana oli yli 200 ihmistä, 
nykyisiä sekä entisiä jäseniä. Myös Berliinin suurlähetystö lähetti terveisensä 
kunniakonsulaatin kautta, samoin Frankfurtin seurakunta ja Saksan Suomi-
koulujen neuvoston puheenjohtaja Pia Godderis.

Koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia, Suomi 100 -juhlavuosi

Saksan koulut ovat järjestäneet vuosittain yhteiset koulutuspäivät, joille 
Frankfurtin Suomi-koulu on myös osallistunut. Lisäksi on järjestetty oman 
koulun koulutustilaisuuksia ja mm. joskus luentoja kaksikielisyyteen liitty-
en. Haasteena on maantieteellinen hajanaisuus, joten yhteisiä tilaisuuksia on 
vaikeaa järjestää. Eeva Pooria muistaa, miten opettajankokouksissa vaihdet-
tiin kokemuksia ja keskusteltiin opetuksesta. 

Opetushallituksen jokavuotisille koulutuspäiville on Frankfurtista lähes 
aina osallistuttu, joskus useammankin opettajan voimin. Koulukohtaisia 
vanhempainiltoja pyritään pitämään säännöllisesti. Eeva Pooria kertoo, että 
omana aktiiviaikanaan hän kävi Suomessa lomaillessaan aina opetusminis-
teriössä ja Kouluhallituksessa raportoimassa kielikoulun tilanteesta. Kustan-
tamoilta hän kävi pyytämässä lasten kirjallisuutta – usein sitä saikin. Helsin-
gissä Suomi-Seurassa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa hän myös kävi 
anomassa avustuksia sekä kertomassa kielikoulun toiminnasta.

Yhteyksiä muihin Suomi-kouluihin on satunnaisesti; yhteistyön vähyys 
johtuu lähinnä ajan puutteesta. Yhteinen leiri ja taitelijakiertueita on kuitenkin 
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järjestetty. Suomi 100 -juhlavuosi on kerännyt kaikki alueen suomalaisyhtei-
söt saman pöydän ympärille; tulokset tästä nähdään vasta myöhemmin. Yh-
teinen juhla kaikkien kesken pidetään Goethe-yliopistolla joulukuussa 2017.

Suomesta on saatu konkreettisesti apua neuvoteltujen kirja-alennusten 
kautta kustantajilta. Jouluarpajaisiin on saatu joitakin palkintoja suomalai-
silta yrityksiltä. Myös Frankfurtin Messuilla edustaneilta suomalaisilta yri-
tyksiltä (esimerkiksi Iittala, Aarikka, Marimekko, Finlayson) anottiin ennen 
säännöllisesti lahjoituksia joulumyyjäisiin. Joulumyyjäisten ”äiti” on Aino 
Richter. Opettajana hän organisoi ensimmäiset myyjäiset Wiesbadeniin 1978, 
keräsi ideoita ja askarteli äitien kanssa esineitä myyjäisiin ainakin 10 vuotta. 
Myöhemmin Asta Flegler oli hyvin aktiivinen myyjäisasiassa.

Koulun omimpia piirteitä

Frankfurtin Suomi-koululle tärkeä ideologia on viedä opetus sinne, missä 
perheet asuvat – satelliittikouluidea, jota on toteutettu myös Münchenissä 
sekä aloitettu Zürichissä 2016. Inka Kuuselan mukaan toimintaa on yhden 
johtokunnan alla tällä hetkellä viidessä toimipisteessä. Eri toimipisteiden vä-
lillä ryhmämäärät ja ryhmäkoot voivat vaihdella tiheästikin. Tähän vaikut-
taa lasten ikäjakauma sekä expatien määrä. Toimitiloja on saatu Frankfurtin 
suomalaiselta seurakunnalta ja Heinrich-Hoffmann-Schulesta Darmstadtis-
ta. Uusien tilojen hankinnassa on ollut ajoittain suuriakin vaikeuksia. Tällä 
hetkellä jokaisessa toimintapisteessä on painetta vuokrannousuun. Välillä on 
ollut mahdollisuus kokoontua vuokrattomassakin tilassa. Jopa suomalainen 
seurakunta tarvitsee koululta vuokraa.

Eeva Poorian mielestä keskeisiä piirteitä on ollut, että Frankfurtin Suoma-
lainen Kouluyhdistys pysyi itsenäisenä huolimatta Frankfurtin seurakunnan 
vaatimuksesta siirtyä seurakunnan alaisuuteen. Ainakin koulun johtokunta 
oli hyvin tietoinen kouluyhdistyksen erikoisasemasta uranuurtajana ja mal-
lina seuraaville kielikouluille. Frankfurtin Suomalaisen Kouluyhdistyksen 
johtokunnassa oli vakituinen edustaja myös Frankfurtin suomalaisesta kon-
sulaatista (kaupallinen edustusto). Konsulaatin edustajat olivat toisinaan hy-
vinkin aktiivisia tukemaan koulun toimintaa.

Yleisesti ottaen koululla on ollut erittäin sitoutuneet puheenjohtajat ja joh-
tokunnat sekä hyvä taloushallinto ja kyvykkäät rahastonhoitajat, sanoo Inka 
Kuusela. Eeva Pooria kertoo, että hänen toimintakautenaan johtokunnan jä-
senet pysyivät samoina, niin myös myyjäistoimikunnan jäsenet. He tekivät 
yhdessä erittäin intensiivisesti työtä koulun hyväksi, myös useat vanhem-
mat olivat erittäin aktiivisia myyjäisten suhteen. Heille järjestettiin ennen 
myyjäisiä useita askarteluiltoja, joissa tunnelma oli aina kodikas ja piristävä. 
Tästä yhteistyöstä kehittyi pitkäaikaisia ja vahvoja ystävyyssuhteita. Darm-
stadtissa tapailivat entiset äidit ja johtokunnan jäsenet vielä vuosia kerran 
pari vuodessa. Opettajat ovat nykyisinkin aktiivisia, innostuneita työstään ja 
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käyvät koulutuksissa, sanoo Inka Kuusela. Motivoituneet vanhemmat, hei-
dän vahvasti positiivinen suhtautumisensa kaksikielisyyteen ovat kaiken a 
ja o. Tärkeimpiä ovat tietysti oppilaat, jotka jaksavat tulla Suomi-kouluun! 

Koulu on suuri ja sen toiminta kasvaa edelleen, ja tekijöistä riippuen se 
on paikoin erittäin kunnianhimoista, sanoo Inka Kuusela. ”Joskus on hyvä 
muistaa, ettei kannata tehdä liikaa/tarjota liikaa toimintaa, koska yksi tapah-
tuma voi viedä yleisön toiselta. Koulu on panostanut leireihin ja lastenkult-
tuuriin (lastenteatteri, konsertit, työpajat, sirkus). Joulumyyjäiset ovat vuo-
sittainen iso yhteinen työrupeama ja tulonlähde. Koulu voisi sanoa: Kuuntele 
perheiden tarpeita ja vie toiminta lähelle lasten koteja. Älä keskitä toimintaa 
keskukseen, se karsii monta perhettä pois äidinkielen opetuksen piiristä.” 
Syksyllä 2016 koulussa aloitti 130 oppilasta eri toimipisteissä, ja se on yksi 
suurimmista kouluista.

Perustajajäsenten toiveet näyttävät toteutuneen

Perustajajäsenten toiveena oli varmaankin löytää toiminnalle yhtä motivoi-
tuneita ja innostuneita tekijöitä kuin he olivat, arvioi Inka Kuusela. Koulu 
on saanut perustajapuheenjohtajalta positiivista palautetta tämän päivän 
toiminnasta. Rekisteröidessään yhdistyksen yhdistysrekisteriin perustajajä-
senet toivoivat todennäköisesti jatkuvuutta. Se näyttää tällä hetkellä turva-
tulta. On täyttynyt toive, jota ei 40 vuotta sitten olisi uskonut, sanoo perusta-
jajäsen, tohtori Kaija Schmidt-Marttila.

Inka Kuuselan mukaan suurimpia muutoksia koulun toiminnassa ovat 
olleet uusien toimipisteiden perustaminen tarpeen mukaan, oppilaiden eri-
yttäminen tasoryhmiin, panostaminen opettajien koulutukseen ja kirppu-
ryhmien perustaminen. Kun tarjotaan alle 3-vuotiaille ohjelmaa vanhemman 
kanssa, se on eräänlainen käyntikortti toimintaan. Kirppuryhmissä kontak-
ti opettajan ja uuden vanhemman välillä on kitkatonta, ja näin on helppo 
omaksua ja ymmärtää yhdistyksen tavoitteet. Yli 3-vuotiaat osallistuvatkin 
jo opetukseen ilman vanhempaa. Tällä hetkellä koulussa mietitään kannatus-
yhdistyksen perustamista. 

Tulevaisuudessa lähetettyjen työntekijöiden tuloon ja lähtöön vaikuttaa 
yleinen taloustilanne, sanoo Inka Kuusela. Nykyisin expat-pohjaista muutto-
liikettä on huomattavan vähän verrattuna siihen, mitä oli noin viisikin vuotta 
sitten. Suomi-koulussa on lähinnä kaksikielisiä perheitä, puhtaasti suomalai-
set perheet ovat nykyisin vähemmistö. Suomen kielen asema pysyy toden-
näköisesti kuitenkin vakaana. Kolmannen polven suomalaisten kielitaito on 
yleensä heikohko. Tämä ryhmä tulee olemaan tulevaisuuden haaste. Olisi 
hyvä saada nämä lapset suomenkieliseen toimintaan mukaan jo vauvana. 
Koulun vahvuus ja samalla haaste on toiminnan maantieteellinen hajanai-
suus. Se mahdollistaa opetuksen maksimimäärälle lapsia, mutta hankaloittaa 
yhteenkuuluvuutta, ”me”-tunnetta.
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Düsseldorfin suomalainen kielikoulu

Düsseldorf, Saksa

Perustuu Leila Imppolan (opettaja, puheenjohtaja, johtokunnan 
jäsen, 1993–) ja Maila Eichhornin (opettaja 1981–1999, sihteeri 
1979–1981) tietoihin sekä 20-vuotisjuhlajulkaisuun Düsseldor-
fin Suomalainen Kielikoulu, Finnische Sprachschule Düsseldorf 
1977–1997.

Kaksikielisyysseminaarin innostamana perustamaan koulua

Düsseldorfin suomalaisen kielikoulun perustamisen aikaan 
tyypillisiä suomalaisia maahanmuuttajia olivat nuoret, hyvin 
koulutetut naiset, jotka tulivat maahan väliaikaisesti, opiske-
lemaan kieltä. Rakkauden yllätettyä monet kuitenkin jäivät 
pysyvästi maahan. Saksan suomalaiselle siirtolaisuudelle on 
ollut tyypillistä naisvaltaisuus (n. 70 % tulijoista). Suhde on 
hiukan muuttunut Suomen EU:hun liittymisen jälkeen, mut-
ta edelleenkin naisten osuus saksansuomalaisista on suuri.

Saksaan muuttaneet suomalaisnaiset hankkivat itselleen 
nopeasti hyvän saksan kielen taidon, sanoo Maila Eichhorn. Samalla he kui-
tenkin pitivät huolta äidinkielestään ja käyttivät keskenään aina suomea. Yhtä 
itsestään selvää ei kuitenkaan ollut, mitä kieltä heidän tulisi puhua lapsilleen. 
Kaksikielisyyttä kohtaan oli 1970-luvulla vielä paljon epäilyä. Asiasta ei ollut 
käytettävissä tutkimustietoa, ja ns. asiantuntijat, kuten esim. lastenlääkärit, 
saattoivat kehottaa vanhempia puhumaan lapsilleen vain saksaa ja varoit-
taa kaksikielisyyden vaaroista. ”Tärkeä käännekohta oli marraskuussa 1976 
suomalaisille seurakuntalaisille Moselissa järjestetty kaksikielisyysseminaa-
ri”, kertoo Maila Eichhorn. Seminaarin puhujana oli tunnettu suomalainen 
kaksikielisyystutkija Tove Skutnabb-Kangas. Seminaarista lähetettiin 1500 
saksalaissuomalaiselle perheelle raportti, jossa käsiteltiin kaksikielisyyttä. Sen 
herättämän kiinnostuksen ja innostuksen seurauksena Saksassa toimikin jo 
seuraavana vuonna 1977 Frankfurtin koulun lisäksi neljä Suomi-koulua, ni-
mittäin Kölnin, Bielefeldin, Düsseldorfin ja Hannoverin koulut.

Maila Eichhorn sanoo, että yhteys suomalaisiin seurakuntiin oli alusta asti 
tiivis. Erityisesti SKTK (Suomalaisen Kirkollisen Työn Keskus) piti tärkeänä 
suomen kielen ja kulttuurin säilymistä Saksan suomalaisten keskuudessa, ja 
SKTK:n pääsihteeri, pastori Risto Marttunen tuki voimakkaasti koulujen pe-
rustamista. Marttusella itselläänkin oli huoli neljän lapsensa suomen kielen 
taidosta siitäkin huolimatta, että hänen saksalainen vaimonsa puhui suomea 
erinomaisesti.  Maila Eichhorn muistaa Risto Marttusen todenneen, ettei hei-
dänkään perheessään puhuttu suomea enää muulloin kuin saunassa.

Düsseldorfin koulun toimittama 
numero koko Saksan MOI-lehdes-
tä. Kansi Sinikka Keller.
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Tuula Lutter kertoo puheessaan koulun 20-vuotisjuhlassa, kuinka Düssel-
dorfin koulun syntysanat lausuttiin: ”…18. syyskuuta 1977 Reformaatiokir-
kon seurakuntasalissa kirkkokahvien jälkeen SKTK:n silloinen pääsihteeri ja 
pappimme Risto Marttunen ehdotti suomalaisen kielikoulun perustamista. 
Pikemminkin toivoimme perustettavan koulun luovan lapsillemme tietyn-
laisen turvapaikan, jossa puhua ja tietysti oppiakin sitä saksalaisille kavereil-
le niin vierasta ja joskus jopa naurettavaakin suomen kieltä. Toinen ei yhtään 
vähäpätöisempi motiivi oli koulun ensi sijassa suomalaisille äideille suoma 
mahdollisuus tavata toisia suomalaisia koulutuntien aikana.” 

Düsseldorfin Suomalaisen Koulun (myöhemmin Düsseldorfin suomalai-
nen kielikoulu) perustavassa kokouksessa vanhempainneuvostoon valittiin 
Tuula Lutter (puheenjohtaja), Anja Menschel (varapuheenjohtaja), Eija Sch-
will (sihteeri), Marjatta Spohr (rahastonhoitaja), Anna-Marja Schweda (jä-
sen), Satu Lambertz (kirkkoraadin edustaja) ja Risto Marttunen (SKTK). 

Tuula Lutter oli pitkään mukana ja kehitti toimintaa alun leikkikerhotoi-
minnasta päämäärätietoisemmaksi. Sinikka Keller toimi opettajana yli 20 
vuotta. Opettajana oli alkuvaiheessa myös Liisa Nemitz-Ylönen. Oppilaita 
tuli kouluun 22; he olivat saksalais-suomalaisista perheistä, joissa äiti oli 
useimmiten suomalainen ja isä saksalainen. Toimintatilat koulu sai paikal-
lisesta koulusta Citadellstrasselta. Tilakysymys oli kauan ongelmallinen. Sit-
ten koulu toimi pitkään Düsseldorfin yliopiston tiloissa, ja vuodesta 2010 se 
on toiminut Düsseldorfin kansainvälisen koulun tiloissa. Täällä on hyvät tilat 
kaikille ryhmille. Koulun kanssa yhteistyö toimii hyvin, ja yhteisiä tapahtu-
miakin on ollut koulun muiden oppilaiden ja opettajien kanssa. 

Sinikka Keller teki pienten oppilaiden kanssa töitä pitkään, kertoo Maila 

Suomikoululaiset pelaamassa pesäpalloa Nienstadtin motivaatioleirillä 1993
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Eichhorn. Hän jaksoi oppilaidensa kanssa, vaikka ryhmä oli kaikkein suurin. 
Helppoa ei aina ollut, pienet ehtivät tehdä monenmoista. Maila Eichhorn oli 
opettajana 18 vuotta. Hän kertoo, että tytär oli mukana koulun perustamises-
ta asti, sitten pääsi poika Suomi-kouluun, ja sitä myöten äiti ensin äitiyslo-
man sijaiseksi ja sen jälkeen kouluun perustetun uuden ryhmän opettajaksi.

Oppikirjoja ei alkuvaiheessa juuri ollut. Opettajat keksivät ja tuottivat ma-
teriaalia itse. Vasta myöhemmin saatiin käyttöön ensimmäisiä oppikirjoja, 
kuten suomenruotsalaisille tarkoitettu oppikirjasarja Tässä tulemme.

Toiminta on ollut monipuolista. On pelattu pesäpalloa, osallistuttu mo-
nille pesäpalloleireille, tehty retkiä, hiihdettykin ja luisteltu. Koulu osallis-
tui koko Saksan alueella järjestettyihin valtakunnallisiin kilpailuihin, joissa 
mitattiin vieraiden kielten osaamista, ja koulu voitti kerran ensimmäisen, 
kerran toisen palkinnon. Saksan kielikoulujen yhteisessä kirjoituskilpailussa 
koulun oppilaat voittivat useita palkintoja. Seurakunnan kanssa perustettiin 
yhteinen lapsikuoro ja osallistuttiin myyjäisiin. Saksan kouluilla oli yhteinen 
lehti MOI, johon tehtiin juttuja, mutta sen lisäksi julkaistiin oppilasryhmien 
omiakin lehtiä. Koulu oli ensimmäisenä järjestämässä ns. motivaatioleirejä, 
joita järjestettiin koulujen yhteisinä eri puolilla maata. Suomeen järjestetyille 
pääsiäismatkoille lähti koulusta oppilaita ensimmäisestä matkasta lähtien. 
Saksan koulujen vuonna 1978 perustetussa pedagogisessa neuvostossa oli 
alusta saakka mukana Maila Eichhorn, myöhemmin pitkäaikaisena puheen-
johtajana.

Kirjasto kasvoi nopeasti, ja sitä käyttivät sekä oppilaat että heidän vanhem-
pansa. ”Kirjallisuuden lukeminen oli tärkeä osa opetusta”, Maila Eichhorn ker-
too. ”Kehitimme Lukutoukka-palkinnon, jonka sai jokainen oppilas, joka luki 
vuoden aikana 10 suomenkielistä kirjaa. Kirjat oppilas valitsi kielitaitotason-
sa mukaan yhdessä opettajansa kanssa. 
Upean palkinnon, Lukutoukka-t-paidan, 
suunnitteli vuosittain taidegraafikko Riit-
ta Wagenknecht. Paidat olivat suorastaan 
himottuja, ja oppilaat tekivät lujasti töitä 
niiden saamiseksi.”  

Nuorten alkeisryhmä

”Kaikki oppilaani olivat ihania, mut-
ta aivan erityisesti mieleen ovat jääneet 
koulumme nuoret”, Maila Eichhorn ker-
too. Vuonna 1987 kouluun perustettiin 
”Nuorten alkeisryhmä” oppilaille, jotka 
eivät aikaisemmin olleet käyneet Suomi-
koulua ja jotka murrosikään tultuaan 
halusivat itse oppia toisen vanhempansa 
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kieltä, suomea. Tällainen ryhmä oli mahdollisesti Saksan Suomi-kouluissa 
ihan ensimmäinen laatuaan. Ryhmään ilmoittautui yllättäen kymmenkun-
ta erittäin motivoitunutta nuorta. Oppilaat olivat 13–16-vuotiaita, itsenäisiä 
nuoria, joille opetus järjestettiin iltaisin, jotta he pääsisivät varsinaisen koulu-
päivän ja kotitehtävien jälkeen vielä suomen opetukseen. Oppilaat muodos-
tivat hyvin nopeasti erittäin toimivan, tiiviin ryhmän. Opettajallekin tilanne 
oli uusi ja jännittävä. ”Käytin opetuksessa hyvin paljon musiikkia”, kertoo 
Maila Eichhorn, ”Dingo ja Juice tulivat tutuiksi. Monen oppilaan kohdalla 
tehtävänäni oli antaa oppilaalle mahdollisuus löytää jostakin ne suomen tai-
dot, jotka heillä oli, mutta joiden olemassa olosta he eivät itse tienneet. Lukui-
sat Suomeen tehdyt vierailut ja suomea puhuvat sukulaiset, lapsena suomek-
si koetut elämykset, laulut, lorut ja torut, joita he olivat kuulleet, muodostivat 
kielivaraston, jonka uumenista kielitaitoa etsittiin ja aktivoitiin.” Muutaman 
vuoden jälkeen ryhmään liitettiin koulun toinen lukiolaisryhmä, jota Maila 
Eichhorn myös opetti. Vaikka ryhmässä oppilaiden kielitaito olikin sitten eri-
lainen, heitä yhdisti kuitenkin lujasti kaksi tekijää: nuoruus ja suomalaisuus.

Tutkintoja

Düsseldorfin Suomi-koulun nuoret olivat pioneereja myös kielitaitotutkin-
noissa. Ensimmäisen kerran oppilaat tekivät tutkintomatkan Suomeen jo 
vuonna 1991, jolloin he suorittivat suomen kielen pienen virkamiestutkin-
non, kun muita koemahdollisuuksia ei vielä ollut. Kun YKI-tutkinnon alim-
man ja keskitason tutkinnot valmistuivat, oppilaat lähtivät yhdessä toiselle 
koematkalle Suomeen vuonna 1993. Kolmas yhteinen tutkintomatka tehtiin 
kaksi vuotta myöhemmin, kun ylimmän tason YKI-tutkinto valmistui. Nuo-
ret suorittivat sekä keski- että ylimmän tason tutkintoja; osa ryhmään kuu-
luneista nuorista oli mukana kannatusjoukkoina ja oppimassa itse samalla 

Düsseldorfin nuo-
ret YKI-tutkinto-
matkalla Helsingis-
sä vuonna 1998.
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suomea Suomessa. ”YKI-tutkintoon osallistumiseen kannustamme edelleen 
koulussamme”, kertoo Leila Imppola. ”Vuosittain YKI-tutkinnon suorittaa 
keskimäärin 1–2 koulumme oppilasta. Väliaikaisesti tutkinnon saattoi jopa 
suorittaa Düsseldorfissa, kunnes asia kaatui lakiteknisiin syihin.” 

Nykyisin murrosiässä monet oppilaat lopettavat koulun, sanoo Leila Imp-
pola. Osa haluaa lopettaa, koska muut harrastukset ja kaverit menevät etusi-
jalle. Osa haluaisi jatkaa, mutta pitkät koulupäivät ja pitkät matkat kouluun 
tekevät kouluun ehtimisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Jotta myös näillä 
teini-ikäisillä olisi mahdollista olla mukana, kouluun on perustettu etäryh-
mä. Tämä ryhmä toimii opettajan antamia tehtäviä ratkoen, ja tapaamisia 
järjestetään internetyhteyksillä sekä muutamia kertoja lukuvuoden aikana 
koulutuntien aikana.

Ylä- ja alamäkiä 

Aluksi koulun oppilasmäärä kasvoi tasaisesti ja saavutti huippunsa 2000-lu-
vun puolella, jolloin oppilaita oli enimmillään 119. Sen jälkeen oppilasmäärät 
laskivat rajusti (yhden kesän aikana ”hävisi” n. 30 oppilasta). Oppilasmää-
rän vaihteluun ovat vaikuttaneet suomalaisten yritysten toimet Düsseldorfin 
seudulla, kertoo Leila Imppola. Kun Nokia lopetti toimintansa alueella, tämä 
vaikutti suoraan oppilasmäärään. 

Laskusuuntaus jatkui noin 10 vuotta, ja oppilasmäärä laski noin 50 oppilaa-
seen. Vuonna 2015 oppilasmäärä kääntyi jälleen kasvuun ja on nykyisin noin 
70 oppilasta. Koulussa oli erityisesti sen ”suuruuden aikoina” paljon lapsia 
täysin suomalaisista perheistä. Nykyisin oppilaiden taustat ovat heterogee-
nisiä, mukana on niin suomalais-saksalaisia, suomalaisia kuin suomalais-
muunmaalaisia. Uutena ilmiönä ovat myös toisen polven suomikoululaiset.

Koulun opettajat ovat olleet suhteellisen pitkäaikaisia. Eräs heistä oli Mar-
jatta Riesi, joka tuli Maila Eichhornin jälkeen opettajaksi isojen ryhmään. 
Hänkin luotsasi monia oppilaita YKI-kokeeseen sekä toimi kantavana voi-
mana useissa näytelmä- ym. ohjelmaprojekteissa, joista esimerkkinä koulun 
30-vuotisjuhlaan valmisteltu Agricola-näytelmä. Opettajina on ollut myös ns. 
ekspatrioottiperheiden äitejä, jotka ovat lopettaneet koulutyön maasta muu-
ton takia. Opiskelijat, jotka ovat olleet opettajina, ovat lopettaneet opiskelun 
tai työn vuoksi.

”Myös johtokunnan puheenjohtajat ovat olleet pitkäaikaisia, itse olin teh-
tävässä 10 vuotta”, sanoo Leila Imppola. Muut johtokunnan jäsenet ovat 
vaihtuneet tiheämmin. Nykyisin tehtäviä on jopa vaikea täyttää, koska ha-
lukkaita ei ole. Nykyisin äidit käyvät kokopäivätyössä, eikä heillä ole aikaa 
eikä energiaa tähän vapaaehtoistyöhön. Luonnollista vaihtuvuutta aiheuttaa 
se, että johtokunnan jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä, siis heillä tulee 
olla omia lapsia koulussa.
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Haasteita ja vahvuuksia koulutyössä 

Koulun opetusta ja kasvatusta ohjaavat vuosisuunnitelmat. Opettajat te-
kevät itse tarkemmat tuntisuunnitelmat. ”Yleisesti suuntaus on mielestäni 
mennyt funktionaalisempaan suuntaan, mutta meillä opettajilla on erilaisia 
näkemyksiä painopisteistä”, sanoo Leila Imppola. ”Itse olen funktionaalisen 
oppimiskäsityksen kannattaja ja olen yrittänyt viedä näkemystä eteenpäin 
koulussamme.” 

Saksan Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiville osallistutaan koulus-
ta vuosittain. Opetushallituksen koulutuksiin osallistuvat monet ja useasti. 
Aiemmin osallistuttiin myös SKTK:n opettajille järjestämiin koulutuksiin. 
Yhteistyön päätyttyä vuonna 2009 koulutusta on järjestänyt Saksan Suomi-
koulujen neuvosto. 

Opettajat osallistuvat johtokunnan kokouksiin. Vuosikokoukset järjeste-
tään nykyään – toisin kuin aiemmin – oppituntien aikana, joten opettajat ei-
vät voi niihin osallistua. Keski-Saksan koulut järjestivät aikaisemmin yhteisiä 
motivaatioleirejä, joissa koulu on ollut mukana, mutta niiden järjestäminen 
on nyttemmin jäänyt. Koulut haluavat keskittyä omiin tapahtumiinsa, eikä 
halukkuutta yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen ole enää löytynyt. Koulu 
järjestää yhdessä suomalaisen seurakunnan kanssa vuosittain joulumyyjäi-
set. Muita yhteisiä tilaisuuksia on satunnaisesti. Vapaaehtoistyöhön on ny-
kyisin vaikeampi saada tekijöitä. Suomi-koulu on edelleen monille tärkeä 
yhteisö, mutta sen rinnalla on mm. sosiaalinen media, joka pienentää paikal-
lisen yhteisön merkitystä.

Vanhemmat ovat koulun tärkein tuki, sillä ilman vanhempia, jotka halua-
vat välittää kieltä ja kulttuuria jälkikasvulleen, ei olisi Suomi-koulua. Vain ja 
ainoastaan tätä kautta koulussa on oppilaita. Kun on oppilaita, tarvitaan asi-
alleen omistautuneita opettajia. Koululla menee nykyisin suhteellisen hyvin. 
Uusia oppilaita ilmestyy tasaiseen tahtiin, sanoo Leila Imppola. 

Koulun vahvuutena voisi pitää osaavaa opettajakuntaa, joka on omistau-
tunut tehtävälleen. Haasteena ovat ryhmien heterogeenisyys sekä nuorten 
pitäminen mukana murrosiän koittaessa.

”Saksa on tähänkin saakka ollut ’individualistisen muuton’ kohde, eli 
maahan on tultu mm. rakkauden, opiskelun, työn ym. yksilöllisten syiden 
takia, tänne ei ole tultu esim. työttömyyttä tai köyhyyttä pakoon”, sanoo Lei-
la Imppola. ”Tämä tilanne varmaankin tulee jatkumaan samanlaisena. Kan-
sainvälisen liikkuvuuden ja globalisaation seurauksena ihmisten kielitaito ja 
kulttuurinen osaaminen muuttuvat arvokkaiksi resursseiksi. Toisaalta ihmi-
set tasapainottelevat lokaalin ja globaalin välillä ja tekevät päätöksiä niiden 
välillä. Toivottavaa tietenkin olisi, että yksilöt ja perheet näkisivät monikieli-
syyden ja -kulttuurisuuden arvon lastensa kasvatuksessa.”
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Hampurin suomalainen koulu 

Hampuri, Saksa

Perustuu Marja Keto-Schultzin (opettajana 1978–1995) tietoihin.

Hampurin suomalainen koulu perustettiin vuonna 1978, mutta siellä oli sil-
loin ollut lasten toimintaa jo kymmenen vuoden ajan.  

Hampuri on ollut aina suomalaisten suosima sataman ja sijaintinsa vuok-
si, joten ei ole ihme, että siellä oli jo kuusikymmenluvun alussa niin paljon 
suomalais-saksalaisia perheitä, että he järjestivät Eeva Strehmelin avulla 
leikkiryhmän lapsille. Ryhmä kokoontui ensin Ruotsin merimieskirkolla, 
sitten vanhempien kodeissa. Hampurin merimieskirkko valmistui 1966, jol-
loin kerho siirtyi sinne. Ohjelma koostui lähinnä lauluista ja leikeistä. Kun 
sitten 70-luvun alkupuolella alkoi keskustelu opetuksen laajentamisesta eri-
ikäisten ryhmiin, oltiin pian siinä pisteessä, että päätettiin perustaa koulu. 
Avuksi tuli sopivasti Suomenkielisen Kirkollisen Työn Keskus (SKTK). 1978 
on Hampurin Suomalaisen Koulun virallinen perustamisvuosi. Opettajia oli 
neljä kuten ryhmiäkin: pikkulasten, esikoululaisten, alakoululaisten ja isojen 
lasten ryhmät.

Marja Keto-Schultz oli alusta asti mukana ja innostui asiasta toden teolla. 
Hän kertoo: ”Minä sain tehtäväkseni ohjailla alakoululaisia. Olin aloittanut 
Hampurin yliopistossa peruskoulun opettajan opinnot, joten sain torstaisin 
oivaa harjoitusta. Sovelsin saatuja oppeja, mutta perin myös Suomen suku-
laislapsilta koulukirjoja, tehtävävihkoja ja muuta materiaalia. Kesälomalta 
palatessa auto oli pullollaan luonnonmateriaaleja, vohvelikangasta ja kirjoja. 
Me opettajat kokoonnuimme yhteen ja teimme jonkinlaisia opetussuunni-
telmia, mutta lopullisesti jokainen hoiti itse ryhmänsä. Vanhempien apu ja 
osallistuminen oli tietenkin kaiken aikaa korvaamatonta, varsinkin juhlia ja 
retkiä järjestettäessä. Lapsia oli alusta alkaen 50–60, joten ryhmäkoot olivat 
melkoiset. Merimieskirkolla meillä oli hyvää tilaa ja ystävällinen vastaanotto. 
Koulu oli torstaisin, jotta äideillä oli mahdollisuus osallistua myös kirkon 
käsityökerhoon.”

1970-luku oli vielä sitä aikaa, jolloin saksalaisvanhemmat ja -sukulaiset oli-
vat osin epäileväisiä kaksikielisen kasvatuksen mielekkyydestä. Moni äiti oli 
luovuttamaisillaan suomen puhumisen. Koulu teki asiassa pioneerityötä ja 
kannusti äitejä. Lasten kielitaito olikin melkoisen hyvä, ja keskinäinen innos-
tus ja toisten avustaminen kukoistivat. Isätkin alkoivat vähitellen ymmärtää 
asian, ja heidän pelkonsa ulkopuoliseksi jäämisestä väheni. ”1980 syntyi oma 
poikani, joten saatoin heti toteuttaa puhumiani oppeja. Mahtavaa”, sanoo 
Marja Keto-Schultz.

”Kun ympäri Saksaa perustettiin uusia kouluja, alkoi uusi kausi. Tuli joh-
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tokunnat, koulutuspäivät ja pedagogiset neuvostot. Saimme paljon arvokas-
ta tukea ja oppia. Myös koulukirjat tulivat käytettäväksemme. Koulu muut-
tui vähitellen ’oikeaksi’ kouluksi. Samalla alkoi myös huoli rahasta. Riittääkö 
raha materiaaleihin ja opettajien palkkoihin? Kuka lähtee kokouksiin tai 
järjestää koulutuspäivät tänä vuonna? Lisätehtävät varsinaisen opetuksen 
lisäksi kasvoivat ja samalla vaikeudet löytää aikaa. Olin opettajana yhteensä 
17 vuotta, eikä lopettaminen suinkaan johtunut kyllästymisestä, vaan ajan-
puutteesta. Olin saanut hampurilaisesta alakoulusta työpaikan. Kouluni si-
jaitsi St. Paulissa ja oli 90-luvun alussa Bosnian sodan pakolaisten keskiössä. 
Olin taas kaksikielisten lasten kanssa tekemisissä. Suomi-koulun kokemuk-
set ja opit, samoin kuin materiaalit saivat näin uuden käytön.”

Ja nykypäivä? ”Huomenna menen lapsenlapseni Suvin kanssa muskariin 
merimieskirkolle. Mahtavaa”, sanoo Marja Keto-Schultz. Hampurin koulu 
on edelleen yksi suurimmista Suomi-kouluista yli 80 oppilaallaan. 
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Suomi-koulu München

Lempinimi Muksula
Finnischer Schulverein München e.V.  
München, Saksa

Perustuu Marja-Leena Müllerin (puheenjohtajana, johtokunnan jäsenenä ja opettaja-
na 1983–2013) ja Nella Suurhaskon (opettaja 2011–, puheenjohtaja 2016–) tietoihin. 

Se tavallinen tarina…

Kuten muuallekin Saksaan 1970-luvulla, myös Münchenin seudulle oli muut-
tanut suomalaisia nuoria (useimmiten naisia) opiskelemaan, kieltä oppimaan 
tai töihin. Marja-Leena Müller kertoo, että monet nuoret naiset tutustuivat 
saksalaiseen mieheen, josta myöhemmin tuli aviopuoliso – eli tavallisia rak-
kaustarinoita. ”München kaupunkina ja Baijeri osavaltio-
na viehättivät suomalaisia tänne muuttaneita. München 
on leppoisa suurkaupunki, jonka ympäristön luonto, jär-
vet ja vuoret sekä talvella hiihtomahdollisuudet takaavat 
lumiolosuhteet auttoivat suomalaisia viihtymään täällä.”

Paikallinen Saksa-Suomi-seura tarjosi aikuisille jäse-
nilleen suomalaista kulttuuriohjelmaa. Myös lapsille ha-
luttiin tarjota mahdollisuus suomen kielen oppimiseen, ja 
niin koulu perustettiin lokakuussa 1978. Perustajat olivat 
saksalais-suomalaisten perheiden vanhempia; tavallises-
ti äiti oli suomalainen ja isä saksalainen. Koulun perusta-
jajäseniä olivat Salme Schubert (puheenjohtaja), Michael 
Sepp (2. puheenjohtaja), Arja Schäfer (rahastonhoitaja) ja 
Riitta Franz (sihteeri). Opettajina toimivat Kaija Heikkilä-
Müller lastentarharyhmässä ja Tuulikki Toivonen-Föppl 
kouluikäisten ryhmässä. Koulun tavoitteina oli opettaa 
suomen kieltä ja vaalia suomalaista kulttuuria – perintei-
siä suomalaisia juhlia, tapoja ja tottumuksia.

Münchenin Deutsch-Finnische Gesellschaft, Saksalais-
suomalainen yhdistys (DFG) tuki Suomi-koulua perusta-
misvaiheessa neuvoen kaikissa käytännön asioissa. Suo-
mi-koulua perustettaessa päätettiin heti tehdä koulusta 

Vuonna 1989 Münchenin koulun oppilaat tuomassa kukkaterveh-
dystä Suomen tasavallan presidentin puolisolle presidenttiparin 
Münchenin vierailun vastaanotolla.
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rekisteröity yhdistys, kuten Frankfurtin koulukin jo oli tehnyt. Münchenin 
suomalaisen seurakunnan kautta saatiin koululle toimintatilat saksalaisen 
isäntäseurakunnan Dankeskirkon seurakuntatalon tiloissa. Tukea saatiin 
myös Suomen konsulaatista Münchenissä sekä Suomesta Suomi-Seurasta ja 
opetusministeriöstä. Suomalainen seurakunta, DFG ja Suomi-koulu toimivat 
hyvin yhdessä. Useimmat saksalais-suomalaiset perheet kuuluivat kaikkiin 
kolmeen järjestöön. Yhteistyö järjestöjen kesken sujui erinomaisesti, esimer-
kiksi ensimmäisenä adventtina järjestettiin joulumyyjäiset ja 6.12. itsenäi-
syyspäiväjuhlat.

Suomi-koulun toiminnalle on ollut ensiarvoisen tärkeää valtiontuki, joka 
tosin riitti kattamaan vain osan koulun menoista. Koulun oppilaiden van-
hemmat ovat maksaneet alusta alkaen lukukausimaksuja ja jäsenmaksuja. 
Lisäksi tärkeä tulolähde ovat vuotuiset joulumyyjäiset, jotka järjestetään yh-
teistyössä suomalaisen seurakunnan kanssa.

Työ pääsee alkuun

Koulun ensimmäiset 30–35 oppilasta olivat saksalais-suomalaisten perheiden 
lapsia. Kouluikäisten ryhmässä oppilaat olivat 6–10-vuotiaita ja lastentar-
haikäisten ryhmässä oli 3,5–5-vuotiaita. Lasten suomen kielen taito oli hyvin 
vaihtelevaa; jotkut ymmärsivät hyvin, mutta eivät juuri puhuneet suomea. 
Joukossa oli myös suomea sujuvasti puhuvia lapsia. 

Koulun toiminta tapahtui tiistai-iltapäivisin klo 16.00–17.30 Dankeskirkon 
seurakuntatalossa. Seurakunnalta anottiin käyttöön kaappeja, joihin oppi-
materiaalit voitiin sijoittaa ja säilyttää siellä. Äidit toivat lapsensa oppitun-
neille ja lähtivät itse läheiseen kahvilaan odottamaan koulun päättymistä. 
Useilla äideillä oli mukanaan pienempiä lapsia, jotka eivät olleet vielä lasten-
tarhaiässä. Myöhemmin anottiin ja saatiin äitien käyttöön seurakuntatalon 
sali, jossa äidit voivat keittää ja juoda kahvit, ja nuoremmat sisarukset saivat 
leikkiä siellä odotellessaan. 

Koulu oli toiminut noin vuoden verran, kun koulun vanhempia kutsuttiin 
kokoukseen ideoimaan koululle lempinimeä. ”Ehdotuksia oli useita, mutta 
’Muksula’, jota kaksi meistä äideistä ehdotti, sai äänestyksessä eniten kan-
natusta”, kertoo Marja-Leena Müller. He kutsuivat usein muksuiksi omia 
lapsiaan ja sanoivat: ”Lähdetäänpä taas viemään muksujamme Muksulaan!”

Oppimateriaaleina käytettiin osittain erilaisia Suomesta saatuja materiaa-
leja, osittain kummankin ryhmän opettajat hankkivat materiaaleja itse. Opet-
tajien kekseliäisyys, luovuus ja oma-aloitteisuus olivat suuri etu oppimate-
riaalia valmistettaessa, sanoo Marja-Leena Müller. Oppituntien sisältö oli 
hyvin monipuolinen: piirtämistä, askartelemista, maalaamista, laululeikkejä 
jne. Kouluikäiset kirjoittivat ja lukivat ääneen kirjoja. Koulun juhliin opetel-
tiin lauluja, loruja, näytelmiä, tonttuleikkejä jne.

Koulun perustamisvaiheessa keskityttiin suomen kielen opettamiseen. 
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Koulu järjesti joka vuosi karnevaalit täkäläisen Fasching-tavan mukaan. Jou-
lujuhlista tuli perinteiset ohjelmaltaan: ensin lyhyt hartaus kirkossa ja siellä 
seiminäytelmä. Sen jälkeen seurakuntasalissa oli oppilaiden esittämää ohjel-
maa sekä kahvinjuontia vanhemmille ja lapsille mehua. Alusta alkaen ja yhä 
vieläkin suomalainen joulupukki on vieraillut koulun joulujuhlassa tuoden 
oppilaille pienen ”joulupussin”. 

Joidenkin lasten perheissä saattoi alkuvaiheessa olla kielteistä suhtautu-
mista kaksikielisyyteen esim. saksalaisten isovanhempien taholta, kertoo 
Marja-Leena Müller. Jotkut kouluikäiset kertoivat myös saksalaisen koulun 
opettajan negatiivisesta suhtautumisesta oppilaan harrastamaan suomen 
kielen opiskeluun. Kuitenkin suomalainen kielikoulu herätti useissa baije-
rilaisissa mielenkiintoa. Yleensä tiedettiin vähän eksoottisesta Suomesta. 
Suomi-koulujen oppilaista tuli ”Suomen lähettiläitä”, jotka kertoivat mielen-
kiintoisia asioita pohjoisesta maasta.

Erilaisia vaiheita

Koulun toiminnassa oli 1980-luvulla hiljaisempi kausi. Oppilaita saatiin juu-
ri ja juuri riittävästi joka ryhmään. Silloin taloudellinen tilanne oli heikko. 
Johtokunnan jäsenet hakivat tukea seudun suomalaisfirmoilta pyytäen niitä 
tukijäseniksi. 

1990-luvulla alkoi taas muuttoliike Suomesta. Useat firmat lähettivät työn-
tekijöitä perheineen Müncheniin työkomennukselle. Samalla koulun talous 
vakiintui. 2000-luvulla on havaittavissa uusi saksalais-suomalaisten per-
heiden ikäpolvi, mutta on myös muiden kansallisuuksien ja suomalaisten, 
useimmiten äitien, perustamia perheitä, joiden lapset ovat koulun oppilaina. 
Lisäksi koulun oppilaina on runsaasti kolmannen polven suomalaisia. Kou-
lun entiset oppilaat tuovat nykyään omat lapsensa Suomi-kouluun. 2000-lu-
vulla koulun oppilasmäärä kasvoikin runsaasti. Tarvittiin suuremmat tilat, 
koska opetus tapahtui 8–9 ryhmässä. Suomen kunniakonsulin avustuksella 
saatiin uudet toimintatilat Theresien-Gymnasium-koulusta. 

Todennäköisesti Müncheniin muuttaa tulevaisuudessakin jonkin ver-
ran suomalaisia töiden vuoksi, arvioi Nella Suurhasko. ”Alueella on paljon 
kansainvälisiä yrityksiä. Jotkut perheet tulevat tänne lyhyemmälle tai pi-
demmälle komennukselle, kuitenkin tietäen, että paluumuutto on jossain 
vaiheessa edessä. Yleensä siis näissä perheissä molemmat vanhemmat ovat 
suomalaisia. Eri tilanne on niissä perheissä, joissa toinen vanhemmista on 
suomalainen ja toinen jonkin muun maan kansalainen. Tällöin myös kielen 
käyttö ja käyttötilanteet sekä suomen kielen asema kotikielenä on erilainen 
kuin perheissä, joissa molemmat vanhemmat ovat suomalaisia.”

Jo suhteellisen pian koulun toiminnan alussa alkoivat oppilaat jäädä pois 
esimerkiksi jonkun muun harrastuksen takia. Pääosin koulusta jäätiin pois 
10–11-vuotiaana, kun siirtyminen oppikouluun tuli ajankohtaiseksi. 1990-lu-
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vulla kouluun perustettiin nuorisoryhmiä, jotka kokoontuivat lauantaisin 
kaksi kertaa kuussa, ja siten oppikoululaisetkin voivat jatkaa suomen kielen 
opiskelua edelleen.

Opettajissa on vuosien varrella ollut jonkin verran vaihtuvuutta. Koulun 
alkuaikoina opettajat pysyivät samoina useita vuosia, ja ryhmien lisäänty-
essä opettajien tarve kasvoi. Koululle onkin aina löytynyt päteviä opettajia. 
Suomalaisperheiden määräaikainen oleskelu Münchenissä on vaikuttanut 
myös opettajien vaihtuvuuden lisääntymiseen. Samoin johtokunnan jäsenet 
pysyivät alkuaikoina vuosia viroissaan. Vaihtuvuutta alkoi esiintyä, kun 
omat lapset eivät enää käyneet Suomi-koulua säännöllisesti tai ollenkaan. 
Jonkin verran johtokunnan jäsenten perheet ovat myös muuttaneet johonkin 
muuhun maahan työn vuoksi.

Koulun opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on pääosiltaan kaik-
kien Saksan Suomi-koulujen hyväksymä ja käyttämä. Koululle laaditaan 
vuosittainen toimintaohjelma, jonka puitteissa opettajat valmistelevat tunti-
suunnitelmansa itse. Koulutusta opettajille ja johtokunnan jäsenille järjeste-
tään vuosittain muiden Saksan Suomi-koulujen kanssa. Suomen kesäkoulu-
tuksissa on yleensä mukana useita opettajia. Etelä-Saksan Suomi-koulut ovat 
järjestäneet jo 1980-luvun lopulla yhteisiä motivaatioleirejä. Yhteistyötä on 
tehty myös Kesälukioseuran kanssa. 

Hyvän yhteishengen koulu

Koulun erityispiirteenä voi mainita jo vuosia kestäneen viisikielisen kante-
leen soitonopetuksen jo vuodesta 1988 lähtien. Koulussa on järjestetty myös 
useita motivaatioleirejä, joiden teemana on musiikki. Viime vuosien motivaa-

Joulujuhlassa vuonna 
2009 kanteleryhmä esiin-
tymässä Marja-Leena 
Müllerin ohjaamana.
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tioleirien teemana on ollut liikunta.
Johtokunnassa on ollut toimivia, fiksuja suomalaisnaisia, sanoo Marja-

Leena Müller, ja vaikka henkilöt ovat vaihtuneet, toimivuus on jatkunut. 
”Koulullamme on hyvä yhteishenki. Aluksi oli tunnelma tiivis, kun perheitä 
oli vain muutamia. Nykyään on koulun väki niin suuri, perheitä on useita 
kymmeniä, kun oppilaita on jo noin 140! Silti koulussa vallitsee hyvä ME-
henki!”

Nella Suurhasko vahvistaa: ”Koululla on pitkät perinteet. Meillä on mah-
tava tiimi, joka pystyy työskentelemään yhdessä. Toiminta on hyvin organi-
soitua, ja oppilaiden lisäksi on myös innokkaita vanhempia. Haasteita ovat 
lasten erilaiset kielitasot ja sen huomioiminen opetuksessa, opetuksen eriyt-
täminen; kuinka motivoida etenkin nuoria puhumaan suomea ja ymmärtä-
mään, että kielen oppiminen ei ole ns. pakkopullaa (ts. kielen osaamisesta on 
tulevaisuudessa hyötyä). Haastavaa on myös koulun rahoituksen ja toimin-
nan turvaaminen tulevaisuudessa.” 

”Kun koulu perustettiin, sille toivottiin menestystä ja pitkää ikää”, Marja-
Leena Müller kertoo. ”Tietysti toivottiin runsaasti oppilaita. Silloin ei kukaan 
osannut aavistaa, miten koulumme tulisi kasvamaan vuosien kuluessa. Nyt 
on mahtava tunne, kun katsoo mihin mittoihin koulumme onkaan kasvanut. 
Alkuaikojen reilun 30 oppilaan koulusta on kasvanut suuri opinahjo!”

Presidentti Mauno Koivisto puolisonsa Tellervo Koiviston kanssa 
vastaanotolla, jolla läsnä myös Suomi-koulun opettajia ja johtokun-
nan puheenjohtaja M-L. Müller.
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Bristolin suomalainen lauantaikoulu

Bristol, Iso-Britannia

Perustuu Marjukka Groverin (perustajajäsen, sihteeri 1983–1989, puheenjohtaja 
1990–1994) ja Kirsti Gibbsin (opettaja 1985–1987, 1990–1995 ja vuodesta 1997 
eteenpäin, sihteeri ja yhdyshenkilö vuodesta 2001 eteenpäin) tietoihin. 

Bristolin Suomi-koulu perustettiin vuonna 1978 neljäntenä Britannian lauan-
taikouluista. Sitä oli alueen suomalaisten kanssa perustamassa Greg Har-
rowing, jolla oli suomalainen vaimo ja kaksi lasta. Gregin laatima ilmoitus 
Finn-Guildin Horisontti-julkaisussa toi alustavaan tapaamiseen useita puoli-
suomalaisia perheitä, joten koululle oli ilmeinen tarve alueella.

Suomen tuntien lisäksi koulu oli yhdistävä linkki alueen suomalaisten 
keskuudessa. Koululla tavattiin tuttuja, kahviteltiin ja rupateltiin. Koulun 
puitteissa järjestettiin itsenäisyyspäivän juhlia, vappu- ja juhannusjuhlia sekä 
pubi-iltoja. Koululla oli suora linkki Lontoossa toimivaan Suomen Kirkon 
Kiltaan (nykyään Finn-Guild), jonka jäseniä kaikki olivat 1970- ja 1980-lu-
vuilla. Silloin matkustaminen Suomeen oli kallista, ja Killan järjestämillä 
edullisilla lennoilla päästiin käymään kotimaassa.

Koulu on aina ollut Bristolin suomalaisen siirtokunnan ”sydän”, ja alku-
vuosina koululla toimikin emäntä, joka toivotti uudet tulokkaat tervetulleik-
si, keitteli kahvit ja muutenkin piti järjestystä. Emäntä ylläpiti myös koulun 
kioskia. Virallista emäntää koululla ei enää ole, mutta kioski toimii edelleen 
hyvällä menestyksellä, ja sinne tilataan tuotteita Suomi-kaupasta.

Vuonna 1978 koulu toimi Kingswood Community Centressä, ja seuraava-
na vuonna siirryttiin Soundwell Collegeen, jossa perustaja Greg Harrowing 
oli opettajana. Alkuaikoina riitti innostusta ja oppilaita, mutta Opetushalli-
tuksen silloisten sääntöjen mukaan ulkomailla toimiva koulu sai Suomesta 
avustusta vain, jos sen palkkalistoilla oli suomalaisen opettajakoulutuksen 
saanut henkilö. Sellaisen löytäminen Bristolin alueelta oli alussa kiven ta-
kana; jostain syystä Bristoliin oli rantautunut useampikin sairaanhoitaja ja 
sosiaalityöntekijä, mutta ei ensimmäistäkään opettajaa!

Mistä saada opettaja – ja opettaja löytyy ja avustusta saadaan taas

Mutta niinhän se on, että ”työ tekijäänsä neuvoo”, ja koulu toimi olemat-
tomalla budjetilla ja täysin vapaaehtoisella työpanoksella ensin Kingswood 
Community Centressä ja lukuvuonna 1981–1982 Filton Folk Housessa. Lu-
kuvuonna 1982–1983 koulu jouduttiin rahan puutteesta johtuen lakkautta-
maan väliaikaisesti. Koulutetun opettajan puuttuminen vaikeutti avustuksen 
saamista Suomesta, ja oppilaskato merkitsi sitä, ettei koululla ollut tarpeeksi 
omia varoja vuokran maksuun.
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Marjukka ja Mike Groverin kotona vuonna 1983 pidettyyn kokoukseen 
kutsuttiin Lontoon lauantaikoulun perustajajäsen Hannele Branch, ja tässä 
kokouksessa painotettiin suomalaisen opettajakoulutuksen omaavan opetta-
jan löytymisen tärkeyttä, koska vain niin varmistettaisiin valtionavustuksen 
saaminen Suomesta ja näin ollen koulun tulevaisuus. Vuoden 1983 syksyllä 
löytyi koulutettu opettaja, Leena Wigham Cardiffista, ja koulu pyörähti taas 
käyntiin. Ensimmäinen Suomesta saatu apuraha oli nimellinen, mutta seu-
raavana vuonna saatiin opetusministeriöstä 4200 markan avustus. 

Vuosina 1984–1992 koulu toimi Bristolin kuurojen koulun tiloissa. Koulun 
rehtori, Bev McCracken oli koulun aikuisoppilas. Tässä vaiheessa koulussa 
oli kaksi lasten ryhmää, leikkiryhmä ja kouluikäisten ryhmä, ja aikuisille 
kaksi ryhmää, alkeisryhmä ja edistyneiden oppilaiden ryhmä. Aikuisten ryh-
mässä oli huomattava asia se, että useilla oppilailla ei ollut perheyhteyksiä 
Suomeen, vaan he tulivat tunneille aivan muista syistä (suunnistusharrastus, 
kiinnostus harvinaisiin kieliin jne.). 

Koulu kasvaa ja kehittyy

Vuodesta 1992 eteenpäin koulu toimi useita vuosia Wesley Collegessa Bris-
tolissa, jonne päästiin taas kerran ”suhteilla” (erään suomalaisen aviomies 
opiskeli siellä). Wesley College oli ihanteellisella paikalla lähellä moottori-
tietä ja hyvien bussiyhteyksien varrella. Nämä vuodet olivat koululle voi-
makkaan kasvun vuosia: luokkamäärä oli parhaimmillaan kuusi (kolme 
lasten ja kolme aikuisten luokkaa), ja oppilaita osallistui esim. Jyväskylän 
yliopiston Lontoossa järjestämään suomen kielen kokeeseen. Lukuvuonna 
1993–94 useita oppilaita osallistui kokeeseen hyvin arvosanoin, ja vuonna 
myös 1998 muutama teini-ikäinen ja aikuinen opiskelija osallistui kokee-

Bristolin koululaiset ja opettajat 8.4.2017. 
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seen, osa alkeistasolla ja osa keskitasolla.  
Vuonna 1991 koulu tuotti jokavuotisen Iso-Britannian lauantaikoulujen 

julkaisun, jolle annettiin nimeksi Bristolin pamaus. Vuosina 1992 ja 2002 koulu 
järjesti Britannian Suomi-koulujen konferenssin ja koulutuspäivät. Sitä var-
ten vuokrattiin tilat Bristolin yliopistolta ja järjestettiin osanottajille mielen-
kiintoista ohjelmaa ja illanvietto.

Koulun jäseniä on vuosien mittaan toiminut useissa luottamustehtävissä 
lauantaikoulujen tukiryhmässä ja Finn-Guildissa, mm. yksi perustajajäsen, 
Aila McEwen, toimi Killan pääsihteerinä vuosina 1991–1996. Nykyinen ai-
kuisten opettaja/sihteeri/yhteyshenkilö, Kirsti Gibbs, on puolestaan ollut 
mukana Ulkosuomalaisparlamentin työssä alusta alkaen, vuodesta 1998, 
osallistuen kansalaisuuskomitean työhön, jossa on mm. pohdittu kaksois-
kansalaisuuskysymyksiä. 

Koulun kirjasto on saanut lahjoituksia suomalaiselta yhteisöltä ja jäsenlah-
joituksina Suomi-Seuralta. Kirja-iltoihin on lainattu suomalaisia kirjoja Lon-
toosta Merimieskirkon kirjastosta. Koulu on kannustanut aktiivisesti kaksi-
kielisyyteen ja -kulttuurisuuteen, ja kaksikielisyydessä koululla on omasta 
takaa asiantuntija, Marjukka Grover, jonka perheyritys (Multilingual Mat-
ters), on suorittanut mittavaa työtä kaksikielisyyden saralla.

Kulttuuri, taide ja liikunta osana koulun toimintaa

Koulu on vuosien mittaan järjestänyt teatteri- ja konserttimatkoja Lontoo-
seen, Bristoliin, Bathiin ja Cardiffiin ja ylläpitänyt suomalaisen yhteisön 
linkkejä kotimaahan tiedottamalla taidetapahtumista koulun verkkosivujen, 
myöhemmin Facebook-ryhmän kautta.

Alkuvuosien tärkeitä konserttiesityksiä, joihin mentiin joukolla, olivat 
vuonna 1984 Suomen Kanttorikuoro, 1985 Nelipolviset, 1987 Rannikon lau-
lumiehet, 1987 Turun konservatorio, 1990 Harjun laulu, 1992 Hurjaruuth, 
1995 Leningrad Cowboys ja Värttinä, 1999 Steve Baron Tuonelan joutsen. Sit-
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temmin koulusta on käyty katsomassa useiden suomalaisten taiteilijoiden ja 
muusikoiden näyttelyitä ja esityksiä.

Koulu järjesti vuotuiset vappu- ja juhannusjuhlat vuoteen 1998 asti, Lucia-
päivän juhlat yhdessä Bristolin anglo-skandinaavien kanssa vuoteen 2000 asti 
ja ”kauneimmat joululaulut” -tapahtumia vielä 2000-luvulla. Suurempia illan-
viettoja tanssin merkeissä on järjestetty noin 2–3 vuoden välein, mutta aina 
Suomen suurina juhlapäivinä. Sellaisia olivat Suomen 80-, 90- ja 95-vuotispäi-
vät. Näihin on hankittu suomalainen orkesteri ja tarjoilu. Juhlissa on parhaim-
millaan ollut jopa yli 100 juhlijaa. Joulubasaari on järjestetty useana vuonna. 

Koululla pelataan aktiivisesti pesäpalloa, ja koulu on myös osallistunut 
koulujen välisiin pesäpallomestaruuskisoihin. Miesväki on käynyt keilaamas-
sa ja luistelemassa, ja naisväki on järjestänyt sauna-, kirja- ja elokuvailtoja. 
Koulun nuoremmat aikuiset ovat myös järjestäneet aika ajoin pubitapaamisia. 

Vuodesta 2014 koulu on toiminut Oasis Academyn tiloissa Bristolin Shire-
hamptonissa. Nykyiset tilat koulu sai Bristolin Suomen kunniakonsulin 
välityksellä – hänellä oli henkilökohtaisia suhteita kouluun. Lukuvuonna 
2016–2017 koulun puheenjohtaja on Nick Cockin, rahastonhoitaja John Ward 
ja sihteeri Kirsti Gibbs. Lasten tarhaikäisten opettajana on Maria Hiltunen ja 
kouluikäisten Heta Virnes. Aikuisten alkeisryhmää opettaa Karoliina Helin ja 
yhdistettyä keskitasoisten/edistyneitten ryhmää Kirsti Gibbs.

Aiempina vuosina lapsia ovat opettaneet mm. Leena Wigham, Ritva Dunn, 
Ulla Morris, Aino Benson, Ritva Loponen, Anne Babb, Jaan Kirby, Heini Mat-
tershead, Heikki Doyle, Soili Smurthwaite, Hanna-Leena Terviö ja Laura Äy-
räväinen. Aikuisten opettajina ovat toimineet mm. Aila McEwan, Liisa Watt, 
Iiris Pursiainen, Helena Pollard, Anna Bennett, Jenni Seppänen, Milla Kont-
kanen, Liselotte Luoma, Mikko Laiho, Kata Papunen ja Maria Oksa. 

Bristolin suomalaisessa lauantaikoulussa toimii nykyisin tarhaikäisten las-
ten ryhmä (2–5-vuotiaat) ja kouluikäisten lasten ryhmä (6–13-vuotiaat) sekä 
kaksi aikuisten ryhmää. Koulun kirjastosta voi kouluaikoina lainata sekä ai-
kuisten että lasten kirjoja. 
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Nürnbergin suomalainen kielikoulu 

Nürnberg, Saksa

Perustuu Ritva Taschnerin (opettaja 1979–2010) tietoihin.

Suomalaiset perheenäidit tarttuvat toimeen Nürnbergissäkin

Nürnbergin suomalaisen kielikoulun perustivat suomalaiset perheenäidit 
toukokuussa 1979. Vanhempainneuvostossa olivat mukana Marjatta Burk-
hardt (puheenjohtaja, opettaja), Mary Nerz (rahastonhoitaja), Marja-Leena 
Schmädicke (vanhempienneuvoston jäsen), Ritva Taschner (opettaja) ja Ulla 
Rohmann (opettaja). Toiminta käynnistyi täälläkin yhteistyössä Suomalaisen 
Kirkollisen Työn Keskuksen (SKTK) kanssa. 

Koulun opettajina toimivat Ritva Taschner, Marjatta Faika (vain alkuvii-
kot), Marjatta Burkhardt ja Ulla Rohmann Marjatta Burkhardtin jälkeen. 
Osalla opettajista oli opettajan pätevyys; jotkut olivat opettamisesta kiinnos-
tuneita oppilaiden äitejä. 

Kaksi tuntia kerran viikossa

Suomi-koulu kokoontui kerran viikossa, alussa lauantaisin aamupäivällä 
kaksi oppituntia kerrallaan eli 90 minuuttia. Myöhemmin koulupäiväksi va-
littiin perjantai-iltapäivä, sitten keskiviikkoiltapäivä, edelleen viikoittain 2 
oppituntia. Saksalaisten koulujen loma-ajat huomioitiin. Koulu toimi aluksi 
kaksiryhmäisenä. Myöhemmin on ollut mahdollista perustaa kolmas ryhmä, 
kun oppilaita on ollut enemmän. Koulun toimitilana olivat Nürnbergin kau-
pungin nuorisotilat – tosin tilat eivät olleet koulutyöhön kovin hyvin sovel-
tuvia, mutta niiden sijainti kaupungin keskustassa tarjosi monia etuja. Oppi-
laita oli alkuvaiheessa 37 yhteensä 21 perheestä. 

Koulu on toiminut valtionavustuksen ja perheiltä toimintakuluihin saa-
dun rahoituksen turvin. Sen lisäksi varojen keräämiseksi järjestettiin myy-
jäisiä pari kertaa vuodessa suomalaisen seurakunnan jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Niihin valmistettiin monenmoista myytävää askarteluilloissa 
koulun tiloissa tai yksityiskodeissa. Pari kertaa vuodessa tehtiin yhteinen 
retki, käytiin museoissa, eläintarhassa tai luontoretkellä sekä osallistuttiin 
muiden Suomi-koulujen kanssa yhteisiin motivaatioleireihin.

Oppimateriaalit koulun alkuvaiheessa valmistettiin itse, lahjoituksina saa-
tiin Suomesta kirjoja ja oppikirjoja. Oppimateriaalin valmistaminen itse oli 
aikaa vievää ja haasteellista. Leikki- ja urheiluvälineitä vanhemmat toivat 
kotoa, pelejä saatiin lahjoituksina. Lähes kaikki muu jouduttiin ostamaan. 
Myöhemmin Suomi-Seura on tukenut koulua monenlaisilla lahjoituksilla.
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Opetus tapahtui alussa ryhmän heterogeenisuuden vuoksi paljolti leikki-
en, laulaen ja askarrellen. Myöhemmin saatiin kirjoja, joita voitiin käyttää 
opetusmateriaalina, esim. Kasvava sanasto tai aapisia Suomesta sekä alaluok-
kien lukukirjoja. Suomalaisiin juhliin (esimerkiksi joulujuhlat) harjoiteltiin 
pikku näytelmiä, leikkejä yms. Myöhemmin saatiin vierailijoita Suomesta, 
esim. kanteleensoittaja Samppa Uimonen, kirjailija Hannele Huovi, musii-
kinopettaja Soili Perkiö, nukketeatterin taitaja Juha Laukkanen. Hyppynarut 
ja pesäpallovälineet olivat ahkerassa käytössä ulkoleikeissä.

Kaksikielisyydestä oli ristiriitaisia näkemyksiä, 
mutta tulokset puhuivat puolestaan

Monet kodit kasvattivat siihen aikaan lapset kaksikielisiksi, mutta useat 
olivat kuitenkin epävarmoja. Saksalaisten isovanhempien taholta tuli usein 
kritiikkiä. Samoin jotkut lastenlääkärit suhtautuivat kielteisesti kaksikieli-
syyteen. Suomi-koulu yritti tukea kaikin tavoin vanhempia (äitejä) kaksikie-
lisyyteen, ja toivottiin hartaasti, että oppituntien jälkeenkin lapsille puhuttai-
siin suomea.

Koulun perustamisen jälkeen perheet oppivat tuntemaan toisensa ja lapset 
löysivät kavereita, jotka olivat kielellisesti samassa tilanteessa. Säännöllinen 
viikoittainen tapaaminen vahvisti ystävyyttä ja suomen kieli alkoi sujua pa-
remmin. Suomi-koulun myötä lasten kielen käyttö laajeni. Yhteisten juhlien 
vietto muodostui tärkeäksi, ja niihin mentiin joukolla mukaan. Ensimmäisen 
polven suomalaisille tapaamiset tuntuivat olevan hyvin tärkeitä, ja sen lapset 
vaistosivat myös.

Nürnbergin koulussa oli syksyllä 2016 lähes 30 oppilasta.
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Montrealin Suomen Kielen Koulu 

Montreal, Kanada

Perustuu Elisa Pylkkäsen (opettaja, johtaja, rahastonhoitaja 1999–) tietoihin.

Kiinnostusta suomen kielen oppimiseen jo lähes 40 vuotta

Montrealin Suomi-koulun väki aloitteli koulun arkistojen siivoamista alku-
vuodesta 2016 tavoitteena päivittää oman koulun historiikki uudestaan – en-
simmäinen historiikki oli tehty jo koulun 25-vuotisjuhliin 2004. Monenlaista 
paperia arkistoista löytyikin. 

Esimerkiksi tällainen aarre: toimintakertomus, jonka on allekirjoittanut 
Ismo Makkonen 22.1.1980. Se alkaa näin: ”As there was interest in the Fin-
nish community, the Finnish Church newsletter in September 1979 invited all 
interested persons to attend a meeting to establish a Finnish language school. 
The first meeting was attended by 7 persons and it was decided to start to 
the school October 13, 1979. In a short time 42 persons were enrolled and it 
was necessary to have four different classes: Three beginners classes – small 
children 4–6 years, Juniors 7–12 years and adults over 13 years; the fourth is 
a junior group capable of speaking Finnish.”

Löytyi myös Ismon kirjoittama kirje suomalaisyhteisölle 11.5.1980, jossa 
hän mm. kertoo Eeva-Liisa Makkosen sanoneen näin: ”Suomalaiset ovat aina 
olleet ylpeitä suomalaisuudestaan ja ovat halunneet säilyttää kulttuurinsa, 
kielensä ja yhteytensä Suomeen. Minä halusin lasteni säilyttävän suomen 
kielen taidon, jotta voisimme pitää yhteyttä sukulaisiimme Suomessa. Kun 
kuulin ajatuksesta ryhtyä opettamaan suomen kieltä, olin valmis auttamaan 
yhteisessä hankkeessa.” Eeva-Liisa kävi lapsiperheissä puhumassa Suomi-
koulusta.

Koulun toimintaa onkin dokumentoitu laajasti. Perustamisasiakirjan lisäk-
si koululla on pöytäkirjoja, muita kirjallisia tuotoksia, apurahahakemuksia ja 
-päätöksiä, Montrealin suomalaisille vanhemmille lähetetty koulun alkami-
sesta informoiva kirje, oppilas- ja opettajalistat, oppimateriaalihankintoihin 
liittyvä kirjeenvaihto, toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

Ennen koulun perustavaa kokousta Montrealissa oli jo ainakin neljän vuo-
den ajan kyselty mahdollisuuksista oppia suomea, kertovat koulun arkistot. 
Montrealin Suomen Kielen Koulun (kokouksen pöytäkirjassa koulun nimeksi 
todetaan l’Association Montrealin Suomen Kielen Koulu) perustava kokous 
pidettiin 25.9.1979. Koulun puheenjohtajaksi valittiin Markku Suokonautio, 
sihteeriksi Ismo Makkonen ja yhteyshenkilöksi Eeva-Liisa Makkonen. Hilk-
ka Kilpinen toimi rahastonhoitajana. Opettajaksi pyydetiin suomalainen pe-
ruskoulunopettaja Leena Siponkoski. Väliaikaisiksi opettajiksi valittiin Ee-
va-Liisa ja Ismo Makkonen. Läsnä koulun perustavassa kokouksessa olivat 
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myös Vuokko Callan, Debbie Jones, Iiris Schäfer, Maija-Liisa Suokonautio ja 
Markku Suokonautio (suomalaisen seurakunnan pastori). Suokonautiot oli-
vat jo olleet mukana perustamassa Suomi-koulua Markun edellisessä seura-
kunnassa. 

Koulun opettajina olivat syksyllä 1979 Sisko Ikävalko (hänen lähdettyään 
takaisin Suomeen hänen tilalleen tuli talvella 1980 Iiris Schäfer, kotiäiti ja kir-
jastonhoitaja), Hilkka Kilpinen (kotiäiti ja kielenkääntäjä), Keijo Palonen (oh-
jelmoija), Eeva-Liisa Makkonen (kotiäiti ja sairaanhoitaja) ja Ismo Makkonen 
(insinööri). Koulun opettajat toimivat usein myös muissa luottamustehtävis-
sä. Erin Isomäki aloitti opettamisen myöhemmin ensimmäisenä lukuvuonna 
ja Leena Siponkoski syksyllä 1980. Leena oli ohjannut Suomessa lapsia eri-
laisissa harrastuksissa. Carol Plathan tuli oppilaaksi yhden vuoden ajaksi, ja 
sitten hän ryhtyi opettamaan. Alkuvaiheen opettajat olivat vapaaehtoisia ja 
kiinnostuneita suomen kielen opetuksesta. Varsinaista opettajan koulutusta 
heillä ei kuitenkaan ollut. 

Koulun aloittaessa toimintaa sitä mainostettiin Montrealin suomalaisyhtei-
sölle, mm. noin 130 perheelle, joilla oli lapsia, näin: ”Vihdoinkin Montrealissa 
voi opiskella suomen kieltä! Koulu pidetään lauantaisin klo 10.00-12.00. Ope-
tustilana käytetään Suomalaista Seurakuntakotia (1500 Dr. Penfield Avenue). 
Opetus tulee tapahtumaan ryhmissä ja sen vuoksi tarvitaan viikoittain yksi 
vanhemmista avustamaan opettajia.” 
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Monipuolinen suomalaisyhteisö

Montrealissa oli koulun perustamisaikaan arviolta 500 suomalaista. Suoma-
laisten määrä ei juuri lisääntynyt vaan jopa väheni, koska monilla oli huoli 
mahdollisista muutoksista Quebecin provinssin hallintoon ja kielipolitiik-
kaan. Kuitenkin sekä provinssi että liittovaltio tukivat tuolloin vahvasti eri-
laisia etnisiä kielijärjestöjä. Suomalaisella yhteisöllä oli monta erilaista järjes-
töä: suomalainen seurakunta, Montrealin Aseveljet, Montrealin Suomi-Seura. 

Suomalaiset olivat monipuolinen joukko ensimmäisen ja toisen polven 
suomalaisia, perheenäitejä ja opiskelijoita, eri yritysten työntekijöitä ja hei-
dän perheenjäseniään sekä suomalaisten muunkielisiä puolisoita.

Yhteistyötä tehtiin Montrealin suomalaisen seurakunnan kanssa. Perusta-
misvaiheessa syksyllä 1979 Montrealin Suomen Kielen Koulu sai käyttöönsä 
ilmaiset tilat Montrealin suomalaiselta kirkkokodilta. Heti seuraavana ke-
väänä Suomi-koulu muutti kuitenkin ”oikeaan opetusympäristöön” eli pai-
kallisen koulun (St-Leon Elementary School) tiloihin maakuntahallitukselta 
(Quebecin provinssi) saadun apurahan turvin. 

Toimintaansa koulu haki ja sai apurahaa jo ensimmäisen toimintavuoten-
sa aikana monilta tahoilta. Provinssin tasolla: Ministère de l’Immigration 
du Québec (programme des langues ethniques): $276 kouluvuodelle 1979–1980 
koulutilojen vuokraan; liittovaltion tasolla: Department of the Secretary of 
State – Multiculturalism (Cultural Enrichment Program – Supplementary School 
Assistance Program): $650 kouluvuodelle 1979–1980, lahjoituksia yksityishen-
kilöiltä ja 30 oppikirjaa lahjoituksena Suomi-Seuralta.

Koulun arkistoista löytyy myös kirjeitä eri tahoille, joilta pyydetään tukea 
– taloudellista tai esimerkiksi oppikirjalahjoituksia. Kirjeissä koulun toimin-
nan tavoitteista sanotaan mm. näin: ”Tarkoituksenamme on opettaa suomea 
lähinnä aloittelijoille pääasiassa vapaaehtoisin voimin. Tulevaisuudessa op-
pilaiden edistyessä on myös opetuksen tason noustava. Lisäksi on halukkaita 
opiskelijoita, jotka osaavat jo verraten hyvin suomea ja joille olisi tarjotta-
va korkeatasoista opetusta. Tähän uskomme pääsevämme vain jos saamme 
joukkoomme pätevän opettajan, joka suunnittelisi opetusohjelmat ja ohjaisi 
vapaaehtoisia opettajia. Tämä vaatii aikaa useamman tunnin viikossa ja täl-
laista apua emme usko saavamme maksamatta siitä palkkiota. (...) Tarkoituk-
senamme on tarjota opetusta mahdollisimman halvalla, jotta kaikki voivat 
osallistua. Näemme koulun yhdistävän suomalaisten joukkoa ja uskomme 
sen lisäävän sosiaalista aktiviteettia joukossamme.”

Koulu aloittaa toimintansa

Ensimmäisen lukuvuoden toimintakertomus alkaa: ”The purpose of this 
school is the teaching of the Finnish language by voluntary teachers to anyo-
ne who is willing to come to the school. Our aim is to keep the school fees as 
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low as possible and pay the teachers honoraria that will cover at least their 
travel expenses. The school also intends to provide programs by students for 
Finnish cultural events.”

Oppilaita oli 42 syksyllä 1979 ja 30 keväällä 1980. Ensimmäisenä luku-
vuonna 1979–1980 luokkia oli neljä: 4–6-vuotiaat (7 oppilasta), 7–12-vuotiaat 
(10 oppilasta) ja yli 13-vuotiaat (13 oppilasta) vasta-alkajat, ja yli 7-vuotiaat 
suomen kieltä taitavat lapset (10 oppilasta). Koulupäiviä oli 27. Tunnit pidet-
tiin lauantaisin klo 10–12. Kouluvuoden aikana pidettiin 8 kokousta, joiden 
aikana pohdittiin koulun asioita ja jaettiin tehtäviä. 

Opetusmateriaaleja pyydettiin (ja saatiinkin) lahjoituksina usealta taholta 
Suomesta (esim. Suomi-Seura, Kouluhallitus, Kansanvalistusseuran Kirje-
opisto). Neuvoja toimintaan ja opetukseen pyydettiin myös muilta Kanadan 
Suomi-kouluilta. Yksi koulun opettajista osallistui Thunder Bayssa järjestet-
tyyn Kanadan suomen kielen opettajien seminaariin syksyllä 1980.

Osallistumismaksut pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina. Pai-
kallisilta suomalaisjärjestöiltä, esimerkiksi Montrealin Aseveljiltä ja Kanadan 
Suomalaiselta Kulttuuriseuralta saadut lahjoitukset tukivat osaltaan koulun 
toimintaa ja tarvikekuluja. Opettajille ruvettiin maksamaan pientä korvausta 
opetuksesta koulun taloudellisen tilanteen sen sallittua. 

Oppilasmäärä laskee – mitä tehdä? – ja muita haasteita

Oppilasmäärä laski ensimmäisen vuoden jälkeen. Syksyllä 1980 koulussa oli 
19 oppilasta eli puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Seuraavana syksynä 
oppilaita oli enää 10.  

Syksyllä 1981 Montrealin suomalaisyhteisölle lähetettiin kirje, jossa sanot-
tiin mm. näin: ”Suomen Kielen Koulu aloitettiin yleisön pyynnöstä. Se on nyt 
kolmatta vuotta toiminnassa. Alussa oppilaita oli yli 40. Saimme avustukse-
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na tilat kirkolta, kirjoja Suomi-Seuralta Suomesta. Raha-avustuksia eri tar-
koituksiin olemme saaneet (...) monilta muilta. Olemme hankkineet kalustoa, 
kirjoja ja opetusmateriaalia. Kaksi kertaa on käyty Suomen kielen opettajien 
koulutusseminaareissa, Thunder Bayssa ja Timminsissä. Viime vuonna oppi-
laita oli 19. Opetuksestamme on tullut monipuolisempaa ja tehokkaampaa. 
Tänä vuonna oppilaita on 10 ja luokkia on 3. Oppilaat jakautuvat epätasaises-
ti eri luokille. Tulee kysyneeksi kuinka toimiva tällainen koulu on. (...) Pitem-
män päälle Suomen kielen koulu ei ole mielekäs näin pienenä. Pyydämme 
teitä jokaista miettimään tarvitaanko Montrealissa Suomen Kielen koulua.”

Vuonna 1982–83 koulun toiminta tyrehtyi osittain epämukavan lauantai-
ajan, osittain vetäjien omien työkiireiden vuoksi. Koulu kuitenkin järjestäytyi 
uudestaan seuraavana vuonna. Näihin aikoihin koulu alkoi tarjota myös ope-
tusta aikuisopiskelijoille arki-iltaisin. On ollut vuosia, jolloin opetusta on tar-
jottu vain aikuisille. Joka vuosi on kuitenkin ainakin aloitettu toiminta. Koulun 
perustamisesta alkaen toimintaa on ollut ylläpitämässä asialle omistautunut 
joukko Montrealin suomalaisia. Koulua on pyöritetty varsin vähin varoin. 

Oppilasmäärä koulussa on vaihdellut suuresti. Kahdeksankymmentäluvul-
la oppilaita saattoi olla vain muutamia tai ei yhtään. Marja Coady, opettajana 
vuodesta 1992, kertoo: ”Kun liityin Suomi-koulun toimintaan vuonna 1992, al-
koi koulun ’elvytys’, sillä koulun toiminta oli päässyt hiipumaan (ei tarpeeksi 
innokkaita osallistujia ja opettajapula). Tuon kauden alussa koulussa oli vain 
aikuisryhmä. Seuraava vaihe oli uuden lapsikouluryhmän alkaminen. Sen toi-
minta oli kuin kiertolaiskoululla: tunnit pidettiin vuorotellen perheiden koto-
na. Sitten alkoi kolmas vaihe, jolloin lapsia alkoi olla tarpeeksi ihan vakituisen 
koulun ja paikan ylläpitoon, ja viimeiset noin 15 vuotta on ollut tasaista, kou-
lussa on vuosittain noin 30 lasta, kun koko ikähaitari otetaan mukaan.”

2000-luvulla oppilasmäärä on hypännyt ylöspäin, ja oppilaita on ollut 20-
40. 2000-luvulla on herännyt kiinnostus synnynnäiseen kaksi- ja monikie-
lisyyteen, ja lapset tuodaan Suomi-kouluun entistä nuorempina. Koululle 
perustettiin vauvamuskari vuonna 2005 vanhempien toiveesta. Se vaikutti 
oppilasmäärän selvään nousuun, kun Montrealin suomalaisyhteisössä oli 
vauvabuumi. Lasten siirtyminen yläkouluun tarkoittaa toisaalta yleensä 
myös Suomi-koulusta luopumista. Luultavasti murrosikä ja oman koulun 
kasvava työtaakka vaikuttavat. 

Koulun perustamisaikaan haasteena oli suomen kielen oppimateriaalin 
saaminen Montrealiin. Sitä pyydettiin Suomesta Suomi-Seuran kautta, ja 
Kanadassa esim. suoraan Suomea Oppimaan 1 -kirjan tekijältä (kirjan tekijä: 
Maisa Martin, suomen kielen professori Lakehead University:ssä). Koska 
oppilaiden kielitaso vaihteli jopa saman ryhmän sisällä, esimerkiksi suomea 
jo osaavien ryhmässä oli ikähaitari 7–20 vuotta, oli vaikea löytää yhtä so-
pivaa materiaalia. Niinpä opetuksessa käytettiin useita kirjoja ja äänitteitä. 
Yli 13-vuotiaiden ryhmässä käytetty Finnish for Foreigners keskittyi opettajien 
mielestä liikaa kielioppiin ja liian vähän suullisiin harjoituksiin. Pääasiassa 
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opettajat suunnittelivat siis oppimateriaalinsa itse. 
Oppituntien aikana käsiteltiin suomen kieltä ikäryhmään sopivalla taval-

la. Esimerkiksi alle kouluikäisten suomea vasta opettelevien ryhmässä tois-
teltiin sanoja ja piirrettiin kuvia uusista sanoista. Vanhemmat oppilaat käyt-
tivät oppikirjoja. Suomen suurlähetystöstä Ottawasta saatiin kaksi Suomesta 
kertovaa filmiä, jotka näytettiin oppilaille kouluvuoden aikana. Koulun op-
pilaat esiintyivät suomalaisyhteisön joulujuhlassa, johon he olivat harjoitel-
leet runoja, satuja, esityksiä ja joululauluja. Koulun oppilaat esiintyivät myös 
suomalaisyhteisön äitienpäiväjuhlassa.

Koulu aloitti toimintansa Montrealin suomalaisella kirkkokodilla. Valtio 
tarjosi heti seuraavana keväänä paikallisen koulun tilojen käyttöä. Kun op-
pilaita eri luokissa oli vähän, tuntui kolkolta olla suuressa luokkahuoneessa. 
Koulu palasi kirkkokodille seuraavana lukuvuonna. Suomalainen seura-
kunta on tukenut Suomi-koulua alusta alkaen perimällä varsin kohtuullista 
vuokraa tilojen käytöstä.

Pysyviä ja opettamiselle omistautuneita opettajia

Suomi-koulun opettajat ovat yleensä omistautuneita asialleen ja jatkavat 
mielellään vuodesta toiseen. Yleensä uutta opettajaa on alettua hakea, kun 
entinen opettaja muuttaa pois tai kun perustetaan uusi ryhmä. Johtokunnan 
jäsenet ovat pitkälti olleet koulun aktiivihenkilöitä muutenkin, joko opetus- 
tai muissa tehtävissä. Alkuaikojen aktiivijäsenet pysyivät mukana johtokun-
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nassa 2000-luvun alkupuolelle asti. Esimerkiksi Ismo Makkonen toimi rahas-
tonhoitajana vuoteen 2006. Sittemmin rahaston- ja kirjastonhoitajat, niin kuin 
opettajatkin, on yleensä saatu oppilaiden vanhempien riveistä.

Koululla tehdään toimintasuunnitelma vuosittain, ja opettajat vastaavat 
opetuksensa suunnittelusta. Kaiken opetuksen lähtökohtana ovat opetetta-
van ryhmän lapset ja heidän kielitaitonsa. Pienessäkin iältään tasaisessa ryh-
mässä on suuria eroja kielitaidossa. 2000-luvulla on sentään ollut helpompaa 
saada käsiinsä suomi toisena kielenä -materiaalia suoraan Suomesta, jossa on 
ruvettu tuottamaan paljon materiaaleja maahanmuuttajille. Suomi-koulun 
oppilaat ovat suurimmaksi osaksi S2-oppilaita, joille varsinaiset äidinkielen 
oppimateriaalit ovat liian vaikeita.

1980–1990-luvuilla opettajat osallistuivat Kanadan Suomi-koulujen opet-
tajien seminaareihin. Montrealissa pidettiin myös Pohjois-Amerikan koil-
lisosien Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät v. 2010. Opetushallituk-
sen koulutuksiin koulusta on osallistuttu siitä lähtien, kun koulutuksia on 
järjestetty; yleensä osallistujina on yksi tai kaksi opettajaa vuodessa. Lisäksi 
koululla on ollut suomalaisen muskariopen vierailu ja joinakin vuosina van-
hempien kokouksia. Koulutuksesta on hyötyä varsinkin niille Suomi-kou-
lujen opettajille, joilla ei ole opettajan koulutusta. Koulutustilaisuudet myös 
kehittävät yhteishenkeä ja kannustavat jatkamaan opetustyössä.

Suomalaisjärjestöt yhteistyössä

Alueen muiden Suomi-koulujen kanssa ei säännöllistä yhteistyötä ole juuri 
ollut. Poikkeuksena ovat olleet yllämainitut Pohjois-Amerikan koillisosien 
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, jotka Montreal järjesti ja emän-
nöi. Vasta opettajaseminaareissa opettajat tutustuivat toisiinsa ja vaihtoivat 
opetusmateriaalia ja ideoita. Toukokuussa 2017 Montreal on jälleen Pohjois-
Amerikan Suomi-koulujen koulutuspäivien järjestäjänä. Osallistujia on tu-
lossa kymmenestä eri koulusta niin Kanadasta kuin Yhdysvalloistakin. 

Yhteistyötä on sen sijaan ollut Montrealin suomalaisjärjestöjen kanssa. 
Monena vuonna Suomi-koulu järjesti Montrealin suomalaisyhteisön joulu-
juhlaan ohjelmaa. Usean kerran Suomi-koulu on pitänyt omat joulujuhlansa, 
mutta vuonna 2016 pidettiin pitkästä aikaa yhteinen joulujuhla Suomi-kou-
lulle ja Montrealin suomalaisyhteisölle.

Suomi-koulun opettajat ja vanhemmat osallistuvat suomalaisen seura-
kunnan myyjäisiin. Montrealin suomalainen seurakunta on vuosien varrella 
tarjonnut yhteiset tilat eri suomalaisyhteisöille, myös Suomi-koululle. Kun 
seurakunta muutti pois Montrealin suomalaiselta kirkkokodilta uusiin tiloi-
hin vuonna 2015, Suomi-koulu huomioitiin muutossa ja koululle löytyi tiloja 
myös seurakunnan uudesta kodista, vaikka seurakunta ja koulu ovatkin toi-
sistaan täysin erillisiä.

Suomeen päin otettiin vuoden 2006 kirjastokampanjan puitteissa yhteyttä 
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suomalaisiin kustantajiin ja kirjastoihin, joilta saatiin lahjoituskirjoja. Kam-
panjan ansiosta Suomi-koulu sai kunnon kirjaston, jota käytetään nykyään 
ahkerasti. Koulun 25-vuotisjuhlaan saatiin sponsoreita Suomesta. Erilaiset 
yritykset (esim. Marimekko, Heureka jne.) ovat lahjoittaneet tuotteitaan tai 
ilmaislippuja arpajaispalkinnoiksi.

Pienellä porukalla suuria juttuja

Koulun vahvuuksia ovat kokeneet ja asialleen omistautuneet opettajat, yh-
teisöllisyys – hyvä ryhmähenki niin opettajien kuin vanhempienkin kesken – 
sekä suomalaisen seurakunnan tuki. Perheet tapaavat toisiaan myös koulun 
ulkopuolella. Tärkeä merkitys on kattavalla lasten- ja nuortenkirjastolla. 

Haasteena on saada oppilaat pysymään mukana mahdollisimman pit-
kään. Nykyään oppilaat lakkaavat käymästä Suomi-koulua varhaisteini-
iässä. Syitä on monia: omat koulukiireet ja harrastukset, joilta ei enää riitä 
aikaa Suomi-koululle lauantaiaamuisin. Koulun nykyisiä tiloja ei myöskään 
ole suunniteltu opetuskäyttöön.

Montrealin Suomi-koulu on pieni mutta pippurinen: Montrealin suoma-
laisyhteisön vanhetessa ja muiden järjestöjen kärsiessä jäsenpulasta on Suo-
mi-koulu edelleen voimissaan. Nuorempi polvi hakeutuu suomalaisseuraan 
nimenomaan koulun kautta, kun perheeseen syntyy vauva. Kaksikielisyy-
den merkitys ja arvostus ymmärretään vauvavaiheesta alkaen, ja tiedetään, 
että Suomi-koulu tukee kotona opittua. Tärkein piirre koulussa on yhteisölli-
syys – pienellä porukalla tehdään suuria juttuja. Suomi-koulua ei olisi ilman 
vanhempia, jotka tuovat lapsensa Suomi-kouluun. Koulua ei myöskään olisi 
ilman opettajia, jotka vuodesta toiseen pitävät huolen siitä, että myös Mont-
realissa on mahdollista opiskella suomea. Suomi-koulu on opettajille sydä-
men asia, mutta sitä ei oteta liian vakavasti. Koulussa pitää olla hauskaa, ja 
niin lasten kuin vanhempienkin pitää haluta tulla sinne. 

Suurimpia muutoksia koulun toiminnassa on ollut vauvamuskarin aloit-
taminen. Oppilasmäärä lähti kasvuun, kun vauvat otettiin mukaan toimin-
taan. Ryhmäjako on ollut toinen merkittävä muutos: oppilasmäärän kasvaes-
sa on voitu jakaa lapset sopivan kokoisiin ja tasoltaan tasaisempiin ryhmiin 
Kolmantena tärkeänä tekijänä on ollut laaja lasten- ja nuortenkirjasto, josta 
löytyy suomenkielistä tuotantoa, kirjoja ja äänitteitä, moneen makuun. Kir-
jaston myötä Suomi-koulu tukee suomen kielen opettelua myös kotioloissa. 
Oppilaat osaavat nykyään varsin hyvin suomea jo pienestä pitäen. Montrealin 
Suomi-koulun Sanomat -lehteäkin tehtiin. 

Tulevaisuudessa suomalaisyhteisö tuskin kasvaa kovin paljon. Nuoret 
opiskelijat saattavat kuitenkin jäädä löydettyään paikallisen puolison. Yli-
opistokaupunkina Montreal myös houkuttelee suomalaisia tutkijoita väliai-
kaisesti kaupunkiin, ja monella on perhe mukanaan. Suomen kieltä käytetään 
yhä enemmän myös kaksi- ja monikielisissä perheissä. Suomen kieli koetaan 
sekä eksoottiseksi että toisaalta hyödylliseksi lisäksi kielitaitoa.
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Tiedossa olevat 1980-luvulla perustettujen koulujen perustamisvuodet

1980 Edinburghin Suomi-koulu          Iso-Britannia
 Stuttgartin suomalainen kielikoulu  Saksa
 Ruhrin alueen suomalainen kielikoulu   Saksa
1981 Augsburgin Suomi-koulu Pöllölä  Saksa
 Canberran Suomi-koulu    Australia
 Nairobin Suomi-koulu     Kenia
 Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu  Alankomaat
 Porcupine Finnish Language School   Kanada
1982 Edmontonin Suomen Kielen Koulu   Kanada
 Lyypekin suomalainen kielikoulu   Saksa
 Rhein-Neckarin suomalainen kielikoulu   Saksa
 Zürichin Suomi-koulu    Sveitsi
 Madridin Suomi-koulu    Espanja
 Kööpenhaminan Suomi-koulu    Tanska
 Singaporen suomalainen täydentävä koulu Singapore
 San Franciscon lahden Suomi-koulu   Yhdysvallat
 Suomen kielen iltakoulu Washingtonissa  Yhdysvallat
 Portlandin Suomi-koulu    Yhdysvallat
1983 Bernin Suomi-koulu    Sveitsi
 Rodoksen Suomi-koulu     Kreikka
 Sydneyn Suomi-koulu    Australia
 Ottawan Suomalainen Koulu OSKU   Kanada
1984 Karlsruhen suomalainen kielikoulu    Saksa
 Luxemburgin Suomi-koulu   Luxemburg
 St Albansin Suomi-koulu   Iso-Britanna
 Piilaakson Suomi-koulu 
 (aik. Santa Claran laakson Suomi-koulu)  Yhdysvallat
1985 Kielin Suomi-koulu    Saksa
 Mallorcan Suomi-koulu     Espanja
1986 Sault Finnish School –  Soon Suomi-Koulu  Kanada
 Dortmund-Iserlohnin Suomi-koulu  Saksa
 Rooman Suomi-koulu    Italia
 Strasbourgin Suomi-koulu    Ranska
1987 Lausannen Suomi-koulu    Sveitsi 
 Baselin Suomi-koulu    Sveitsi
 Aachenin suomalainen kielikoulu   Saksa
 Finn Fun School of Vancouver   Kanada
1988 Geneven Suomi-koulu    Sveitsi
 Oxfordin suomalainen lauantaikoulu  Iso-Britannia
 Croydonin Suomi-koulu (aik. Purleyn)  Iso-Britannia
 Aurinkorannikon Suomi-koulu    Espanja
1989 Istanbulin Suomi-koulu     Turkki
 Jerusalemin Suomi-koulu   Israel
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1980-luku 

Suomi-kouluja viiteen maanosaan
Opettajien koulutustilaisuudet ja maailmankonferenssit 
1985 ja 1989 (–1999) 

Maissa, joissa oli jo useita Suomi-kouluja, oli ryhdytty järjestämään alueellisia 
opettajien koulutustilaisuuksia. Niihin oli saatu tukea opetusministeriöstä. 
Merkittävä muutos Suomi-koulujen keskinäisissä yhteyksissä olivat opetta-
jien toivomuksesta alkunsa saaneet opettajien maailmankonferenssit (Suo-
mi-koulun opettajien neuvottelupäivät). Nyt opettajat ja muut toimihenkilöt 
saivat yhteyksiä toisiinsa, pääsivät keskustelemaan ja käsittelemään yhteisiä 
kysymyksiä. Opetusministeriö antoi konferenssien järjestelyvastuun Suomi-
Seuralle. Seura järjestikin kaikki viisi konferenssia, joista kaksi ensimmäistä 
olivat Suomi-koulut hyvin tunteneen Auli Talven vastuulla. Ensimmäinen 
konferenssi pidettiin Hanasaaressa Helsingissä vuonna 1985, toinen vuonna 
1989. 1990-luvulla järjestettiin vielä kolme konferenssia, 1992, 1995 ja 1999.

Maila Eichhorn kuvaa konferenssien olleen tärkeitä Suomi-kouluille ja maa-
ilmanlaajuiselle Suomi-kouluverkostolle mm. siksi, että opettajien kouluttami-
sen ja yhteyksien syntymisen lisäksi koulut saivat näkyvyyttä Suomessa. Kou-
luja esiteltiin tiedotusvälineissä, ja ne murtautuivat suomalaiseen tietoisuuteen 
niin ruohonjuuritasolla kuin järjestöissä ja valtionhallinnon eri tasoilla.

Suomalainen siirtolaisuus eri maanosissa ja uudet koulut

1980-luku merkitsi Suomi-koulutyön nopeaa laajentumista. Yli 40 koulua 
aloitti toimintansa. Euroopassa Suomi-koulujen perustaminen jatkui ripeäs-
ti; sinne perustettiin yli puolet uusista kouluista. Saksaan perustettiin ainakin 
yhdeksän uutta koulua. Kouluja perustettiin Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. 
Sveitsiin syntyi myös nopeasti koulujen verkosto. Uusina eurooppalaisina 
maina Suomi-kouluyhteisöön tulivat Alankomaat, Espanja, Tanska, Kreikka, 
Luxemburg ja Italia. 

Pohjois-Amerikassa koulujen perustaminen jatkui Kanadassa, ja Yhdys-
valloissa aloittivat ensimmäiset koulut New Yorkin jälkeen. Kanadassa ta-
pahtui nyt pitkän hiljaiselon jälkeen nopeaa kehitystä; siellä 70-luvun lopus-
sa perustetun Montrealin lisäksi syntyi useita uusia kouluja. 

Uusina maanosina tulivat nyt mukaan Australia, Afrikka – koulu Keni-
aan – ja Aasia – koulut Singaporeen, Turkkiin ja Israeliin. Suomi-koulut oli-
vat valloittaneet maailman Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta, mutta siellä-
kin tultiin mukaan heti 1990, kun Chileen perustettiin koulu. 
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Eurooppa

Saksa 

Saksassa opettajat järjestivät yhteistä toimintaa 1970-luvun lopussa ja 1980-lu-
vulla monin eri tavoin. SKTK:n pääsihteeri Risto Marttunen järjesti Saksan 
ensimmäiset koulutuspäivät vuonna 1979. Osallistujia oli jo 26, opettajia ja 
johtokuntien jäseniä. Päiviä on tämän jälkeen järjestetty vuosittain lähes 40 
vuoden ajan. Päivät ovat kasvaneet niin suuriksi, että ne järjestetään opetta-
jille ja johtokunnan jäsenille erikseen.

Hampurin vuoden 1987 koulutuspäivillä päätettiin perustaa koulujen pe-
dagogista työtä ohjaamaan Pedagoginen neuvosto, johon koulujen eri-ikäis-
ten ryhmien edustajia valittiin mm. suunnittelemaan koulutusta, ohjaamaan 
ja tukemaan kouluja. 

Vuodesta 1980 on oppilaille järjestetty pääsiäisen opintomatkoja Suomeen. 
Kouluilla oli yhteisiä julkaisuja, kuten vuorotellen eri koulujen toimittama MOI-
lehti ja verkkolehti Salmiakkisanomat. Paljon muutakin yhteistä toimintaa on jär-
jestetty, esimerkiksi leirejä, kirjoitus- ja piirustuskilpailuja, urheilutapahtumia. 

1980-luvun aloittivat Stuttgartin suomalainen kielikoulu, Ruhrin alueen 
suomalainen kielikoulu ja Augsburgin Suomi-koulu Pöllölä. Stuttgartis-
sa on tällä hetkellä 20–30 oppilasta neljässä ryhmässä, joista yksi on isoille, 
10–15-vuotiaille koululaisille. Augsburgin pienessä Pöllölässä kokoonnutaan 
kaksi kertaa kuussa. 

Lyypekin suomalainen kielikoulu aloitti vuonna 1982. Lyypekin koulun 
kolme ryhmää, parikymmentä oppilasta, kokoontuvat kerran kuukaudessa. 
Rhein-Neckarin suomalainen kielikoulu ja Karlsruhen suomalainen kie-
likoulu perustettiin 1984. Rhein-Neckarissa ei tällä hetkellä ole toimintaa, 
Karlsruhessa on pieniä oppilaita. 

1985 oli vuorossa Kielin Suomi-koulu, nykyisin melko pieni, mutta aktii-
vinen koulu, jossa on 3–9 vuotiaille oppilaille kaksi ryhmää. Koulu on mm. 
järjestänyt viikonloppuleirin, siellä on vieraillut näytelmäryhmä ja monenlai-
sia juhlia on järjestetty. Kielin koulun historiasta voi lukea lisää sivulta 162. 
Bremenissä oli Suomi-koulu ja 1980-luvun puolivälissä, mutta se perustettiin 
uudelleen 2007. Vuonna 1986 perustettiin Dortmund-Iserlohnin (aikaisem-
min Iserlohn-Hagen) Suomi-koulu, jossa on nykyisin ryhmät pienille ja kou-
luikäisille. Aachenin suomalainen kielikoulu ehti mukaan 1987. Aachenissa 
Orava- ja Ilves-ryhmiin ovat tervetulleita myös oppilaat koulun lähiseuduilta 
Belgiasta ja Hollannista. 

Suomi-koulutoimintaa on Saksan suomalaisten seurakuntien Rengas-leh-
den mukaan 1980-luvulla ollut myös Bochumissa ja Freiburgissa, joissa kou-
lut olivat toiminnassa vielä vuonna 1999; Hildesheimissa, Mannheimissa ja 
Pforzheimissa (vielä 1999). Vuosikymmenen lopussa Saksassa toimi jo yli 20 
Suomi-koulua. 
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Sveitsi

Sveitsiin suuntautunutta siirtolaisuutta kuvaa Saksan tapaan käynnistymi-
nen varsinaisesti 1960-luvun lopulla, jolloin sinne lähti nopeaan tahtiin sak-
san kielestä ja saksankielisestä kulttuurista kiinnostuneita nuoria, etupäässä 
naisia. Monet heistä olivat terveydenhoitoalan ammattilaisia tai opiskelijoi-
ta; Sveitsissä oli alalla henkilöstöpulaa. Au paireja oli Sveitsiin lähtijöissäkin 
runsaasti. Myöhemmin, 2000-luvulla, monet suomalaiset menivät suoraan 
töihin suuriin yrityksiin, joista monet olivat suomalaisia.

Sveitsissä toimivista yhdistyksistä Sveitsin Suomen-ystävien yhdistys, 
SVFF (Schweizerische Vereinung der Freunde Finnlands) oli perustettu sveit-
siläisten Suomen-ystävien yhdyssiteeksi, mutta suomalaissiirtolaisten mää-
rän lisääntyessä myös monet suomalaiset liittyivät seuraan ja toimivat sen 
paikallisyhdistyksissä. SVFF on alusta saakka tukenut yleensä Suomi-kouluja 
myös taloudellisesti. Tärkeä toimintamuoto seuralla oli alkuvaiheessa halpo-
jen matkojen järjestäminen Suomeen, aivan kuten Finn-Guildilla Lontoossa. 
Suomalaisella kirkollisella työllä ei Sveitsissä ollut samanlaista jalansijaa kuin 
Saksassa, mutta paikallisesti on ollut yhteistyötä Suomi-koulujen kanssa.

Sveitsin Suomi-kouluja on vuodesta 1996 lähtien hyväksytty joidenkin 
kantonien – joilla on oma opetushallinto – vierasta äidinkieltä opettaviksi 
kouluiksi. Nämä Suomi-koulut saavat antaa oppilailleen suomen kielen ar-
vosanan alueen sveitsiläisen koulun todistukseen.    

Ensimmäinen Suomi-koulu Sveitsissä oli vuonna 1982 perustettu Zürichin 
Suomi-koulu, joka on edelleen maan suurin ja suurimpia maailmassa. Kou-
lusta voi lukea sivulta 134. Pian Zürichin jälkeen, vuonna 1983, aloitti Bernin 
Suomi-koulu, jonka historiaa kuvataan sivulta 137. Vuosikymmenen lopulla 
mukaan liittyivät Lausannen Suomi-koulu 1987, jonka tarina alkaa sivulta 
163, ja Baselin Suomi-koulu 1988, jonka historiaan voi tutustua sivulta 174. 
Geneven Suomi-koulu perustettiin 1988, ja sen reilut 30 oppilasta toimivat 
viidessä ryhmässä. 

Iso-Britannia

Ison-Britannian koulujen ensimmäisiä yhteisiä tapaamisia järjestettiin vuosi-
na 1980 ja 1983 Lontoossa. Näissä tapaamisissa koulut saivat ohjeita ja neu-
voja perustamisessa ja oppimateriaalikysymyksissä. Niitä jatkettiin muuta-
man vuoden välein eri kaupungeissa.

Skotlanti-Suomi-Seura, Scottish Finnish Society, perustettiin 1970-luvun 
puolivälissä Edinburghiin yhdistämään Skotlannin melko harvalukuisia ja 
hajallaan asuvia suomalaisia. Melko pian, vuonna 1980, aloitti toimintansa 
Edinburghin Suomi-koulu. Koulu kokosi yhteen lapsia hyvin laajalta alu-
eelta pitkään ennen Glasgow’n koulun perustamista. Skotlannin suomalai-
sista osa oli opiskelijoita ja osa töissä, joskus vain lyhyen aikaa. Koululla toi-
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mi myös kirjasto yhteistyössä seuran kanssa. Nykyisin koulussa opiskelee 
parikymmentä oppilasta.  

Isossa-Britanniassa Kirkon Kilta toimi edelleen yhdyssiteenä ja tukijana 
perustettaville uusille kouluille, vaikka ne toimivatkin itsenäisesti. Kouluja 
alkoi syntyä lisää. Lontoon Suomi-kouluun oli lähiseuduilta varsin hankalat 
liikenneyhteydet, ja St Albansiin perustettiinkin oma koulu 1984, nykyisin 
yksi suurimmista Brittein saarilla. St Albansin Suomi-koulun tarina alkaa 
sivulta 148.

Oxfordin suomalainen lauantaikoulu, Finnish Saturday School in Oxford,    
aloitti vuonna 1988, samoin Croydonin Suomi-koulu (aikaisemmin Purleyn 
Suomi-koulu), joka kuvaa itseään pieneksi ja lämminhenkiseksi. Koulussa on 
nykyisin kolme ryhmää ja aikuisten luokka, ja kahvila toimii koulupäivinä. 

Ranska

Ranskaan perustettiin Pariisin koulun lisäksi 1980-luvulla vielä vuonna 1986 
aloittanut Strasbourgin Suomi-koulu. Sillä on edelleen toimintaa noin 30 
oppilaalleen. 

Espanja

Espanjan Aurinkorannikolle alkoi 1960-luvulla muodostua pysyvää suoma-
laisasutusta erityisesti talvikaudeksi. Espanjassa asuu suomalaisia yrittäjiä 
ja työntekijöitä eläkeläisväestön lisäksi. Monissa suomalaisyhteisöissä on 
paljon suomenkielisiä palveluja ja yhdistyksiä. Myös suomalaista kirkollista 
toimintaa on maassa paljon. Aurinkorannikolla Fuengirolassa toimii suoma-
laista perusopetusta antava koulu. Madridissa on mm. Suomen Madridin-
instituutti ja Suomi-Seura. Ensimmäisissä Suomi-kouluissa olivat mukana 
useimmiten kaksikielisten perheiden suomalaiset äidit ja heidän lapsensa, 
mutta yhä enemmän oppilaat ovat nykyisin suomenkielisistä perheistä, jois-
sa vanhemmat ovat eri yritysten palveluksessa. Espanjassa toimii myös skan-
dinaavisia perusopetusta antavia kouluja. 

Vuonna 1982 perustivat Suomi-koulutoiminnasta kiinnostuneet vanhem-
mat Madridin Suomi-koulun. Koulun historiasta kerrotaan, että se kokoon-
tui Madridin ruotsinkielisen peruskoulun ja lukion tiloissa alusta saakka. 
Oppilasmäärä oli alkuun pieni, mutta kasvoi vähitellen hyvin toimineen yh-
teisön sisäisen informaation kautta. Valtionavustusta koulu on saanut perus-
tamisestaan lähtien. Opettajaksi saatiin peruskoulunopettaja Hilkka Harrela, 
ja häntä sijaisti myös Madridin Autonomisen yliopiston suomen kielen lehto-
ri. Nokia on tukenut koulun toimintaa. Oppilasmäärä on vaihdellut suuresti 
vuosien varrella, mutta on nykyisin noin 30. 

Mallorcalla aloitti Mallorcan Suomi-koulu vuonna 1985. Koulun kahdes-
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sa ryhmässä toimii lauantaisin toistakymmentä oppilasta. 
Aurinkorannikon Suomi-koulu Fuengirolassa liittyi espanjalaisten Suo-

mi-koulujen joukkoon vuonna 1988. Koulun internetsivujen mukaan ny-
kyisin opetusta toteutetaan mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin 
oppilaat jaetaan joka kerta kahteen tai kolmeen pienryhmään. Ryhmien ko-
koonpanot vaihtelevat viikoittain siten, että eri-ikäiset lapset ovat sekaisin 
keskenään. Jokainen pienryhmä kiertää kullakin Suomi-koulukerralla eri 
toimintapisteessä, jotka toimivat eri tiloissa. Yhdessä toimintapisteessä käy-
dään asioita läpi konkreettisen toiminnan kautta yhdessä leikkien, liikkuen ja 
laulaen. Toisessa tilassa harjoitetaan kädentaitoja ja askarrellaan. Kolmannes-
sa toimintapisteessä käsitellään ajankohtaisia asioita keskustelun, tarinoin-
nin ja pelien kautta.

Alankomaat

Alankomaissa, vanhassa Suomen kauppakumppanimaassa toimi jo 1800-lu-
vulla Merimieslähetysseura, ja Rotterdamiin perustettiin ennen toista maa-
ilmansotaa merimieskirkko, joka toimi vahvana suomalaisia yhdistävänä 
yhteisönä. Muuten suomalaisia siirtolaisia oli vähän ennen 1970-lukua. Eri-
tyisesti 1980-luvulla maahan muutti paljon suomalaisia naisia.  Rotterdamin 
Suomalaisen Lauantaikoulun perustamiselle vuonna 1981 antoi vahvan sy-
säyksen Hannele Branch, joka kävi luennoimassa kaksikielisyydestä ja Suo-
mi-koulutoiminnasta. Tarkemmin Rotterdamin koulusta kerrotaan sivulta 
129.

Tanska

Tanska ei ole ollut suuri suomalaisten siirtolaisten kohdemaa, mutta toisen 
maailmansodan aikana sinne lähetettiin noin 4000 sotalasta, joista suurin osa 
palasi vähitellen takaisin Suomeen. Tanskan suomalaisia on työskennellyt 
terveydenhoitoalalla, eri yritysten palveluksessa ja yrittäjinä. Ensimmäisenä 
Pohjoismaihin perustettu Suomi-koulu aloitti toimintansa Kööpenhaminassa 
vuonna 1982. Kööpenhaminan Suomi-koulun oppilaiden asuinkunnat ovat 
myöntäneet äidinkielen opetukseen tarkoitettua tukea. Sirkku Lange toimi 
pitkään Kööpenhaminan koulun opettajana. Nykyisin koulu on melko pieni. 

Kreikka

Valtaosa Kreikankin suomalaisista on ollut naisia. Enimmäkseen suomalaiset 
ovat asettuneet ja perustaneet perheen Ateenaan ja Rodokselle sekä muille 
saarille. Suomi-koulut ovat olleet tärkeä sosiaalinen verkosto yhdessä kir-
kon ja paikallisten Suomi-Seurojen kanssa. Ateenaan perustettiin Suomen 
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Ateenan-instituutti vuonna 1984; se kehittää Kreikan-tutkimusta ja järjestää 
luentoja ja tapahtumia. 

Rodoksen Suomi-koulu perustettiin vuonna 1983 ensimmäisenä Kreikas-
sa. Koulun tarina kerrotaan sivulta 139.

Luxemburg

Vuonna 1984 perustettu Luxemburgin Suomi-koulu toimii kolmessa ryhmäs-
sä noin kolmenkymmenen oppilaan kanssa. Maa on pieni, joten Suomi-kou-
luun tullaan lisäksi Ranskasta, Saksasta ja Belgiasta. Koulun internetsivuil-
la kerrotaan, että Suomi-kouluun tullaan tapaamaan toisia suomalaislapsia 
ja suomalaisperheitä, viettämään yhdessä perinteisiä suomalaisia juhlia ja 
merkkipäiviä. 

Italia

Italiaan on suomalaisilla taiteilijoilla, tutkijoilla ja opiskelijoilla ja kirkollisilla 
toimijoilla ollut vahvat yhteydet jo vuosisatojen ajan. Suomen Rooman-insti-
tuutti Villa Lantessa on toiminut 1950-luvun puolestavälistä lähtien. Kuiten-
kin laajempi siirtolaisuus alkoi Italiaankin 1960-luvulla, ja varsinainen jär-
jestötoiminta alkoi 1970-luvun lopulla, jolloin ryhdyttiin perustamaan mm. 
alueellisia Suomi-Seuroja. Vuonna 1986 perustettiin Rooman Suomi-koulu, 
joka toimi tiettävästi pitkään Italian ainoana Suomi-kouluna. Nykyisin kou-
lussa on noin 30 oppilasta. 

Pohjois-Amerikka

Kanada

Toronton koulu, kuten muutkin Kanadan ensimmäiset Suomi-koulut, toimi 
suomalaisyhteisön voimin pari ensimmäistä vuosikymmentä, mutta sen jäl-
keen Kanadan koulujen työhön vaikutti hyvin voimakkaasti Kanadan liit-
tohallituksen monikulttuuriohjelma (Multicultural Enrichment Program), joka 
toimi vuoteen 1990 saakka. Opetukseen saatiin tätä kautta tilat, määräraha 
koulutarvikkeisiin ja opettajan palkka. 

Ontarion maakunnan perinnekieliohjelma (Heritage Education) tarjosi pe-
ruskouluikäisille (4–14-vuotiaille) ns. perinnekielen ja kulttuurin opetusta 25 
oppilaan ryhmissä ja Kansainvälisten kielten ohjelma (International Languages 
Program) oppikoululaisille (14–18 vuotiaille) yleensä 28 oppilaan ryhmissä 
valinnaisaineena 90 vuositunnin kursseja (credit-kurssit), joista annettiin 
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arvosana. Suomen opetusministeriö tuki myös opetusta, jolloin esimerkik-
si ryhmiä pystyttiin pienentämään. Toronton koulu oli toiminut ohjelmassa 
vuodesta 1984, mutta se päätti kuitenkin jättää ohjelman vuonna 2002, koska 
pienenä kieliryhmänä suomalaiset eivät soveltuneet ohjelman vaatimuksiin. 
Tukea saadakseen ryhmiin olisi vaadittu vähintään 23 oppilasta opettajaa 
kohden, ja pienessä Suomi-koulussa ikäjakauman ja kielitaitotasojen erot oli-
sivat tehneet tällaisissa ryhmissä toimimisen mahdottomaksi.

Useat Suomi-koulut tarjosivat opetusta myös aikuisille. ”Koulun ai-
kuisopiskelijat muodostavat yleensä värikkään skaalan: sukujuuriaan etsiviä 
suomalaisten jälkeläisiä, suomalaisen puolison kulttuuritaustaa arvostavia 
’sydänsiirtolaisia’, kauppayhteyksiä Suomeen hoitavia liikemiehiä, Suomeen 
opiskelu- tai työpaikkaan valmentautuvia Suomen ystäviä jne.”, kirjoittaa 
Anneli Ylänkö Toronton koulun aikuisluokista. Suomen kieltä pystyi opis-
kelemaan myös useassa yliopistossa. Lakeheadin yliopistoon Thunder Bays-
sa perustettiin suomen kielen lehtoraatti ensimmäisenä Kanadassa vuonna 
1973. Yliopistossa on ollut myös ns. Suomi-professoreita. Lakeheadin yli-
opistossa järjestettiin myös opettajien koulutusta silloisen professori Maisa 
Martinin aloitteesta. Opettajien koulutuspäiviä järjestettiin eri kaupungeissa, 
ensin Thunder Bayssa 1980, sitten Porcupinessa 1981 ja Torontossa 1982, sen 
jälkeen lähes vuosittain. 

Kanadan koulujen opettajat järjestäytyivät varhain. Ottawan koulutus-
päivillä 1984 päätettiin perustaa Kanadan Suomen Kielen Opettajien Liitto, 
jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Anneli Ylänkö. Liitto julkaisi eri-
laisia materiaaleja, kuten opettajien käsikirjan Laulaen ja loruillen suomea op-
pimaan. Kirjan kirjoitti Anneli Ylänkö, joka laati myös Suomi perinnekielenä 
-opetussuunnitelman 1989 ja muita opettajan ohjekirjoja sekä credit-kurssien 
opetussuunnitelmia. 

Koulut julkaisivat myös omia lehtiä. Vanhin niistä on Toronton Kouluviesti, 
joka ilmestyi kaksi kertaa vuodessa vuodesta 1991 lähtien. Montrealin Suomi-
koulun Sanomat ilmestyi jonkin aikaa nettilehtenä. 

1980-luvulla Kanadan koulujen perustaminen jatkui vilkkaana. Jo 1979 oli 
perustettu Montrealin Suomen Kielen Koulu. 

Porcupinen Suomen Kielen Koulu aloitti toimintansa vuonna 1981 kulta-
alueeksi kutsutussa Timminsin kaupungissa. Koulusta kertovassa artikkelis-
sa kuvataan, kuinka jo vuonna 1906 kaksi suomalaista miestä perusti entisille 
”intiaanien metsästysmaille” pienen kultakaivoksen. Tämän jälkeen alueelle 
syntyi kaivos toisensa jälkeen, ja jopa tuhansia suomalaisia perheitä muutti 
sinne. Ontarion kieliohjelma oli myös täällä merkittävä tuki suomen kielen 
opetukselle, mutta suomalainen yhteisö oli monin tavoin aktiivinen sekä ai-
kuisten että lasten opetuksen edellytysten turvaamiseksi. Innostuneet opet-
tajat ja sitkeät johtokunnan jäsenet ja apuopettajat järjestivät mm. Kanadan 
Suomen Kielen Opettajien vuotuisen seminaarin useita kertoja, näytelmätoi-
mintaa ja juhlia. Koulu toimi tiettävästi vielä vuonna 1999, mutta toiminta on 
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kuitenkin nykyisin lakannut. 
Suomen kielen opetusta on järjestetty myös Edmontonissa, joskin enim-

mäkseen aikuisille. Alueelle perustettiin Suomi-koulu vuonna 1982, mutta 
se ei enää toimi. Perinnöksi on kuitenkin jäänyt nykyisinkin kaupungin suo-
malaisen yhdistyksen toimintaa lapsille. Myös Victoriassa ja Barriessa sekä 
Calgaryssa on ollut Suomi-koulutoimintaa, jälkimmäisessä ilmeisesti vielä 
2010.  Hearstissa on opetettu enimmäkseen aikuisia. 1990-luvun puolivälissä 
oppilaiden kotona puhuttu kieli oli suomi noin puolella oppilaista, mutta 
oli myös kouluja, joissa ei ollut yhtään suomea kotona puhuvaa oppilasta, 
esimerkiksi juuri Porcupine. 

Ottawan Suomalainen Koulu OSKU perustettiin vuonna 1983. Koulua pe-
rustettaessa oli mukana sekä ottawalaisia toisen ja kolmannen polven suoma-
laisia että Suomessa syntyneitä henkilöitä. Monet aikuiset halusivat itse opis-
kella aikuisluokilla, ja lapset aloittivat samalla Suomi-koulussa. Koulu yhdisti 
näin koko suomalaista yhteisöä, joka 1995 koostui noin 50 perheestä. Koulu 
toimii edelleen; sen oppilasmäärä oli vuoden 2016 syksyllä hiukan alle 20.  

Sault Finnish School – Soon Suomi-koulu aloitti toimintansa vuonna 
1986 Sault Ste. Mariessa. Suoma-lehdessä vuodelta 1995 kerrotaan Soon Suo-
mi-koulusta, että alueella on ollut suomenkielistä toimintaa jo 1800-luvun 
lopulta saakka. ”Jo vuosisadan ajan on suomalainen järjestötoiminta ollut 
vilkasta Sault Ste. Mariessa. Sanotaankin, että kun kaksi suomalaista tapaa, 
silloin keskustellaan jonkun kerhon tai järjestön perustamisesta, ja kun kol-
mas henkilö yhtyy keskusteluun, silloin tehdään jo päätös aloittamisesta.”

Sault Ste. Marieen, Soohon, suomalaisia houkuttelivat kanava- ja ratatyöt. 
Pian suomalainen pyhäkoulu aloitti toiminnan, ja raittiusseurankin juuret 
ovat vuodelta 1893. Juuri raittiusseurat ja kirkko olivat usein aktiivisia jär-
jestämään lapsille erilaista toimintaa. 1905 perustetun Pyhän Marian luteri-
laisen seurakunnan toimintaan kuului pyhäkoulu ja ”suomen kielen koulu”, 
kuvaillaan Suoma-lehden artikkelissa. 

Soossa toimi suomen kielen koulu epävirallisena ”useita vuosikymme-
niä”, mutta virallisesti koulu perustettiin vuonna 1986. Opettaja Tuula Laari 
oli aloitteentekijä, ja monet perustajajäsenet olivat mukana kymmenen vuot-
ta myöhemmin. Koulun toiminnan kehittymiseen Soossa vaikutti myös se, 
että koululautakunta antoi tilat ja maksoi yhden opettajan palkan 20 oppi-
lasta kohden. Muista kolmen luokan opettaja- ja toimintakuluista koulu vas-
tasi itse. Kouluun koottiin koko yhteisön käytettäväksi laajahko kirjasto, ja 
muuta toimintaa olivat esimerkiksi retket, hiihtäminen ja muu talviurheilu 
ja kesäleirit. Kuoro kävi esiintymässä monissa juhlissa. Soon Suomi-koulu 
toimii edelleen varsin suurena. Syksyllä 2016 siellä opiskeli 44 oppilasta.

FinnFun School of Vancouver  on myös viettänyt railakkaasti 30-vuotis-
juhlaansa vuonna 2017; se perustettiin vuonna 1987. Koulussa on suomen 
kielen opetusta sekä lapsille että aikuisille. 
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Yhdysvallat

1980-luvulla myös Yhdysvalloissa ryhdyttiin taas perustamaan Suomi-kouluja. 
Suoma 1996 -lehdessä Jenkkilän Maikat kuvaavat koulujen alkuvaiheita. 

Ensimmäinen näistä, San Franciscon lahden Suomi-koulu, sai alkunsa ta-
valliseen tapaan suomalaisten äitien ja lasten yhteisestä kahvittelusta syk-
syllä 1982 Berkeleyn vanhassa suomalaiskeskuksessa. Aikuisopetusta Berke-
leyssä oli ollut jo 1970-luvulta. Koulu aloitti leikkiryhmällä, mutta toiminta 
laajeni lähes 50 oppilaan kokoiseksi kouluksi. Oma ryhmä oli ”ummikoille”, 
ja sivukoulukin toimi Sonomassa. 

Toinen vuonna 1982 perustettu koulu oli Suomen kielen iltakoulu Washing-
ton DC:ssa. Koulun oppilaita kuvattiin ns. matkalaukkulapsiksi, jotka tulivat 
eri puolilta maailmaa. Vanhemmat olivat työssä määräajan ja palasivat sit-
ten Suomeen tai muuttivat johonkin toiseen maahan. Lasten päiväkoulutkin 
olivat hyvin moninaisia: amerikkalainen public school tai yksityiskoulu, kan-
sainvälinen koulu, ranskalainen tai saksalainen koulu. Yhdistävänä tekijänä 
oli suomen kieli ja suomalainen kulttuuri. Suomen kielen iltakoulu tarjoaa 
nykyisin suomen kielen ja kieliopin opetusta kouluikäisille lapsille Washing-
ton DC:n alueella. Koulun internetsivuilla kerrotaan, että opetus on nykyään 
tarkoitettu lähinnä koululaisille, joilla on jo hyvä suomen kielen taito ja jotka 
aikovat palata suomalaiseen kouluun. Opetus seuraa pääsääntöisesti Suo-
men äidinkielen opetussuunnitelmaa. Opettajana toimii äidinkielen opettaja, 
FM Seija Lehelä-Johnson. Suomen kielen iltakoulun tunnit pidetään koulu-
vuoden aikana maanantai-iltaisin Suomen suurlähetystön tiloissa. Koulussa 
on nykyään toistakymmentä oppilasta.

Portlandissa kokoontui joukko suomalaisia äitejä eli ”suomettaret” pikku-
jouluun 1982, ja he päättivät, että lapset tarvitsevat Suomi-koulun. Etsittiin 
opettaja – ja koulu käynnistettiin. Portlandin Suomi-koulussa on nykyisin pa-
rikymmentä oppilasta.

Vuonna 1984 perustettiin Santa Claran Suomi-koulu, Suomi-koulu of 
Santa Clara County. Koulu toimi, kuten muutkin tuon ajan yhdysvaltalaiset 
koulut, melko pienen oppilasjoukon kanssa suomalaisten äitien ylläpitämä-
nä. Toistakymmentä vuotta myöhemmin koulusta kasvoi toisenlainen tarina 
– Piilaakson Suomi-koulu, SV-Suomi-koulu (Silicon Valley), josta on tullut 
yksi suurimmista kouluista Nokian kasvun myötä. Tämän koulun kiinnosta-
va tarina alkaa sivulta 155.

Australia

Meren ja kullan sanotaan houkutelleen ensimmäiset suomalaiset Australi-
aan. Suomalaista asutusta syntyi maahan 1800-luvun lopulta alkaen. Työtä 
löytyi sisämaan kaivoksista ja pohjoisen sokeriviljelmiltä. Matkalippu oli 

1980-luku



126

kuitenkin kallis, ja suomalaista siirtolaisuutta oli vähän. Vähitellen väkeä 
kuitenkin lähti erityisesti Pohjanmaalta Australiaan töihin, kunnes siirto-
laisten maahanpääsyä ryhdyttiin rajoittamaan 1930-luvulla. Seuraava siir-
tolaispiikki nähtiin 1950-luvun lopulla, jolloin Australia ryhtyi hankkimaan 
maahan siirtolaisia ja avustamaan muuttoa. Noin 5000 siirtolaista saapui 
Suomesta muutaman vuoden aikana. Sama toistui 1960-luvun lopussa, jol-
loin Pohjoismaista muutettiin Australiaan suurin joukoin. Melbournen sata-
makaupunki, Sydney ja Brisbane olivat tärkeitä suomalaiskeskuksia. Austra-
liaan suuntautunut suomalainen siirtolaisuus muistutti näinä vuosina paljon 
muuta suomalaista työsiirtolaisuutta sekä aiemmin Pohjois-Amerikkaan että 
myöhemmin Ruotsiin; oltiin töissä teollisuudessa ja rakennuksilla, ja naiset 
työskentelivät usein palveluammateissa. 

Suomi-Seuroja perustettiin monille paikkakunnille suomalaisten yhdyssi-
teeksi. Myös merimieskirkon toiminnasta kehittyneet seurakunnat vakiintui-
vat. Suomalaista pyhäkoulutoimintaa lapsille oli jo 1930-luvulla, ja suomen 
kielen katoamisesta oltiin huolissaan, mm. ehdotettiin lastenkoulujen perus-
tamista suomalaiskeskuksiin.

Australian valtio ryhtyi tukemaan yhteisöjen käyttämän kielten opetusta 
Community Languages Programme -ohjelmalla. Suomalaisia vanhempia kutsut-
tiin koolle, ja Leo Marjanen, koulun alkuunpanija, tutustui muiden maiden, 
erityisesti Lontoon Suomi-koulun toimintaan. Canberran Suomi-koulu perus-
tettiin ensimmäisenä vuonna 1981. Koulussa on nykyisin opetusta sekä lapsille 
että aikuisille. Sydneyn Suomi-koulu ryhtyi perustamistoimiin syksyllä 1982, 
ja toiminta alkoi keväällä 1983. Lisää Sydneyn koulun toiminnasta voi lukea 
sivulta 144. Australiassa on ollut Suomi-koulutoimintaa myös Illawarrassa. 
Koulun perustamisvuosi ei ole tiedossa, mutta se toimi vielä 1990-luvun lo-
pussa. Uudessa-Seelannissakin, ilmeisesti Aucklandissa, on ollut Suomi-kou-
lu 1990-luvulla.

Afrikka 

Suomalaisia on muuttanut Afrikan eri maihin useimmiten lähetystyön, ke-
hitysyhteistyön tai yritystoiminnan kautta. Keskeisiä yhteistyökumppaneita 
ovat olleet Kenia, Tansania, Sambia, Etiopia, Mosambik ja Namibia. Useim-
mat suomalaiset ovat asuneet eri maissa määräaikaisesti.  

Kenia

Keniassa on pitkään toiminut suomalaisia seurakuntia ja kehitysyhteistyö-
hankkeita, joiden mukana on tullut suomalaisia perheitä. Suomalaiset työs-
kentelevät myös YK:n palveluksessa tai Suomen suurlähetystössä. Nairobin 
Suomi-koulu perustettiin 1981, ja se on toiminut pienen oppilasjoukon kans-
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sa Suomalais-kenialaisena kouluyhdistyksenä opettajan ja oppilaiden kotona. 
Toiminta keskeytettiin toistaiseksi syksyllä 2014, koska opettaja muutti pois.

Aasia 

Aasian valtavalla manterella ja monissa maissa suomalaisia on ollut varsin vä-
hän ennen viimeisimpiä vuosikymmeniä. Lähinnä suomalaiset vierailivat eri 
maissa merimiehinä, kauppiaina tai tutkijoina. Erilaisia kirkon tai kirkkokun-
tien työntekijöitä, kuten lähetyssaarnaajia, on myös ollut suhteellisen paljon 
erityisesti Kiinassa ja Japanissa. Nykyisin monet muuttajista ovat lähetettyjä 
työntekijöitä muutaman vuoden työkomennuksella suomalaisissa ja muis-
sa yrityksissä ja sikäli muita kuin perinteisiä siirtolaisia. Joihinkin maihin on 
kuitenkin syntynyt pysyvää suomalaisasutusta, mikä on merkittävää Suomi-
koulujen kannalta. 

Singapore 

Singaporen suomalainen täydentävä koulu Finnish Supplementary School 
Singapore on toiminut vuodesta 1982. Koulu perustettiin helmikuussa nimel-
lä Singaporen suomalainen lauantaikoulu. Singaporessa asui tuolloin noin 
150 suomalaista. Koulun tuolloinen puheenjohtaja Marjaana Saares kirjoitti 
koulun kymmenvuotisjulkaisussa: ”Koulu perustettiin eräitten aktiivisten 
suomalaisäitien aloitteesta antamaan suomalaisperheiden lapsille äidinkie-
len ja Suomen maantiedon opetusta, tarkoituksena helpottaa lasten paluuta 
suomalaiseen peruskouluun myöhemmin. Silloisten Singaporessa toiminei-
den suomalaisfirmojen avulla päästiin alkuun ja myös suomalaisyhdistyk-
sen järjestämien juhlien ja tempausten tuotolla tuettiin koulua.” Koulu toi-
mi alkuun lauantaisin, mutta vuodesta 2003 koulupäiväksi on valittu tiistai. 
Alussa oppilaita oli noin 20 kahdessa ryhmässä. Koulussa on mm. vieraillut 
suomalainen nukketeatteri, oppilaiden kanssa on sadutettu ja joulu- ja kevät-
juhlia on vietetty vuosittain.  

Nykyisin Singaporessa asuvat suomalaiset ovat pääosin suomalaisten yri-
tysten palveluksessa, ja lapset opiskelevat yleensä kansainvälisissä kouluis-
sa. Koulun oppilaat ovat lähes kaikki suomenkielisiä. Suomi-koulussa ope-
tetaan lapsia suomen kielellä 4-vuotiaista aina yläkoululuokkiin asti. Koulu 
toimii Stamford American International Schoolin tiloissa. Suomi-koululla 
myös lasten vanhemmat tapaavat viikoittain. Monet vanhemmat osallistuvat 
koulun toimintaan opettajina, apuopettajina ja koulukomitean jäseninä. Kou-
lulla on myös suomalainen kirjasto, joka on kaikkien Singaporessa asuvien 
suomalaisten käytössä. Koulu on suuri, siellä toimii noin 70 oppilasta; kou-
lun internetsivujen mukaan pienimmät 4–5-vuotiaat opiskelevat Pupujus-
sit- ja Joutsenet-ryhmissä, 6-vuotiaat Oravissa, 7-vuotiaat Susissa, 8-vuotiaat 
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Poroissa, 9–10-vuotiaat Siileissä, 11–12-vuotiaat Possuissa ja yläkoululaiset 
Kettu-Ahmoissa. 

Turkki

Istanbulin Suomi-koulu perustettiin vuonna 1989, jolloin kaupungin Suo-
mi-Seurassa oli aktiivisena Kirsti Sjöholm. Jaana Songur toimi ensimmäise-
nä opettajana, ja alkuun oppilaat kokoontuivat lasten kodeissa joka toinen 
lauantai puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmän oppilaat olivat enimmäkseen 
4–8-vuotiaita, ja heitä oli yleensä mukana 5–8. Yhdessä laulettiin ja leikittiin 
suomeksi, ja välillä tehtiin harjoituksia suomalaisista ensimmäisen ja toisen 
luokan harjoituskirjoista. Myöhemmin koulu kokoontui Suomen konsulaatin 
ja Schaumanin tiloissa sekä eräässä päiväkodissa. Vuonna 1990 opettajaksi 
tuli Riitta Dincay, joka veti isojen, noin 10–15-vuotiaiden oppilaiden ryhmää. 

Isojen ryhmä kokoontui joka toinen lauantai vuorotellen vanhempien ko-
tona. Tämän ryhmän äidit olivat olleet aika kauan Turkissa, ja vain osa lapsis-
ta puhui suomea. Ryhmässä oli noin 8 lasta. Kielitaito oli hyvin eritasoista, ja 
paljon harjoiteltiin sanoja, leikittiin ja pelattiin. Suomalaiset äidit olivat olleet 
Turkissa oleskelun aikana ikään kuin perhe toisilleen, ja vaikka lapset pu-
huivat osin vain turkkia, oli suomalaisuus kuitenkin äitejä yhdistävä tekijä. 
Turkista ei ennen 1990-lukua kovin paljon matkusteltu ulkomaille, ja silloin 
tuo oma tukiverkosto oli merkittävä. Osa koulun oppilaana olleista pojista 
kävi Suomessa armeijan, ja silloin Suomi-koulun ”osallistumistodistuksella” 
oli merkitystä. 

Riitta Dincay toimi opettajana kolme vuotta, Jaana Songur vuoteen 1997. 
Tämän jälkeen koulu toimi vielä muutaman vuoden, mutta sitten toiminta 
lakkasi osallistujien puutteen vuoksi. 

Israel

Israelissa asuu alle 1000 suomalaista. Suomalaisten joukko koostuu mm. suo-
menjuutalaisista maahanmuuttajista, vaihto-opiskelijoista ja kansainvälisissä 
tehtävissä työskentelevistä suomalaisista. Vuonna 1989 perustettu Jerusa-
lemin Suomi-koulu toimi varsin pienin resurssein ja pienen oppilasmäärän 
kanssa. Toimintaa oli välillä myös pienten lasten ryhmässä, mutta oppilasmää-
rän vähennyttyä se lakkasi. Koulu toimi ainakin vielä vuonna 2005 muutaman 
oppilaan kanssa, mutta sen toiminnasta tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa. 
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Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu
 
Rotterdam, Alankomaat

Perustuu Christina Alhon (johtajaopettaja, rahastonhoitaja, sihteeri, opettaja vuosi-
na 2005–2012) tietoihin.

Mallia Lontoosta

Kun Rotterdamiin oltiin suunnittelemassa koulua, Rotterdamin suomalainen 
merimieskirkko oli aktiivinen. Lontoon Lauantaikoulusta saatiin kuuluisa 
Hannele Branch luennoimaan, kuinka Isossa-Britanniassa Suomi-koulut oli 
käynnistetty ja järjestetty. Tämän luennon innoittamana perustettiin vuonna 
1981 Rotterdamin Lauantaikoulu, jolle merimieskirkko lahjoitti ilmaiset tilat. 
Merimieskirkon merkitys tukijana, ei vähiten taloudellisena, oli suuri. 

Puheessaan Lauantaikoulun 30-vuotisjuhlaseminaarissa 14.5.2011 Christi-
na Alho kertoi koulun historiasta: ”Oli lokakuinen päivä vuonna 1980. Tänne 
kirkolle kokoontui joukko ihmisiä kuuntelemaan Lontoosta tullutta Hannele 
Branchia, joka kertoi, miten oli melkein vuosikymmen aikaisemmin käynnis-
tänyt Euroopan ensimmäisen Suomi-koulun.” 

Vuosikymmenten saatossa ihmisten asenteet oman äidinkielensä opet-
tamiseen olivat muuttuneet. 1950-luvulla ei lähes kukaan Suomesta pois 
muuttanut opettanut suomea lapselleen, mutta 1970-luvulle tultaessa olivat 
asenteet muuttuneet myönteisemmiksi oman kulttuuriperinnön siirtämiseen 
seuraavalle sukupolvelle. Oli muotia etsiä omia juuriaan.

Rotterdamin suoma-
lainen merimieskirkko
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 Hannele Branchin puhe tänä mainittuna lokakuisena päivänä Rotterda-
min kirkossa antoi sysäyksen Rotterdamin oman Suomi-koulun perustami-
seen. Tiedettiin, että tällaisia kouluja oli jo monessa maassa, Englannin ohella 
mm. Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Kuusi aktiivista henkilöä perusti työ-
ryhmän ja ryhtyi pohtimaan, minkälainen koulu Hollantiin perustettaisiin. 
Työryhmään kuului viisi suomalaisnaista ja yksi hollantilaismies. Hannele 
Branch oli kertonut, että Englannissa Suomi-kouluja kutsuttiin Lauantaikou-
luiksi, koska ne pidettiin lauantaisin. Lontoossa Lauantaikoulu oli löytänyt 
pysyvät tilat Lontoon suomalaiselta merimieskirkolta. Tämä malli tuntui to-
teuttamiskelpoiselta myös Rotterdamissa, koska pastori Pärssinen oli luvan-
nut tarjota koululle ilmaiset tilat täältä merimieskirkolta. 

Niin ’Operaatio kielikoulu’ – kuten työryhmä uutta koulua ensin nimitti 
– eteni tuumasta toimeen. Työryhmä lähetti suomalaiskoteihin kyselyn, löy-
tyisikö uuteen kouluun mahdollisia oppilaita. Kiinnostuneita oli 15 aikuista 
ja 13 lasta. Koulu päätettiin avata heti seuraavan vuoden alussa. Koulun ta-
voitteeksi muotoiltiin suomen kielen opettaminen lapsille ja aikuisille, jotka 
ovat kiinnostuneita Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista, maantiedosta ja 
historiasta. Sama tavoite on säilynyt kaikki nämä 30 vuotta.

Suuri päivä koitti 10. tammikuuta 1981. Tänne kirkolle tulvi kiinnostunei-
ta ihmisiä, yleisöä oli lähes sata. Paikalla oli suurlähettiläs Ensio Helanie-
mi, joka avasi tilaisuuden Suomen kansallislaululla. Yleisö kuuli myös Päivi 
Schot-Saikun luennon suomen kielen levinneisyydestä ja rakenteesta. Hän 
vertasi myös hollannin ja suomen kieltä keskenään. 

Lauantaikoulun ensimmäinen johtajaopettaja oli työryhmässä mukana ol-
lut Eeva-Liisa de Zwart-Laine. Koulu toimi keväällä 1981 joka toinen lauantai 
klo 11.00–13.00. Oppilaita oli noin 60. Pienille lapsille oli musiikkileikkikou-
lu, koululaisille oma ryhmänsä ja aikuisille viisi erilaista ryhmää. Yksi ai-
kuisryhmistä oli keskusteluryhmä. Huomattavaa on, että Lauantaikoulussa 
oli alusta alkaen oppilaina enemmän aikuisia kuin lapsia. Tämä oli hyvin 
harvinaista muihin Euroopan Suomi-kouluihin verrattuna. 

Toimintansa alkuvuosina Lauantaikoulu oli hyvin aktiivinen. Jo ensimmäi-
sessä kevätjuhlassa 1981 koulu tarjosi Irma Schoemakersin pitämän luennon 
kaksikielisestä kasvatuksesta, ja pari vuotta myöhemmin vuonna 1983 Päivi 
Schot-Saikku palasi takaisin esitelmällä ’Suomen historiaa lintuperspektiivistä’. 
Puolitoista vuotta myöhemmin vuonna 1984 halukkaat kuulivat Marja-Leena 
Hellingsin luennon Suomen kirjallisuudesta. Lauantaikoululla katsottiin myös 
usein suomalaisia elokuvia ja videoita varsinaisten koulutuntien ulkopuolella. 
Lukuvuonna 1985–86 yksi koulun aikuisoppilaista, Jooste ten Cate, ryhtyi toi-
mittamaan kouun omaa lehteä Suomiystävää. Se ilmestyi pari kertaa vuodessa. 
Vuonna 1985 Lauantaikoulu järjesti myös Kalevala-aiheisen näyttelyn.

Näinä alkuvuosina vakiintuivat myös monet tämän päivän perinteet. Jou-
lujuhliin saapui joulupukki kaukaa pohjolasta ja lapset leipoivat pipareita 
joulua odotellessa.” 
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Johtajaopettajat

Koululla ei aluksi ollut varsinaista johtoryhmää, vaan se pyrittiin sitomaan Alan-
komaat-Suomi-yhdistykseen. Taustayhteisö oli kuitenkin täysin nimellinen, se 
tarvittiin valtionavustuksen hakemista varten. Valtionavustus olikin keskeinen 
taloudellinen tuki koulun toiminnalle; toimintakuluja saatiin perheiltä. 

Koululla ei edelleenkään ole varsinaista johtokuntaa, vaan alusta asti kou-
lun asioista on päätetty opettajankokouksissa. Koululla on johtajaopettaja, 
joka vastaa muiden Suomi-koulujen puheenjohtajaa, eli tekee kaiken hallin-
toon ja taloussuunnitteluun liittyvän työn. Käytännössä koulun asioita ovat 
hoitaneet johtajaopettaja ja rahastonhoitaja, ja opettajankokouksissa, joita on 
noin kolme vuodessa, on tehty isoimmat päätökset. Johtajaopettaja on yleen-
sä pysynyt pestissään karkeasti arvioiden noin viisi vuotta, rahastonhoitaja 
samoin. Eeva-Liisa de Zwart-Laineen jälkeen johtajaopettajana toimi Riitta 
Hänninen vuosina 1985–1987. Hänen jälkeensä johtajana aloitti Leena Sal-
minen, joka oli johtajaopettajana kuusi lukukautta. Marjatta Taskinen toimi 
myöhemmin Lauantaikoulun johtajaopettajana useita vuosia. Hänen jälkeen-
sä johtajaopettajana toimi Sinikka Holm-Autere. Seuraavana tehtävään tuli 
Susanna Seppälä-de Ridder ja sitten Christina Alho. 

Opettajat työn ytimessä  

Koulun käynnistäneet ihmiset pysyivät toiminnassa pitkään. Opettajat eivät 
aluksi saaneet lainkaan palkkiota, myöhemmin viisi markkaa opetuskerta tai 
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-tunti. Tarve koululle oli ollut suuri, ja heti ensimmäisenä vuonna oppilai-
ta oli paljon, mahdollisesti yli 60. Oppilaat olivat suomalais-hollantilaisten 
perheiden lapsia. Alusta alkaen koulussa myös aikuisoppilaita, jotka olivat 
yleensä näiden lapsien hollantilaisia isiä. Hyvin harvalla opettajalla oli opet-
tajan koulutus. He olivat usein oppilaiden vanhempia tai alueella vähän ai-
kaa asuvia nuoria suomalaisia (esimerkiksi kirkon vapaaehtoistyöntekijöitä). 

Oppimateriaalit ja opetuksen käytännön suunnittelivat opettajat itse – kou-
lulla ei ole koskaan ollut omaa varsinaista opetussuunnitelmaa. Opettajilla 
on ollut varsin vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa opetusta. Vuosittain joh-
tajaopettaja laatii kalenteriin opetuspäivät ja loma-ajat sekä laatii ryhmäjaot. 
Varmasti johtajaopettajasta riippuu, miten pedagogisia asioita korostetaan ja 
onko varsinaisista tavoitteista puhuttu. Opettajat ovat osallistuneet jonkin 
verran koulutuksiin, Saksan opettajien koulutuspäiville ja Opetushallituksen 
koulutuksiin joinakin vuosina. Koulun johtajaopettaja on osallistunut Bene-
lux-maissa toimivien suomalaisjärjestöjen yhteisiin palavereihin, joita pide-
tään kaksi kertaa vuodessa. Näissä palavereissa on mm. tiedotettu kyseisten 
järjestöjen tulevista tapahtumista. Koulun alkuvaiheessa työtä tehtiin vapaa-
ehtoistyön periaatteella. Vuosien myötä opettajien palkkioiden merkitys on 
kasvanut ja vähemmän on halukkuutta tehdä asioita ”sydämellä”. 

Muuttuva Eurooppa muuttaa koulua

Juhlapuheessaan Christina Alho kuvasi myös, miten koulun oppilasaines oli 
muuttunut muuttuvan Euroopan myöstä. EU mahdollisti työvoiman siirty-
misen maasta toiseen, ja Lauantaikoulun aikuisoppilaiksi tuli ihmisiä, jotka 
myöhemmin muuttivat Suomeen ja menivät siellä töihin tai jatkoivat opis-
kelua. 2000-luvun alussa Amsterdamin yliopiston suomen kielen dosentin 
virka lakkautettiin eikä suomea siten enää voinut opiskella Amsterdamissa 
– tämäkin ehkä lisäsi aikuisoppilaiden määrää Lauantaikoulussa. EU:n vai-
kutus näkyi myös toisin päin; Hollantiin saapui entistä enemmän kahden 
suomalaisen vanhemman muodostamia perheitä. Näin ollen osa koulun lap-
sioppilaista tulikin täysin suomenkielisistä perheistä. Lauantaikoulu ryhtyi 
tarjoamaan tukeaan myös Kotiperuskoulua suorittaville lapsille. 

”Minä saavuin tähän maahan kesällä 2005 ja ilmoittauduin heti opetta-
jaksi Lauantaikouluun”, Christina Alho kertoi puheessaan. ”Hollantilainen 
mieheni oli jo aloittanut suomen opiskelun Lauantaikoulussa, ja olin kuul-
lut koulusta häneltä. Johtajaopettajana toimi Susanna Seppälä-de Ridder, ja 
koulussa oli todella monta ryhmää. Minä istuin oppilaineni yhden vuoden 
kirkon ala-aulassa, yksi ryhmä oli saunassa ja toinen vierashuoneessa. 

Lauantaikoulussa työskennellessäni olen nähnyt, miten suomen kielen 
opiskelu kiinnostaa hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Lapsiryhmät 
koostuvat edelleen pääasiassa suomalais-hollantilaisten perheiden lapsista, 
mutta aikuisoppilaana ei välttämättä ole vain suomalaisen naisen hollanti-
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lainen puoliso. Osa oppilaista on nuoria aikuisia, joiden suomalainen äiti on 
muuttanut Hollantiin pari vuosikymmentä sitten, mennyt naimisiin hollan-
tilaisen kanssa ja puhunut kotona lapsilleen vain hollantia. Aikuistuttuaan 
nämä nuoret etsivät äidin puoleisia juuriaan ja haluavat oppia äitinsä kielen.

Nykyään osa aikuisoppilaista kokee Suomen varsin eksoottisena maana ja 
pohtii muuttoa sinne tai ostaa kesämökin sieltä. Tästä syystä he haluavat op-
pia myös kielen. Osalla on työnsä kautta liikesuhteita Suomeen, ja he kokevat 
suomen kielen hallinnan auttavan heitä työssään. Osalla on suomalaisia ys-
täviä, joiden kanssa he haluavat jutella suomeksi Skypen välityksellä. Muu-
taman oppilaan aikuinen lapsi on muuttanut Suomeen, ja perustanut siellä 
perheen. Suomea tarvitaan tällöin lapsenlasten kanssa kommunikointiin.”

Nykyisin oppilaina on enemmän hetken maassa asuvien suomalaisperhei-
den lapsia. Kuitenkin koulu on alueella profiloitunut enemmän juuri suo-
malais-hollantilaisperheiden kouluksi, koska lähistöllä on myös muita Suo-
mi-kouluja, joissa käy enemmän näitä täysin suomalaisista perheistä tulevia 
lapsia. Teini-ikäisiä on erittäin vähän.
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Zürichin Suomi-koulu

Finnische Schule Zürich 
Zürich, Sveitsi

Perustuu Satu Isotaluksen (koulun johtaja 2009–2015) ja Pirjo Tukian (opettaja 
ja opettajien edustaja johtokunnassa 2015–) tietoihin sekä Zürichin Suomi-koulun 
30-vuotishistoriikkiin (Krister Björlund 2012. Sano se suomeksi. Zürichin Suo-
mi-koulu 1982–2012).

Sveitsiin ensimmäinen Suomi-koulu

Zürichin Suomi-koulu on Sveitsin ensimmäinen virallinen Suomi-koulu. Se 
on perustettu virallisesti 3.12.1981, mutta aloitti varsinaisen toimintansa vuo-
den 1982 alussa. Tämän mukaan juhlittiin myös koulun 30-vuotistaivalta, ja 
juhlat pidettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä julkaistiin koulun histo-
riikki.

Koulun perustamisvaiheessa melkein kaikkien oppilaiden äidit olivat suo-
malaisia, isät sveitsiläisiä. Sveitsiin muuttaneista naisten, erityisesti tervey-
denhoitoalan ammattilaisten, osuus oli suuri, mutta myöhemmin miesten 
osuus on lisääntynyt. Nykyisin muuttajia ovat erityisesti suomalaiset per-
heet, jotka asuvat Sveitsissä yleensä vain joitain vuosia. 

Tärkeä yhteistyötaho perustamisvaiheessa oli SVFF (Schweizerische Ve-
reinigung der Freunde Finnlands), jonka Zürichin-yhdistyksen piirissä 
yhdistys aluksi toimi. Zürichin evankelisluterilaisen kirkon avulla saatiin 
käyttöön tilat. Koulua olivat perustamassa mm. Riitta Huber (johtokunnan 
puheenjohtaja) ja Eeva Hämmerli (sihteeri), Pirjo Schwartz (rahastonhoitaja), 
Kaija Ullman ja Marjatta Salonen (jäsenet) sekä Auli Lenzi ja Merja Fröhlich 
(varajäsenet). Tuossa varhaisessa vaiheessa erityisen tärkeitä olivat Lontoon 
Suomi-koulun Hannele Branchin eri puolilla Eurooppaa tekemä työ Suomi-
kouluajatuksen levittämiseksi ja monet kaksikielisyystutkimukset. 

Koulun opettajina käynnistysvaiheessa olivat Marjatta Salonen ja Kaija 
Ullmann; Salonen oli peruskoulun opettaja ja Ullmann lastentarhanopetta-
ja. Opettajat ovat vaihtuneet melko usein – suomalaiset tulevat ja menevät; 
jotkut tulevat Sveitsiin vain pariksi vuodeksi ja palaavat sitten takaisin Suo-
meen. Yhä useammin opettajat aloittavat myös vähän ajan päästä vakituises-
sa työssä eivätkä sitten enää ehdi toimia Suomi-koulussa opettajana. Aiem-
minhan, keskieurooppalaiseen malliin, äidit olivat kotona, ja tällöin heillä oli 
aikaa ja intoa toimia Suomi-koulun opettajana. Johtokunnan jäsenetkin ovat 
mukana vaihtelevasti, usein niin kauan, kuin heidän lapsensa ovat mukana 
Suomi-koulussa. Kun lapset jättävät Suomi-koulun, luopuvat vanhemmat 
myös tehtävistään koulun toiminnassa, mikä on luonnollista. Pirjo Tukian 
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mielestä oppilaat ja opettajat pysyvät kuitenkin melko hyvin; monet perheet 
ovat maassa pysyvästi. ”Toki uusiakin oppilaita tulee, ja sellaisia, jotka ovat 
vanhempien työkomennuksen vuoksi vain määräajan.”

Alkuvaiheessa oppilaita oli 30; he opiskelivat kolmessa ryhmässä. Oppi-
laita tuli jatkuvasti lisää, hankittiin uusia tiloja ja pidettiin ahkerasti juhlia. 
Jo varhaisessa vaiheessa koulu kuitenkin ajautui henkilösuhteissaan krii-
siin, kertoo koulun historiikki. Ongelmia aiheutti erityisesti tehtävänjaon 
epämääräisyys; opettajat pitivät tehtävätaakkaansa kohtuuttoman suurena. 
Ratkaisuksi nähtiin eri roolien selvempi jako niin, että opettajille jäi vastuu 
opetuksesta, ja heidän työtään tukivat johtokunta ja taloutta hoitava kanna-
tusyhdistys. 

Toiminta laajenee, oppilasmäärä kasvaa

Toiminta vakiintuikin, vaikka talous oli jatkuva huoli, ja oppilasmäärä kas-
voi edelleen. Koulutusta opettajille toivottiin, ja monia koulutustilaisuuksia 
järjestettiin. Opettajia osallistui mm. ensimmäiseen Suomi-koulujen maail-
mankonferenssiin Hanasaaressa vuonna 1985 sekä Saksan suomalaisten kie-
likoulujen opettajien neuvottelupäiville 1986. Kesälukioseurasta saatiin vie-
railijoita. 

Monet oppilaat tulivat Winterthurista, ja pidettiin järkevänä perustaa näil-
le oppilaille oma koulu, joka aloittikin toiminnan vuonna 1991. 

Vuonna 1991 ilmestyi ensimmäinen Sveitsin Suomi-koulujen yhteinen 
lehti, Lirularu. Zürichin koulu toimitti ensimmäisen numeron. Ensimmäisten 
vuosien lehteä seurasi Sveitsin Suomi-koulujen Sanomat vuonna 1996. Koulun 
kirjasto oli suuri ja suosittu. 

Vuonna 1996 koulu haki yhdessä Winterthurin koulun kanssa virallista 
asemaa Zürichin kantonin oman äidinkielen opetuksen järjestelmässä (HSK, 
Heimatliche Sprache und Kultur). Asema merkitsi sekä velvoitteita että etuja. 
Oppilaat saavat 2. luokasta lähtien oman äidinkielen arvosanan koulun todis-
tukseen; opetukselle ja arvioinnille laadittiin kriteerit; opettajat ovat mukana 
koulujen kehittämisen pedagogisessa työssä ja tilojen saaminen kouluista on 
helpompaa. Opettajilta vaaditaan toisaalta sekä saksan kielen kokeen läpäi-
semistä että mm. osallistumista erilaisille kursseille. Pirjo Tukia arvelee, että 
monet kokevat tämän rasitteeksi, ja siksi epäröivät lähteä mukaan Suomi-
koulun opettajaksi. 

2000-luvun alkupuolella koulun toiminta oli monipuolista. Oppilaita oli 
noin 60, ja vuonna 2004 koulu sai uudet, väljemmät tilat Waihalden koulussa, 
jossa käyttöön saatiin 6–8 luokkatilaa, kirjasto ja kahvila, mutta monia käy-
tännön ongelmia oli. Opetusryhmiä oli yleensä kuusi, joista yksi oli suomi 
äidinkielenä -luokka, koska maahan oli tullut monia täysin suomenkielisiä 
– esimerkiksi suomalaisten jääkiekkoilijoiden – perheitä. 
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Toiminta tänään

Nykyisin Zürichin Suomi-koulu on Sveitsin 
suurin lähes sadalla oppilaallaan. Sveitsin 
eri puolilla on erilainen koulujärjestelmä, 
mutta Zürichin kantonissa jäädään usein 
pois Suomi-koulun toiminnasta viidennen 
luokan jälkeen eli noin 12-vuotiaana. Täl-
löin paikallisen koulun työmäärä lisääntyy 
valtavasti, ja samalla alkaa myös pyrkimi-
nen ns. pitkään lukioon. Sen myötä tulevat 
mm. valmistautumiskurssit ja pääsykokeet. 
Nämä vievät omalta osaltaan niin paljon 
lasten aikaa, että Suomi-koululle ei enää jää 
aikaa.

Vuosittaisille Sveitsin Suomi-koulujen 
opettajien koulutuspäiville kaikki Zürichin 
opettajat ovat yleensä osallistuneet. Saksan 
koulutuspäiville on usein lähetetty edustaja 
saamaan sieltä uutta tietoa.

Usein myös joku koulun opettajista on 
osallistunut Helsingissä pidettäville koulu-
tuspäiville. Tätä tosin hankaloittaa päivien 
ajoittuminen kesälomien keskelle, jolloin 
monella vaikeuksia sovittaa sitä perheen yh-
teiseen lomareissuun.

Pirjo Tukia kertoo opettavansa Zürichin 
lisäksi myös toisessa koulussa, Zugin Suo-
mi-koulussa, joka on pienempi. Joissakin 

asioissa koulujen kesken voi tehdä yhteistyötä, esimerkiksi hyödyntää mo-
lempien koulujen materiaaleja tai tiedottaa asioista koulujen kesken. Kuiten-
kin yhteistyön merkitys on melko pieni. 

Aiemmin vanhemmat olivat valmiita suuriinkin vapaaehtoisiin ponniste-
luihin koulun hyväksi. Pikkuhiljaa on vapaaehtoinen innokkuus vähentynyt. 

Parin viime vuoden aikana Zürichin Suomi-koulu on laajentunut, ja eril-
linen toimipiste avattiin 2015 Zumikoniin, jossa toimii tällä hetkellä kaksi 
ryhmää. Myös Zürichiin perustettiin kolme lauantaisin kokoontuvaa ryh-
mää, millä on haluttu antaa mahdollisuus tulla toimintaan mukaan myös 
niille oppilaille, jotka eivät pääse osallistumaan ns. normaaliin opetukseen 
viikolla. Näistä ryhmistä on tullut positiivista palautetta. Toimintaa pyritään 
ohjaamaan monipuoliseksi perheiden kysynnän mukaan. Täten myös kou-
lun hallinnollinen työ on kasvanut ja asettaa uusia haasteita kaiken koordi-
noinnissa. 
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Bernin Suomi-koulu

Finnische Schule Bern 
Opetuspaikka Gümligen, Sveitsi

Perustuu Tanja Lepistön (puheenjohtaja 2015/2016) tietoihin.

Bernin Suomi-koulu – suomen kielen opetusta leikkien 
turvallisessa ympäristössä

Bernissä suomalaisten osuus on reilusti pienempi kuin Sveitsin suuremmissa 
kaupungeissa, mikä vaikuttaa suoraan Suomi-koulun oppilasmäärään. Pysy-
vät perheet ovat yleensä kaksoiskansalaisia (suomalainen äiti/sveitsiläinen 
isä). Nykyisin monet uudet perheet tulevat töihin vain muutamaksi vuodek-
si.

Bernin Suomi-koulun perustajat olivat suomalaisia perheenäitejä. Koulu 
oli toinen Suomi-koulu Sveitsissä, se perustettiin toukokuussa 1983. Johto-
kunnan puheenjohtaja oli Ulla Gertsch, muita jäseniä Anita Steinmann, Lea 
Münger, Liisa Spelina ja Katriina Schärer. Yhteistyötä tehtiin SVFF:n (Schwei-
zerische Vereinigung der Freunde Finnlands) ja suomalaisen seurakunnan 
kanssa. Toimintakulut tulivat perheiltä, mutta Suomesta saatiin starttiraha 
3000 markkaa. Toimitilana oli Bernin Antonierkirkko.

Koulun oppilasmäärä on vaihdellut vuosien aikana perheiden muuttojen 
myötä. Myös opettajissa on ollut paljon vaihtuvuutta, mihin ovat vaikutta-
neet esimerkiksi palkka tai muun työn saaminen. Pysyvyyteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat taas olleet yhteishenki ja kiinnostus vaikuttaa koulun toimin-
taan. Koulun hallinnointi on järjestetty vapaaehtoispohjalta, ja vuosi vuodel-
ta ollut vaikeampaa löytää vapaaehtoisia koulun hallinnointiin.

Oppilaat lopettavat koulun usein noin 10-vuotiaana. Sveitsissä lapsilla on 
pitkät koulupäivät, ja vanhemmilla lapsilla ainoa vapaa iltapäivä on keski-
viikkoisin eli Suomi-koulupäivänä. Myös lasten muut harrastukset ja muut 
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tapahtumat, kuten syntymäpäiväkutsut, verottavat osanottajamäärää. Ny-
kyisin koulussa pyritään suomen kielen oppimiseen rennolla otteella ja leik-
kien, jotta lasten olisi mukava koulua käydä ja kieltä käyttää.  

Vahvuutena tavoitteellinen opetus

Vuosikokous järjestetään yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa. Alueen 
muiden koulujen kanssa tehty yhteistyö on ollut lähinnä hallinnollista – on 
jaettu kokemuksia esim. palkoista, koulumaksuista jne. Koulu on osallistunut 
Bernin joulumarkkinoille SVFF:n ja ev.lut. kirkon kanssa ja järjestänyt kirkon 
kanssa joulujuhlan. Yhteistyöllä on sekä yhteisöllisyyttä tukeva merkitys että 
taloudellinen merkitys. Koulu saa myös avustusta muutamilta sponsoreilta. 
Koululla olisi mahdollisuus ilmaisiin tiloihin paikallisessa koulussa, mutta 
vuosikokouksen päätöksellä tiloihin ei ole haluttu siirtyä. Koululle on toi-
veissa luoda oma opetussuunnitelma, minkä lisäksi tehdään vuosittaiset toi-
mintasuunnitelmat opettajien oman työn tueksi.

Perheiden asenteet koulua kohtaan vaihtelevat. Osa on hyvin aktiivisia ja 
tukevia koulua kohtaan, osa passiivisempia ja kriittisempiä. Suurin haaste 
toiminnalle on ollut, ettei vapaaehtoistoimintaan löydy ihmisiä. Koulu saa 
tärkeää tukea Suomi-Seuralta, vanhemmilta, sponsoreilta ja kirkolta. 

Koulun toiminta on jatkunut lopulta yllättävän samanlaisena kuin perus-
tettaessa. Nykyisin on kuitenkin enemmän tavoitteellista toimintaa, hallin-
non töiden jakamista, internetsivut ja Facebook informointimuotona. Koulun 
vahvuutena on, että opetusta on useammassa ryhmässä sekä mukavat, am-
mattitaitoiset opettajat. Haasteena on, että vanhemmat haluavat korkeampi-
tasoista opetusta, mutta eivät ole itse aina valmiita tekemään työtä sen eteen. 
Tukia on nykyisin vähemmän, mutta vuokrat ovat korkeammat. Lisäksi 
haasteellista on löytää ammattitaitoisia opettajia ja saada tarpeeksi korkeata-
soista opetusta vain suomea kotona puhuville.
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Rodoksen Suomi-koulu

Rodos, Kreikka 

Perustuu Pirjo Vainio-Stefanisin (opettaja 1993–2006) ja Marika Kärkkäisen (opet-
taja 2006–) tietoihin. 

Pieni suomalaisyhteisö tarvitsee tukea lasten suomen kielen säilyttämiselle

Kreikan Rodokselle vakinaisesti asettuneet suomalaiset saattoi 1970-luvun 
alkupuolella laskea kahden käden sormin. Vähitellen suomalainen siirtokun-
ta kasvoi, ja 1982 perustettiin Rodoksen Suomi-Seura. Pirjo Vainio-Stefanis 
oli mukana perustamassa seuraa. Suomalais-kreikkalaista jälkikasvuakin al-
koi olla jo sen verran, että syntyi ajatus suomalaisen opetuksen järjestämises-
tä. Lähtökohtana oli suomalaisäitien tarve saada tukea oman äidinkielensä ja 
suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtämiseen uudelle suku-
polvelle. Seuran aloitteesta opetus alkoikin pian paikkakunnalle muuttaneen 
luokanopettajan kotona järjestettynä kerhomaisena toimintana, ja suomalais-
ten laulujen, leikkien ja askartelun lomassa opeteltiin myös kirjoittamaan ja 
lukemaan suomea. Vähitellen etsittiin mahdollisuutta saada tukea opetuk-
seen, ja ensimmäisen kerran saatiin vastaperustetulle Rodoksen Suomi-kou-
lulle Suomen opetusministeriön avustus 1983. Opetustiloja saatiin Rodoksen 
kaupungin alakouluista koulutuntien jälkeen.

Pirjo Vainio-Stefanis kertoo: ”1980-luvun hulluina kasinovuosina Finnairin si-
nivalkoiset siivet lennättivät Rodokselle ennätysmäärän suomalaisia, eikä ihme, 
että solmittujen suomalais-kreikkalaisten avioliittojen huippuvuodet sattuivat 
tälle kymmenluvulle. Luonnollisesti myös tulevia suomikoululaisia putkahti 
maailmaan tiheämpään tahtiin kuin koskaan ennen sitä tai sen jälkeen.”

Koulu kasvaa, nuorisoryhmäkin tarvitaan

Oppilaita jaettiin ikäluokan mukaisiin ryhmiin, ja myös alle kouluikäisille 
alettiin järjestää ohjattua toimintaa. Koulun toiminta jatkui muutamaa lyhyt-
tä katkoa lukuun ottamatta yhä kasvavalla oppilasmäärällä 90-luvulla. Las-
tentarhanopettaja ja avustaja ohjasivat suurta leikkiryhmää, luokanopettaja 
vastasi alakouluikäisten opetuksesta. Kuitenkin opetuksen ulkopuolelle oli 
jäänyt yläkouluikäisiä nuoria, jotka olivat jo käyneet kuusi luokkaa tai olivat 
keskeyttäneet aiemmin, ja näille nuorille perustettiin ns. nuorisoryhmä.

Tämä ryhmän luotsaamisen otti vastuulleen Pirjo Vainio-Stefanis suomi 
toisena kielenä -opettajaopintojensa lomassa. Hän kertoo: ”Siinäpä haastetta 
kylliksi! Kuinka motivoida murrosiän ja rankan kreikkalaisen koulujärjestel-
män kanssa painiskelevia nuoria ylimääräiseen opetukseen? Kuinka eriyttää 
ryhmässä opetus kovin eritasoisten oppilaiden kanssa? Sopivien metodien 
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ja opetusmateriaalin löytäminen oli todella haastavaa, mutta toisaalta oman 
oppimateriaalin laatiminen oli osa opintojani – vallan mainioita koekaniineja 
nämä nuokkilaiset!  Jälkikäteen ajatellen alkuaika oli melkoisen kaoottista 
säännöllisesti toistuvine matkoineen Suomeen lähiopetusjaksoihin. Myös-
kään ulkoiset puitteet katolisen Santa Marian kirkon koleassa kerhohuoneis-
tossa eivät olleet parhaat mahdolliset, mutta ilmeisesti jossakin kohtaa meni 
hyvin, koska ryhmäkoko kasvoi nopeasti yli kahdenkymmenen, ja ryhmä 
jaettiin kahteen eri tasoluokkaan. Erittäin suosittua oppilaiden keskuudes-
sa oli draaman avulla oppiminen, ja innokkaita tarjokkaita rooleihin riitti. 
Parhaista esityksistä saivat nauttia koulun väen ja vanhempien lisäksi myös 
turistit erilaisten varojenkeräystempausten yhteydessä suomalaisten matkai-
lijoiden suosimissa illanviettopaikoissa järjestetyissä äitienpäivä- ja vappu-
juhlissa. Nuorisoryhmät toimittivat myös omaa Finni-lehteä. Rohkeasti pyy-
dettiin haastatteluja mm. tunnetuilta suomalaisilta kulttuurivaikuttajilta, ja 
innokkaat toimittajat tekivät juttuja elokuvaohjaajasta, kirjailijasta ja laulaja-
näyttelijästä. Huippuhetkiä olivat myös täällä lomailevien eri alojen edus-
tajien vierailut naispapista huumepoliisiin. Taisipa Poika ja ilves -elokuvan 
poikanäyttelijä viedä muutaman teinitytön sydämenkin.”

Uudet tilat – ja vielä parempaa

Koulun kiertolaiselämä päättyi, kun Suomen Merimieskirkon ja konsulaatin 
myötävaikutuksella koulun käyttöön saatiin kaksi huonetta konsulaatin yh-
teydessä olevista Merimieskirkon tiloista. Ensimmäistä kertaa oli omat tilat, 
joissa seuraavallakin kerralla saattoi jatkaa keskeneräistä työtä ja ripustaa 
omia aikaansaannoksia seinälle, samoin oma kirjasto. Kuitenkin tilanahtaus 
alkoi olla ongelma uuden vuosituhannen vaihteessa, jolloin koulu oli yli sa-
dalla oppilaallaan yksi suurimmista Suomi-kouluista maailmalla. Ratkaisu 
tilapulaan tuli parahiksi ennen uudelle vuosituhannelle astumista, kun usei-
den kieliryhmien edustajat kokoontuivat yhdessä pohtimaan ratkaisua kai-
kille yhtä ajankohtaiseen pulmaan, ja päätettiin kääntyä Dodekanisian lää-
ninhallinnon puoleen. Tilat saatiinkin tyhjillään olevasta entisestä lukiosta, ja 
syksyllä 1999 vihittiin käyttöön Kansainvälinen Kaksikielisten Lasten Keskus 
(myöhemmältä nimeltään Rodoksen monikulttuuristen perheiden yhdistys 
SPOR). Kaksi omaa tilavaa luokkahuonetta, täysin varustettu tietokoneluok-
ka ja muut tekniset apuvälineet loivat upeat puitteet opetukselle ja sen jat-
kuvalle kehittämiselle. ”Paljon työtä ja lukemattomia kokouksia vaati saman 
katon alle asettautuneiden kieliryhmien yhteisten sääntöjen hiominen, mutta 
vähitellen yhteiselosta kehkeytyi kaikkia osapuolia ja myöskin ympäröivää 
yhteiskuntaa rikastuttava asia”, Pirjo Vainio-Stefanis sanoo. 

Tässä vaiheessa ala-asteen opettaja muutti pois paikkakunnalta, ja Pirjo 
Vainio-Stefanis alkoi opettaa nuorisoryhmien lisäksi 3.–6. luokkia. Hän ker-
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Koulun hieno 
luokkahuone.

too: ”Jos olivat teinit inspiroivia opetettavia, niin nämä pienemmät myös 
omalla sydämeenkäyvällä tavallaan. Tosin pienempien rakastama eri aihe-
piireihin ja vuodenkiertoon liittyvä askartelu ei ole koskaan ollut vahvoja 
puoliani, mutta kohtuudella kai siitäkin selvittiin. Näinä vuosina aloitettiin 
myös kokeilumielessä yhteistyö Kansanvalistusseuran kanssa: halukkaat 
saattoivat suorittaa luokkatasonsa mukaisen äidinkielen oppimäärän, mistä 
saivat todistuksen, ja tämä motivoi monia oppilaita jatkamaan myös yläas-
teen luokat. Uusia tuulia ja ideoita toivat opetukseen myös innostuneet Suo-
mesta tulleet opettajaharjoittelijat, joita aloimme ottaa vastaan muutamaksi 
viikoksi kerrallaan.” 

Uudet opettajat, uudet tuulet

”Vaikka Suomi-koulu oli ollut minulle 13 vuoden ajan sydämenasia, tuli aika 
jättää rakas opinahjo ja ihanat oppilaat toteutettuani haaveeni omasta matkai-
lu- ja opetusalan yrityksestä. Ihan kivutta se ei sujunut: opettajan saaminen 
paikan päältä ei onnistunut ihan tuosta vaan, mutta lähes vuoden tunnus-
telujen jälkeen ja entisen opettajaharjoittelijan tultua mukaan ’sisäänajoon’ 
saatoin hyvillä mielin jättää oppilaat, kuten myöhemmin ilmeni, mahtavan 
voimateamin käsiin. Nyt eläkeläisenä on ollut ilo seurata, millaisella into-
himolla seuraajani Minna ja Marika ovat heittäytyneet koulun ja opetuksen 
kaikenpuoliseen kehittämiseen – onpa näiden ehtymättömien ideasampojen 
kyvyt huomattu jo muuallakin maailmassa.” 

”Parasta noissa menneissä vuosissa? Opetuksen monipuoliset haasteet. 
Taatusti opin enemmän uusia asioita kuin yksikään oppilaista! Vuorovaiku-
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tus oppilaiden ja vanhempien kanssa. Joistakin antaumuksella koulun tu-
kemisessa mukana olleista äideistä tuli ikiaikaisia sydänystäviä, ja ystäviksi 
voin laskea myös monet entiset oppilaat – aika monen entisen suomikoulu-
laisen häät ja lapsen ristiäiset olen päässyt juhlimaan. On upeaa, että Suomi-
koulun jatkuvuutta on takaamassa jo melkoinen joukko kolmannen polven 
suomalaislapsia!”

Nykyvuodet

Marika Kärkkäinen tuli Rodoksen Suomi-kouluun apuopettajaksi vuon-
na 2006. Silloin koulun oppilasmäärät olivat jo hieman pienentyneet kulta-
vuosistaan. Siitä huolimatta koulu on nyt yli 30-vuotiaana edelleen Kreikan 
suurin Suomi-koulu ja omassa Rodoksen kansainvälisessä kouluyhteisössä-
kin yksi suurimmista kouluista. ”Pirjon mainitsemat kolmannen polven suo-
malaislapset käsittävätkin jo noin puolet koko oppilasmäärästämme!” sanoo 
Marika Kärkkäinen. 

Oppilasmäärien pienennyttyä ryhmiä on yhdistetty, ja se on tuonut mu-
kanaan haasteita löytää uusia opetustapoja innostaa sekä iältään että kieli-
taidoltaan eritasoisia oppilaita tutustumaan Suomen kulttuurin ja kielen 
kiemuroihin. Marika Kärkkäinen kertoo: ”Koulun toiminnan viimeisimpien 
reilun kymmenen vuoden aikana olemme jatkaneet Pirjon ja muiden opetta-
jien arvokasta työtä, ensin osana vähän isompaa opettajatiimiä, ja viimeisten 
vuosien ajan kahdestaan aisaparini Minna Puhakka-Pastrikoun kanssa.”

”Oppilaat ovatkin saaneet ilmaista itseään monella eri tavalla. Monen 
vuoden ajan koulu muuttui kerran vuodessa – joskus jopa kahdesti! – sano-
malehtitaloksi, jossa tuotettiin koulun lehteä, jonka kautta lasten vanhem-
mat ja muut sukulaiset saivat ihailla oppilaiden tuotoksia piirustuksista ja 
vitseistä runoihin ja tarinoihin. Olipa lehdessämme kerran niin vakuuttavia 
matkakertomuksia mielikuvitusmatkasta Tuvaluun, että monet lukijat luu-
livat oikeasti oppilaiden käyneen luokkaretkellä tuossa Tyynen Valtameren 
saarivaltiossa! Lehtemme kulki monen vuoden ajan nimellä Liru Laru Loru, 
josta se muuttui myöhemmin Reiskaksi hienoine värillisine kansineen.” 

Koulussa on tehty myös mittavia projekteja aihepiireinään mm. luonnon-
suojelu, madagaskarilaisten lasten lukutaito (Taksvärkkiprojekti), Välimeren 
eläimet ja kasvit, maailman Suomi-koulut sekä Kalevala. Projekteja työste-
tään yleensä pitkin kouluvuotta kaikkien ryhmien voimin. Niiden kautta 
lapset ovat saaneet tutustua suomen kielen ohella myös meitä kaikkia kos-
kettaviin tärkeisiin aiheisiin auttaen samalla lähimmäisiä esim. Taksvärkin 
rahankeruun kautta ja kantaen kortensa kekoon ympäristön hyväksi mm. 
rantoja siivoamalla. Vähitellen myös koulutöiden esittely koulun lehden 
kautta on vaihtunut sähköiseen viestintään ja projektien esittelemiseen vi-
deomuodossa. Koululla on nykyisin oma YouTube-kanava nimellä Suomi-
koulu Rodos, jonka kautta koulun tekemisiä voi käydä ihailemassa. 
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Välimeriprojektissa siivotaan rantaa 
 
Marika Kärkkäinen kertoo: ”Jatkamme edelleen osana kansainvälistä SPOR-
yhdistystä ja olemme aktiivinen osapuoli yhdistyksen toiminnassa. SPOR-
yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä meidän lisäksemme ruotsalainen, hol-
lantilainen, englanninkielinen, saksankielinen ja espanjankielinen koulu. 
Näissä kolmessa viimeisessä on oppilaita, joiden juuret ovat eri englannin-, 
saksan- tai espanjankielisissä maissa. Muutama koulu on mennyt kiinni op-
pilasmäärän laskettua. Jo vuosia sitten sulkeutui tanskalainen koulu, ja nyt 
myös norjalainen ja ranskankielinen koulu. SPOR:illa on siis käytössä oma 
koulurakennus, josta ei tarvitse maksaa vuokraa vaan vain rakennuksen yllä-
pito- ja huoltokustannukset. Nämä rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kaksi kertaa 
vuodessa pidettävillä suurilla pihakirppareilla. 

Olemme maailman Suomi-koulujen mittakaavassa aika onnekas koulu, 
kun meillä on yhdistyksen myötä kaksi omaa luokkahuonetta, joista olem-
me tehneet omannäköisemme seinille maalattuine koivu- ja kuusimetsineen 
sekä kirjastonurkkauksineen. Toivomme perinteikkään koulumme toimin-
nan jatkuvan vielä monien vuosien ajan. Ehkäpä jonakin päivänä saamme 
opinahjoomme vielä nykyisten oppilaidenkin lapsia!”
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Sydneyn Suomi-koulu

Sydney, Australia

Sydneyn Suomi-koulu toimii kahdessa toimipisteessä (Inner West ja Eastern 
Suburbs)

Perustuu Tuula Frazerin (puheenjohtaja, toiminut koulussa 28 vuotta), Ingrid Kau-
kosen (perustajajäsen, opettaja 1983–1986) sekä Satu Beverleyn, Päivi Rusasen ja 
Satu Hanleyn tietoihin.

Sydneyn Suomi-koulu on ensimmäisiä Australiassa 

Koulutyö alkoi Sydneyn Suomi-koulussa helmikuun alussa 1983. Yhteyden-
otot Suomeen silloiseen Kouluhallitukseen ja opetusministeriöön ja Suomi-
Seuraan lähtivät jo lokakuussa 1982, kertoo Ingrid Kaukonen, joka on koulun 
perustajajäseniä. Koulu sai avustusta kirjoihin, oppimispeleihin ja opettajien 
palkkioihin, ja koulu kuului heti alusta myös Ethnich Schools´ Federationiin, 
josta käytiin tutustumassa kouluhankkeeseen. Opettajat kävivät myös hei-
dän koulutuksissaan. 

Oppilaat tulivat lauantaisin Bass Hilliin 23 Sevenoaks Crescentillä sijait-
sevalle suomalaiselle kirkolle. Kielitaito oli joillakin lähes olematon, eikä se 
tietenkään pelkästään Suomi-koulun avulla paljoa parantunut, jos suomea 
ei muualla kuullut. ”Minulla on käynyt vieraina täällä Suomessa joitakin 
entisiä oppilaitamme”, kertoo nykyisin Suomessa asuva ja opettava Ingrid 
Kaukonen. ”Suomi-koulu oli ollut heille tärkeä suomalaisen kulttuurin vä-
littäjänä, vaikka kieltä ei oppinutkaan. Asenne suomalaisuuteen muodostui 
heidän kertomansa mukaan hyvin positiiviseksi. Uskon, että mukavaa meillä 
silloinkin oli.”

Koulutunnit aloitettiin lauluilla ja leikeillä, minkä jälkeen jakaannuttiin 
kolmeen ikä- ja taitojen mukaiseen ryhmään. Ingrid Kaukosella oli isoimmat, 
jotka puhuivat melko hyvin suomea. Monet isommista oppivat myös luke-
maan ja kirjoittamaan suomea. Oppilaat olivat kaikki Australiassa syntynei-
tä. Muina opettajina alussa olivat mm. Sirpa Menna, Irma Barsoum, Kaisu 
Parkes ja Anja Porkka. Vierailevana opettajana oli mm. Synnöve Hedström, 
joka opetti kanteleensoittoa. Psykologi Satu Beverley lähti pian vetämään 
pohjoispuolelle omaa ryhmää. Koulussa oltiin iloisia, kun sinne saatiin He-
lena Virtanen-Pienemann ja Manfred Pienemann vuoden 1983 lopulla. He-
lena tuli kouluun opettajaksi, ja Manfred kielitieteilijänä oli mukana Suomi-
koulun leirillä (1984) seminaarin alustajana kaksikielisyysasioissa. ”Muistan 
lämmöllä Pentti Kivelää, joka suostui ottamaan minulta johtokunnan pu-
heenjohtajan tehtävät, ja tilintarkastaja Elli Hentunen otti rahastonhoitajan 
tehtävät”, sanoo Ingrid Kaukonen. Päivi Rusanen oli mukana vuodesta 1985 
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sekä opettajana että sihteerinä ja puheenjohtajanakin 19 vuotta. 
Sydneyn Suomi-koulun 5-vuotisjuhlia juhlittiin Belrosessa pääsiäisenä 

1988 Suomi-päivien sattuessa samaan aikaan. Paikalla oli tärkeitä vieraita 
Suomesta, tuolloinen ulkoministeri Kalevi Sorsa. Koulussa ovat vierailleet 
myös Suomessa televisiosta lapsille tuttu Kylli-täti ja opetusministeri Olli-
Pekka Heinonen. Suomikoululaiset ovat päässeet myös ojentamaan kukka-
kimpun presidentti Tarja Haloselle hänen vieraillessaan Sydneyssä. 

Tuula Frazer tuli koulun toimintaan mukaan 1989 ensin opettajana ja joh-
tokunnan jäsenenä. Nyt hänen oppilaansa ovat jo nuoria aikuisia, joista osa 
asuu Australiassa, osa on muuttanut Suomeen. Hän muistelee: ”Vuonna 1991 
opetin viimeisen kerran Bass Hillissa mm. namibialaisia Bandan lapsia, jotka 
ihanasti puhuivat Tampereen murretta!”

Koulua jatkettiin kolmessa kohteessa vuosina 1988–1991: Pymblen pappi-
lassa, Cordon Westin Public Schoolilla ja Bass Hillin pappilassa. Vuonna 1992 
koulu siirtyi Eppingin kirkolle, jossa toimittiin kolmena – pienten, keskim-
mäisten ja isojen – ryhmänä vuoteen 2004. 

Annika Ritoniemi-Toivanen tuli opettajaksi 1990-luvun alussa. Hän opetti 
jo silloin modernisti nuoria lähellä olevin keinoin käyttäen hyväksi mm. kän-
nykkää ja tietokonetta. Hän yritti Satu Beverleyn kanssa saada suomen kieltä 
ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavaksi lukioaineeksi pommittaen täkäläistä 
opetushallitusta siinä kuitenkaan onnistumatta. Syynä lienevät olleet mää-
rärahat ja kirjoittajien määrä. Koulu kunnioittaa Annika Ritoniemi-Toivasen 
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muistoa antamalla vuosittain erityisen Annika-lukupalkinnon ahkerimmin 
suomea opiskelleelle oppilaalle. 

 Ikimuistettavia tapahtumia tuolta ajalta ovat esimerkiksi Heli Berryn 
kanssa tehdyt koulun saunaretket Telelopiassa, Ron ja Seira Mat-Chutin jär-
jestämät illalliset vanhemmille ja monikulttuurisuusmarkkinat Five Dockin 
koululla. Tuula Frazer ajoi Mirja Rotin kanssa vuoroviikoin Eppingiin opetta-
maan, ja lapset istuivat takapenkillä. Jason-poika halusi oppia suomea, jotta 
ymmärtäisi, mitä isä ja pappa puhuvat saunan lauteilla. 

Koulu kasvaa

Eppingin kirkon tilat kävivät pieneksi, kun 2000-luvun alussa Suomi-koulu 
koki renessanssin, oppilaiden määrä alkoi kasvaa. 1990-lopulla oppilaita oli 
noin 20, mutta pian heitä oli jo lähemmäs 50. Noista ajoista on jäänyt monia 
muistoja, esimerkiksi makkaroiden grillaamista, mämmin syömistä, kante-
leen soiton oppimista, lorupussilla kielen harjoittelua. Koululaiset ovat käy-
neet piknikillä 40 asteen helteessä ja olleet monilla leireillä, kuten kalastus-, 
lumi- ja hevosleireillä. Koululla oli oma Suomi-koulun laulukin; se on talles-
sa myös räppinä.  

Punaisena lankana Suomi-koulussa on kulkenut vanhempien hyvä yhteis-
työ ja yhteen hiileen puhaltaminen, jota ilman ei vapaaehtoistyöstä tulisi mi-
tään. Suomi-koulu on pysynyt pystyssä talkoovoimin. Koulu on ollut siltana 
nuorille perheille, kun he ovat tulleet Australiaan, ja antanut konkreettista 
tietoa ja neuvoa maan oloista. Samalla koulussa on saatu kuulla, mitä Suo-
meen kuuluu, vaikka nykyään ei tietojen hankinta enää ole ongelma. Haas-
teitakin on riittänyt: opettajapula, kirjaresurssipula, vapaaehtoistyövoiman 
pula, Suomi-koulun kiinnostavuuden ylläpitäminen teini-ikäisille, suomalai-
sen seurakunnan vuorovaikutuksen pula, aikapula...  

Tällä hetkellä koulussa on kolme ryhmää. Talitintit ovat 3–5-vuotiaille, ja 
he leikkivät, loruttelevat, tarinoivat ja laulavat suomeksi sekä harjoittelevat 
perustaitoja, kuten tervehdyksiä, numeroita ja värejä. Ilveksissä 5–9-vuotiaat 
harjoittelevat suomeksi lukemisen taitoa ja kartuttavat sanavarastoa leikkien 
ja yhteisen tekemisen avulla. Samalla opitaan asioita seuraamalla suomalais-
ta kalenteria ja vertaamalla suomalaista ja australialaista arkea. Karhut ovat 
Suomi-koulun isojen ryhmä, jossa 9–18-vuotiaat harjaannuttavat suomen 
kielen taitojaan puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Karhuissa pohditaan 
myös suomalaista identiteettiä ja sen merkitystä nuorena aikuisena. Myös 
englantia kotona puhuvat lapset voivat osallistua toimintaan.

Sydneyn Suomi-koulu on yksi 140 etnisestä (monikulttuurisesta) kieli-
koulusta Sydneyssä. Se saa taloudellista tukea sekä Suomen valtiolta että 
Australian NSW:n osavaltion kouluhallitukselta, jonka tuki perustuu oppi-
lasmäärään ja oppilaiden osallistumiseen tunneille. Opettajilla on Australian 
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etnisten koulujen vaatima opettajakoulutus. Suomi-koulu on vuodesta 1996 
lähtien ollut rekisteröity yhdistys (Incorporated), mikä velvoittaa koulun laa-
timaan virallisen opetusohjelman, joka on sekä Suomen että Australian ope-
tusviranomaisten hyväksymä. 

Miltä koulu näyttää perustajajäsenen näkökulmasta?

Suomeen muuttonsa jälkeen Ingrid Kaukonen pääsi suureksi ilokseen vie-
railemaan 2005 Sydneyssä ja kävi myös Suomi-koulussa sekä koulun pikni-
killä. Hän sanoo: ”Alkuaikojen toiveemme, että suomen kieltä vielä vuosien 
kuluttuakin opetettaisiin Sydneyssä, oli toteutunut! Huomasin, että edelleen 
oli innostunutta väkeä koulutyötä vetämässä. Oli lastentarhanopettajia ja 
luokanopettajia, jotka vetivät lapsiryhmiä hyvin ammattitaitoisesti. Lapset 
olivat pääsääntöisesti Suomessa syntyneitä. Vanhemmat olivat useimmiten 
työjaksolla Australiassa. Lasten suomen kielen taito oli ymmärrettävästi 2005 
parempi kuin alkuaikoina 1983–1986, jolloin itse sain siellä olla. Viestimien 
kehitys on ollut niin nopeaa. On ollut mukava kuulla, minkälaista teillä on 
siellä nykyisin – olen käynyt sivuillanne, jotka ovat kerta kaikkiaan upeat!”
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St Albansin Suomi-koulu

St Albans, Iso-Britannia

Tiedot pohjautuvat koulun perustajien Marja Wrightin ja Anneli Asposalo-Denshamin, 
Henriikka Järven (rehtori 2009–, pääopettaja) sekä useiden koulun alkuaikoina mukana 
olleiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Lähteinä on käytetty myös seuraavia julkai-
suja: St Albansin Sanomat nro 3, koulun 25-vuotisjuhlajulkaisu; Suomikoulu St 
Albans 1985–2015, juhlajulkaisu sekä koulun internet-sivut www.suomikoulu.com.

Kieli ja kulttuuri täytyy saada säilymään, perustetaan Suomi-koulu!

Kun suomalaiset naiset – koulun perustajat Marja Wright ja Anneli Asposalo-
Densham, Mertsi Fisher, ensimmäinen ja pitkäaikainen pääopettaja, Virve 
Streadfield, alusta saakka mukana ollut ja opettajana edelleen toimiva sekä 
nykytoimijat Marianne Juusela-Howard, Eeva Salomaa-Jago ja Henriikka Jär-
vi – kokoontuvat yhteen muistelemaan koulun perustamisaikoja, ovat muis-
tikuvat vahvoja. 

Äidit olivat ylpeitä kielestään ja taustastaan, ja heillä oli kova tarve saa-
da opetettua omille lapsille suomen kieli ja tutustutettua heidät suomalai-
seen kulttuuriin. Lasten piti voida puhua suomea sukulaisten kanssa ja pitää 
yhteyttä Suomeen ja suomalaisuuteen. Tuohon aikaan, yli kolmekymmentä 
vuotta sitten, äidinkielen puhuminen lapsille pienestä pitäen ei suinkaan ol-
lut itsestään selvää, päinvastoin, monet suomalaiset äidit puhuivat lapsilleen 
englantia. Kaksikielisyyteen oli yleisesti varsin negatiivinen asenne sekä lää-
käreillä että neuvolan henkilökunnalla. Anoppikin kielsi puhumasta suomea; 
kaksikielisyyttä ei ymmärretty yleensä ollenkaan.

Naisille tuli myös suuri halu tavata muita paikkakunnan suomalaisia ja pitää 
heihin yhteyttä siinä vaiheessa, kun he saivat lapsen; sitä ennen kiinnostusta ei 
niinkään ollut. Hyvä oli myös saada englantilaiselle puolisolle mahdollisuus 
oppia suomea. Tulosta tuli, mistä kertoo erään puolison liittyminen keskuste-
luun erinomaisella suomella yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin. 

Miten löytää muita paikkakunnalla asuvia suomalaisia? Isossa-Britanni-
assa apua saatiin Suomen Kirkon Killalta (Finn-Guild), jolla oli kattava jä-
senrekisteri maassa asuvista suomalaisista. Niin muutama suomalaisnainen 
tapasi toisensa – kuinkas muuten, paikallisessa pubissa – ja tekijänaisia kun 
olivat, tämän tilaisuuden jälkeen Marja ja Anneli päättivät perustaa kau-
punkiin suomen kielen koulun. Oli kesä 1984. He olivat nuoria perheenäite-
jä, ensimmäisen polven siirtolaisia. Elettiin aikaa ennen Suomen liittymistä 
EU:hun. Työskentelyyn Isossa-Britanniassa tarvittiin työlupa. Monet olivat 
tulleet opiskelemaan kieltä esimerkiksi au pairina. Au pairit eivät tarvinneet 
työlupaa, mutta jos aikoi jäädä maahan, naimisiin piti mennä. Työlupia sai 
esimerkiksi hotelleihin, joten myös sitä kautta tuli väkeä. St Albansissa oli sai-
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raanhoito-oppilaitos, jossa oli paljon suomalaisia opiskelijoita; monet 
löysivät siipan ja avioituivat. 

Lontoon Suomalainen Lauantaikoulu oli jo olemassa, mutta se oli 
kaukana. Vuoden verran Marja Wright ja Anneli Asposalo-Densham 
tekivät töitä, hankkivat tilat ja opettajat, hakivat valtionavustusta 
Suomen opetusministeriöltä. Vuonna 1985 pidettiin perustava ko-
kous. Johtokuntaan (komitea/Committee) valittiin Anneli Densham 
(1. puheenjohtaja), Marja Wright (2. puheenjohtaja), John Collins (va-
rapuheenjohtaja), Ulla Fisher-Payne (sihteeri), Martin Lister (rahas-
tonhoitaja), David Fagan, Leena Robertson, Aila Simpson, Stephen 
Wallis ja Mertsi Fisher (opettajien edustaja). 

Perustajajäsenet tapaavat edelleen toisiaan, koska koulun perintö-
nä heillä on aktiivinen suominaisten ryhmä nimeltään Muuttolinnut, 
joka on rekisteröitynyt myös Ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjes-
töksi. Muuttolinnut tapaavat joka kuukausi ja vierailevat koulussa 
silloin tällöin, erityisesti myyjäisten ja äänestyksien aikaan. Tässä-
kin yhteisössä toimijoina ovat erityisesti Anneli Densham ja Marja 
Wright kuten jo aikoinaan koulua aloitettaessa. Pitkäaikainen pääopettaja 
Mertsi Fisher oli koululla opettajana vielä muutama vuosi sitten.

Starttirahaa saatiin Finn-Guildilta, ja opetusministeriön kautta tuli tärkeä 
valtionavustus. Koulun toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman valtion tu-
kea. Muutenkin varojen hankkiminen oli äärimmäisen tärkeää. Koulu oli iso, 
eikä opettajille maksettu palkkaa. Leena Robertsonin isän kautta saatiin kir-
joja koulun laajenevaan kirjastoon suoraan suomalaisilta kustantajilta. Varoja 
kerättiin eri tavoin, St Michaelin kirkko oli tukikohtana, ja rahaa toiminnan 
pyörittämiseen saatiin koulun omalla kahvila- ja muulla talkootoiminnalla. 

Yhteisen toiminnan henki oli vahva. Toiminnan vakiinnuttua tehtiin esimer-
kiksi käsitöitä ilmaiseksi saaduista kankaista, joista Riitta Listerin ohjaamina 
tehtiin upeita käsitöitä ja saatiin hurjat voitot. Ullan kahvilassa myytiin mo-
nenmoista ja tietenkin karjalanpiirakoita; koululla oli myyjäistoimikunta, joka 
järjesti basaareja erityisesti jouluisin; oli juhlatoimikunta ja kioski. Lontoon 
suomalaisen merimieskirkon kautta ostettiin koulun joulumyyjäisiin suoma-
laisia elintarvikkeita, makeisia ja designtuotteita, erityisesti lasia. Lasitavarat 
valitsi ja myi Pirkko Wallis, ja hänen myyntipöytänsä ääressä oli aina tungosta. 

Lahjoituksia saatiin monilta suomalaisilta yrityksiltä, esimerkiksi Valiolta, 
Alkolta, Kymen sukalta, Fazerilta, Sarvikselta, ja puukkojakin saatiin Marttii-
nilta. Kun haluttiin tehdä himmeleitä, soitettiin Savonlinnan himmeliin, jolla 
olikin valmiita himmeleitä, joita olisi saanut tulla hakemaan. Piti siis järjestää 
asia. Otettiin yhteyttä henkilöön, jolla oli sisko Savonlinnassa, eikä kestänyt 
kuin hetken, kun himmeleiden noutaja oli yrityksen ovella. Valtava laatik-
ko himmeleitä saatiin postitse. Säilytystilaa tavaroille ei tosin ollut koululla, 
vaan tavarat kuljetettiin joka kerran mukana, ja niitä säilytettiin Marjan ja 
Ullan autotalleissa. 
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Oppilasryntäys kouluun

Perustajat lähettivät kirjeitä alueen suomalaisille perheille varsin laajalle, 
tunninkin ajomatkan päähän: nyt on perustettu koulu. Ensimmäinen kou-
lupäivä oli 7.9.1985. Oppilasmäärä oli valtava. Kouluun tuli 100 oppilasta ja 
opiskelijaa, joista 71 lasta 3-vuotiaista ylöspäin ja 29 aikuista.  Jokaiselle oli 
tarjolla jokin kymmenestä ryhmästä; ryhmät olivat suuria, ja niissä opetettiin 
tarpeen mukaan suomeksi ja englanniksi. Perustajien lapset tulivat luonnol-
lisesti oppilaiksi, mutta myös muita suomalais-brittiläisiä lapsia tuli mukaan. 
Perheissä oli yleensä suomalainen äiti, ja monien isät olivat englantilaisia, 
mutta mukana oli myös afrikkalaisia tai intialaisia; Ison-Britannian moni-
kulttuurisuus näkyi koulun oppilaiden perheissä. Monissa perheissä äidit ja 
lapset puhuivat säännöllisesti suomea ja nopeasti käänsivät englantiin, kun 
oli tarve. Joissakin perheissä suomea puhuttiin vähemmän, mutta koulun 
ansiosta suomen kielen osuus vahvistui. Aikuisten ryhmään tuli myös opis-
kelijoita, jotka olivat kiinnostuneita suomen kielestä ja kulttuurista, vaikkei 
kaikilla ollut juuria tai kosketusta Suomeen. Jokunen isoäitikin halusi myö-
hemmin oppia lastenlasten kieltä. 

Ensimmäisen vuoden ajan toimittiin St Michael -koulussa joka toinen 
lauantai. Opettajina olivat alkuvaiheessa Terttu Bailey, Satu Bowler, Mert-
si Fisher, Anneli France, Ulla Grace, Pirkko Harvey, Vuokko Johanson, Lii-
sa Needman, Marjatta Newton-Syms, Hely Sokolovski, Tuula Viccars, Liisa 
Waddilove ja Virpi Ylänne-McEwen. Aikuisryhmässä oli sijaisena Arthur 
Charles Geleit. Suurimmalla osalla ei ollut opettajakoulutusta; muutamia 
koulutettuja oli mukana. Koulutukseen päästiin muiden Suomi-koulujen 
kanssa Finn-Guildin kautta, mutta vasta paljon myöhemmin.

Koulusta tuli tuki monille perheille kaksikielisyyteen kasvamisessa, ja nai-
set saivat itse puhua suomea. Jotkut, joille suomen kieli ei perheessä ollut niin 
tärkeä, halusivat kuitenkin tavata muita suomalaisia ja nauttia suomalaisesta 
kulttuurista ja ruuasta. Heille koulu oli enemmän suomalaisen kulttuurin ja 
suomalaisuuden lähde. 

Uudet, suuremmat tilat ja uudenlaisia oppilaita

Vuonna 1986 koulu siirtyi nykyiseen paikkaan Marlborough Schooliin, jossa 
tilat paranivat ja saatiin käyttöön mm. komero, jossa voidaan säilyttää ope-
tusvälineitä, myyjäistavaroita ja kirjastoa. Opetusta ja muuta toimintaa järjes-
tetään edelleen joka toinen lauantai.

Alussa oppilaat jaettiin luokkiin paitsi iän myös kielitaidon mukaan. Ope-
tusta oli rinnakkaisilla luokilla sekä englanniksi että suomeksi. Aiemmin 
nuoretkin pyrkivät suorittamaan Suomen YKI-kokeen, jonka silloin saattoi 
tehdä Englannissa. Vajaa 10 vuotta sitten koulussa otettiin käyttöön aapinen 
ja perään lukukirjat: painotettiin lukemaan ja kirjoittamaan opiskelua, kos-
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ka sitä oli hankalampi motivoitua 
opettamaan kotona. Tänä vuonna 
koulussa ei ole lukukirjaryhmää 
opettajapulan tähden; aapisen 
opettajatkin (kaksi ryhmää) tukeu-
tuvat aapiseen vähemmän. 

Koulussa toimi useita vuosia 
myös Ison-Britannian Suomi-
koulujen ainoa Svenska gruppen, 
suomenruotsalaisten luokka, ensin 
lukuvuonna 2002–2003, sitten vuo-
den tauon jälkeen vuodesta 2004 
kymmenkunta vuotta.  

Varsinkin Suomen liityttyä Eu-
roopan Unioniin vuonna 1995 
Isoon-Britanniaan on koko ajan 
muuttanut nuoria suomalaisia 
töihin ja opiskelemaan, ja alueella 
on monia täysin suomenkielisiä 
perheitä. Osa perheistä on maassa 
muutaman vuoden työkomennuk-
sella, osa asuu pysyvästi, ja lasten 
suomen kielen käyttö saattaa ra-
joittua kotiin ja muihin Suomi-yh-
teyksiin. Myös näiden perheiden 
lapsia käy Suomi-koulussa. Suo-
mea ymmärtävien tai puhuvien 
lasten määrä on kasvanut. Muu-
tamat oppilaat puhuvat suomea 
täysin sujuvasti, jotkut ymmärtä-
vät suomea jonkin verran, osa vas-
ta aloittelee. Koulussa käy myös 
muunkielisten perheiden lapsia, 
jotka haluavat oppia suomen kieltä 
vieraana kielenä tai ylläpitää Suo-
messa oppimaansa kielitaitoa.

Nykyisin oppilaat jaetaan ryh-
miin iän mukaan. Koulussa on 
vauva- ja taaperoryhmä (van-
hemmat ja 0–3-vuotiaat), leikki-
ryhmä (3–4-vuotiaat), kerhoryh-
mä (4–5-vuotiaat), aapisryhmä 
1 (5–6-vuotiaat) ja aapisryhmä 2 
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(6–7-vuotiaat) sekä Suomen historian ryhmä (yli 7-vuotiaat). Aikuisryhmiä 
on kolme: aloittelijat, keskitaso ja edistyneet. Vanhempien ja vauvojen ryh-
mä on erityisen tärkeä. Ryhmän vanhemmat tapaavat toisiaan ja kiinnittyvät 
kouluun jo lapsen ollessa pieni. Näin lapset kasvavat mukaan koulun toimin-
taan ja siirtyvät myöhemmin isompien ryhmään.

Koulupäivän aikana on opetuksen lisäksi monenlaista toimintaa. Suoma-
laisia tuotteita myyvä kauppa toimii aina koulupäivän aikana, samoin kah-
vila, josta saa esimerkiksi voileipiä ja itse tehtyä kakkua ja pullaa. Kahvila 
on vilkas paikka, jossa vanhempien, koulussa vierailevien ja muiden koulun 
ystävien on mukava tavata. Kirjastossa on parituhatta aikuisten ja lasten kir-
jaa, ja lainata voi aina koulupäivien aikana. 

Koulutusta ja yhteistyötä

Koulussa tehdään toimintasuunnitelma vuosittain tai lukukausittain, ja 
opettajat vastaavat oman opetuksensa suunnittelusta. Koulutusta pyritään 
järjestämään oman koulun sisällä vuosittain sekä opettajille että vanhemmil-
le. Koulu on tavallisesti kutsunut näihin tilaisuuksiin jonkun ulkopuolisen 
asiantuntijan. Opettajan tehtäviin kuuluu tukea ja opastaa vanhempia kaksi-
kielisyyteen kasvattamisessa. Koulu on järjestänyt koulutusta mm. Suomen 
Lontoon Instituutin kanssa, ja koulussa mainostetaan myös muiden järjestä-
miä kaksikielisyys- ja Suomi-tapahtumia. Yhteistä koulutusta on mm. Finn-
Guildin järjestämä kansallinen koulutusviikonloppu opettajille Lontoossa 
vuosittain. Aiemmin se kiersi eri puolilla kuningaskuntaa, ja koulut osallis-
tuivat vuoron perään isännöintiin. Opetushallituksen koulutuksiin Helsin-
gissä on koulusta osallistuttu useina vuosina alusta saakka. 

Muiden alueen Suomi-koulujen kanssa on säännöllistä yhteistyötä, esi-
merkiksi koulutusta ja juhlia. Yleensä St Albansin koulu on näissä tapahtu-
missa järjestäjä, päävastuussa tai aloitteen tekijä. Eniten yhteistyötä on ollut 
Cambridgen ja Oxfordin Suomi-koulujen sekä uuden Itä-Lontoon Suomi-
koulun kanssa, joka aloitti St Albansin satelliittikouluna vuonna 2014. Muu-
taman kerran on tavattu myös Lontoon Suomi-koulua.

Paikallisten koulujen kanssa toivotaan yhteistyötä, mutta tämä ei ole järjes-
tynyt. Koulu on useaan otteeseen tiedustellut mahdollisuutta ottaa suomen 
kieli kansallisten kielikokeiden (GCSE, A-levels) piiriin, mutta sillä katsotaan 
oleva liian pieni kysyntä kokeiden järjestämisen kannalta. Isompien kielien 
(ranska, saksa, venäjä, kiina, arabia...) kielikouluilla on Isossa-Britanniassa 
siihen mahdollisuus.

Koululla oli aiemmin vahvat suhteet St Albansin kaupunkiin ja koko Hert-
fordshiren kreivikuntaan, jossa oli oma toimisto vähemmistöryhmien kan-
sallista koulutusta täydentäviä kouluja varten. Tämä virasto on nyttemmin 
lakkautettu. Koulu sai sieltä rahallista tukea, edullisen vuokran kaupungin 
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koulun tiloihin sekä koulutusta mm. lain vaatimiin asioihin, kuten lastensuo-
jeluun, ja ilmaiseksi opettajien rikostaustan tutkimiseen; tämä toimii edel-
leen. St Albansin Suomi-koulua näytettiin vierailijoille hyvänä esimerkkinä 
kreivikunnan vähemmistökielikouluista.

Koulu on ennakkoäänestyspaikka Suomen vaaleissa, ja koulun edustaja 
pyritään lähettämään kirkon, suurlähetystön tai Finn-Guildin tilaisuuksiin 
kutsuttaessa, ja vastavuoroisesti heitä kutsutaan koulun tapahtumiin. Alusta 
asti on järjestetty merimieskirkon kanssa joululaulutilaisuus, ja koululla on 
ollut tapana järjestää kansallinen pesäpalloturnaus Suomi-toimijoiden kes-
ken. Suomeen päin yhteistyötä on ollut Suomi-Seuran ja Ulkosuomalaispar-
lamentin kanssa.

St Albansin Suomi-koulu tänään ja huomenna 

”St Albansin Suomi-koulu on edelleen perustajiensa ylpeyden aihe”, sanoo 
Henriikka Järvi. ”Koulunpitoa on hyvä jatkaa lujien perustusten päällä. 
Muutoksia on kuitenkin tapahtunut, ja aina sukupolven vaihtuessa tulee jon-
kinlainen kriisi. Komitea ja opettajat kasvavat usein ulos koulusta ryhmänä 
lastensa kanssa. Vahvuutta on, että nämä ´ryhmät´ kuitenkin säilyvät ryhmi-
nä ja pysyvät koulunkin lähipiirissä.”
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”Mitään suurempia muutoksia koululla ei ole tapahtunut, paitsi ehkä se, 
että 90-luvulla koulu rekisteröityi Finn-Guildin avulla viralliseksi hyvänteke-
väisyysjärjestöksi (registered charity). Suuri muutos on myös se, että 2000-lu-
vun lama veti paikallishallinnolta saadun tuen pois. Tuki oli merkinnyt rahaa 
ja koulutusta. Taloudellinen kriisi pistää vakavaksi. On epävarmaa, kuinka 
käy Suomesta saadun tuen kanssa; kuinka pystytään rahoittamaan koulun 
vuokra; millaiset ovat Suomi-koulutyötä Briteissä paljon sekä taloudellisesti 
että koulutuksen järjestämisessä tukeneen Finn-Guildin omat jatkamishaas-
teet. Toistaiseksi meillä on asiat hyvin. Koulun toiminnasta jo pois jääneet 
henkilöt ovat edelleen lähellä antamassa henkistä tukea ja neuvoja ja auttavat 
usein tulemalla esimerkiksi opettajan sijaiseksi.”

Henriikka jatkaa: ”Alun vaiheisiin verrattuna koen Suomi-koululle vai-
keana naisten työelämässä olon: alkuvaiheen kotirouvilla oli enemmän aikaa 
panostaa kouluun. Nyt opettajien ja vapaaehtoisten löytäminen on haaste. 
Nytkin meillä olisi enemmän lapsia tulossa ryhmiin kuin opettajia riittää nii-
tä vetämään.”

Koulun vahvuus on, että se tunnetaan hyvin ja opettajat ja toimihenkilöt 
ovat varsin pysyviä, kun verrataan muihin – esimerkiksi kirkon ja lähetystön 
väki vaihtuu melko usein. Koulun sijainti on hyvä, ja sinne tullaan pitkien-
kin ajomatkojen päästä. Ehkä myös Lontoon läheisyys ja etäisyys vaikuttaa 
– kaupunki Lontoon kyljessä vetänee lapsiperheitä ja enemmän paikoilleen 
asettunutta väkeä, kun suurkaupungissa ei usein viivytä vuosia varsinkaan 
lasten kanssa. 

”Suomalaisten muuttajien tilannetta on tällä hetkellä, brexit-ilmapiirissä, 
vaikea arvailla. Usea suomalainenkin on tuntenut ilmapiirin painostavana, 
mutta suomalainen identiteetti ja sen tärkeys itselle tuskin vähenee. Pullan 
ja kahvin tarve ei ole poistunut internetkommunikoinnin kasvaessa! Iloa elä-
mään Suomen kielestä ja kulttuurista! Näin on lukenut mottona jo vuosia 
opetussuunnitelmassamme”, sanoo Henriikka Järvi.
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SV-Suomi-koulu (Piilaakson Suomi-koulu)

The Finnish Language School of Silicon Valley
Silicon Valley, Yhdysvallat 

Perustuu Anu Valtasen (opettaja 1999–, rehtori 2006–) ja koulun nettisivujen tietoihin.

Koulunkäynti aloitetaan kahdella ryhmällä 

Nykyinen Piilaakson Suomi-koulu (viralliselta nimeltään SV-Suomi-koulu) 
perustettiin vuonna 1984, silloin nimellä Santa Claran Suomi-koulu. Toimin-
ta alkoi marraskuussa, ja kouluun ilmoittautui seitsemäntoista lasta, jotka 
jaettiin kahteen opetusryhmään. Koulu kokoontui alkuun lauantaisin kou-
lun opettajan Tuula Bealsin kotona. Alkuvaiheessa oppilaiden perheissä oli 
enimmäkseen suomalaisia äitejä ja muunmaalaisia isiä. 

1980-luvulla koulun koko pysyi 10–20 oppilaan välillä, ja opettajia oli kak-
si. Koulu toimi opettajan ja oppilaiden kotona sekä yhden vuoden Evergreen 
Community Centerin tiloissa. Syksyllä 1990 koulun toimintaan tuli puolen-
toista vuoden tauko todennäköisesti oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. 

Keväällä 1992 opettaja Anne Young laittoi yhdessä Outi Talvalan kanssa 
koulun taas pystyyn. Anne ja Outi olivat tuolloin mukana opettajina pari 
vuotta, sen jälkeen vielä jonkin aikaa vanhempina omien lasten käydes-
sä koulua. Anne palasi 20 vuotta myöhemmin 2012–2015 Tenavat-ryhmän 
opettajaksi, Outi otti Annen paikan syksyllä 2016. Koulun koko oli edelleen 
vuonna 1992 varsin pieni, parikymmentä oppilasta, ja koulu kokoontui edel-
leen oppilaiden ja opettajien kotona. Vuonna 1994 koulu siirtyi Los Gatosiin 
Gabana Clubin tiloihin. Tuolloin koulun oppilasluku ylitti 20 ensimmäistä 
kertaa, ja oli tarpeen perustaa kolmas ryhmä. 

Koulun toimintaan tuli keväällä 1997 mukaan yksi pitkäaikaisimmista 
opettajista, Riitta Lehtinen Nguyen (opettajana 1997–2015), joka valitettavas-
ti joutui jättämään Tutkijat-ryhmän muiden kiireidensä takia. Anu Valtanen 
muutti Piilaaksoon syksyllä 1999 ja huomasi yllättäen olevansa Suomi-kou-
lun silloisen pienimpien, eli eskari-ikäisten, ryhmän opettajana vain kaksi 
viikkoa maahan muuttonsa jälkeen. Syksyllä 1999 koulussa oli 22 oppilasta, 
kolme ryhmää, ja kokoontumistilana oli edelleen Gabana Club. Tila oli hie-
man epäkäytännöllinen, koska siinä ei ollut väliseiniä, joten pienten ryhmän 
vauhdikkaat oppilaat kävivät välillä nurmipihalla juoksemassa ja leikkimäs-
sä, jotta isommat oppilaat saivat hetken työrauhan kirjojensa parissa.

Piilaaksoon muuttaa väkeä, Nokian toiminta laajenee 
– ja Suomi-koulu kasvaa nopeasti

Muuttovirta Piilaaksoon kiihtyi, ja koulu ryhtyi etsimään uuttaa toimitilaa. 
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Keväällä 2000 Nokian Mountain View:n toimisto otti koulun hoiviinsa, ja sii-
tä saakka koulu on toiminut Nokian tiloissa joka toinen viikonloppu. Uusien 
isompien tilojen ansiosta koulun koko kolminkertaistui, ja keväällä koulussa 
oli jo 65 lasta, kuusi ikäryhmää ja kuusi opettajaa. Myöhemmin, vuonna 2011, 
koulu muutti uusiin Nokian tiloihin, nyt Sunnyvalessa.

Syksyllä 2003 koulun oppilasmäärä kohosi jälleen, ja oppilaita oli 70. Kou-
lu virallistettiin Kaliforniassa, ja se sai ns. non-profit corporation -statuksen. 
Koululle valmistuivat säännöt (bylaws). Vuoden 2006 syksyllä Anu Valtanen 
valittiin koulun rehtoriksi. 

Keväällä 2009 rehtori Anu suunnitteli silloisten muiden opettajien avus-
tuksella SV-Suomi-koululle opetussuunnitelman. Oma opetussuunnitelma 
antaa opettajille ideoita ja pohjan sekä koko vuoden että tuntien suunnit-
teluun. Jokainen opettaja on kuitenkin itse vastuussa tuntiensa rakentees-
ta ja ryhmänsä toiminnasta. SV-Suomi-koululla oli kunnia olla etäjäsenenä 
(2014–2015) mukana Opetushallituksen Suomi-koulujen opetussuunnitel-
masuositusta valmistelleessa työryhmässä. Opettaja Sari Luoma (opettajana 
2010–2015) ja rehtori Anu osallistuivat useaan kommentointikierrokseen. 
Vuonna 2015 valmistunut Suomi-kouluille suunnattu suositus on nyt koulul-
la käytössä oman opetussuunnitelman rinnalla. 

Koulun kasvu on reilussa kolmessakymmenessä vuodessa ollut hurjaa –
lukuvuonna 2016–2017 koulussa aloitti 124 oppilasta ja 14 oppilasavustajaa, 
yksitoista ryhmää ja kymmenen opettajaa, joista moni on ollut jo pitkään mu-
kana koulun toiminnassa. Kaikkia kouluun haluavia oppilaita ei edes voida 
ottaa ryhmiin, vaan koulussa on jonotuslista oppilaaksi pääsylle. 

Nykyisin noin puolella oppilaista molemmat vanhemmat ovat suomen-
kielisiä. Mukana on ollut myös perheitä, jotka ovat asuneet Suomessa, ovat 
oppineet suomea ja halunneet ylläpitää lastensa kielitaitoa. Koulussa on kaksi 
muskariryhmää (lapsi-vanhempiryhmiä), (0–2-vuotiaat ja 2–3-vuotiaat, opet-
tajana Hanna Merk 2015–), Tenavat (3–4-vuotiaat, Outi Talvala 2016–), Piiperot 
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(4–5-vuotiaat, Sanni Dahlgren 2016–), Paaperot (5–6-vuotiaat, Joanna Holo-
painen 2011–), Eskariryhmä (6–7-vuotiaat, Anu Valtanen 1999–), Lukutoukat 
(7–8-vuotiaat, Minna Engström 2016–), Sanataiturit (8–9-vuotiaat, Leena Koi-
vuniemi 2011–2012, 2014–), Lukijat (9–11-vuotiaat, Riikka Loughney 2008–), 
Tutkijat (11–16-vuotiaat, Mari Rajamäki 2016–) ja Suomi toisena kielenä (S2) 
-ryhmä, jossa on kouluikäisiä (7–16-vuotiaat, Anne Castren 2015–). 

Oma ryhmä S2-oppilaille

S2-ryhmä perustettiin vanhemmille tehdyn kyselyn pohjalta vuonna 2015 ja 
suunnattiin erityisesti oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea suomen kielessä. 
Ryhmässä keskitytään erityisesti sanaston kehitykseen ja puhumiseen roh-
kaisuun. S2-ryhmän oppilaat on jaettu iän perusteella kolmeen pienryhmään, 
joissa kussakin on 3–5 oppilasta; jokainen pienryhmä opiskelee 30 minuuttia 
S2-ryhmässä ja viettää loppuajan omassa kotiryhmässään. Yksi ryhmän tär-
keimmistä tavoitteista on ollut saada vanhemmat huomaamaan, miten tär-
keää heidän osallistumisensa suomen kielen ylläpitoon kotirintamalla on. 
S2-ryhmän opettaja, Anne, on pitänyt syksyllä vanhemmille keskustelutilai-
suuden, jossa on painotettu vanhempien kotoa tulevan tuen merkitystä. Van-
hemmat ovat ottaneet asian tosissaan, ja nyt kahden vuoden kokeilun jälkeen 
on ilo huomata, miten oppilaiden suomen kielen sanavarasto on kasvanut 
huimasti ja oppilaat uskaltavat käyttää oppimiaan sanoja myös puhuessaan. 
Oppilailla on ollut joka kerraksi vapaaehtoisena mutta erittäin lämpimästi 
suositeltuna läksynä puuhastella koulukertojen välisenä aikana kaksi tuntia 
suomen kielellä ja mielellään useammassa pienessä pätkässä. Läksyn suo-
rittamiseen soveltuu esim. suomenkielisen ohjelman katsominen, kirjan lu-
keminen tai kuuntelu, kielipelin tai lautapelin pelaaminen tai mikä tahansa 
yhdessä touhuilu suomeksi. Opettaja lähettää myös joka kerralle Quizlet-net-
tiohjelmalla tehdyn sanaston, jonka oppilaat ovat ahkerasti opetelleet kotona 
valmiiksi tuntia varten. Jokaisesta puolen tunnin puuhastelusta oppilas on 
saanut läksypassiin leiman ja viidestä leimasta tarran.

Kotitehtäviä on muillakin ryhmillä. Niiden tavoitteena on ylläpitää suo-
men kielen opiskelua myös kotirintamalla, oppia pitämään tavaroista huolta 
ja oppia vastuuntuntoiseksi.

Suosittuja oppilasavustajia

Koulun ryhmäkoot on kasvatettu mahdollisimman suuriksi (n. 12 oppilasta/
ryhmä). Anu Valtanen sanoo: ”Näin suurien (erittäin vaihtelevan kielitaidon 
omaavien lasten) ryhmien hallitseminen ilman mahtavia oppilasavustajiam-
me olisi mahdotonta. Oppilasavustajia on joka ryhmässä 1–2. He ovat isom-
pia, usein entisiä pitkäaikaisia oppilaitamme tai vasta Suomesta tänne muut-
taneita, esimerkiksi lukiolaisia. Oppilasavustajat ovat hyvin suosittuja ja 
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tärkeitä isosiskoja ja -veljiä ryhmissään. 
Oppilasavustajat sitoutuvat toimintaan 
usein pitkäksi ajaksi. He avustavat ryh-
män opettajaa tämän toiveiden mukai-
sesti, mutta heillä ei ole valmisteluvas-
tuuta tunnin opetuksesta. 

Olemme huomanneet, että paikalliset 
koulut työllistävät yläkoulu- ja lukioi-
käisiä oppilaitaan niin kovasti, ettei heil-
lä ole enää aikaa tehdä Suomi-koulun 
läksyjä muiden läksyjen lisäksi. Tässä 
murrosikävaiheessa Suomi-koulu tahtoo 
jäädä oppilailla taka-alalle tai innostus 
koulunkäyntiin lopahtaa. Tällöin olem-
me kehottaneet oppilaita kokeilemaan 
toimimista opettajien avustajina. Oppi-
laat valitsevat useimmiten heitä kiinnos-
tavan (3–16-v.) ikäryhmän, jonka kanssa 
haluavat mieluiten toimia. Yllättäen Suo-
mi-koulu muuttuukin taas tärkeäksi, kun 
oppilasavustaja huomaa, että hänellä on 
nuoremmille oppilaille annettavaa ja että hän oppii samalla tärkeitä yksilön- ja 
ryhmänohjaamistaitoja. Oppilasavustajiksi on jopa kyselyjä; he saavat toimin-
nastaan työtodistuksen, mikä on tärkeää heidän jatkokoulutukselleen. Meillä 
on koulussamme myös ns. erityistukea tarvitsevia oppilaita, ja heillä on oma 
nuori, tarkoin valittu motivoitunut henkilökohtainen erityisavustajansa.” 

Koulun tavoitteet

Piilaakson Suomi-koulussa on oppilaina sekä Yhdysvalloissa syntyneitä ja 
pitkään asuneita lapsia, joille suomi on ensimmäinen, toinen tai jopa kolmas 
kieli että oppilaita, jotka asuvat perheineen väliaikaisesti ulkomailla ja joiden 
äidinkieli on suomi. Valtaosalla toinen tai molemmat vanhemmat ovat synty-
perältään suomalaisia. Oppilaiden kotona käytetään englannin lisäksi useita 
muitakin kieliä, kuten saksaa, kiinaa, japania ja hindiä. 

Monikulttuurisuus ja suuret kielitaitoerot ryhmien sisällä tuovat haasteen-
sa Suomi-koulutyöhön. Koulun mottona on kuitenkin, että virheitä saa ja pi-
tää tehdä, niistä opitaan, ketään ei kiusata, kaikille annetaan aikaa ja tilaa 
omien tarpeiden mukaan, jotta jokainen suomikoululainen kokee itsensä ar-
vostetuksi ja jokainen kehittyy omalla tasollaan. Koulussa ei vertailla lapsia 
toisiinsa, vaan jokaisella on oma oppimispolkunsa.

Piilaakson Suomi-koulu on suomen kielen ja kulttuurin opetukseen eri-
koistunut koulu, joka on tarkoitettu 0–16-vuotiaille suomalaisille tai suo-
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malaista sukujuurta omaaville lapsille. Tavoitteena on herättää ja ylläpitää 
lasten mielenkiintoa suomen kieltä ja suomalaisuutta kohtaan. Lasten eri-
laisesta kielitaustasta riippumatta lapsille pyritään antamaan onnistumisen 
elämyksiä ja mukavia hetkiä suomenkielisessä oppimisympäristössä. Pyrki-
myksenä on, että kaikilla oppilailla on koulussa kivaa ja kaikki oppivat yh-
dessä suomen kieltä, kulttuuria ja historiaa luovin keinoin. 

Myös vanhemmat on sitoutettu tukemaan koulun työtä. Vanhempainvart-
teja on järjestetty useana vuonna. Näissä tapaamisissa vanhemmat saavat 
palautetta opettajalta, ja samalla voidaan yhteisesti keskustella opetuksesta. 
Vanhemmilla on erilaisia vastuutehtäviä koulun arjessa ja juhlassa. Esimer-
kiksi kaksi vanhempaa toimii koulutyön aikana tiloissa vartijoina Suomi-kou-
lun puolesta, koska suuressa koulussa on oltava tarkka tiloissa tapahtuvasta 
toiminnasta ja esimerkiksi siitä, kuka lapsen on tuonut kouluun – tunnilla 
on oltava ajoissa! – ja kuka hakee hänet. Vanhemmilla on siivousvuorot ja 
vuorot esimerkiksi joulupukkina toimimiselle, valokuvaajan tehtävälle ym. 
Hallituksessa on sekä vanhempia että opettajia. 

Koulutusta vuosittain

Helsingissä järjestettävillä koulutuspäivillä koulusta on ollut opettajia muka-
na useina vuosina. ”On aivan mahtavaa nähdä, mikä voima, luovuus ja into 
pursuaa joka puolella maailmaa toimivista Suomi-koulujen opettajista, kun 
he pääsevät yhteen muutamaksi päiväksi. On hienoa jakaa opetusideoita ja 
vinkkejä ympäri maailmaa”, sanoo Anu Valtanen. 

Joka syksy vuodesta 2007 alkaen Anu on raivannut syksyisin tilaa auto-
talliinsa tai olohuoneeseensa, ja opettajille on järjestetty vuoden teemaan 
liittyvää toiminnallista koulutusta. Koulutuksen aiheina ovat olleet esimer-
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kiksi vaihtelevan kielitaidon omaaville oppilasryhmille erittäin tärkeät luo-
vat opetuskeinot kuten leikin kautta oppiminen, kuvan kielentäminen, pelit 
ja liikunta, draama, teatteri-ilmaisu, käden taidot, musiikki, kansanlaulut ja 
tanssit sekä satujen ja tarinoiden monipuolinen käyttö työn tukena.

Isossa koulussa on tärkeää olla myös hätätilasuunnitelma, ja joka syksy 
koulussa tehdään koko koulun yhteinen hätätilaharjoitus, jotta kaikki tietä-
vät, mitä tehdä mahdollisen tulipalon tai maanjäristyksen sattuessa. Pidäm-
me huolen, että ainakin kahdella opettajalla on koko ajan voimassa oleva 
ensiapukoulutus. 

Hyvin järjestäytynyttä toimintaa

Suuressa koulussa toiminta on hyvin järjestäytynyttä ja kurinalaista. Opet-
tajia ei ole ollut vaikea saada. He ovat olleet erittäin motivoituneita ja var-
sin pysyviä; jos on tarvetta uusille, lähtee viesti yhteisön naisille – kaikki 
opettajat ovat olleet naisia – tiedotusryhmien kautta. Opettajakoulutusta ei 
tarvitse olla, tarvitaan innostusta ja kiinnostusta lapsiin. Syksyisin pääopet-
taja/rehtori järjestää opettajille koulutustilaisuuden, jonka tarkoituksena on 
tutustuttaa uudet ja vanhat opettajat toisiinsa, antaa opettajille materiaalia/
keinoja/ideoita uuden oppilasryhmänsä ryhmäytymiseen ja uutta intoa ja 
tukea oppituntien suunnittelutyöhön. Jokainen opettaja suunnittelee oman 
ryhmänsä toiminnan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta. Syksyisin ja ke-
väisin pidetään kaksi kokousta, ja koulun päätyttyä keväällä opettaja kirjoit-
taa ryhmästään toimintakertomuksen. 

Koska oppilaaksi kouluun pääsyyn on jonoa, koulussa ollaan tarkkoja sii-
tä, että oppilaat todellakin osallistuvat opetukseen. Poissaoloista tulee ilmoit-
taa opettajalle, ja jos oppilas on poissa ilmoittamatta enemmän kuin kolme 
kertaa, hän menettää paikkansa jonossa seuraavalle. 

Koulun talous on ollut hyvässä kunnossa. Valtionavustuksella on koulun 
taloudelle suuri merkitys, mutta vanhemmat maksavat myös vuosittaisen 
osallistumismaksun. 

Koulun opetuksessa on vuosittaiset teemat, esimerkiksi musiikki ja Sibe-
lius, sadut, tarinat ja Tove Jansson, kädentaidot ja askartelu, kansanlaulut ja 
tanssit, draama. Esimerkiksi sadut ja tarinat -teeman puitteissa koulussa on 
luettu ikäryhmille sopivia satuja ja tarinoita, tehty mielikuvitusretkiä, esi-
tetty pöytä- ja nukketeatteria sekä kirjoitettu kirja-arvioita Suomi-koulujen 
tuki ry:n lukupiirin sivuille Suomeen. Koulussa tuetaan luovia menetelmiä 
ja toiminnallisuutta. Tunnuksena tai koulun mottona on: lapsi oppii leikkien 
ja leikkii oppien. Erilaisia päiviä ja juhlapyhiä huomioidaan, kuten vaikkapa 
äitien- ja isänpäivä, YK:n päivä, Aleksis Kiven päivä, itsenäisyyspäivä, Rune-
bergin päivä ja laskiainen. 

Koulussa on suuri vapaaehtoisvanhempien pyörittämä kirjasto. Tietoko-
neita ja internetyhteyksiä on ollut mahdollisuus käyttää jo useita vuosia. 
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Opettajat käyttävät läppäriään apuna silloin tällöin tunneillaan, mutta oppi-
lailla ei ole Nokian tiloissa omia tietokoneita käytössään. 

Koululla on monia perinteitä, kuten itsenäisyysjuhla, joulujuhla joulupuk-
keineen – pukki osaa nykyisin myös räpätä isistä kootun perinteisen bändin 
avustuksella – ja kevätjuhla piknikeineen ja ulkoleikkeineen. Vuosittain käy-
dään luistelemassa laskiaisen aikaan, järjestetään konsertteja, nukketeatteria 
ja tapahtumia ryhmien kesken. Piilaakson Suomi-koulu on tehnyt yhteistyö-
tä myös muiden Suomi-koulujen kanssa, esimerkiksi ollut kirjeenvaihdossa 
Pohjois-Teksasin/Dallasin Suomi-koulun kanssa ja osallistunut Rodoksen 
Suomi-koulun Maapalloprojektiin. 

Koulun tulevaisuus

Koulu on varsin riippuvainen toimitiloistaan. Nokian tilanne vaikuttaa kes-
keisesti siihen, mistä koulu saa tilat, mutta toistaiseksi ratkaisu tilaongelmiin 
on aina löytynyt. Koulu ei kuitenkaan voi nykyisillä tiloilla laajentua, vaikka 
oppilaspaikkaa jonottavien lista on pitkä. Suomen kielen ylläpitoon ja kehit-
tämiseen on riittänyt kiinnostusta, mikä lupaa hyvää koulun tulevaisuudelle. 

Ilman mahtavia, luovia, innokkaita opettajia koulu ei pyörisi. ”Hatunnosto 
ja erityiset kiitokset kaikille opettajille, jotka ovat olleet mukana koulumme 
toiminnassa vuodesta 1984 eteenpäin tai joiden kanssa olen saanut työsken-
nellä ja ideoida syksyn 1999 jälkeen. Meillä on aina ollut mukavaa opettajien 
kesken, yhteyttä on pidetty ja ideoita on jaettu keskenämme vielä opettajien 
muutettua takaisin Suomeenkin. Useampikin opettaja on palannut vielä vuo-
sien taukojen jälkeen takaisin kouluumme”, toteaa Anu Valtanen.

”Suuri kiitos kuuluu koulumme vanhemmille, joista koostuu muutaman 
vuoden välein vaihtuva opettajien ja koulun työtä tukeva hallitus, sekä toi-
mihenkilöille, jotka tukevat hallitusta mm. juhlien järjestämisessä ja kirjaston 
hoidossa”, sanoo Anu Valtanen. ”Suuret aplodit tietenkin ansaitsevat upeat 
oppilaamme, jotka jaksavat vuodesta toiseen tulla mukaan oppimaan suomen 
kieltä, kulttuuria, pelejä, leikkejä, musiikkia, kirjallisuutta ja sitä kaikkea, mis-
tä voimme suomalaisina olla niin kovin ylpeitä. Meillä on oppilaina ihania 
lapsia, joiden suomen kielen taito vaihtelee suuresti. Pyrkimyksemme on, että 
kaikilla oppilailla on koulussamme kivaa, opimme yhdessä suomen kieltä, 
kulttuuria, historiaa jne. luovin keinoin. Suomi-koulussa virheiden teko on 
aina sallittua ja jopa suotavaakin, koska virheistä opimme aina jotain uutta.

Suomi on maailmalla hyvässä maineessa, ja suomalaiset ovat yleensä ter-
vetulleita lähes kaikkialle maailmaan – on hienoa, että voimme ylpeinä tun-
nustaa olevamme Suomesta tai että meillä on suomalaisia sukulaisia, suku-
juuria tai ystäviä. Suomi-koulussa pyrimme opettamaan sitä kaikkea ’hyvää 
suomalaisuutta’, jota kaikki voivat sanansaattajina viedä mukanaan, minne 
sitten menevätkin.”
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Kielin suomalainen kielikoulu

Kiel, Saksa

Perustuu Marja Herrmannin (tilintarkastaja vuodesta 1985) tietoihin.

Ennen koulun perustamista Kielin Mettehofissa toimi suomalaisten lasten 
kerho, jossa tavattiin viikoittain. Kerhon vetäjän, Taru Ihmsin, aloitteesta syn-
tyi ajatus Suomi-koulun perustamisesta vuonna 1985. 

Vanhempainneuvostossa olivat Taru Ihms (aloitteentekijä), Leena Flath 
(puheenjohtaja), Liisa Ludwig (varapuheenjohtaja), Pirjo Schatzinger (sih-
teeri), Leena Sinn (rahastonhoitaja), Maija Panitzsch (seurakunnan edustaja), 
Eija Tuominen-Heine (varsinainen jäsen), Anneli Schmitz (varajäsen), Seija 
Korhonen-Olesen (tilintarkastaja) ja Marja Herrmann (tilintarkastaja). Lähes 
kaikki olivat DFG:n (Deutsch-Finnische Gesellschaft, Saksalais-suomalainen 
yhdistys) jäseniä. Yhdistyksellä oli paljon toimintaa ja niissä puitteissa tavat-
tiin usein. Yhteistyötä tehtiin myös Kölnin suomenkielisen kirkollisen työn 
keskuksen kanssa. Toimintaa rahoitettiin perheiltä saaduilla tuilla. 

Koulun ohjesäännössä todettiin koulun tehtävä näin: ”Kielin suomalaisen 
kielikoulun tehtävänä on vapaaehtoisella pohjalla edistää suomalaisten ja ul-
komaalaisten lasten suomen kielen taitoa. Tämä ns. täydentävä opetus on 
varsinaisen kouluopetuksen rinnalla annettavaa opetusta suomen kielessä 
ja perehtymisessä Suomen oloihin. Koulun virallinen kieli on suomi. Oppi-
velvollisuusikäiset seuraavat kielitaidon ja iän mukaan tiettyjä oppikirjoja. 
Leikki-ikäiset sen sijaan perehtyvät leikin ohessa suomen kieleen.”

Koulussa aloitti 42 lasta. Kaikki lapset olivat suomalais-saksalaisista per-
heistä. Kielitaito vaihteli täydellisestä heikkoon. Opettajina toimivat Tuire 
Spielvogel, nuorisososiaalityöntekijä (pienten ryhmä, 10 lasta), Eva Denks, 
peruskoulun opettaja (keskiryhmä, 16 lasta) ja Taru Ihms, lehtori (isojen ryh-
mä, 16 lasta). Koulun toimintatilat olivat koulussa (Brüder-Grimm-Schule, 
Kronshagen, Kiel). Oppimateriaaleja saatiin Suomesta. Koulussa oli oppi-
tunteja, musiikkitoimintaa, piirtämistä ja askartelua ym. sekä suomalaisten 
juhlapäivien viettoa; juhlapäiviä vietettiin myös muiden Suomi-koulujen 
kanssa.

Lasten vanhemmat ovat olleet koulun tärkein tuki. Tulevaisuudessa on 
todennäköistä, että toisen polven lasten kiinnostus suomen kieleen hiipuu.
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Lausannen Suomi-koulu
Association de l’Ecole finlandaise de Lausanne

Lausanne/Founex, Sveitsi

Perustuu Irmeli Hoznourin (koulun perustajajäseniä ja opettaja vuosina 1987–2011) 
tekstiin.

Nuoria naisia Suomesta monikieliseen Sveitsiin

Lausannen seudulla oli 80-luvulla paljon suomalaisia, yleensä 70-luvul-
la tulleita nuoria naisia, monet heistä sairaala-alalle koulutettuja. Menty-
ään naimisiin he jäivät pysyvästi Vaud’n kantoniin asumaan, saivat lapsia 
ja huomasivat, että jossakin vaiheessa lapsien suomen kielen taito heiken-
tyi huomattavasti. Isät olivat ranskan-, englannin-, italian- tai jonkin muun 
kielisiä. Kun lapsi 4-vuotiaana aloitti koulunkäynnin paikallisessa koulussa 
tai kansainvälisessä koulussa, hänen elämässään oli useita kieliä yhtä aikaa: 
ranskaa paikallisessa koulussa, englantia kansainvälisessä, isän kieli ja äidin 
kieli sekä ympäristön ranskan kieli. Kaiken kukkuraksi oli muodissa myö-
hemmin varsin typeräksi (onneksi! sanoo Irmeli Hoznour) todettu muoti-
virtaus, jota seuraten lastenlääkärit kehottivat vanhempia supistamaan kie-
livalintaa yhteen ainoaan käyttökieleen, siis käytännön syistä paikalliseen 
kieleen. Monet seurasivat tuota neuvoa, ja suomi jäi unholaan… ja sen opet-
taminen myöhemmin useinkin Suomi-koulun opettajan harteille.

Tämä oli motivaationa siihen, että 80-luvun lopulla alettiin puuhata paik-
kaa, jossa voitaisiin antaa säännöllistä suomenkielistä opetusta kaikille Vaud’n 
kantonin pienille ja suurille lapsille, 4–18-vuotiaille. Lausannen Suomi-koulun 
edelläkävijä oli kuitenkin vuonna 1983 alkanut, muutaman tilanteesta huoles-
tuneen äidin toteuttama ja myös heidän pyörittämänsä Satukoulu.

Satukoulu, Suomi-koulun tienraivaaja

Irmeli Hoznour kertoo, että Lausannessa oli huomattu jo 80-luvun alussa, 
että pikkulasten suomen puhuminen oli heikohkoa. Ryhmä äitejä kokoontui 
pohtimaan tilannetta, ja nämä rouvat päättivät perustaa Satukoulun vuonna 
1983. Vetäjäksi he valitsivat kahden lapsen äidin, Marja Weberin, nyk. Vas-
ton, joka  äitien avustamana otti vastaan milloin minkäkin kokoisen joukon 
lapsia (3–10-vuotiaita). Marjan kanssa Satukoulua toteutti samoin kahden 
lapsen äiti Barbara Aho. Satukoulun luokkana oli Liisa Morelin (neuvolahoi-
taja, myöhemmin koulun rahastonhoitaja) asuinrakennuksessa oleva taloyh-
tiön kokoushuone. Siellä Satukoulu kokoontui kerran kuukaudessa vuoteen 
1986, eli siihen saakka, kunnes Lausannen Suomi-koulu perustettiin.

Satukoulu oli vetäjän ja apuäitien ja -isien ylläpitämä kehitelmä, ilman 
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palkkaa, ilman tukea, ja toimi osallistujien hyvästä tahdosta ja halusta yllä-
pitää suomen kielen taitoa. Lapset saivat laulaa, kuunnella tai lukea jonkin 
kertomuksen tai sadun ja askarrella jotain satuun liittyvää. Lapsia saattoi 
kerääntyä jopa 40 yhdellä kertaa. Irmeli Hoznour kirjoittaakin: ”Tämän en-
simmäisen opinahjon tärkeys pyrkii usein unohtumaan. Ilman Satukoulua 
ei varsinaisen koulun perustamishanke olisi edistynyt niin nopeasti. Suuret 
kiitokset menköötkin tuolle uranuurtajien joukolle.”

Suomi-koulu perustetaan, valitaan Touhutäti ja johtokunta

Lausannen Suomi-koulun perustava yleiskokous pidettiin 12. kesäkuuta 1987. 
Siinä laadittiin ja hyväksyttiin säännöt, joista kaksi muutettiin vuonna 2012.

Alkuperäisten sääntöjen mukaan koulu toimi itsenäisesti Association Suis-
se des amis de la Finlande /groupe Vaud -yhdistyksen (= paikallinen Suo-
men Ystävät Sveitsissä -yhdistys) tuella; myöhemmin irtauduttiin yhdistyk-
sen tuesta ja päätettiin toimia itsenäisesti. Toinen muutos koski vastaavasti 
koulun varoja. Mahdollisessa koulun lakkauttamistilanteessa alkuperäisissä 
säännöissä mahdolliset varat olisi käytetty Suomi-tietouden lisäämiseen tu-
kiyhdistyksen ASAF-Vaud’n päättämällä tavalla; muutoksen jälkeen varat 
ohjattaisiin Suomi-koulujen tuki ry:lle Helsinkiin.

Suomi-koulun todettiin olevan täydentävää opetusta antava koulu, joka 
on tarkoitettu ulkosuomalaisten kaksikielisille lapsille. Koulu toimii per-
heen tukena suomen kielen harrastuksen ja Suomi-tietouden lisäämisessä. 
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Koulussa toimii yleiskokous ja johtokunta. Hyvin pian alettiin valita myös 
vanhempain edustaja ja ns. Touhutäti, jonka tehtävänä on ollut koordinoida 
juhlien järjestelyihin liittyviä asioita (esim. kuka tuo mitäkin nyyttikestiruo-
kaa). Tämä Touhutädin rooli on hyvin tärkeä varsinkin siksi, että koulu toi-
mii kahdessa toimipisteessä.

Ensimmäisen johtokunnan muodostivat Kaj Noschis, puheenjohtaja, kol-
men lapsen isä; Marja Weber (nyk. Vasto-Soikkeli, sihteeri, opettaja, kahden 
lapsen äiti), Hannele Toffanin (rahastonhoitaja, myöhemmin Marja Weberin 
työn jatkaja opettajana ja puheenjohtaja, kahden lapsen äiti), Liisa Moreli (ti-
lintarkastaja, aiemmin Satukoulun apuhenkilö ja myöhemmin koulun mo-
nivuotinen rahastonhoitaja, kahden lapsen äiti), Leo Aho (tilintarkastaja ja 
kahden lapsen isä), Irmeli Hoznour (opettaja, kolmen lapsen äiti) ja Teuvo 
Koivula (jäsen, kolmen lapsen isä).

Sittemmin koulun puheenjohtajina ovat toimineet Kaj Noschis (1987–90), 
Hannele Toffanin (1990–1992), Kaj Noschis uudelleen (1992–1998), Elise 
Sailas (1998–2007), Jana Hoznour (2007–2008) ja Kati Lehmunen-Bezençon 
2008–2011 (sitten varapuheenjohtajana, jäi ”eläkkeelle” 2016).

Koulutyö alkaa
 
Koulun perustamisen aikaan syyskuussa 1987 Irmeli Hoznourin luokassa oli 
keskiviikkoisin kahdeksan oppilasta. Lokakuussa lukumäärä oli noussut jo 
18:aan, 4–5- ja 11–12-vuotiaat samassa ryhmässä.

Marja (nyk.) Vastolla oli iltaisin kuusi 11–14-vuotiasta, joten koulu koko 
oli oikein rohkaiseva, 24 oppilasta joka toinen viikko kolmen periodin ajan. 
Alkuperäinen teinien ryhmä hajosi kahden vuoden kuluttua; nuoret jättivät 
suomen opinnot omien koulukiireidensä vuoksi, mutta pieni siemen oli eh-
ditty kuitenkin kylvää heidän kielentaitopeltoonsa. Monet näistä teinioppi-
laista ovat sittemmin joko asettuneet Suomeen asumaan tai olleet siellä jon-
kin aikaa kieltä oppimassa, opiskelemassa tai armeijassa.

Ensimmäinen vuosi jäi ainoaksi, jolloin koulussa kävi vain pysyvästi 
Sveitsissä asuvien perheiden lapsia, ei vielä ollenkaan Nokialla komennuk-
sella olevien perheiden täysin suomalaisia lapsia. 

Koulutilat saatiin eräästä kaupungin peruskoulusta keskeltä Lausannen 
kaupunkia, hyvien yhteyksien päästä asemalta ja jokseenkin vaivattoman rei-
tin varrelta moottoriteille. Parkkeeraus tuotti tietenkin ongelmia jo siihen ai-
kaan; asia, joka on vain pahentunut sittemmin. Opettajat saivat kuitenkin aina 
lupalappusen, jolla pysäköinti koulun edessä oli mahdollista. Tämä oli tärkeää 
sen vuoksi, että opettajat joutuivat kuljettamaan suuren osan tavaroista joka 
kerran kotoa kouluun ja takaisin. Irmeli Hoznourin luokassa oli tosin kaksi 
omaa kaappia; toinen, kirpputorilöytö, toimi lastenkirjojen kirjastohyllyinä ja 
toisessa pystyi säilyttämään oppi- ja työmateriaalia. Tämä kaappi tuli koululle 
mieluisana perintönä, kun makeisyritys Leaf lopetettiin Lausannessa. Leafiltä 
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saadut paperit, kynät ja toimistotavarat olivat todella tarpeeseen. 
Irmeli Hoznour kertoo: ”Muistan näistä koulureissuista, kuinka pienten 

lasten opettaja Hannele Tervola autonsa parkkeerattuaan alkoi purkaa ta-
kapenkin kuljetuksia: ensin ulos sininen pyykkikori kaikkine tavaroineen, 
muutama kassi ja viimeisenä 4-vuotias Timo, joka jotenkuten mahtui korien 
ja vasujen seassa kouluun kulkemaan.”

Koulutilat ovat aina olleet maksuttomia. Yksi luokka saatiin heti koulun 
perustamisen alusta ja toinen vuodesta 1989 alkaen. Alkuvuosien iltaryhmä 
kokoontui opettajan kotona. Samana syksynä, 1987, perustettiin myös Sveit-
sin Suomi-koulujen yhdyshenkilön tehtävä, johon ensimmäisenä valittiin 
Zürichin Suomi-koulun silloinen opettaja Paula Powling. 

Monia muistoja koulutyön taipaleelta

”Sain opettaa samassa salissa 23 vuoden ajan”, Irmeli Hoznour muistelee. 
”Kun 120 vuotta vanhaa koulurakennusta alettiin remontoida vuonna 2009, 
jouduimme mekin, keskiviikkoiltapäiväläiset, lopulta syksyllä 2010 yhden 
remonttivuoden jälkeen evakkoreissulle toiseen korjausta odottavaan saliin. 
Siellä slaloilimme vesisankojen seassa, varsinkin, kun sateet valuivat luok-
kaan vaillinaisista ikkunoista. Meteli oli ollut jo kovaa entisessä luokkatilas-
samme: rappauksia ja kiviä kolisi alas metallisia tunneleita pitkin, ja ikkunat 
olivat sieltä täältä tukittuja paksulla muovilla reikäkohdistaan. Sanelut eivät 
oikein sujuneet olemattoman akustiikan vuoksi. Siitä monet oppilaat olivat 
tyytyväisiä, ja varsinkin verbityyppien suullisia harjoituksia jouduttiin usein 
siirtämään myöhempään tulevaisuuteen olosuhteiden pakosta. Totesimme, 
että niinä remonttivuosina kaikilla oppilailla... ja opettajillakin... oli onnea 
jossain suhteessa, joskus kuului, joskus ei, joskus ei pölyn takia nähnyt, 
joskus taas näki. Vastausten oletettiinkin olevan useimmiten oikeat. Töitä 
teimme kovasti, kaikki olivat aina paikalla ja hauskoja muistoja kaikille siitä 
kouluajasta jäi. Nykyisin koulurakennus on korjattu, vanha osa säilytetty ja 
lasista seinämää lisätty tarpeen mukaan. Suomi-koulu jatkaa siellä entiseen 
tapaansa, miellyttävissä, mutta kenties vähemmän seikkailullisissa tiloissa.”

Uuden vuosikymmenen vaihde tuo suuria muutoksia

Lukuvuosi 1989 oli koulun suhteen merkittävä. Tuon vuoden elokuussa jär-
jestettiin Suomessa, Hanasaaressa, koulutustilaisuus, johon Irmeli Hoznour 
osallistui. Koulutusta kutsuttiin silloin Maailmankonferenssiksi. Tällaisia ko-
koontumisia järjestettiin joka neljäs vuosi aina eri paikkakunnilla Helsingin 
ympäristössä. ”Anti oli oletettavasti todella suurta,” Irmeli Hoznour toteaa, 
”koska sen jälkeen olin mukana jokaisessa konferenssissa. Viimeinen tämän 
nimityksen alla kulkeva kokous oli Heinolassa. Tämän jälkeen koulutuspäivät 
ovat olleet Opetushallituksen tiloissa, ja niissäkin olen ahkerasti rientänyt.”
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Myös toinen merkittävä muutos tuli koulutyöhön: kouluun tuli toinen 
opettaja. Irmeli Hoznour sai keskiviikon tunneille kollegan, Hannele Tervo-
lan, joka aloitti toisessa luokassa pienten 4–6-vuotiaiden lasten opetuksen 
ja samalla yhteistyön hänen kanssaan. ”Siitä asti ei minun enää tarvinnut 
voimistella luokassa, jossa oli kaikenikäisiä oppilaita, esikoululaisista teinei-
hin”, Irmeli Hoznour sanoo. ”Saatoin jatkaa opetustani 7–13-vuotiaiden las-
ten seurassa, mikä sekin joskus kysyi paljonkin mielikuvitusta.” 

1990-luvulla alkoi suomalaisia perheitä tulla komennukselle Lausannen 
sivustassa sijaitsevaan Nokia-Mailleferin firmaan. Perheiden lapset halusivat 
tulla Suomi-kouluun sosiaalisista syistä; Suomi-kouluhan ei mitenkään voi-
nut korvata suomalaista peruskoulua eikä myöskään keskittyä heidän ohjel-
maansa. Silti opetus toimi, ja näistä hyvin suomea puhuvista oli todella hyö-
tyä monelle suomen kielen aloittelijalle. Kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuva 
koulupäivä kävi heille varmaankin jonkinlaisesta kielikylvystä.

Nokialaisten perheiden isommat lapset kulkivat joko Lausannen Kan-
sainväliseen tai Geneven Kansainväliseen kouluun, joka oli avannut toisen 
osastonsa, La Châtaigneraie’n, kantonin läntisille rajoille, 60 km päähän Lau-
sannesta. Näissä kouluissa alkoi olla suomen opetuksen tarvetta lukiotasolla, 
koska IB-lukio oli alkanut, ja suomi oli mahdollista valita joko A- tai B-kie-
leksi. Niinpä Irmeli Hoznour sai pyynnön tulla tähän työhön, ja hän otti sen 
mieluusti vastaan. Irmeli Hoznour kertoo: ”Aamupäivät vietin päivätyös-
säni englannin, musiikin ja teatterin opettajana yksityisessä kansainvälises-
sä Ranskan kouluohjelmaa seuraavassa peruskoulussa 30 km Lausannesta 
itään, sitten ajoin iltapäiviksi länteen Geneven koulun lukioon ja keskiviik-
koisin vielä Suomi-kouluun Lausanneen. Tässä Geneven lukiotyössä huo-
masimme, että suomen kielen opetusta tarvittiin myös peruskoulun puolella 
sekä ala- että yläasteella.”
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Niinpä syksyllä 1996 aloitti ns. haaraosasto La Châtaigneraie’n tiloissa, 
Founex’n kunnassa, samalla menetelmällä ja ohjelmalla kuin Lausannessa. 
Sinne perustettiin heti esikoululaisten ja peruskoululaisten ryhmät, ja Irmeli 
Hoznour toimi siellä yksin ensimmäiset ajat yhdistämällä Suomi-koulun ja 
lukioryhmän aikataulua samoiksi torstai-iltapäiviksi. Vuodesta 2003 alkaen 
koulu sai sinne Merja Haaran esikoululaisten opettajaksi, ja Irmeli Hoznou-
rin ryhmään jäivät kouluikäiset ja lukioon suuntaavat oppilaat. Nykyisin 
Lausannen Suomi-koulu toimii edelleen kahdessa toimipisteessä, Lausannen 
kaupungissa toimivassa pääkoulussa sekä Founex’n haaraosastossa.

Oppilaat menestyvät

Työtä riitti, Irmeli Hoznour kertoo. ”Muistan, että ennen kuin Founex’n toi-
mipiste käynnistyi, ajoin viikoittaisen lukioreissuni yhteydessä vielä pitä-
mään suomen tuntia Geneven reunamille, Kansainvälisen koulun lastentar-
haan, joka sijaitsi maatalossa aivan YK-rakennusten naapurissa. Siellä minua 
odottivat lunch-boxeineen Tom ja Matilda, kaksi 4-vuotiasta pikkulasta, pik-
kuruisessa salissa. Istuimme siellä pikkuruisilla värikkäillä tuoleilla hyvin 
pienen pöydän ääressä ja tutkimme Aapelia. Heistä tällainen ruokatauko oli 
hauska, koska ei tarvinnut jäädä syömään luokkahuoneeseen. Tom suoritti 
kanssani myöhemmin IB-tutkinnon ja on yhtenä esimerkkinä niistä lapsis-
ta, jotka koko kouluelämänsä ajan kuluttivat housujensa takamuksia myös 
Suomi-koulun penkillä.”
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Vuosi 1996 merkitsi taas uutta askelta koulumaailmassa: silloin, ensim-
mäisenä koulusta, lukiolaispoika Elias Noschis suoritti YKI:n (Yleinen kieli-
tutkinto) ylimmän tason kokeen ja selviytyi siitä mainiosti. Hänen jälkeensä 
ylimmän tason kokeen on koulusta suorittanut kuusi muuta nuorta. 

1990-luvun lopulla tulivat vanhimmat, koulussa 1987 aloittaneet oppilaat 
lukioikään. Tämä muutti pakostakin tavallista keskiviikon käytäntöä ja vaati 
runsaasti joustavuutta sekä opettajalta että oppilailta. Lukiossa keskiviikon 
iltapäivät eivät olleetkaan vapaita kuten peruskoulun puolella, ja tästä syys-
tä tuloa ja lähtemistä tapahtui milloin mitenkin, jokaisen oman aikataulun 
mukaan. Usein oppilaat tulivat vain tuomaan tehtäviään ja hakemaan uutta, 
ja neuvominen ja asioihin perehtyminen piti käydä puhelimen välityksellä. 
”Näillä nuorilla oli todella paljon intoa suomen kielen ylläpitämiseen”, Ir-
meli Hoznour sanoo. ”He osallistuivat myös aina kaikkiin näytelmiimme ja 
kuoroihimme sekä keräsivät rahaa Tiernapoika-esityksellään vielä ollessaan 
17–18 vuoden ikäisiä. Olimme niitä harvoja kouluja, joissa lapset pysyivät 
4-vuotiaasta 18-vuotiaaseen saakka. Monet olisivat halunneet tuntien jatku-
van vielä senkin jälkeen, kun 18 vuoden ikäraja oli saavutettu.”

Tietotekniikka mullistaa elämää ja opetusta

2000-luvulla saatiin taas uusia haasteita koulun elämään ja olemiseen. Suu-
rin muutos oli varmaankin elämän muuttuminen hektiseksi tietotekniikan 
mullistusten vuoksi. Kiire lisääntyi sekä vanhemmilla, lapsilla että opettajil-
la. ”Kaiken piti tapahtua heti, kaiken piti tapahtua koneellisesti”, Irmeli Hoz-
nour sanoo. ”Nähtävästi elämä oli näin ihanaa. Koulutuksissa esiteltiin mo-
nenlaisia tietokoneella suoritettavia toimintoja, hurrattiin nopeutta ja työn 
vähenemistä, odotettiin vapaa-ajan kasvua ja rauhallisempaa elämää. Usein 
unohdettiin, mitä Suomi-kouluihin tuli, että ei meillä ollut mitään mahdol-
lisuutta saada tietokoneluokkaa Suomi-kouluumme tai edes yhteyksiä, jos 
luokassa sattui kone olemaankin.”  

Koulussa oltiin kuitenkin todella iloisia, että koulurakennuksen video-
luokka oli ollut vuosien ajan myös Suomi-koulun käytettävissä; sekin oli jo 
ihmeellistä, koska monessa koulussa paikan ja ajan käyttö olivat tiukasti raja-
tut. ”Me olimme Lausannessa tosi onnekkaita, sillä saimme mennä luokkiim-
me milloin halusimme, meillä oli omat avaimemme, ja saatoimme venyttää 
kouluaikaa tarpeen mukaan sekä järjestää juhliamme luokissa halumme mu-
kaan. Yhteistyö toimi mallikelpoisesti sekä luokkien omien opettajien että 
vahtimestarin kanssa”, Irmeli Hoznour kertoo. 

”Meillä oli myös sen verran onnea, että saimme Nokialta vanhan kannet-
tavan koneen, floppi-levykkeellä varustetun kapineen, johon eräs isä ohjel-
moi koulumme kirjaston käytön. Koneeseen ei kuitenkaan koskaan saatu 
nettiyhteyttä, joten siitä ei ollut apua uudenmuotoisessa opetuksessa. Minun 
luokissani keskiviikkojen koulutyö toimi siis koko opetusaikani ilman tie-
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tokonetekniikkaa. Muuten kyllä tietenkin hallinto, arkistoiminen ja kirjeen-
vaihto tehtiin koneellisesti opettajien ja hallintojäsenten kotikoneilla, mikä 
oli todella helpottavaa kaikin puolin. Isoja arkistomappeja ei enää tarvinnut 
kanniskella kokouksiin eikä säilytellä niitä kotikirjahyllyissä.”

Toinen seikka, joka muutti Lausannessakin koulun elämää, oli Suomes-
sa tapahtunut Suomi-koulujen noteeraaminen muun opetuksen kaltaiseksi 
tärkeäksi tekijäksi. Huomattiin, että laajempi yhteinen opetussuunnitelma 
saattaisi olla avuksi, perustettiin kouluille kattojärjestö, Tuki ry, ja koulut 
pääsivät myös Opetushallituksen listalle koneellistuneessa maailmassa. 
Kouluilta alettiin vaatia näyttöä opetuksen tehokkuudesta, raportit ja suun-
nitelmat tiivistettiin luettavampaan muotoon ja kouluissa alettiin ymmärtää, 
että avustuksen saamiseksi olisi myös jotain annettava. ”Ei ehkä riittäisi, että 
’koulussa on kivaa’. Ja hyvä asia onkin, että on tavoitteita, joihin pyrkiä”, 
sanoo Irmeli Hoznour.

Yksi opettajaura päättyy 

Irmeli Hoznour kertoo viimeisestä vuodestaan opettajana Lausannen Suomi-
koulussa:

”Lukuvuosi 2010–2011 oli viimeiseni. Silloin, tuossa vesisaavisessa luokassa, 
jossa rappauksia saattoi tipahtaa kesken kaiken päähän, kokoontui syyslu-
kukaudella 13 oppilasta ikähaarukalla 6–16-vuotiaat, ja kevätlukukaudella 
koululaisia oli 16 samalla ikäjakautumalla. Myöhemmin olen usein ajatellut 
ja ihmetellyt, miten oikein tein, että tunnit olivat niin mukavia, töitä tehtiin 
kovasti ja projektit vietiin vuodesta toiseen läpi riippumatta siitä, minkä ta-
soisia tai -ikäisiä lapsia oli mukana. Sen minä muistan, että kaikki halusivat 
aina osallistua, jokainen toi ideansa mukaan ja yhteistyö pelasi loistavasti. 
Jos satuin jäämään mietiskelemään pitemmäksi aikaa, niin kysymyksiä alkoi 
kuulua: Irmeli, aletaanko me taas tehdä jotain projektia? 

Viereisessä luokassa kokoontuivat esikoululaiset Sarianna Laukkasen 
kanssa. Heillä tuntui olevan samantyylinen opetuksen muoto kuin minun-
kin luokassani, ja välitunneille menimme yhdessä eväitä syömään rakennus-
telineitten juureen. Minulla oli onnea, sillä kollegat olivat päteviä, mukavia, 
auttavia ja aloitteellisia ihmisiä. Tuntui, että kaikki odotimme innolla koulu-
keskiviikon tuloa.

Lausannen Suomi-koulun kirjavalikoima karttui 23 vuoden aikana mel-
koisen suureksi. Saimme myös koululuokkiemme viereen paikan, jossa oli 
rivi entisiä oppilaiden kapeita kaappeja ja joihin myötämielinen ja aina autta-
vainen talonmies/vahtimestari nikkaroi hyllyköt aikuisten kirjastoa varten. 
Koulun alkuaikoina, jolloin kaikki tapahtui vanhempien ja opettajien omasta 
tahdosta ja vähäisin kustannuksin, alettiin kouluun tuoda sellaisia teoksia, 
joita kotona ei enää tarvittu. Ne jäivät kirjastoon lahjoituksina. Oli myös kir-
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joja, jotka merkattiin lainoiksi eli otettiin takaisin, jos tarvetta tuli. Suomi-
Seuran lahjoituskirjoja tuotiin matkalaukuissa milloin kenenkin matkustaes-
sa Helsinkiin ja takaisin. Myös Nokian isät, jotka usein tekivät pikavierailuja 
palavereihin, toivat mukanaan luettavaa Lausannen koululle.

Alkuvuosina minulla oli kirjastovihkot, johon merkitsin sarakkeisiin lasten 
ja aikuisten lainaamat teokset, ja palautussarakkeeseen tuli päivämäärä kirjo-
jen takaisin saannista. Vihkoja on monta. Kun Founex’n haaraosasto perustet-
tiin, vein sinne korillisen erilaista luettavaa syksyisin ja uusin sitten valintoja, 
kun kaikki oli kertaalleen lainattu ja luettu. Tämä systeemi toimi myös sen 
jälkeen, kun jätin haaraosastolla opettamisen keväällä 2004. Founex’sta tuli 
syksyisin Merja Haara, pitkäaikainen esikoulun opettaja, Lausanneen kirjoja 
hakemaan, täytti valitsemillaan teoksilla pari pyykkikoria ja porhalsi sitten 
takaisin omalle koululleen, jossa kaapin saamisesta ja joidenkin tavaroiden 
luokkaan jättämisestä piti käydä joka vuosi melkoista taistelua. Kerran sat-
tui, että siivousrouvat olivat raivanneet kaatopaikalle kaikki Suomi-koulun 
tavarat. Niin puhdasta siellä piti olla.

Kun kirjavalikoima laajenemistaan laajeni, kun tietokoneaika koitti ja kou-
lumme sai Nokialta tuon ensimmäisen lahjoituskoneen, asensi yksi isistäm-
me, Jacques Duboux, siihen kirjasto-ohjelman ja johtokunnan äideistä Pirkko-
Liisa Lintilä, rahastonhoitajamme, sekä Anita Taylor, sihteerimme, listoittivat 
kaikki hyllyillä olevat teokset, merkitsivät ne numeroin, kuten kirjastoissa 
yleensäkin tehdään, ja lainaaminen alkoi sujua ’koneellisesti’ meilläkin. Lai-
naajia tuli kirjastoon oppituntien jälkeen jopa lähikaupungeista. 

Valitettavasti koulun remontin takia jouduimme purkamaan tuon hienon 
työn tuloksen. Emme saaneet enää tilaa myöhemmiksi vuosiksi, ja itkua 
vääntäen lastasimme teokset 25 laatikkoon, joita Lausannen Tribunal Fédéral 
suostui säilyttämään vuoden varastotiloissaan tai sen aikaa, että löytäisimme 
ratkaisun. (Puheenjohtajamme, Kati Bezençon-Lehmusen, pojan kummisetä 
sattui olemaan tuon Oikeuslaitoksen vahtimestari ja näin saimme ’suhteil-
la’ kirjamme säilöön!) Ilmoitimme kirjastoasiasta Suomi-Seuralle ja kirjojen 
jakamisesta kaikille kouluille sekä Suomen Ystävät Sveitsissä -yhdistyksel-
le, Fennica-kirjastolle Zürichiin ja täkäläisiin kirjastoihin, mutta halukkaita 
ei monta ilmestynyt. Kun vuoden 2011 toukokuussa jouduimme lopullisesti 
ratkaisemaan kirjastoasian, meillä oli puoli tuntia aikaa Oikeuslaitoksen py-
säköintipaikalla saada kirjalaatikot hakuun. 

Se oli lauantaiaamu, toukokuun 5.päivä. Kirjastomme perunkirjoituksiin 
saapui muutama halukkaaksi ilmoittautunut vanhempi Lausannesta ja yksi 
toimittaja Genevestä junakyydillä kahden vedettävän matkalaukun kanssa. 
Surku tuntui olevan kaikilla suuri. Baselin Suomi-koulu oli aiemmin hakenut 
lasten kirjoja pari laatikollista, ja osa oli otettu talteen yhden äidin varastoti-
laan myös Lausannen luokkia varten. Geneven kouluun meni osa lastenkir-
jallisuutta ja näin oli saatu jotenkuten edes lastenkirjat jaettua. 

Pysäköintipaikalla seisoi 15 laatikkoa, jotka sisälsivät aikuisille tarkoitet-
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tua uutta kirjallisuutta. Suunnilleen puolet saatiin jaettua. En voinut itse tilan 
puutteessa kaikkia loppuja paketteja ottaa, monta kylläkin. Loput menivät 
suuriin paperinkeräyskontteihin. Silloin minä todella itkin karvaita kyynelei-
tä. Se oli surun päivä. Se oli ollut minulle aikamoinen elämäntyö, se Lausan-
nen Suomi-koulun kirjasto. Yhteensä kirjastossamme oli 1267 nidettä + kasa 
kasetteja. Dvd-levyt ja cd:t, joita ei ollut edes kirjattu, saimme onneksi jaettua. 
Kaikki videot ja audio-kasetit menivät roskiin.”

Yritystoiminta vaikuttaa oppilasmääriin 

Lausannen Suomi-koulun oppilasjoukko koostui alkuvuosina vain pysyvästi 
Sveitsissä asuvien perheiden kaksi- tai kolmekielisistä lapsista. Nokialla kol-
mevuotisilla komennusjaksoilla olevat perheet toivat sitten kouluun lisää op-
pilaita, täysin suomenkielisiä mutta yleensä englanninkielistä koulua käyviä 
lapsia. Kun koulun 20-vuotisjuhlaa valmisteltiin vuodeksi 2007 ja oppilaat te-
kivät sitä varten graafisia tilastoja, huomattiin, että oppilasmääräkäyrä vaih-
teli sen mukaan, millainen Nokian taloudellinen tilanne milloinkin oli. Jos 
siellä oli vakaata ja komennuksella oli runsaasti perheitä, nousi oppilaskäyrä 
huomattavasti, jos taas perheitä ei voitu enää palkata yhtä pitkille työjaksoil-
le, laski käyrä ja oppilaita lähti ja saapui myös kesken vuotta. Loppuvuosina 
pitkäaikaiset komennukset loppuivat kokonaan.

Koululla oli onnea, että pysyvästi asuvien perheiden pienimmät lapset, 
jotka olivat aloittaneet 4–7-vuotiaina vuonna 1987, jatkoivat kouluun tulo-
aan 18-vuotiaaksi saakka. He tekivät yleensä kaikkensa, että koulu pysyi-
si hyvin pystyssä. He osallistuivat kaikkeen halukkaasti ja aloitekykyisesti. 
Lausannen Suomi-koulu oli kuin opettajien, vanhempien ja oppilaiden yhtei-
nen hanke, tärkeä sekä sosiaalisesti että pedagogisesti. Kun 10-vuotispäivän 
videokasettia laadittiin, oppilaat antoivat sille nimeksi Suomi-koulu, meidän 
koulu. Tämä kuvastaa koulun väen yhteenkuuluvaisuutta.

Suurimmillaan Lausannen koulun oppilasluku on ollut kolmanneksi suu-
rin koko maassa; silloin lapsia oli Lausannen kaupungin luokissa ja Founex’n 
haaraluokissa yhteensä 48. Tämä oli lukuvuonna 2004–2005.

Opetussuunnitelmat uusiutuvat

Marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 1993 saatiin päätökseen Sveitsin 
Suomi-koulujen ensimmäinen opetussuunnitelma. Sen laatijoina olivat Sari 
Simola ja Irmeli Hoznour, ja sen mallina oli paljolti Suomen peruskouluissa 
käytössä oleva suunnitelma.

Toinen, Suomi-koulujen tarpeita kartoittava ja niiden perusteella kouluille 
laadittu opetussuunnitelma valmistui vuonna 2003. Tämän version laatijoina 
olivat Kaarina Kaunisaho ja Irmeli Hoznour. Sveitsin vuotuisessa koulutus-
tilaisuudessa kartoitettiin ensin tarpeet ja mielipiteet, ja työn tulosten poh-
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jalta laadittiin 36-sivuinen vihkonen, jossa tulivat 
esille yhtä hyvin arvoperusta, koulun yleiset ta-
voitteet ja oppimiskäsitys kuin oppilaan arvioin-
ti ja opetuksen tavoitteet ja sisältö ikäryhmittäin. 
Suomi-koulujen oppilasjatkumo liikkuu välillä 
3–18-vuotiaat lapset ja nuoret. Opetussuunnitel-
ma sai hyvän vastaanoton.

Irmeli Hoznour kertoo: ”Minun opettaja-aika-
nani Lausannen Suomi-koulu otti osaa monenlai-
siin tapahtumiin, järjesti paljon viikonlopun retkiä 
esim. Winterthurin koulun kanssa, otti vastaan 
muiden koulujen, esim. Neuchâtelin, vierailuja, 
toteutti juhlia, näytelmiä ja ulkoiluja, ja talkootyö 
toimi erittäin hyvin. 

Projekti toisensa perään siellä vietiin päätök-
seen, ja minulla on tunne, että tuo Suomi-koulu 
oli jollakin tapaa minun neljäs lapseni. Usein 
sähköpostiini tipahtaa kutsuja väitöstilaisuuk-
siin, häihin tai lasten ristiäisiin, ja joulukortteja 
tulee edelleen vanhasta tottumuksesta useilta 
perheiltä. Uskon, että nuo 24 vuotta ovat jääneet 
monen lapsen ja vanhemman mieleen.”

Lausannen Suomi-koulun opettajat 1987–2011

LAUSANNE  FOUNEX

Irmeli Hoznour  Irmeli Hoznour 
Marja Weber  Merja Haara
Hannele Toffanin Irma Hameri
Hannele Tervola Vuokko Reuhkala
Elisa Kivinen  Sirkka Panula
Satu Guenat  Virpi Paulo
Anseli Bergholm Minna Partio
Minna Ertimo  Minna Ertimo
Riikka Virtanen  Kati Taskinen
Sarianna Laukkanen Sarianna Laukkanen
Susanna Hast  Susanna Hast
Eveliina Kauppinen Tuuli Vaaranmaa
   Anna Nurminen
   Susanna Pittet
   Anu Vuola
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Baselin Suomi-koulu 

Basel, Sveitsi

Perustuu Päivi Milanin (perustajajäsen; opettaja, koulun yhteyshenkilö 1988–1993) 
ja Terttu Sällisen (opettaja 2000–) tietoihin.

Pienellä, mutta innostuneella ryhmällä aloitetaan

Sveitsiin tuli Suomesta siirtolaisia suuremmissa määrin 1970-luvun alussa, 
ja silloin useimmiten sairaanhoitoalalle lääkäriksi, sairaanhoitajaksi, fysio-
terapeutiksi tai kouluttautumaan näille aloille, kertoo Päivi Milani, Baselin 
koulun perustajajäsen. Osa siirtolaisista oli tullut Baselin isoihin kemian fir-
moihin töihin. Suomalaiset sopeutuivat melko hyvin sveitsiläiseen ympäris-
töön ja olivat erittäin arvostettuja työntekijöitä. Monet menivät sveitsiläisten 
kanssa naimisiin. He halusivat kuitenkin säilyttää suomen kielen taidon ja 
opettaa sen lapsille. Varmaankin myös vanhemmat – useimmiten äidit – etsi-
vät seuraa toisista suomalaisista ja yhteistä tekemistä. 

”Yhteisö oli melko kodikas, melkein kaikki tunsivat toisensa”, kuvaa Päi-
vi Milani. ”Toiminta oli järjestetty SVFF:n (Schweitzerische Vereinigung der 
Freunde Finnlands) kautta. Oli kuoro, teatterikerho, tanhuryhmä ja paljon 
ohjelmaa vuoden mittaan. Suomalaisiin konsertteihin ja juhliin tai muihin 
esityksiin olivat sveitsiläisetkin aina tervetulleita. Toimintaan pystyi osallis-
tumaan omien toiveitten mukaisesti, mutta lapsille ei ollut vielä mitään jär-
jestettyä toimintaa.”

Idea koulun perustamiseen tuli Sirpa Suhnerilta, joka toimi myös aluksi yk-
sin noin kymmenen lapsen ryhmän opettajana. 5.2.1987, Runebergin päivän 
iltana, pidettiin ensimmäinen perustava kokous niiden lasten vanhempien 
kanssa, jotka olivat SVFF Baselin ryhmän kiertokirjeen tuloksena ilmoittaneet 
lapsensa Suomi-kouluun, kertoo Päivi Milani. Hän otti tehtäväkseen hoitaa 
hallinnon, ja Kirsti Schäublin ryhtyi rahastonhoitajaksi. Työt hoidettiin kui-
tenkin hyvin pitkälti yhteistyönä. Opettajat toimivat johtokuntana, ja van-
hempainiltoja pidettiin usein mukana olevan pienen ryhmän kesken. Niissä 
päätettiin asioista. Suomi-koulun toiminta yhdisti perheitä ja motivoi suoma-
laisuuden säilyttämisen tärkeyttä. Lapset tutustuivat toisiinsa ja saivat ystäviä.

Sirpa Suhner edusti opetuksessa steinerilaista tyyliä; hän halusi vahvistaa 
ulkomailla asuvien (puoli)suomalaisten lasten suomen kielen taitoa. Sveitsi 
on monikielinen maa, jossa on neljä kotimaista kieltä. Lisäksi on ulkomaalai-
sia, jotka kaikki puhuvat omaa kieltään kotona, joten suomen kielen puhumi-
nen tai opettaminen ei ollut mitään erityistä. Italialaislapset kävivät jo silloin 
italian kielen tunneilla. 

Sirpa Suhner muutti pian Zürichiin, ja tarvittiin uusia opettajia. Aulikki 
Jordi (opettajana 1988–) ja Päivi Milani alkoivat opettaa yhdessä vuoden 1988 
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elokuussa. Tavoitteena oli tutustuttaa suomea puhuvia lapsia toisiinsa, niin 
että he saattoivat huomata muidenkin kuin äidin tai isän puhuvan suomea, 
ja kehittää heidän suomen kielen taitoaan leikein, lauluin, värssyin, askarte-
luin, saduin jne. Ennen muuta tarkoituksena oli antaa lapsille mahdollisuus 
käyttää suomen kieltä. 

Alkuvaiheessa toiminnan dokumentointi oli vähäistä, sanoo Päivi Mila-
ni. Koulun oppilaista pidettiin kirjaa ja tehtiin tuntisuunnitelmia. Vanhem-
painilloissa ei kukaan kirjoittanut päiväkirjaa, eikä edes haluttu liian virallista 
toimintakaavaa. Vuodelta 1992, jolloin koululle perustettiin johtokunta, on 
kuitenkin jo Baselin Suomi-Koulun ohjesääntö, jossa todetaan mm.: ”Koulun 
tarkoituksena on antaa suomen kielen ja Suomen kulttuurin opetusta lapsille 
Suomen peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti kasvatuksellisin osin 
ja oppiaineksen osalta soveltuvin osin. Koulun tarkoitus on lisäksi pyrkiä 
kehittämään erikoislaadulleen sopivia opetusmenetelmiä. Koulussa voi olla 
neljä opetusryhmää: koulu-, esikoulu-, leikkikoulu- sekä tarhaikäisten ryhmä 
(poikkeukset iän suhteen kuitenkin mahdollisia), joilla voi olla rinnakkais-
ryhmiä. Koulun virallinen kieli ja opetuskieli on suomi.”

Koulun toimintaan saatiin tukea Suomesta opetusministeriöltä, mikä oli 
äärimmäisen tärkeää alkuvaiheessa. Taloudellista tukea tuli myös Baselin 
SVFF-yhdistykseltä, joka maksoi tilavuokrat Petersschulhausissa. ”Taus-
tayhteisöjen motiivina näkisin ennen kaikkea suomen kielen ja kulttuurin 
tutuksi tekemistä puoliksi suomalaisille tai ulkomailla asuville suomalais-
lapsille, koska se kuitenkin on osa heidän identiteettiään”, sanoo Päivi Mi-
lani. ”Taloudellinen tuki oli erittäin tervetullutta, aloitimme pienellä budje-
tilla ja opettajat tekivät paljon itse.” SVFF tukee edelleen koulun toimintaa 
vuosittaisella avustuksella ja järjestää yhdessä koulun kanssa jokavuotisen 
joulujuhlan. Lukukausimaksu on perustamisajan tapaan edelleen halvempi 
ei-jäsenille.
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Laulua, askartelua, pullaa ja mehua

Petersschulhausin toimitilat olivat tarpeen. Ensin käytössä oli yksi luokka-
huone ja myöhemmin, kun perustettiin kaksi ryhmää, toisena paikkana oli 
voimistelusali. Alusta asti koulun yhteydessä toimi pieni kirjasto. Oppilaista 
osa puhui hyvin tai erittäin hyvin suomea, osa hiukan ja osa melko vähän.  

Tunnit pidettiin keskiviikkoiltapäivisin, kaksi tuntia klo 15–17. Tuntien 
välissä oli pieni ruokapaussi, jolloin saatiin yleensä opettajan leipomaa pul-
laa. ”Me opettajat teimme kyllä usein enemmän kuin kaksi tuntia valmiste-
lutöitä”, kertoo Päivi Milani, ”kaikki ilman korvausta, mutta työ oli antoisaa 
ja nautimme lasten opettamisesta ja pienistäkin edistysaskeleista. Pidimme 
tärkeänä huomioida suomalaisia juhlia, kuten Kalevalanpäivä, Runebergin 
päivä, YK:n päivä, vappu, juhannus, joulu ym. Pääsiäisenä Sirpa Suhner kävi 
jopa virpomassa pienten noitien kanssa. Suomalaisia tapoja ja leikkejä ja lau-
luja kerrattiin ja opeteltiin. Usein myös askarreltiin.” 

”Aloitimme alkupiirillä ja lopetimme loppupiiriin. Ensin tervehdittiin 
kaikki ja kyseltiin kuulumiset ja lopuksi sitten hyvästeltiin. Yleensä olimme 
valinneet jonkin teeman tunnille, ja sen puitteissa sitten maalattiin tai askar-
reltiin, laulettiin ja leikittiin. Välissä tauolla syötin pullia ja juotiin mehua. 
Joskus lapset toivoivat jotain tiettyä laulua tai leikkiä. Joulujuhliin harjoitel-
tiin näytelmä ja laululeikkejä.”

Sopivan oppimateriaalin hankkiminen ja kokoaminen vei aikaa. Materi-
aalit tehtiin pääosin itse, tietokoneen käyttö ei ollut vielä yleistä. Ilonaihetta 
oli useinkin, kuvaa Päivi Milani, kun esivalmistelut tuottivat tulosta ja lapset 
oppivat lisää käyttämällä oppimateriaalia, olipa se sitten kortteja tai leikattu-
ja kuvia jostakin aiheesta tai jokin uusi leikki tai laulu.

Paljon pieniä koululaisia, mutta myös teini-ikäisten ryhmä

Kun Suomi-koulun alkuvaiheessa tyypillisellä suomikoululaisella oli suoma-
lainen äiti ja sveitsiläinen isä, niin 1990-luvun puolivälistä lähtien on Suo-
mesta Sveitsiin työhön tulevien perheiden osuus lisääntynyt. Tällä hetkellä 
koulussa on enemmän lapsia, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalai-
sia, sekä vanhempia, joista toinen on suomalainen ja toinen jokin muu kuin 
sveitsiläinen.

”Oma lapseni meni 3-vuotiaana Suomi-kouluun vuonna 1995”, Terttu 
Sällinen sanoo. ”Tällä hetkellä kouluun voi tulla alle 3-vuotiaana vanhem-
man seurassa Taapero-ryhmään. Koulussa aloittaakin joka vuosi suuri määrä 
Taaperoista siirtyviä 3-vuotiaita. Olen seurannut kehitystä vuodesta 1995 ja 
huomannut, että oppilaat lopettavat koulun yhä nuorempina; yli 10-vuoti-
aat ovat käyneet harvinaisiksi. Yli 10-vuotiaiden vähäisyyteen on varmaan 
monta syytä, parhaat vastaukset saisi lapsilta itseltään. Aina ei koulussa kui-
tenkaan ole ollut ryhmää isommille oppilaille. Toisaalta jos lapsi aloittaa alle 
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3-vuotiaana, on koulua käyty ennen 10-vuotissyntymäpäivää jo peruskoulun 
verran.”

”On myös ollut eriäviä käsityksiä siitä, pitäisikö Suomi-koulun olla kerho-
maista toimintaa vai tavoitteellista opetustoimintaa”, sanoo Terttu Sällinen. 
”Olen iloinen, että koulun toiminta tänään painottuu kielen oppimiseen ja 
että meillä on ollut viime vuosina oma ryhmä teini-ikäisille.”

Opettajat ja johtokunta vaihtuvat useimmiten maasta muuttamisen ja ko-
kopäivätöihin siirtymisen takia.  Kouluikäisten oppilaiden opettajuus ei ole 
aina ollut haluttua, pikkuisten ryhmiin opettajia on löytynyt helpommin.

Tällä hetkellä koulussa toimii 7 ryhmää: Taaperot (alle 3–vuotiaat), Loru-
liskot (3–4-vuotiaat), Aakkosahmat (4–5-vuotiaat), Tavutintit (5–6-vuotiaat), 
Sanasudet (6–7-vuotiaat), Kirjakarhut (10–11-vuotiaat) ja Lauantaileijonat (yli 
11-vuotiaat).

Suomen kielen opetuksesta merkintä paikallisen koulun todistukseen

Kouluikäiset oppilaat ovat saaneet merkinnän paikallisen koulun todistuk-
seen osallistumisesta Suomi-koulun opetukseen. Nykyään annetaan myös 
todistus, jossa kieltä arvioidaan Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Op-
pilaan sosiaalisia taitoja ja oppimistaitoja arvioidaan myös.

Sveitsin Suomi-kouluilla on yhteinen opetussuunnitelma, ja koulun oma 
suunnitelma oli valmisteilla vuonna 2016. Yhteisiä koulutuspäiviä on vuo-
sittain Sveitsin muiden Suomi-koulujen kanssa, ja koulusta on osallistuttu 
myös Saksan kielikoulujen koulutukseen sekä ainakin kerran Pariisissa jär-
jestettyyn koulutukseen. Vanhempien yhteisiä iltoja pidetään, ja lisäksi on 
järjestetty yksi monikielisyysseminaari. Opettajilla on myös Facebook-kon-
takteja muiden koulujen opettajiin.

Vuonna 1992 esitettiin 
satunäytelmä Revon-
tuliprinsessa, jonka 
on kirjoittanut Eva 
Katajasaari.
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Koulun tulevaisuus

Oppilaat, opettajat ja koulun johtaja ovat koulun tärkeimmät voimavarat las-
ten vanhempien lisäksi.  Koululle on ollut merkittävää luokkatilojen saami-
nen koulutalosta, jossa opettajat voivat käyttää kopiokonetta; joka ryhmällä 
on jonkinlainen kaappi tai muutama hylly materiaalien säilyttämistä varten, 
ja opettajilla on avaimet, joilla pääsevät itse luokkiin. Nykyään Baselin kau-
punki antaa luokat kotikielen opetukseen ilmaiseksi.

Sveitsiin tulee ehkä lisää suomalaisia perheitä työkomennuksille, moni-
kansalliset ja monikieliset perheet lisääntyvät. Suomen kielen arvostus näyt-
tää kasvavan.

Suurin haaste on löytää opettajia, jotka voivat sitoutua työhön muutamak-
si vuodeksi ja joille on mahdollista osallistua sekä koulutuksiin että opettaji-
en väliseen aikaa vaativaan yhteistyöhön. Vanhempien vapaaehtoinen osal-
listuminen koulun varainhankintaan ja muuhun koulun toimintaan vaihtelee 
vuodesta toiseen. 

Uudet sukupolvet jatkavat työtä

Päivi Milani kokoaa koulun pitkän historian yhteen: ”Koulu on mielestäni 
muuttunut virallisemmaksi. Koulun koko on kasvanut. On hienoa, että koulu 
on pysynyt näin kauan hengissä. Kehitys on varmasti kulkenut oikeaan suun-
taan. Liikuttavaa on huomata, että entisten suomikoululaisten lapset käyvät 
nyt koulua – 3. sukupolvi, tätä ei perustamisvaiheessa osattu edes toivoa.”

Suomi-koululaiset 
virpomassa vuonna 
1988 opettaja Sirpa 
Suhnerin kanssa.
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1990-luku 

Suomi-kouluja perustetaan eri puolilla 
maailmaa ja keskinäiset yhteydet lisääntyvät

1990   Santiagon Suomi-koulu    Chile 
 Tokion Suomi-koulu    Japani
 St. Gallenin Suomi-koulu 
 (aik. Itä-Sveitsin Suomi-koulu)   Sveitsi 
 Zimbabwen Suomi-koulu   Zimbabwe
1991 Finnish Language School of North Texas  Yhdysvallat
 Winterthurin Suomi-koulu   Sveitsi 
 Birminghamin suomalainen lauantaikoulu  Iso-Britannia
 Suomi Koulu of New England   Yhdysvallat
 Konstanzin kielikoulu    Saksa
1992 Neuchâtelin Suomi-koulu   Sveitsi
1993 The Finnish School of Brighton   Iso-Britannia
 Limassolin Suomi-Koulu    Kypros
 Melbournen Suomi-koulu    Australia
1994 Camberleyn suomalainen lauantaikoulu  Iso-Britannia
 Hanian Suomi-koulu     Kreikka 
 Pireuksen Suomi-koulu (Ateenan seudun S-k)  Kreikka 
 Thessalonikin Suomi-koulu    Kreikka
 Larnacan ja Famagustan Suomi-koulu   Kypros
 Lake Worthin Suomi-koulu   Yhdysvallat
1995 Yorkin Suomi-koulu      Iso-Britannia
 Staden Suomi-koulu      Saksa
 Gran Canarian Suomi-koulu    Espanja
 Seattlen Suomi Koulu     Yhdysvallat 
 Varsovan Suomi-koulu    Puola
 Tenavat-kerho Zürich    Sveitsi

Tiedossa olevat 1990-luvulla perustetun koulut
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1996 Barcelonan Suomi-koulu    Espanja
 Belgian Suomi-koulu (aik. Antwerpenin S-k)  Belgia
 Suomi-koulu Los Angeles    Yhdysvallat
 Pekingin Suomi-koulu     Kiina 
1997   Kingstonin Suomi-koulu   Iso-Britannia
 Iraklionin Suomi-koulu     Kreikka
 Bangkokin Suomi-koulu Bansku   Thaimaa
 South Bayn Suomi-koulu    Yhdysvallat
1998 Charlotten Suomi-koulu    Yhdysvallat
 Kosin Suomi-koulu     Kreikka
 Milanon Suomi-koulu     Italia
 Midlandin Suomi-koulu    Iso-Britannia
1999 Rethimnonin Suomi-koulu     Kreikka
 Dubain Suomi-koulu    Yhdistyneet 
       Arabiemiirikunnat
 Paphoksen Suomi-koulu    Kypros
 Aargaun Suomi-koulu     Sveitsi
 Lyonin Suomi-koulu    Ranska
 Haagin Suomi-koulu     Alankomaat
 Philadelphian Suomi-koulu    Yhdysvallat
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Opettajien maailmankonferenssit 1992–1999 
ja kartoitus Suomi-kouluista

Opettajien maailmankonferensseja järjestettiin vielä kolmet 1990-luvulla. 
Vuonna 1992 Järvenpäässä oli 84 osallistujaa 21 maasta. Tämä konferenssi 
oli osa Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuotta Juuret Suomessa. Vuonna 
1995 Helsingissä osallistujia oli hiukan vähemmän, mutta kuitenkin yli 70 
osallistujaa 15 maasta ja 1999 Helsingissä noin 80–100 osallistujaa 16 maasta.  

Opetusministeriön tukemana saatiin Suomi-koulujen käyttöön uutta ope-
tusmateriaalia. Juttukaveri ilmestyi vuonna 1994 ja Papupata vuonna 1996. 
Molemmat toimitti Kaarina Helakisa ja julkaisi Kesälukioseura. 

Pohjois-Amerikan Suomi-koulujen opettajien konferenssissa lokakuussa 
1997 – Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi – oli ohjelmassa esit-
tely ensimmäistä kertaa tehdystä kartoituksesta, joka käsitteli koulujen lu-
kumäärää ja muita perustietoja. Kartoitus oli suoritettu maailmanlaajuisena 
koulukyselyprojektina. Kysely Suomi-koulut maailmalla oli suuri ja työläs pro-
jekti, josta vastasi Kanadan Suomen Kielen Opettajain Liiton puheenjohtaja 
Anneli Ylänkö. Koulujen osoitetietoja koottiin Suomi-Seurasta, maailman-
konferenssien osallistujaluetteloista, Suoma-lehden osoitteistoista ja muista 
julkaisuista. Kysely postitettiin noin 130 toimihenkilölle, joista noin puolet 
vastasi kirjeinä, fakseina ja sähköpostitse. Täydentävä kysely lähetettiin 60 
osoitteeseen, ja tarvittiin vielä kolmas ja neljäskin postitus, kunnes tuloksena 
oli vastaus 101 koulusta. Nyt oli käytettävissä ajantasainen ja yli 90 % kou-
luista kattava tiedosto ja osoitteisto. 

Tuloksena oli, että vuonna 1996 oli saatu tiedot maailman 107:stä Suomi-
koulusta, joista 75 toimi Euroopassa, 21 Pohjois-Amerikassa, kuusi Aasiassa, 
kolme Australiassa ja Afrikassa sekä kaksi Etelä-Amerikassa.  Opetusminis-
teriö oli tukenut kuitenkin noin 110 opetuspisteen perustamista 34 maahan, 
joten aivan kaikkia ei saatu mukaan tietoihin. Ylänkö harmitteli, että Aust-
ralian vanha siirtolaismaanosa koki innostuksen laantumista, koska vanhat 
Suomi-koulut Canberrassa ja Illawarrassa eivät vastanneet, ja Uuden-See-
lannin koulukin oli joutunut keskeyttämään toimintansa vuodeksi. Tämä 
koulu toimi mahdollisesti Aucklandin Suomi-koulun nimellä, koska tällai-
nen koulu oli Uudessa-Seelannissa toiminnassa ainakin vuosina 1992 ja 1999.

Kartoituksessa tehdään katsaus kaikkien vastanneiden koulujen toimin-
taan. Kanadassa tuolloin toimineista kouluista Albertan seudun kouluissa ja 
Edmontonin kouluissa on nykyisin lakannut lasten opetus, mutta aikuisten 
opetusta on jatkettu pitkään. Victorian koulu kaipasi jo tuolloin lisää oppi-
laita, ja sen toiminta jatkui jonkin aikaa aikuisoppilaiden kanssa. Muut kou-
lut toimivat edelleen. Isosta-Britanniasta kerrotaan mm. sikäläisten koulujen 
tukiryhmän SUKSET-lehdestä. Saksan tuolloin toimineista 24 koulusta enää 
ei ilmeisesti toimi Rhein-Neckarin koulu; Konstanzin Suomi-koulu on pe-
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rustettu 1991; se on välillä ollut toimimatta, mutta perustettu uudelleen. 
Portugalin Lissaboniin ei ollut saatu yhteyttä, vaikka sen toiminnasta 

tiedettiinkin, ja Kyproksen Suomi-koulun oppilastiedot olivat kadonneet. 
Yhdysvaltojen Santa Claran, nykyisen Piilaakson Suomi-koulun Ylänkö 
mainitsee voivan ylpeillä koulutetuista opettajistaan –  siellä isätkin viihty-
vät Suomi-koulussa. Argentiinassa toimi jo tuolloin Buenos Airesin Suo-
mi-koulu, joka toivoi kovasti vahvistusta lapsilukuunsa. Koulun toiminta 
lakkasi myöhemmin, mutta se perustettiin uudestaan. Afrikassa perustet-
tiin vuonna 1990 Zimbabwen Suomi-koulu. Kartoituksessa todetaan li-
säksi, että opetusministeriön tietojen mukaan toimintaa oli myös Sambian 
Lusakassa sekä Botswanassa. New Delhistä oli saatu tietoja Suomi-koulu-
yhdistys FINDU:n pyörittämästä koulusta. Kuala Lumpurissa Malesiassa 
toimineen koulun tietoja ei ollut saatu. 

Valtaosa tuolloin toimineista kouluista on siis elossa edelleenkin, jot-
kut välillä väsähtäneinä, mutta sitten taas uudelleen virkistyneinä.  

Suomi-koulujen opettajien lehti / Suoma, 1992–1996

Maailmankonferenssit antoivat alkusysäyksen opettajien yhteisen leh-
den, Suomi-koulujen opettajien lehden syntymiselle. Ensimmäisen numeron 
toimitti Kesälukioseura, mutta sen jälkeen se ilmestyi vuodesta 1993 joka 
vuosi vuoteen 1996 vuorotellen eri alueiden kokoamana, julkaisemana ja 
postittamana ympäri maailmaa. 

Numeron 2 kokosivat Saksan koulut yhdessä Sveitsin ja Itävallan kou-
lujen kanssa vuonna 1993. Lehdessä kerrotaan, että sitä oli suunniteltu jo 
ensimmäisessä Hanasaaren maailmankonferenssissa, jonka yhteydessä 
mahdollisesti ilmestyi lehden ensimmäinen, Kesälukioseuran toimittama 
numero. Toisen numeron tekeminen oli ”käytännöllisistä ja taloudellisis-
ta syistä aina vain siirtynyt” seitsemän vuotta. Mutta nyt Saksan koulut 
ryhtyivät tuumasta toimeen ja ottivat aloitteen käsiinsä yhdessä Sveitsin 
koulujen kanssa. ”Tarkoituksena on, että koulut maittain tai maanosittain 
tekevät vuorollaan oman lehden meille muille opettajille”, lehdessä ker-
rotaan. Päätoimittaja oli Marja Keto-Schulz Hampurin koulusta. Lehdes-
tä otettiin 300 kappaleen painos, ja se lähetettiin kaikille kouluille, joiden 
osoitteet olivat tiedossa. Postituksen taloudellisiin kuluihin saatiin tukea 
Suomi-Seurasta. Lehdessä esitellään Saksan, Sveitsin ja Itävallan koulu-
jen toimintaa, kerrotaan mm. kaksikielisyydestä ja kuvataan opetuksen 
käyttöön Suomesta kertovaa tuntisuunnitelmaa.

Lehden toisen numeron toimitus siirsi kapulan Englannille, joka ko-
kosi vuoden 1994 numeron 3, nyt nimellä Suoma. Julkaisijana oli Suomen 
Kirkon Kilta, Finnish Church Guild, päätoimittajana Eeva Salomaa-Jago 
St Albansin koulusta. Eeva Salomaa-Jago oli uuden nimen äiti. Nimikil-
pailu oli kyllä julistettu jo edellisessä numerossa, ja hyviä ehdotuksiakin 
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oli tullut, esimerkiksi Tulisielut ja Kipinä. Päätoimittajana Eeva Salomaa-Jagon 
harteilla oli juttujen kokoaminen, ja ne tulivat uniinkin; hän kertoo nähneen-
sä unessa lehden uuden nimen. Suoma olikin sopiva ja kuvaava nimi Suomi-
koulujen opettajien lehdelle. Tässä lehdessä esitellään Ison-Britannian koulut 
ja mm. haastatellaan Hannele Branchia sekä kerrotaan pitkän uran kaksikie-
lisyyden parissa tehneestä Marjukka Groverista.

Seuraavana oli vuorossa Kanada, ja tämän lehden, numeron 4, kokosi Toron-
ton Suomen Kielen Koulu, päätoimittajana Anneli Ylänkö vuonna 1995. Lehdessä 
kerrotaan mm. Kanadan suomalaisista, opettajien liiton monipuolisesta toimin-
nasta, Suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta Toronton yliopistossa ja Kanadan 
valtion monikielisyysohjelmista. Kanadan koulut esitellään perusteellisesti.

Viimeisen, viidennen numeron toimittivat Jenkkilän maikat Yhdysvallois-
sa vuonna 1996. Myös tässä lehdessä käsitellään kaksikielisyyskysymyksiä ja 
esitellään Jenkkilän koulut. Tämän jälkeen lehden teon vuoro siirrettiin Etelä-
Euroopalle, mutta siellä ei enää tartuttu toimeen. 

Uusia Suomi-kouluja 1990-luvulla 

1990-luvulla nousee esille uudentyyppinen suomalainen siirtolaisuus tai pi-
kemminkin ulkomaille työkomennukselle lähteminen; siirtolainen asettuu 
pysyvästi uuteen maahan, mutta väliaikaisesti tai tilapäisesti toisessa maassa 
olevaa kutsutaan usein ekspatriaatiksi, expatiksi. Suomalaiset yritykset vei-
vät ulkomaille mukanaan väkeä työkomennukselle joiksikin vuosiksi; eri-
tyisen vahva oli Nokian nouseminen maailmanlaajuiseksi suuryritykseksi. 
Nokian tuomat työpaikat, niiden lisääntyminen ja vähentyminen, näkyvät 
myös Suomi-koulujen oppilaspohjassa.   

Suomi-koulujen perustaminen jatkui edelleen nopeana, kun jälleen reilusti 
yli 40 koulua aloitti toimintansa. Kaikki eivät tosin olleet pitkäikäisiä. Etelä-
Amerikka liittyi Suomi-kouluperheeseen, kun Chileen perustettiin koulu 
heti vuosikymmenen vaihteessa. 

Useissa Aasian maissa perustettiin ensimmäiset koulut. Japanissa, Kii-
nassa, Thaimaassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa aloittivat koulut. 
Yhdysvalloissa oltiin nyt päästy hyvään vauhtiin, sinne perustettiin ainakin 
kahdeksan uutta koulua. Kanadaan ei 1980-luvun jälkeen ole tiettävästi pe-
rustettu uusia kouluja. 

Australiaan perustettiin koulu, samoin Afrikkaan. 
Euroopassa tahti jatkui samanlaisena kuin 1980-luvullakin; enemmistö 

uusista kouluista oli eurooppalaisia, lähes 30 koulua. Isoon-Britanniaan ja 
Kreikkaan perustettiin useita kouluja. Sveitsi jatkoi vauhdikasta koulujen pe-
rustamista. Saksassa suurimpiin keskuksiin oli jo perustettu koulut edellisellä 
vuosikymmenellä, joten siellä aloitti tiettävästi vain muutama koulu. Alanko-
maihin ja Espanjaan perustettiin molempiin kouluja, ja Italiaan ja Ranskaan 
uudet koulut. Uusina maina tulivat mukaan Kypros, Belgia ja Puola. 
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Etelä-Amerikka

Etelä-Amerikassa on ollut suomalaisia siirtolaisia melko vähän. Suomalaisia 
siirtokuntia perustettiin kuitenkin esimerkiksi 1900-luvun alussa Argentii-
nan Missionesiin, Brasilian Penedoon ja Uruguayhin. Merimieskirkot ovat 
toimineet pitkään satamissa, ja suomalaiset osallistuivat usein ruotsalaisen 
merimieskirkon toimintaan. Myös eri suomalaiset kirkolliset yhteisöt ovat 
työskennelleet Latinaisessa Amerikassa. Suomella on ollut monia kehitysyh-
teistyöhankkeita eri maissa. Nykyisin yritystoiminnan piirissä toimii myös 
suomalaisia.

Chile

Santiagon Suomi-koulu perustettiin vuonna 1990. Koulusta voi lukea lisää 
sivulta 190.

Meksiko

Meksikossa toimi ainakin vuonna 1992 Meksikon Suomi-koulu.

Aasia

Japani 

Tokion Suomi-koulu perustettiin vuonna 1990, ja se toimi aluksi Suomi-kai-
yhdistyksen piirissä. Yhdistys on Japanissa asuvien suomalaisten yhdistys, joka 
on ylläpitänyt ja edistänyt suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä Tokiossa 
noin 40 vuotta. Vuodesta 2012 koulu on toiminut omana yhdistyksenään (Toki-
on Suomi-kouluyhdistys ry). Osa neljässä ryhmässä opiskelevasta noin 30 op-
pilaasta asuu Japanissa pysyvästi, osa vain väliaikaisesti. Koulun toimii Tokyo 
International Schoolin tiloissa, ja sen yhteydessä on kouluaikoina myös kahvila. 

Kiina

Suomalaiset ovat Kiinassa tyypillisesti pari vuotta työkomennuksella tai kiel-
tä opiskelemassa. 

Pekingin Suomi-koulu  perustettiin vuonna 1996, ja sitä perustamassa oli-
vatkin Suomen suurlähetystössä ja Nokialla työskentelevät ihmiset. Pekingin 
koulun historiasta voi lukea sivulta 214.

Thaimaa

Thaimaahan perustettiin vuonna 1997 Bangkokin Suomi-koulu Bansku.   
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Koulu toimii nykyisin Krungthepin Suomalaiset -yhdistyksen alla. Ryhmät 
kokoontuvat kerran viikossa suurimpien kansainvälisten koulujen tiloissa. 

Oppilaiden tausta vaihtelee paljon: osa oppilaista tulee suomalaisperheis-
tä, jotka saattavat olla Thaimaassa melko lyhyelläkin komennuksella, osa 
taas asuu maassa pysyvästi; osalla vain toinen vanhemmista on suomalai-
nen, jolloin kotikieliä on useampi. Osa oppilaista on asunut suurimman osan 
elämästään ulkomailla. Suurin osa oppilaista käy kansainvälistä koulua, jol-
loin koulukielenä on useimmiten englanti. Viime vuosina Bangkokissa asu-
vien suomalaisten määrä on ollut kasvussa ja lapsiperheitä on tullut lisää. 
Perheiden vaihtuvuus on runsasta, minkä vuoksi oppilasmäärät vaihtelevat 
vuosittain. Tärkeä osa Banskun toimintaa ovat kaikille oppilaille yhteiset ta-
pahtumat: suomikoululaiset kokoontuvat viettämään yhdessä suomalaisia 
juhlapyhiä, kuten joulua, pääsiäistä ja kevätjuhlia.

Pattayalla toimii nykyisin myös suomalainen peruskoulu. 

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa suomalaiset ovat useimmiten töissä joita-
kin vuosia. Yritysten kasvun myötä Dubain vuonna 1999 perustettu Suomi-
koulu on kasvanut muutaman oppilaan koulusta yhdeksi suurimmista kou-
luista. Dubailaisten toiminnasta kerrotaan sivulta 222.

Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Yhdysvaltoihin perustettiin 1990-luvulla uusia kouluja lähes vuosittain.
Finnish Language School of North Texas, Pohjois-Teksasin Suomi-koulu 

sai koulun historiikin (1991–2005) mukaan alkunsa vuoden 1991 joulukuus-
sa. Kymmenisen perhettä kokoontui Mervi Moyn luo viettämään pikkujou-
lua ja perustamaan Suomi-koulua, koska vanhemmat halusivat tukea lasten 
suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemista. Useimmat perus-
tajajäsenistä olivat amerikkalaisen miehen kanssa avioituneita suomalaisnai-
sia. Oppilasmäärä lisääntyi nopeasti, jopa yli puoleentoista sataan. Lapset 
tulivat Suomi-kouluun Suur-Dallasin alueelta, johon kuuluvat Dallas ja Fort 
Worth sekä ympäröiviä alueita. Mervi Moy kirjoitti vuoden 1997 syyskuun 
Suomikoululainen-lehdessä: 

”Aikoinaan perustimme Suomi-koulun palvelemaan Dallasin alueen ame-
rikansuomalaisten lasten tarpeita. Sen oli tarkoitus olla paikka, jossa heillä oli 
mahdollisuus tavata toisia lapsia, joiden mummot olivat Suomessa ja jotka 
tiesivät, millaista oli saunassa. Siellä oli myös tarkoitus huomata, että muut-
kin puhuvat tätä kummallista kieltä kuin vain oma äiti tai isä. Ajan kuluessa 
ja alueella olevien suomalaisyhtiöiden kasvaessa on myös täysin suomalais-
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ten lasten osuus koulussamme kasvanut.” 
Suomi Koulu of New England perustettiin myös 1991 Bostonin seudun 

suomalaislapsille. Perustaja Sini Harjunmaa oli toiminut aikaisemmin Gene-
ven Suomi-koulussa, ja muutettuaan Bostoniin hän otti yhteyttä paikallisiin 
suomalaisiin. Hän sai mukaan toisen innostuneen – joka oli toiminut Stutt-
gartin Suomi-koulussa! Luokkia opetettiin alkuvaiheessa useissa eri paikois-
sa. Nykyisin koulussa toimii neljässä ryhmässä noin 50 oppilasta. 

Vuonna 1994 perustettiin Lake Worthin Suomi-koulu kolmen vapaaehtoi-
sen vanhemman voimin. Koulu kasvoi nopeasti 40 oppilaan kouluksi ja toimi 
Floridassa 2010-luvulle.

Seattlen Suomi Koulu aloitti toimintansa vuonna 1995. Se on edelleen Yh-
dysvaltojen suurimpia. Seattlen koulun tarina alkaa sivulta 210.

Vuonna 1996 oli vuorossa Suomi-koulu Los Angeles. Suomi-koulun teh-
tävänä on tukea Los Angelesin ja Orange Countyn alueilla asuvien lasten ja 
nuorten suomen kielen taitoa sekä suomalaisen kirjallisuuden ja muun kult-
tuurin tuntemusta.

Vuonna 1997 perustettiin South Bayn Suomi-koulu ja 1998 Charlotten Suo-
mi-koulu, joka toimi tiettävästi vielä vuonna 2009 muutaman oppilaan kans-
sa. Philadelphian Suomi-koulu perustettiin 1999. Arizonassa toimi 1990-lu-
vulla Suomi-koulu of Tucson. Delaware Valleyn Suomi-koulu toimi ainakin 
1990-luvun lopulla ja Duluthin Suomi-koulu vielä 2000-luvun alussa. 

Australia

Melbourneen perustettiin Suomi-koulu vuonna 1993. Koulu aloitti pienen 
oppilasjoukon kanssa vaatimattomasti, ja toiminta oli välillä pysähdyksissä-
kin. Nykyisin koulu toimii suomalaisen luterilaisen kirkon tiloissa, ja oppi-
laita on noin 40.

Afrikka

Zimbabwessa perustettiin 27.3.1990 Zimbabwen Suomi-koulu Zimbabwe-
Finns Yhdistys ry:n toimesta. Yhdistys maksoi opetustilan vuokran ja joitakin 
oppimateriaalikuluja. Valtionavustuksella korvattiin joitakin kuluja, ja mak-
suja perittiin myös vanhemmilta. Koulussa oli suomen ja ruotsin opetusta. 
Ensimmäisenä vuonna oppilaita oli 16. Koulu toimi Hararessa; toiminta oli 
keskeytyksissä lukuvuonna 1994–1995, mutta jatkoi sitten taas toimintaansa 
12 oppilaan kanssa, kun opettajaksi saatiin Sai Väyrynen. Koulu sai toimitilat 
Martin Luther -kirkosta, ja pieni ryhmä perustettiin Mutareen kolmelle oppi-
laalle. Koulu toimi ainakin vuoteen 1997.

Suomi-koulutoimintaa oli myös Sambiassa ja Botswanassa. Näiden kou-
lujen toiminta on nykyisin lakannut. 
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Eurooppa

Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa ryhdyttiin järjestämään opettajien koulutuspäiviä vuonna 
1990, ensimmäisenä St Albansissa. Sen jälkeen päivät on järjestetty joka vuosi.

Ison-Britannian Suomi-kouluista 1990-luvun aloitti vuonna 1991 Birming-
hamin suomalainen lauantaikoulu, Finnish Saturday School in the Mid-
lands, jossa opiskelee noin 30 oppilasta ja joka toimii edelleen aktiivisesti ja 
järjestää mm. vuosittaisen kirpputorin koulun toiminnan tukemiseksi. Has-
lemeren Lauantaikoulu toimi 1990-luvun alussa, mutta sen toiminta on la-
kannut. Brightonissa aloitti vuonna 1993 Suomi-koulu, The Finnish School 
of Brighton, jossa opiskelee nykyisin noin 40 oppilasta. 

Lähes yhtä suuri on vuonna 1994 perustettu Camberleyn suomalainen 
lauantaikoulu, jossa toimii nykyisin muskari alle 3-vuotiaille, kouluryhmät 
3–5-vuotiaille, 5–7-vuotiaille ja yli 7-vuotiaille opetusta aikuisille. Yorkissa 
aloitti Suomi-koulu vuonna 1995, ja siellä on ollut toistakymmentä oppilasta. 

Vuonna 1997 perustettiin Kingstonin suuri Suomi-koulu, joka toimii Englan-
nissa ja Walesissa. Oppilaita koulussa on 70–80, ja opetusryhmä myös aikuisille. 

Vuonna 1998 aloitteli jälleen toimintaa myös Cardiffin suomalainen lau-
antaikoulu (vuodet 1998–2005). Se oli toiminut jo 1980-luvulla. Sheffieldin 
Suomi-koulu toimi ainakin vuonna 1999. 

Kreikka

Kreikassa perustettiin kymmenen vuoden jälkeen nopeasti useita kouluja. 
Vuonna 1994 aloittivat Hanian Suomi-koulu, jonka toiminnasta voi lukea si-
vulta 202, Pireuksen Suomi-koulu (nykyisin käytetään nimitystä Ateenan seu-
dun Suomi-koulu), jonka tarina alkaa sivulta 207 ja Thessalonikin Suomi-kou-
lu, jossa on pitkään julkaistu pienestä oppilasmäärästä huolimatta omaa lehteä. 
Vuonna 1997 perustettiin Iraklionin Suomi-koulu, ja sitten seurasivat pienet 
1998 perustettu Kosin Suomi-koulu ja 1999 Rethimnonin Suomi-koulu, jonka 
toiminnasta kerrotaan sivulla 233. 

Kypros 
 
1990-luvulla Kyproksella perustetut koulut toimivat edelleen. 1993 aloitti Li-
massolin Suomi-koulu. 1994 perustetun Larnacan ja Famagustan Suomi-
koulun internetsivuilla kerrotaan, että koulu poikkeaa täysin maailman kai-
kista muista Suomi-kouluista, sillä koulussa ei ole vakituista opettajaa, vaan se 
toimii ainoastaan opettajaopiskelijoiden voimalla. Koulu toimii harjoittelukou-
luna neljälle yliopistolle; opettajat tulevat Oulun, Lapin, Joensuun ja Jyväsky-
län yliopistoista. Vuonna 1999 aloitti Paphoksen pieni Suomi-koulu.
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Sveitsi

Sveitsin koulut aloittivat yhteistyön jo 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. En-
simmäisenä koulujen yhdyshenkilönä toimi Paula Powling, sitten Kaarina 
Kaunisaho 14 vuotta, vuoteen 2010. Hänen työtään jatkoi vuoden Kati Leh-
munen-Bezençon. Seuraavaksi yhdyshenkilönä on toiminut Pia Weiser. Vuo-
sittain mm. tehtiin yhteisiä lehtiä ja järjestettiin neuvottelu- ja koulutuspäi-
viä. Sveitsin koulujen ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelma valmistui 
jo vuonna 1993 ja uudistettu suunnitelma 2003. 

Sveitsissä Suomi-koulujen perustaminen jatkui. Vuonna 1990 aloitti St. 
Gallenin Suomi-koulu (aikaisemmin Itä-Sveitsin Suomi-koulu), jonka his-
toria alkaa sivulta 192, 1991 Winterthurin Suomi-koulu, josta voi lukea lisää 
sivulta 196. Vuonna 1992 aloittaneessa Neuchâtelin Suomi-koulussa opete-
taan 3–14-vuotiaita oppilaita. 

Vuonna 1995 perustetussa Tenavat-kerho Zürichissä on nykyisin noin 25 
yli kolmevuotiasta oppilasta, mutta huikea määrä sitä nuorempia, noin 50 
pientä muskariryhmissä äidin tai isän kanssa. Vuonna 1999 perustetussa Aar-
gaun Suomi-koulussa on muskari ja kaksi luokkaa. 

Saksa

Saksassa perustettiin 1995 Staden Suomi-koulu, joka toimi vielä 1999, mut-
ta ei tiettävästi enää ja ilmeisesti Oldenburgin koulu 1998/99. Elmshornin 
suomalainen kielikoulu toimi ainakin vuonna 1999 samoin kuin Kirchheim-
Schwabenin suomalainen kielikoulu. Näiden koulujen perustamisvuodet 
eivät ole tiedossa. Konstanzin Suomi-koulu aloitti vuonna 1991 toimintansa 
uudestaan, kouluun voi tutustua sivulta 198. 

Espanja 

Gran Canarian Suomi-koulu perustettiin vuonna 1996. Ensimmäinen kou-
lupäivä oli saaren eteläosassa 26.10.1996. Myöhemmin samana vuonna aloitti 
ryhmä myös Las Palmasissa, mutta siellä toiminta loppui muutaman aktiivi-
sen vuoden jälkeen. Etelässä toiminta jatkuu edelleen. Toiminta alkoi Argui-
neguinissa mutta siirtyi jo ensimmäisen vuoden keväällä ruotsalaisen kou-
lun tiloihin San Agustiniin.

Koulun oppilaiden linkki Suomeen on yleensä suomalainen vanhempi tai 
isovanhempi, mutta mukana on myös täysin suomalaisia perheitä, jotka ovat 
muuttaneet töiden vuoksi Gran Canarialle. Marbellan Suomi-koulu toimi 
1990-luvulta 2000-luvun alkuun.

Vuonna 1996 perustetussa Barcelonan Suomi-koulussa toimii yli kaksi-
kymmentä oppilasta.
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Puola

Suomalais-puolalaiset avioliitot ovat olleet useimmille suomalaisille syy 
muuttaa asumaan Puolaan. Myös eri yrityksissä toimineita suomalaisia on 
ollut työkomennuksella maassa. Merimieskirkolla on ollut vakiintunutta toi-
mintaa eri seurakunnissa.

1995 perustettiin Puolan ensimmäinen koulu, Varsovan Suomi-koulu. 
Koulun toiminta oli välillä jonkin aikaa keskeytyksissä, mutta jatkui taas 
vuodesta 2013. 

Italia

Vuonna 1998 perustetussa Milanon Suomi-koulussa toimii kolme ryhmää, 
ja se on Italian suurin. Italiassa on kuitenkin toiminut Suomi-kouluja lähes 
kaikkien Suomi-seurojen yhteydessä. Napolin Suomi-koulu ja Riminin 
Suomi-seuran kielikoulu olivat toiminnassa ainakin vuonna 1999. Sisilian 
Suomi-koulu toimi myös 1999. 

Myös San Marinossa on toiminut Suomi-koulu. Bergamon Suomi-koulu 
toimi aktiivisesti ainakin 1990-luvun lopussa. 

Ranska 

Ranskaan perustettiin 1999 Lyonin Suomi-koulu. Sen toiminta on lakannut, 
mutta mahdollisesti koulu aloittelee uudestaan.

Alankomaat
 
Alankomaissa Rotterdamin koulun jälkeen aloitti vuonna 1999 Haagin Suo-
mi-koulu, joka toimi Amsterdamissa ja Haagissa aluksi Hollannin Suomi-
koulun nimellä. Nykyään Haagin Suomi-koululla on toimipisteet Haagissa 
ja Wassenaarissa, ja siellä opiskeli 20 oppilasta syksyllä 2016.

Belgia

Vuonna 1996 Antwerpenin suomalaisessa merimieskirkossa aloitti Suomi-
koulu, johon tuli oppilaita sekä Belgiasta että Hollannista. Koulu siirtyi myö-
hemmin suomalaisasutuksen myötä Brysseliin ja toimii nykyisin nimellä 
Belgian Suomi-koulu. Belgian suuri Suomi-koulu kokoaa internetsivujen-
sa mukaan joka toinen lauantai seitsemänkymmentä ulkosuomalaista lasta 
opettajineen ja vanhempineen hiomaan lasten suomen kielen taitoja sekä 
ylläpitämään heidän kosketustaan suomalaiseen kulttuuriin. Suomi-koulua 
ylläpitää Belgian Suomi-koulu -yhdistys. 
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Santiagon Suomi-koulu

Santiago, Chile

Perustuu Eija Pirttiahon (opettaja vuodesta 1990) tietoihin.

Santiagon Suomi-koulu Chilessä perustettiin ensimmäisenä Latinalaises-
sa Amerikassa vuonna 1990. Ensimmäinen koulutunti pidettiin paikallisen 
isäntäkoulun (Escuela Simón Bolivar) tiloissa. Lähetystö oli ja on edelleen 
keskeinen toiminnan koulun kannalta. Koulun toiminnan aloitti Anniina 
Manninen, tuolloisen asiainhoitajan Ilpo Mannisen vaimo. Heillä oli koulu-
ikäisiä lapsia, joten oli luontevaa ruveta opettamaan heille ja myös muille 
Chilessä asuvien suomalaisperheiden ja Suomessa pakolaisina olleiden chi-
leläisperheiden lapsille suomea. 

Chilessä asui pari kolme suomalais-chileläistä perhettä jo 1940-luvun lo-
pulla ja 50-luvun alkupuoliskolla. Lisäksi maassa asui mm. Saksasta muut-
taneita perheitä, joissa mies oli chileläis-saksalainen ja vaimo suomalainen. 
Usein he olivat tavanneet Saksassa jo 60-luvulla ja muuttaneet sittemmin 
Chileen. Uusia perheitä alkoi tulla, kun Chileen valittiin vuoden 1990 demo-
kraattisissa vaaleissa uusi presidentti. Monet chileläiset poliittiset pakolaiset 
alkoivat sen jälkeen palata maahan. Muutamia näiden perheiden lapsia tuli 
mukaan Suomi-kouluun. Suomalaisten yritysten palveluksessa työskente-
li myös joitakuita suomalaisia, samoin heitä tuli maahan opiskelijavaihdon 
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kautta. Naiset Santiagossa pitivät yhteyttä toisiinsa, ja heillä oli tapana juoda 
yhdessä teetä kerran kuussa. Tieto koulusta levisi tätäkin kautta. Koulu on 
toiminut sen jälkeen säännöllisesti pian jo 30 vuotta, vaikkakin parin viime 
vuoden ajan tapaamiset ovat olleet epäsäännöllisempiä vähäisen osallistu-
jamäärän johdosta. Suomalaisten yritysten palvelukseen lähetettyjen per-
heiden määrä on laskenut, mikä on vaikuttanut voimakkaasti oppilaiden 
määrään. Suomalaisessa yhteisössä on viime vuosina tapahtunut sukupol-
venvaihdos, mikä puolestaan voi lisätä oppilasmäärää tulevaisuudessa. 

Aluksi opettajia oli 2–3 ja lapsia enimmillään noin 25. Oppilaat olivat 
enimmäkseen varsin hyvin suomea osaavia. Yli puolet oppilaista oli alkuvai-
heessa lähetettyjen työntekijöiden perheistä, joissa molemmat vanhemmat 
olivat suomenkielisiä. Suomalais-chileläisiä perheitä oli aluksi vähemmän, 
mutta nykyisin heitä on enemmistö. Lähetettyjen työntekijöiden perheet oli-
vat usein maassa parin vuoden ajan ja palasivat sitten Suomeen; oppilaat 
vaihtuivat usein. Hyvin suomea puhuvat oppilaat saattoivat toimia apuopet-
tajina ja auttaa muita. 

Koulu toimi pitkään saksalaisen kirkon tiloissa ja useamman paikallisen 
koulun suojissa, mutta nykyisin säännöllistä koulutilaa ei enää ole. Van-
hemmat ovat olleet koulun tukijoukko, he ovat kiinnostuneita ja avustavat 
toimintaa eri tavoin. Koulussa on opetuksen lisäksi järjestetty juhlia (joulu, 
vappu, äitienpäivä), leivottu pipareita, tehty retkiä. Kaiken kaikkiaan pyri-
tään pitämään suomalaista perinnettä elävänä. Koulussa on ollut myös pieni 
kirjasto suomalaista kirjallisuutta ja lastenkirjoja. 
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St. Gallenin Suomi-koulu
(aiemmin Itä-Sveitsin Suomi-koulu)

St. Gallen, Au ja Buchs, Sveitsi

Perustuu Anni Vannulan (puheenjohtaja 2015–) tietoihin.

Itä-Sveitsin Suomi-koulusta St. Gallenin kouluksi

Itä-Sveitsin Suomi-koulu perustettiin epävirallisesti jo vuonna 1989, mut-
ta syksyllä 1990 Suomi-koulu aloitti toimintansa virallisesti Ostschweitz 
SVFF:n (Schweizerische Vereinung der Freunde Finnlands) alaisuudessa. 
Perustajajäseniä olivat opettajat Merja Röllin-Levanto ja Liisa-Maria Palola. 
Kaksikieliset perheet ottivat uuden koulun ilolla vastaan. Koulua oli joka toi-
nen keskiviikko paikallisen koulun tiloissa. Perustajajäsenet toimivat koulus-
sa opettajina kahdeksan vuotta, minkä jälkeen useat innokkaat suomalaiset 
opettajat ovat opettaneet lapsia Suomi-koulussa keskiviikkoisin. Itä-Sveitsin 
Suomi-koulun nimi muuttui St. Gallenin Suomi-kouluksi vuonna 2007. 

St. Gallenin koulu alkuvuosina  

Suomi-koulun 10-vuotisjuhlat järjestettiin vuonna 2000 St. Gallenissa paikal-
lisin voimin, ja vieraina oli Itä-Sveitsin suomalaisia perheineen. 20-vuotisjuh-
liin kutsuttiin kaikki Sveitsin Suomi-koulut. Juhlia vietettiin 18.9.2010. Ennen 
juhlia haastettiin kaikki Sveitsin Suomi-koulujen oppilaat kirjoituskilpai-
luun, jonka voittaja julkistettiin juhlissa. Kirjoituskilpailun tuomarina toimi 
kirjailija Timo Parvela, joka oli myös juhlan pääesiintyjä. Mukana juhlissa 
oli myös jalkapalloilija Hannu Tihinen. Sveitsin Suomi-koulut ottivat kutsun 
ilolla vastaan ja saapuivat juhliin runsaslukuisina. Seuraavia juhlia vietetään-
kin sitten vuonna 2020.

Muuttuva oppilasrakenne, jo kolmannenkin sukupolven oppilaita

Ensimmäisenä vuonna koulussa oli kahdessa opetusryhmässä yhteensä 21 
oppilasta. Vuosien varrella oppilasmäärät ovat vaihdelleet 26 oppilaasta 
kahdeksaan oppilaaseen. Opetusryhmiä on ollut yhdestä kolmeen. Koulun 
toiminnassa olevista perheistä suurin osa asuu paikkakunnalla pysyvästi. 
Perheissä toinen vanhemmista on yleensä suomalainen; paikkakunnalle on 
muuttanut suomalaisia naisia töihin, ja heistä monet ovat avioituneet paikal-
listen kanssa. Mukana on myös työkomennuksella olevia täysin suomalaisia 
perheitä. ”Näiden perheiden lapset tuovat aina Suomi-kouluun uusia tuu-
lahduksia muuttuvasta suomen kielestä. Heidän mukanaan kouluun saapuu 
uusia sanontoja, sanoja ja tapoja”, sanoo Anni Vannula. Osa perheistä on jo 
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kolmatta sukupolvea; esimerkiksi mummo on perustanut koulun, tytär on 
ollut koulussa ja nyt hänen lapsensa käyvät samaa koulua. 

Suomen kieli on aina ollut oppilaille, varsinkin tytöille, tärkeä. Poikien 
keskuudessa suomen kieli on tärkeä alakouluikäisenä, mutta yläkouluikäise-
nä kiinnostus siihen vähenee ja suomen kieli jääkin helposti muiden harras-
tusten varjoon. Perheiden oma tuki suomen kielen käytölle merkitsee paljon. 
Mikäli suomen kieltä ei käytetä päivittäin kotona, siitä tulee passiivinen kieli, 
jota lapsen ei ole helppo käyttää. Sosiaalisessa mediassa lapset ovat tottuneet 
käyttämään eri kieliä. Suomen kielen käyttö suomalaisissa chat-ryhmissä 
edistää ja auttaa kielen kehitystä. Tämä on kiva ja nykyaikainen tapa keskus-
tella – toki kieli on erilaista kuin kirjakieli.

Alle kouluikäisten ryhmässä lapset jäävät usein pois silloin, kun äiti pa-
laa takaisin työelämään. Perheillä ei aina ole tukiverkkoja, joiden kautta joku 
voisi tuoda lapset kouluun. Aikaisemmin monet oppilaat ovat lopettaneet 
Suomi-koulun siinä vaiheessa, kun siirtyvät paikallisessa koulussa yläluo-
kille. Syynä lopettamiselle ovat olleet paikallisen koulun vaativuus, harras-
tukset sekä se, ettei Suomi-koululla ole ollut tarjota yli 12-vuotiaille lapsille 
omaa ryhmää. Syksyllä 2015 kouluun perustettiin teiniryhmä, jossa myös 
yläkouluikäiset nuoret toimivat aktiivisesti. Kukaan ei ole lopettanut koulua 
sen takia, etteikö sinne olisi ollut mukava tulla. 

Koulun tavoitteet ja toiminta

Koulun opetuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää oppilaiden suomen 
kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä välittää lapsille suomalaista 
kulttuuria, suomalaisia tapoja ja perinteitä. Pääperiaate on pysynyt sama-
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na koko koulun olemassaolon ajan. Koulussa tehdään toimintasuunnitelma 
vuosittain, ja opettajat vastaavat itse oman työnsä tuntikohtaisesta suunnit-
telusta. St. Gallenin kaupunki on tarjonnut ilmaiset tilat koulun käyttöön 
paikallisesta koulusta. Taloudellisesti koulu on tullut toimeen SVFF:n tuella, 
Suomen valtionavustuksella sekä koulun omilla myyjäisillä ja muilla rahan-
keruutavoilla.  

Kaikkein vaikein kysymys koulussa on ollut löytää uusia opettajia väisty-
vien opettajien tilalle sekä myös löytää uusia alle kouluikäisiä lapsia. Yleensä 
opettajat ovat pysyneet pitkään kouluikäisten ryhmässä. Alle kouluikäisten 
ryhmässä vaihtuvuus on ollut suurempaa. Vaihtuvuuteen vaikuttavat omien 
lasten kasvu ja heidän harrastustensa lisääntyminen, jolloin äidit eivät enää 
ehdi auttaa Suomi-koulussa. Osa opettajista on muuttanut toiselle paikka-
kunnalle, tai he ovat aloittaneet täysipäiväisen työnteon. Johtokunnan jä-
senet vaihtuvat yleensä silloin, kun omat lapset lopettavat Suomi-koulun, tai 
he muuttavat paikkakunnalta. 

Koulusta osallistutaan kerran vuodessa Sveitsin koulutuspäiville, ja Ope-
tushallituksen järjestämässä koulutuksessa on oltu vuosittain 2000-luvulla. 
Molemmat koulutukset ovat olleet erittäin tärkeitä koulun opettajille. Opetta-
jat ovat osallistuneet myös Ranskan ja Saksan koulutuspäiville. Opettajat ovat 
kokeneet saavansa koulutuspäiviltä apua itse koulutuntien suunnitteluun, ja 
samalla he ovat luoneet erinomaisen suhdeverkoston muiden koulujen kanssa. 
St. Gallenin Suomi-koulu on järjestänyt kolme kertaa Sveitsin Suomi-koulujen 
koulutuspäivät, kerran 90-luvulla sekä vuosina 2006 ja 2014.  Vuoden 2014 kou-
lutuspäivien pääluennoitsijat olivat kirjailija Eppu Nuotio sekä suomen kielen 
tutkija Lari Kotilainen. Samana vuonna aloitettiin yhteistyö Sanoma Pro:n Oppi 
ja Ilo -tuotteiden kanssa. Sanoma Pro lähetti materiaalinsa koulutuspäiville tut-
kittavaksi ja tilattavaksi. Seuraavana vuonna yhteistyö olikin jo laajentunut 
Helsingissä pidettävien koulutuspäivien yhteyteen. 

Toisten sveitsiläisten Suomi-koulujen kanssa on järjestetty koulun alku-
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ajoista lähtien yhteisiä luokkaretkiä ja vierailuja. Yhteistyössä on ollut tärke-
ää, että opettajat voivat vaihtaa ajatuksia ja tietotaitoa. Samalla lapset ja nuo-
ret näkevät, että myös toisilla paikkakunnilla on saman ikäisiä Suomi-koulua 
käyviä lapsia. Samalla he voivat solmia uusia ystävyyssuhteita keskenään. 

Yhteistyö Ostschweitz SVFF:n kanssa on aina ollut koululle tärkeää. Yh-
distys tukee myös rahallisesti koulun toimintaa. Joka joulu yhdistyksen 
pikkujouluissa on Suomi-koulun oma ohjelmanumero, ja koulu järjestää 
jouluherkkujen myyntipöydän ja suomalaisten kirjojen kirjapörssin. Uutena 
yhteistyökuviona on yhdessä järjestetty vappujuhla. 

Lapset käyvät koulua useissa eri paikallisissa kouluissa eri kantoneissa, 
minkä vuoksi yhteydenpitoa alueen kouluihin ei ole ollut. Kansainvälinen 
koulu on tukenut toimintaa antamalla oppilaidensa osallistua opetukseen 
keskiviikkoiltapäivisin, vaikka heillä olisi muutoin normaalia kouluopetusta.

Pitkä historia, uusia toimipisteitä

St. Gallenin Suomi-koululla on pitkä historia. Koulu on järjestänyt upeat 
20-vuotisjuhlat sekä kaksi vuotta sitten hienot koulutuspäivät. Vuonna 2016 
toimintaa on täytynyt muuttaa paljon, sillä perheet asuvat yhä laajemmalla 
alueella. Vanhempien kiireisen aikataulun vuoksi lapsia ei ehditä tuoda Suo-
mi-kouluun pitkien matkojen päästä. Koulu on perustanut uusia toimipis-
teitä lähiympäristöön, jotta koulu olisi lapsia lähempänä. Kun aikaisemmin 
koululla oli yksi toimipiste ja kaksi tai kolme opetusryhmää, nykyään toimi-
paikkoja on kolme: St. Gallen, Au ja Buchs. Opetusryhmiä on myös kolme, 
alle kouluikäiset, kouluikäiset ja teiniryhmä. 

Jokainen perhe kokee Suomi-koulun tärkeäksi. Aikaisemmin Suomi-koulu 
oli ainoa linkki suomen kieleen kodin ulkopuolella, mutta nykypäivänä säh-
köiset apuvälineet toimivat yhteydenpitovälineinä suomenkielisiin ystäviin 
ja sukulaisiin. Koulun johtokunta ja perheet ovat koulun tukiranka. Tarpeen 
vaatiessa entiset opettajat ja rehtorit osallistuvat myös koulun toimintaan. 
Yhteistyö Ostschweitz SVFF:n kanssa on mahdollistanut monien projektien 
toteuttamisen.

”Koulumme on pieni, mutta pippurinen. Koulumme toimintaan osallis-
tuvat perheet ovat hyvin sitoutuneita toimintaan. Pitkän historiamme ta-
kana on muutoskykyisyys. Olemme valmiita muuttamaan toimintaamme 
tilanteen mukaisesti, jotta koulumme säilyy ja pystyy tarjoamaan palveluita 
oppilaillemme. Kuuntelemme lapsia ja heidän toiveitaan opetuksessa ja tun-
tien suunnittelussa. Opetuksemme tapahtuu lapsilähtöisesti”, tiivistää Anni 
Vannula.
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Winterthurin Suomi-koulu 

Winterthur, Sveitsi

Perustuu Saara Huhtasaaren (puheenjohtaja syyskuusta 2014–) tietoihin. 

Winterthurin koulun perustaja, puheenjohtaja ja opettaja oli Kaarina Kau-
nisaho, joka toimi pitkään mm. Sveitsin Suomi-koulujen yhdyshenkilönä ja 
siten keskeisenä henkilönä Sveitsin Suomi-koulujen toiminnan kehittämises-
sä. Saara Huhtasaari kuvaa häntä todella aikaansaavaksi, tarmokkaaksi, ah-
keraksi, ideoita omaavaksi ja osaavaksi henkilöksi. Muita tärkeitä henkilöitä 
koulun perustamisvaiheessa olivat Riitta Stamm, Ritvaliisa Gnauck, Seija Eh-
rensperger ja Hannele Kobelt.

Koulu perustettiin vuonna 1991. Perustamisvaiheessa oltiin mukana kan-
tonin oman äidinkielen opetuksen järjestelmässä (HSK, Heimatliche Sprache 
und Kultur).

Koulun toiminnalle on valtionavustuksella ollut valtava merkitys. Sen li-
säksi koulu on saanut taloudellista tukea perheiltä. Yhteistyötä koulu on teh-
nyt Suomi-Seuran ja SVFF:n (Schweizerische Vereinung der Freunde Finn-
lands) kanssa. 
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Opettajissa on ollut paljon vaih-
tuvuutta; osa opettajista on muutta-
nut takaisin Suomeen. Myös perheitä 
muuttaa Suomeen. Oppilaissa on viime 
vuosina ollut todella vähän teini-ikäi-
siä. Oppilaat lopettavat yleensä noin 
12–14 vuoden iässä, mikä johtuu erityi-
sesti paikallisen koulun vaativuudesta. 

”Koulumme vahvuuksia ovat pienen 
koulun charmi, oppilaat, vanhemmat, 
osaavat ja kokeneet opettajat, tekemi-
sen meininki ja yhteen hiileen puhalta-
minen”, sanoo Saara Huhtasaari.
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Konstanzin Suomi-koulu 

Konstanz, Saksa

Perustuu Pirjo Kerosen (opettaja Frankfurtissa 1986–1991 ja Konstanzin Suomi-
koulussa 1991–2006) blogiin ja tietoihin.

Suomenopettajaksi yllättäen ja suunnittelematta

Pirjo Keronen kertoo blogissaan, miten hänestä tuli suomen kielen opettaja. 
Hän asui lähellä Frankfurtia ja halusi ehdottomasti, että hänen lapsensa sai-
sivat suomen kielen opetusta. Niinpä hän vei omat ja naapurikylän lapset 
Frankfurtin suomalaisen kouluyhdistyksen kouluun vuonna 1986. ”Muiste-
len vieläkin lämmöllä ja hellyydellä varsinkin jokaisen oppitunnin lopussa 
ollutta lauluhetkeä, jota musikaaliset lapseni rakastivat”, hän kertoo. 

Pienten eli alle kouluikäisten ryhmässä oli 14 lasta, ja sinne päätettiin ottaa 
apuopettaja. Koska Pirjo Keronen oli Frankfurtin ulkopuolelta ja siksi joka 
tapauksessa aina paikalla sekä tottunut ohjaamaan lapsiryhmiä, hänet pes-
tattiin tähän toimeen. ”Vaan kävipä köpelösti”, Pirjo Keronen sanoo. Ryh-
män varsinaisen ohjaajan tytär sairastui ja ohjaaja päätti lähteä tytön kanssa 
Suomeen. Pirjo Keronen sai siis aivan yllättäen, suunnittelematta, vetääkseen 
villin lapsiryhmän ihan yksin; ryhmässä oli kaksitoista 3–5-vuotiasta poikaa 
ja kaksi tyttöä. Hänellä ei ollut minkäänlaista pedagogista koulutusta, joten 
hän joutui käymään kaiken läpi kantapään kautta. Hän näki valmisteluissa 
todella paljon vaivaa mutta onnistui sitten yli odotusten. ”Opettamisen tär-
kein tavoite nimittäin on – mikä yllätys! – oppiminen”, hän sanoo. ”Oppia 
taas voi vain, jos on motivaatio. Se taas voi olla mitä erilaisin. Yleensä kui-
tenkin parhaiten oppii, jos on kivaa. Lapset ovat aitoja ja suoria, heistä näkee 
heti, miten menee.”

”Minun poikani motivaatio oli voida jutella Suomen mummin kanssa. 
Niin hän ainakin sanoi”, Pirjo Keronen kertoo. Motivaationa voi nuorille olla 
myös suomen kielitodistus, kansallisuus tai opiskelu tai työ Suomessa. Hä-
nen mielestään kielikoulu on tärkeä myös sellaisille lapsille, jotka ovat tila-
päisesti ulkomailla. Kielikoulu on ollut Kotiperuskoululle/Etäkoulu Kulku-
rille oiva apu – tai päinvastoin. 

Oma ryhmä Bad Homburgiin ja myöhemmin koulu Konstanziin

Frankfurtin jälkeen Pirjo Keronen oli perustamassa vuonna 1987 Bad Hom-
burgiin kielikoulua, joka oli osa Frankfurtin kouluyhdistystä, sitten Kons-
tanzin kielikoulua vuonna 1991. Tämän lisäksi hän on toiminut monissa 
muissa tehtävissä, kuten valtakunnallisten kielikoulujen talousneuvoston 
sekä pedagogisen neuvoston jäsenenä, lisäksi Rengas-tiedotuslehden kieli- ja 
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kielikouluasoiden toimittajana ja moninaisten opetusmateriaalien valmista-
jana. Hän oli mukana myös opetussuunnitelmien valmistamisessa Saksan 
kielikouluille. Hän sanoo olevansa ylpeä siitä, että on saanut kuulua pieneltä 
osaltaan kielikoulujen pioneerijoukkoon. ”Palkka ei ole päätä huimannut, ja 
yhdistystoiminnastahan ei makseta lainkaan. Palkitsevinta koko työssä oli-
vat selvästi oppilaat! Ihana asia on, että oppilaat oppivat, ja että jotkut heistä 
viestittelevät yhä vieläkin!”

Innostunut alku Konstanzissa

Konstanzissa oli helppo toimia yhteistyössä muiden kanssa. Bad Homburgin 
peruskoulu ja Konstanzin evankelinen seurakunta toivottivat tervetulleeksi. 
Konstanzin kaupungin kulttuurivastaava kertoi, että kaupungissa on sään-
tönä antaa tilat niitä tarvitseville kieliryhmille. Pirjo Kerosen mukaan näitä 
ryhmiä oli kaupungin alueella tuolloin (1991–) noin 70! Perustamisvaiheessa 
koulu sai taloudellista tukea valtionavustuksen kautta, toimintakulut tulivat 
pääosin perheiltä. ”Paljon ideologiaa ja innostusta, rahaa ei juuri ollenkaan”, 
Pirjo Keronen sanoo. Koulun opettajina aloittivat hänen lisäkseen 3–4 muuta 
innostunutta, joilla sama tavoite: suomen kielen ylläpitäminen. Harvoilla oli 
opetusalan koulutus, siksi opettajien koulutuspäivät olivat erittäin tärkeitä.

Oppilaita oli alkuvaiheessa noin 30. Lapset olivat esikoulu- ja kouluikäisiä. 
Tavallisesti heillä oli suomalainen äiti ja saksalainen isä muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta. Kielitaito hyvin vaihteleva: suomea puhuivat yleensä 
ne, joilla oli suomalainen etunimi! Saksassa katsottiin tuolloin yleisesti, että 
monikielisyys on lapselle vahingollista, tai ainakaan molempia kieliä ei pidä 
opettaa kirjoittamaan samanaikaisesti. Kaksikielisyyteen sinänsä suhtau-
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duttiin myönteisesti. Niinpä, koska lukemaan opettamista kahdella kielellä 
samaan aikaan pidettiin turmiollisena lapselle, koulun ylläpitäminen vaati 
vahvaa itsetuntoa. Tärkeä tekijä perheessä oli saksankielinen vanhempi, sillä 
hänen kannustuksensa oli monen lapsen tärkein motivaatio.

Oppimateriaalit valmistettiin itse. Mitään olemassa olevaa materiaalia ei 
voinut käyttää kokonaan; Pirjo Kerosen mukaan Kotiperuskoulun hieno ma-
teriaali ei toiminut ryhmien sekakoosteisuuden takia. Suomessa julkaistuja 
kirjoja – kun niistä saatiin tieto – ei enää seuraavana vuonna saanut. Ei ollut 
nettiä. Oli sentään Selkouutiset-sanomalehti. 

Yhteistyötä muiden koulujen kanssa tehtiin paljon. Saksan koulujen yh-
teistä opetussuunnitelmaa vuodelta 2000 pidettiin hyvänä, ja sekä Bad Hom-
burgissa että Konstanzissa otettiin mallia Frankfurtin opetussuunnitelmasta, 
joka kirjattiin yhdistyksen perustamisasiakirjaan.

Valtakunnallisesti Saksassa oppilaat toimittivat MOI-lehteä, kukin koulu 
vuodessa vuorollaan. Jo Bad Homburgissa koulun ryhmä oli tehnyt oman, 
tosin epäsäännöllisesti ilmestyvän julkaisun Bad Homburgin Suomi-Sanomat. 
Oppilaista se oli mukavaa ja juttua tuli paljon. Samaa oman lehden linjaa 
jatkettiin sitten Konstanzissa ja sen etäpisteessä Radolfzellissä. 

Koulussa tehtiin retkiä, askarreltiin, tehtiin ruokaa, järjestettiin yhteisiä 
juhlia, näytelmiä jne. Vanhemmille oli samanaikaisesti kahvia tai keskustelu-
kerho. Lisäksi osallistuttiin koulujen yhteisille motivaatioleireille, joista ko-
kemukset aivan mahtavia. ”Myös pääsiäismatkat motivoivat erittäin hyvin!” 
kertoo Pirjo Keronen.
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Myös ristiriitoja syntyi

Pirjo Keronen kertoo, ettei hänen panostaan kielikoulujen hyväksi katsottu 
aina hyvällä kotona eikä ympäristössä. Joissakin tapauksissa kielikoulun 
säännöllinen toiminta teki muista toimijoista kateellisiakin. Kiitosta tuli jos-
kus, mutta varsin harvoin, hän sanoo, enemmän tuli risuja, jopa toisten suo-
malaisten taholta. ”Etenkin nuoret olivat kuitenkin kiitollisia ja kiittävät yhä! 
Tapasin yhden entisen, nyt 32-vuotiaan kielikouluoppilaani vasta viime vii-
kolla ja hän toi minulle tullessaan lahjankin. Omat lapset kiittävät kiittämästä 
päästyään”, Pirjo Keronen sanoo kuitenkin.

Pysyvyyttä ja muutoksia

Opettajat ja johtokunnan jäsenet pysyivät toiminnassa varsin hyvin; muutto 
muualle ja tietenkin omien lasten aikuistuminen oli pääasiassa syynä lopetta-
miseen. Lähteneiden oppilaidenkin tilalle on tullut uusia. Paikkakunnan työlli-
syystilanne vaikuttaa luonnollisesti perheiden ja oppilaiden määrään. Joinakin 
vuosina on toiminnassa ollut notkahduksia, jos ryhmiä ei ole saatu täyteen. 

Koulun vahvuutena Pirjo Keronen pitää vanhempien innostusta, rakkaut-
ta kotimaahan ja hyviä keskinäisiä ihmissuhteita. Opettajien päivät ovat ol-
leet tärkeitä, samoin Suomi-Seura, paikalliset koulut ja seurakunnat, Helsin-
gin opetusvirasto. Ja muista kollegoista Maila Eichhorn, Päivi Piatkowski, 
Päivi Kieselbach... Ryhmän perustajana hän voi sanoa: ”Tavoite toteutui!”

Pirjo Kerosen muutettua pois toiminta lakkasi – ei motivaation puuttee-
seen vaan siksi, että oppilasmäärä väheni. Lapset kävivät jonkin aikaa Sveit-
sin puolella Winterthurin koulussa, ennen kuin Bodenseen seudun Suomi-
koulu perustettiin syksyllä 2016. Kesällä 2017 Konstanzin koulun toimintaa 
ollaan aloittamassa uudelleen. 
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Hanian Suomi-koulu

Hania, Kreeta, Kreikka 

Perustuu Reetta Oksalampi-Kokkinakisin (Suomi-koulun perustaja, opettaja 1994–
2004) ja Petra Stratoudakin (opettaja 2004–) tietoihin. 

Pieni koulu, pysyvää ja innostunutta väkeä

Hanian seudun pieni ulkomaalaisyhteisö koostui pääosin suomalaisista per-
heenäideistä. Koulun keskeinen toimija ja perustaja oli Reetta Oksalampi-
Kokkinakis, joka toimi opettajana koulun ensimmäisen vuosikymmenen. 
Petra Stratoudaki kuvaa hänen työtään: ”Reetta Oksalampi-Kokkinakis naut-
ti vilpittömästi toimestaan opettajana ja lasten kanssa touhuilusta. Reetta teki 
työtään täydellä sydämellä ja opetustyön ohella toimi myös koulun yleisenä 
organisaattorina, joka kokosi lapset ja äidit yhteen sekä huolehti tunnollisesti 
mm. apurahojen ym. hoitamisesta.”

Reetta Oksalampi-Kokkinakis kertoo koulun perustamisajoista: ”Ruotsa-
laisilla oli jo oma koulunsa. Kunniakonsulimme Ingemaj Lassfolk-Tsontou 
oli ruotsinkielisenä myös heidän jäsenensä, ja hänen lapsensa kävivät Ruotsi-
koulua. Sain sieltä tukea ja turvaa alkaessani haaveilla Suomi-koulusta. Lap-
seni, Matias, oli silloin jo 7-vuotias ja osasi suomea sujuvasti, kuten nytkin. 
Koululle oli tarve, halusin, että muutkin lapset saisivat tietoa Suomesta ja 
oppisivat suomen kieltä. Olin ollut opettaja Suomessa, kylläkin aikuiskou-
lutuksessa, mutta kaikki opettaminen, lasten kanssa oleminen, Suomi-tunte-
muksen levittäminen, kaksikulttuurisuuden omaksuminen olivat lähellä sy-
däntäni – ja ovat edelleen. Olen jatkanut Suomi-koulun jälkeen opettamista 
muulla tavoin; tällä hetkellä opetan harrastusmaisesti suomen kieltä 16-vuo-
tiaalle kreikkalais-puolalaiselle pojalle ja 38-vuotiaalle kreikkalaisnaiselle.” 

Perustamisaikoihin saattoi joskus kadulla kuulla epäiltävän, että lapsi ei 
opi kreikkaa, jos äiti puhuu hänelle suomea, kertoo Reetta Oksalampi-Kok-
kinakis. ”Minä vastasin rauhallisesti, että ei huolta, poikani oppii varmasti 
kreikkaa. Ja on oppinut, saanut ilmaista pääomaa.” Muuten kreikkalaisista 
kaikki uusi oli kiinnostavaa. ”Lapseni ei koskaan joutunut koulussa esimer-
kiksi kiusatuksi, päinvastoin”, hän sanoo.

Hanian Suomi-koulu perustettiin 19.1.1994. Koulun johtoryhmänä toimi 
aluksi Hanian suomalaiset ry, joka perustettiin samalla kannatusyhdistyksek-
si ja jonka hallitus oli samalla koulun hallitus. Puheenjohtajana toimi Marja 
Mavrigiannaki, sihteerinä Reetta Oksalampi-Kokkinakis ja rahastonhoitajana 
Minna Pirilä. Vuodesta 1998 koululla oli oma johtokunta, ensimmäisenä kak-
sivuotiskautena Minna Pirilä, Ritva Pöllänen-Psaroudaki ja Mirjam Zoum-
ba. Opettajina ovat olleet Reetta Oksalampi-Kokkinakis (1994– 1997 ja Ritva 
Pöllänen-Psaroudaki, joka jatkaa edelleen – hän on ollut opettajana lähes 20 
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vuotta. ”Koulu oli sama kuin me, Hanian suomalaiset naiset, ja kokouksia pi-
dettiin säntillisesti”, kertoo Reetta Oksalampi-Kokkinakis. 2000-luvun alussa 
opettajina toimivat myös Eija Ellinas ja Ursula Lagoudaki.

Toimitilat ja oppimateriaali alkuvuosien ongelmana

Alkuaikoina taloudellinen tuki tuli valtionavustuksesta, myöhempinä vuosi-
na alkoivat yksityiset ihmiset ja myös Suomen Kreikka-yhdistykset sponso-
roida koulua. Ilman valtionavustusta koulua ei olisi pystytty perustamaan. 

Opetustilat tuottivat ongelmia. Reetta Oksalampi-Kokkinakis kertoo: 
”Aluksi opetus järjestettiin minun kotonani, keväästä 1994 kevääseen 1996 
saimme tilat ortodoksikirkolta. Sitten kokoonnuimme taas syksyn 1996 koto-
nani, kevään 1997 Agiou Konstantinoun kirkon tiloissa, sen jälkeen lukuvuo-
den oppilaitten kotona. Syksystä 1998 yhdistyksemme vuokrasi oman tilan, 
jossa koulua pidettiin kevääseen 2001 saakka.  Eurooppa-talon tiloissa voitiin 
pitää koulua yhteisesti vuokratussa tiloissa syksystä 2001 kevääseen 2004, 
jonka jälkeen palasimme kotiini syksyn aluksi. Marraskuussa 2004 vuokrat-
tiin yhteinen tila yhdistykselle ja koululle.” Nykyisin tilaongelmat ovat rat-
kenneet, kun koulu toimii jo kolmatta lukuvuotta hanialaisen yksityiskou-
lun, Mavromatakis Miteran, loistavissa tiloissa, joissa jokaiselle ryhmälle on 
oma luokkahuone sekä monipuolinen piha–alue välituntia varten.

Oppimateriaaliakaan ei alkuvuosina ollut. Reetta Oksalampi-Kokkinakis 
kertoo, miten oppimateriaalia haalittiin kasaan: ”No, siihen aikaan ei ollut 
nettiä. Kirjoitin käsin, sain esimerkiksi Suomesta siskoltani materiaaleja, 
joista poimin tietoja tai kopioin. Hän lahjoittikin koululle paljon materiaalia. 
Myös esimerkiksi Kouvolan kirjakauppa lahjoitti kirjoja yms.”
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Monipuolista toimintaa käyntiin

Koululla kävi jo alkuvuosina useita vieraita Suomesta, esimerkiksi Aira Pie-
tarinen piti keväällä 1994 ortodoksiopetusta, Pohjois-Karjalan Opiston kas-
vatustieteen opiskelijat vierailivat koululla 1995 ja kirjailija Vuokko Niskanen 
vieraili toukokuussa 1995. 

Reetta Oksalampi-Kokkinakis kuvaa, mihin koulu toiminnallaan pyrki: 
”Lapsille koulu, jossa oppivat äidin kieltä isän kielen lisäksi. Lapset saavat 
tuntea, että on toisia, jotka ovat samanlaisia. Lapset saavat oppia iloitsemaan 
äidin maan asioista, oppia tietämään juhlapyhien taustat ja erottamaan mo-
lemmat maat, Kreikan ja Suomen, toisistaan ja silti täysin rinnoin ottamaan 
vastaan kaksikielisyyden ja monikulttuurisuuden tuomat edut ja onnen.”

Haniassa toimi CIC, Cretan International Community, jossa toimi englan-
tilaisia, amerikkalaisia, pohjoismaalaisiakin. Oli Ruotsi-koulu. Myöhemmin 
Eurooppa-taloaikaan oli mukana saksalaisia; Itä-Euroopan maista alkoi tulla 
ihmisiä, ja kaikki järjestivät yhdessä esimerkiksi Kansallisuuksien festivaalin 
muutamana vuotena, alkaen 1997. ”Me suomalaiset lapsinemme, koululai-
set siis mukana, osallistuimme festivaalille 1997–98 ja 2002”, kertoo Reetta 
Oksalampi-Kokkinakis. 

Opetussuunnitelma, lukupiiri, novellikokoelma, lyhytfilmi…

Koulun opetussuunnitelma on valmisteilla, ja työ jatkuu keväällä 2017 Hani-
assa Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivillä, joi-
ta on järjestetty vuodesta 1999 joka toinen vuosi. Petra Stratoudaki ja Ritva 
Pöllänen-Psaroudaki ovat osallistuneet kaikille viimeisen kymmenen vuo-
den ajan järjestetyille koulutuspäiville. Kevään 2017 päivien pääteemana on 
Suomi-kouluille laadittuun opetussuunnitelmasuositukseen perehtyminen. 
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Toimintasuunnitelma tehdään koululle lukuvuosittain tai -kausittain. Ope-
tuksen suunnittelusta ovat vastanneet pääosin opettajat itse. Opettajat ovat 
osallistuneet myös muutaman kerran Opetushallituksen koulutuksiin; jo 
elokuussa 2000 Ritva Pöllänen-Psaroudaki osallistui Suomi-koulujen kehit-
tämispäiville Heinolassa. 

Lukuvuonna 2013–2014 koulussa osallistuttiin Suomi-koulujen tuki ry:n 
lukupiiriin, jonka yhteydessä pohdittiin paljon, miten saada lapset lukemaan 
– ja mistä löytää sopivaa kirjallisuutta. Lasten kielitaito ei aina riitä lukemaan 
heidän kiinnostustaan vastaavaa tai ikätasolleen sopivaa kirjallisuutta. Lu-
kupiirin reippaita lukijoita palkittiin lukudiplomeilla ja pienillä palkinnoilla. 
Tärkeää oli saada kodit lukemaan, koska lukeva vanhempi osoittaa omalla 
mallillaan, että lukeminen on tärkeää ja sitä arvostetaan. Kodin kannustus 
onkin keskeistä lasten lukemaan houkuttelemisessa. Lukupiiriä laajennet-
tiin koskemaan myös koulun äiti-lapsiryhmää, jolloin äidit lukivat lukupii-
rin kirjoja lapsilleen ja keskustelivat niistä lastensa kanssa. Näin äideillä oli 
myös mahdollisuus tutustua erilaisiin suomalaisiin lastenkirjoihin. Lukupii-
rin ansiosta äiti-lapsiryhmä onnistui tavoittamaan myös perheet, joilla matka 
viikoittaisiin tapaamisiin oli liian pitkä. Myöhemmin lukupiirin korvasi Kir-
jastokassi-menetelmä, jossa oppilaita kannustettiin lukemaan suomenkielisiä 
kirjoja. 

Erilaiset projektit ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana tärkeä 
osa koulun toimintaa. Ajatus lähti alun perin siitä, että koulussa haluttiin sy-
ventää oppilaiden Suomi-tuntemusta ja tarjota suomenkielisiä sekä suoma-
laisia elämyksiä lapsille tavallisten kahden Suomi-koulutunnin ulkopuolella. 
Projekteissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan koulun toimijoiden 
omaa osaamista. Monenlaisia taitajia löytyikin, mm. tekstiilityönopettaja, ku-
vataiteilija ja liikuntaan erikoistunut lastentarhanopettaja. Projektit sopivat 
hienosti nykyään suosittuun ilmiöoppimiseen! Ensimmäisiä projekteja olivat 
kuvataideprojekti, jossa perehdyttiin kuvataiteen keinoin Suomen historiaan 
sekä nukketeatteriprojekti, jolloin koulussa vieraili suomalainen Katpuli-nuk-
keteatteriryhmä. Sitä seurasivat huovutusprojekti, liikuntaprojekti, puukäsi-
työkurssi, musapaja, pienten alle 3-vuotiaiden ja äitien oma muskariryhmä 
ja nuorille suunnattu verkkokurssi. Eräs projekti käsitteli teatteria, jolloin 
vieraaksi saatiin suomalainen teatteriryhmä Never Ending Stories. Viimeisin 
projekti, kokkikurssi, huipentui alkukeväästä 2017 yhteiseen kokkauspäivään 
koululla; nuoret valmistivat kokonaisen aterian opettajansa johdolla. Projektit 
rahoitetaan yleensä Suomi-Seuralta anotun erillisen apurahan turvin.

Koulun 10-vuotisjuhlaan vuonna 2004 valmistui koulun historiikki. Yhdis-
tyksen, Hanian suomalaiset ry:n, jäsenet ovat kirjoittaneet myös novellikoko-
elman, jossa on yhdistyksen ja koulun historiaa. 20-vuotista taipaletta juhlit-
tiin vuonna 2014. Juhlissa sai ensi-iltansa myös Eija Ellinasin 19-minuuttinen 
lyhytfilmi koulun ja yhdistyksen alkuvaiheista ja kehityksestä. 
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Nuoria oppilaita suurin osa, sitoutuneita perheitä

Koulun toimintaan on tullut vain vähän uusia oppilaita. Aikaisemmin op-
pilasmäärä väheni selkeästi viimeistään silloin, kun oppilas siirtyi yläkou-
luun, jolloin Kreikan koulu ja muut harrastukset alkavat viedä enemmän 
nuorten aikaa. Tänä päivänä suurin osa koulun oppilaista on nuoria, koska 
nuorten vanhemmille Suomi-koulu on tärkeä eikä uusia pikkulapsiperheitä 
ole muuttanut alueelle pitkään aikaan. Koulun vanhimmat oppilaat ovat en-
tisiä vauvaklubilaisia, jotka aloittivat Suomi-koulutaipaleensa vauvaikäisinä 
1990-luvun loppupuolella – itse asiassa lähes kaikki nykyiset oppilaat ovat 
tulleet toimintaan mukaan alle kolmevuotiaina äiti-lapsiryhmän kautta. Siksi 
toimivaan äiti-lapsiryhmään kannattaa panostaa. 

Koulun toiminta ja erityisesti opetus on muuttunut tavoitteellisemmaksi 
sekä arvioivammaksi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alueen muiden Suomi-
koulujen kanssa tehdään yhteistyötä, esimerkiksi järjestetään yhteiset joulujuh-
lat säännöllisesti Rethimnonin koulun kanssa sekä satunnaisia yhteisiä retkiä 
tai muita projekteja. Hanian Suomi-koulu on toiminut viimeisimmät vuodet 
paikallisen yksityiskoulun tiloissa, jonka aikana on tehty pienimuotoista yh-
teistyötä osallistumalla esimerkiksi yksityiskoulun järjestämiin tilaisuuksiin.

Monet opettajat ovat pysyneet koulussa pitkään. Opettajien pysyvyyteen 
ovat varmasti vaikuttaneet opettajan kiinnostus Suomi-koulutyötä kohtaan 
sekä omat henkilökohtaiset intressit, kuten omat lapset. Toisaalta opettajien 
pysyvyyteen on vaikuttanut myös se, ettei opettajaksi haluavia tai soveltuvia 
juuri ole ollut. Johtokunnankin pysyvyyteen on vaikuttanut toiminnassa mu-
kana olevien vanhempien ja muiden aikuisten vähyys. 

Perheet ovat aikaisempaa sitoutuneempia toimintaan. Lapset ja nuoret 
käyvät koulussa säännöllisesti ja vanhemmat ovat valveutuneempia vaati-
maan oppimistuloksia. Haasteena on, että piirit ovat olleet aina hyvin pienet 
eikä yhteentörmäyksiltä ole vältytty ennen eikä tänä päivänä. Usein tehtävät 
kasautuvat samojen henkilöiden kontolle, mikä on ajan mittaan raskasta niil-
le, jotka huolehtivat asioista tunnollisesti. Silti kiinnostus suomen kieltä ja 
sen vaalimista kohtaan tekee koulusta sen, mikä se on!

Reetta Oksalampi-Kokkinakis katsoo koulun historiaa ja toimintaa perus-
tajan silmin: ”Pienestä ponnistettiin vuonna 1994, opettajan kotoa aloitettiin. 
Vahva halu, suomalainen sisu oli se, joka piti koulua yllä, ja siksipä se onkin 
jatkanut toimintaansa jo yli 20 vuotta!”
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Pireuksen Suomi-koulu (Ateenan seudun Suomi-koulu)

Ateena, Kreikka 

Perustuu Sari Harpantidin (kannatusyhdistyksen puheenjohtaja 2012–2015) tietoi-
hin ja koulun internet-sivuihin. 

Jo 1980-luvulla Ateenassa oli käyty Suomi-koulua Pangratissa, kunniakonsu-
li Konstantinos Lazarakiksen huoneistossa. Vuosikymmenen lopussa koulu-
tunnit siirtyivät Koukakiin.   

Muskarista Suomi-kouluksi

Ateenassa asui Kreikkaan muuttaneita suomalaisia naisia, jotka olivat pe-
rustaneet perheen. Heillä oli eri-ikäisiä lapsia. Lasten suomen kielen taito 
oli vaihtelevaa riippuen äidin aktiivisuudesta ja siitä, missä määrin hän oli 
puhunut lapsilleen suomea. Äidit, vauvat ja pienet lapset kokoontuivat joka 
toinen torstai Pireuksen Skandinaaviselle kirkolle ”Äiti-lapsi kerhoon”. 

Jukka Mäki oli pitänyt tätä pienille lapsille ja odottaville äideille tarkoi-
tettua muskaria. Suositun muskarivuoden toiminnan jälkeen kehittyi idea 
perustaa myös Suomi-koulu Pireukseen, jotta lapsille voitaisiin opettaa kie-
len lisäksi Suomen tapakulttuuria. Koulu perustettiinkin helmikuussa 1994 
Pireuksen Suomi-kouluna. Jukka Mäki oli koulun perustajia ja toimi opetta-
jana Maria Krantzin kanssa. Lapsia oli alkuvaiheessa 22, ja ryhmiä oli kaksi. 
Koulun perustamisen myötä niin lapset kuin äiditkin saivat kerran viikossa 
mahdollisuuden tavata toisia suomalaisia, vaihtaa mielipiteitään eri asioista 
ja saada tukea toisiltaan.
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Koululle perustettiin myös johtokuntana toimiva kannatusyhdistys. Skan-
dinaavinen kirkko oli tärkeä yhteistyötaho, esimerkiksi tunnit pidettiin lau-
antaisin kirkon tiloissa. Ilman valtionavustuksen tuomaa taloudellista tukea 
koulun toiminta ei olisi koskaan ollut niin laaja-alaista. Toimintaan kuului 
paljon musiikkia; puuhapäivä oli kerran vuodessa. Suomalaiset juhlapäivät 
huomioitiin, ja tärkein tapahtuma oli joulujuhla. Koulutoiminnan lisäksi teh-
tiin useita retkiä. Urheilupäivä pidettiin Rauhan ja Ystävyyden stadionilla 
1996. Vuonna 1996 koulu osallistui myös Emigrantti-lehden kirjoituskilpai-
luun, ja kaksi koulun lapsista sai palkinnot. Omat koulupaidat hankittiin ke-
väällä 1997. Niiden logon suunnitteli Maija Aspholm, suomikoululaisen äiti. 

Monenlaista toimintaa, juhlia ja retkiä

Vuoden 1998 jouluna saatiin koulun joulujuhlaan esiintyjä Suomesta, nuk-
keteatteri Vihreä Omena, ja keväällä käytiin Ursulan savipajalla taiteilemassa. 
Muita toimintoja olivat mm. Ateenan instituutin tiloissa vuonna 2000 järjes-
tetty lasten piirustusnäyttely, jonka aiheina olivat Kalevala ja kreikkalainen 
taru Argonauteista. Osallistujina oli kreikkalaisia ja suomalaisia koululaisia 
sekä suomikoululaisia. Näyttely pystytettiin myöhemmin myös Turkuun. 
Kevään 2003 kevätjuhlat vietettiin retkeilemällä Eginan saarella, ja retki oli 
niin onnistunut, että päätettiin jatkossakin retkeillä juhlien sijaan. 

Jukka Mäen jälkeen opettajana jatkoi Tarja Mykkänen-Vassilopoulos. 
Koululla oli mukana Savonlinnasta opettajaharjoittelijoita, jotka pitivät mu-
siikkihetkiä ja joskus myös harjoittelutunteja. Joulujuhlaan tehtiin yhdessä 
oppilaiden kanssa oma näytelmä, jossa jokainen lapsi esiintyi. Näytelmä si-
sälsi lauluja, leikkejä ja runoja ja huipentui joulupukin saapumiseen. Ja kuten 
joka joulu, syötiin riisipuuroa ja muita äitien valmistamia herkkuja. Isoimmat 
koululaiset tekivät olympiavuoden 2004 keväällä Pireuksen Suomi-koulun 
seinälehtiä pienenä harjoitteluna varsinaista juhlalehteä varten. Aineistoa 
juhlalehteen kertyi useammilta vuosilta: omat Aisopoksen sadut, haastatte-
luja, piirustuksia, mielipidekirjoituksia, valokuvia jne., jotka opettaja kokosi 
lehdeksi. Värillinen 16-sivuinen juhlalehti ilmestyi koulun 10-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi syksyllä 2004. Viime vuosina koululaiset ovat esiintyneet 
muutamia kertoja Suomen Merimieskirkon tilaisuuksissa.

Tarja Mykkänen-Vassilopouloksen pitämien koulutuntien lisäksi 2005 
aloitettiin Pauliina Mäkinen-Loukan vetämät muskaritunnit. He jatkoivat 
opettajina aina kevääseen 2009 asti, ja syksyllä 2009 opettajana aloitti Saara 
Tuittu, joka oli jo ollut harjoittelijana koululla yhdessä Katja Nuutisen kanssa 
syksyllä 2006. ”Saaran muutettua Suomeen kaksi vuotta sitten jouduimme 
etsimään uutta opettajaa, ja syksyllä saimme uuden opettajan, joka kuitenkin 
muutti jo keväällä Suomeen. Onneksi meillä oli heti tiedossa, että Pauliina 
Mäkinen-Louka oli valmis jatkamaan koulumme opettajana. Upeasti hän on 
ottanutkin työn harteilleen!”, kuvaa Sari Harpantidi opettajamuutoksia. 
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Pireuksesta Ateenaan

Koulun kannalta suurin muutos tapahtui vuodenvaihteessa 2009–2010, kun 
Skandinaavinen kirkko muutti Pireuksesta Ateenaan. Koulu muutti samalla kir-
kon uusiin tiloihin. Virallisesti koulun nimi on edelleen Pireuksen Suomi-koulu, 
mutta käytännössä nimeksi on vakiintunut Ateenan seudun Suomi-koulu. 

Koulun toiminta on aloitusvaiheen jälkeen ollut varsin samanlaista. Van-
hempien aktiivisuus on ylläpitänyt koulun toimintaa; vaikka välimatkat ovat 
pitkiä, lauantaisin on aina tuotu lapsia Suomi-kouluun. Nykyisin ryhmiä on 
neljä: Haasteelliset hauet, Keskitien kampelat, Minimuikut ja Alkeisahvenet. 
Joinakin vuosina on ollut taloudellisesti tiukempaa, muuten toiminta on ol-
lut tasaista. Esimerkiksi koulun käyttämistä tiloista on Ateenassa maksettu 
vuokraa. 

Opettajat vastaavat itse työnsä suunnittelusta. Koulutusta on järjestetty 
opettajille yhteisesti muiden Suomi-koulujen kanssa säännöllisesti joka toi-
nen vuosi. Kannatusyhdistyksessä on ollut vaihtuvuutta jonkin verran; kun 
lapset kasvavat isoiksi eivätkä enää käy Suomi-koulussa, myös kannatusyh-
distyksen jäsen yleensä lopettaa.

Oppilaat pysyvät yleensä aika aktiivisina alakoulun loppuun asti. Yläkou-
lu- ja lukioikäisenä normaalin koulun vaatimukset ja kotiläksyjen määrä vai-
kuttavat siihen, että oppilas lopettaa Suomi-koulussa. Viime vuosina useat 
perheet ovat muuttaneet takaisin Suomeen, eikä uusia perheitä enää tule. 

Painopisteenä koulun nykyisessä toiminnassa on suomen kielen puhumi-
nen ja ymmärtäminen sekä suomalaisten tapojen ja perinteitten vaaliminen. 
Uutta on, että nuorimpien uusien oppilaiden isoäidit tai -isät ovat suomalai-
sia ja lasten vanhemmat ”puolisuomalaisia”, joten lasten suomen kielen taito 
on yleensä lähes olematon. Koulun haasteena onkin uusien lasten saaminen 
mukaan toimintaan sekä koulun taloudellinen tilanne.
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Seattlen Suomi Koulu 

Seattle, Yhdysvallat

Perustuu Airi Suomalaisen (johtajaopettaja/rehtori, koulun perustaja, mukana vuo-
desta 1995) tietoihin.

Pienestä ryhmästä jatkuvasti suuremmaksi

Seattlen alueella asui 1990-luvun alkupuolella joitakin kymmeniä suomalai-
sia tai suomalaista sukujuurta olevia nuoria, työssäkäyviä, lapsettomia paris-
kuntia, jotka olivat aktiivisesti yhteydessä keskenään. Tätä ryhmää kutsuttiin 
nimellä ”Finnish connection”. Tämän epävirallisen yhteisön nimissä järjes-
tettiin yhteisiä juhlia ja tapahtumia. 

Vanhemmat suomalaiset olivat aktiivisesti mukana suomalaisen kirkon toi-
minnassa. Joskus oli juhlia, joissa lähes kaikki suomalaiset olivat mukana, esi-
merkiksi itsenäisyyspäivän juhla. Nokian ja Microsoftin kasvun myötä Seatt-
leen alkoi joka vuosi tulla lisää suomalaisia. Osa oli töissä myös yliopistolla tai 
omassa firmassa. 1990-luvun loppupuolella Nokia oli suuri työllistäjä alueella. 

Pienten lasten vanhemmat alkoivat kaivata suomalaista toimintaa lapsil-
leen. Airi Suomalainen aloitti lapsille kuuden oppilaan kanssa ”Suomi-ker-
hon” suomalaisella kirkolla 1995. Sille tuntui olevan tarvetta, vaikka kovin 
monta lasta ei aluksi ollutkaan mukana. Koulu perustettiin marraskuussa 
1995. Tieto koulusta alkoi levitä, ja lapsia tuli jatkuvasti lisää. Koulun oli löy-
dettävä uusia opettajia ja lisättävä ryhmiä. Kiinnostus koulua ja sen toimin-
taa kohtaan lisääntyi, mikä antoi kipinää ylläpitää ja kehittää koulua.

Koulun ensimmäiseen, aktiiviseen johtokuntaan kuuluivat Kristiina Hiukka 
(johtokunnan puheenjohtaja), Tiina Fallini (varapuheenjohtaja), Airi Suomalai-
nen (johtajaopettaja), Auvo Naukkarinen (silloinen suomalaisen kirkon pas-
tori) ja Leena Koskinen-Moffett (nykyisin kunniajäsen). Kun lapsia alkoi tulla 
enemmän, Airi Suomalaisen lisäksi opettajaksi tuli Leena Koskinen-Moffett ja 
myöhemmin Karita Lehto. Yhteistyötä tehtiin alusta saakka suomalaisen kir-
kon kanssa. ”Ilman suomalaisen kirkon meille tarjoamia ilmaisia tiloja tuskin 
olisimme voineet kasvaa pienestä Suomi-kerhosta suuremmaksi Suomi-kou-
luksi”, sanoo Airi Suomalainen. Kirkko antoi koululle myös hieman taloudel-
lista tukea, jolla kouluun saatiin hankittua esimerkiksi cd-soitin ym. Mukula-
messun kahvitusrahoilla saatiin ostettua leikkimatto kylmälle kirkon lattialle.

Muuta taloudellista tukea saatiin valtionavustuksesta ja perheiltä. Airi 
Suomalainen kertoo: ”Rahaa oli vain kaikkein välttämättömimpään, pärjät-
tiin hyvin pienellä, sillä mitä oli. Hyvin usein käytin omaa rahaa, jotta saatiin 
myös askarrella, maalata, piirtää ja kirjoittaa. Hyvin me silti pärjättiin, oltiin 
luovia ja käytettiin paljon kierrätysmateriaaleja. Leikittiin ja laulettiin ilman 
mitään materiaaleja tai soittimia.”
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Oppilaat olivat pieniä; heillä oli pääosin varsin hyvä suomen kieli – per-
heessä äiti tai isä oli suomalainen. Torstaiaamuisin koulu kokoontui Suomi-
kirkolle leikkimään ja laulamaan, ja yhdessä syötiin lounasta. ”Joskus pastori 
tuli keittämään meille kaikille puuroa ja rupattelemaan äitien kanssa. Matka 
Suomi-kirkolle oli monelle pitkä, mutta he tulivat kuitenkin paikalle. Jonkun 
täytyi tulla sinne jopa kolmella eri bussilla. Ryhmä oli silloin melko pieni, 
joten kävimme yhdessä myös retkillä esim. eläintarhassa. Haasteena oli pitkä 
matka ja materiaalien ja varojen puute”, kertoo Airi Suomalainen. Tekemistä 
oli paljon: musiikkileikkejä ja lauluja, piirileikkejä, piirtämistä, maalaamista, 
askartelua, leipomista... joulu- ja kevätjuhlat, retkiä ja yhdessä olemista. 

Oppimateriaalit piti tehdä ja löytää itse, tehtävät yms. tehtiin itse, kään-
nettiin, liimattiin englanninkielisen tekstin päälle suomenkielinen teksti yms. 
Kirjoja ei ollut nimeksikään, opettajalla oli yksi kirja. Jos piti ostaa pallo, sii-
hen pyydettiin rahaa kirkolta. Airi Suomalainen sanoo silti: ”Ilonaiheena ti-
lanteessa oli se, että oltiin luovia ja keksittiin tekemistä ilman materiaaleja, 
niin lapset kuin aikuisetkin.” 

Suomen kieltä pidettiin perheissä tärkeänä ja sitä puhuttiin kotona johdon-
mukaisesti. Amerikassa on paljon eri kieliä ja kulttuureja, siinä ei ollut mitään 
ongelmaa. Suomi-koulu oli yhdistävä tekijä, joka antoi mahdollisuuden kuulla 
suomea muiltakin ihmisiltä kuin vain omalta vanhemmalta. Suomi ei ollut-
kaan enää mikään kodin ”salakieli”; joku muukin puhui ja ymmärsi sitä kieltä.

Yritysten nousu- ja laskukaudet ovat samat myös koululla

Nokian ja Microsoftin vaiheet ovat suoraan verrannollisia koulun oppilas-
määrään. Koulu on nähnyt nousu- ja laskukausia. Nyt, viimeisten kahden 
vuoden aikana, suomalaisten määrä Seattlen alueella on kasvanut räjähdys-

Seattle Centerissa jär-
jestettiin kansainväliset 
Children’s festivaalit 
vuonna 1998. Suomi-
koulua festivaaleilla 
esittelivät Kristiina 
Hiukka (oikealla )ja 
Leena Koskinen-Moffett 
(istumassa). 
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mäisesti (Microsoft), lapsia on tullut kouluun ”ovista ja ikkunoista.” Airi 
Suomalainen kertoo: ”Meillä on tällä hetkellä lapsia jonotuslistalla, koska 
kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan.”

Koulu on vuokrannut jo yli 10 vuotta tiloja paikalliselta luterilaiselta kir-
kolta. Kirkolla on valmiit luokkahuoneet, turvallinen rakennus ja piha, joka 
on antanut koululle mahdollisuuden kasvaa lähes sadan oppilaan kouluksi. 
Airi Suomalainen toteaa: ”Aktiivinen johtokunta ja varainkeruu ovat anta-
neet mahdollisuuden laadukkaisiin ja riittäviin materiaaleihin. Koululla on 
myös paikka melko suurelle kirjastolle ja materiaalikaapeille. Opettajien ei 
tarvitse aina raahata kaikkea tavaraa mukanaan.”

Opettajat vaihtuvat jonkin verran. Osa muuttaa paikkakunnalle, osa pois. 
Kuitenkin hyvä yhteishenki ja tukiverkosto opettajien kesken, säännölliset 
opettajien kokoukset, avoin ilmapiiri, yhteiset tavoitteet ja toimintasuun-
nitelmat ja toiminnan arviointi, jokaisen opettajan kykyjen ja vahvuuksien 
huomioon ottaminen pitää koulun toiminnan hyvänä. ”Puhallamme yhteen 
hiileen”, sanoo Airi Suomalainen. Myös johtokunnan jäsenissä on vaihtu-
vuutta muuttoliikkeen mukaan. Kun omat lapset ovat Suomi-koulussa, ol-
laan mukana; kun lapset kasvavat ulos Suomi-koulusta, myös itse jäädään 
pois toiminnasta. Haasteina ovat oma elämäntilanne, kiireinen arki ja paineet 
töissä, pitkät työpäivät – jääkö silloin aikaa vapaaehtoistyölle?

Monet oppilaat jäävät pois teini-ikään tullessaan, koska harrastukset ja 
paikallinen koulutyö vievät niin paljon aikaa ja energiaa. ”Mutta nämä lapset 
tulevat yleensä takaisin siinä vaiheessa, kun heidän tarvitsee tehdä vapaa-
ehtoistyötunteja oman paikallisen koulun ohjelmaan kuuluvana toimintana. 
He tulevat apulaisiksi kouluun pienempien ryhmiin. Meillä on aina ollut eni-
ten alle 5-vuotiaita, siis alle kouluikäisiä lapsia”, kertoo Airi Suomalainen.

Ryhmäkuva 
lapsiryhmästä on 
vuodelta 1997.
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Opetusta ja koulutusta

Seattlen Suomi-koululla on oma opetussuunnitelma ja vuosittainen toimin-
tasuunnitelma; opettajat vastaavat ryhmiensä toiminnan tuntikohtaisesta 
suunnittelusta. Opetuksen punaisena lankana on lapsilähtöisyys. Airi Suo-
malainen perustelee: ”Olemme kaikki opettajat myös äitejä/vanhempia, tie-
dämme kielelliset haasteet ulkomailla asuessa sekä koulutuntien vähäisyy-
den Suomi-koulussa. Emme ole taikureita, pieni on kaunista. Aika ei riitä 
kaikkeen, mitä voisi ja haluasi tehdä ja opettaa. Joskus vanhempien tavoitteet 
ja Suomi-koulun aika- ja kielirajoitteet eivät kohtaa, varsinkaan, jos kotona ei 
puhuta suomea.” 

Opettajat ovat tärkeitä, ilman heitä ei olisi koulua. Opettajille on järjestetty 
koulutusta omassa koulussa ja säännöllisesti yhteisesti muiden Yhdysvalto-
jen Suomi-koulujen kanssa. Opetushallituksen koulutuksiin on osallistunut 
joka vuosi noin kaksi opettajaa. Vanhemmille on järjestetty koulutuksia ja 
keskustelutilaisuuksia tukemaan vanhemmuutta ja lasten suomen kielen ke-
hitystä. Suomesta on kutsuttu koululle esiintyjiä ja luennoitsijoita/koulutta-
jia. ”Muiden Suomi-koulujen kanssa vaihdetaan ideoita ja ajatuksia, tuetaan 
toisiamme”, sanoo Airi Suomalainen. ”Huomaamme, ettemme ole yksin 
haasteiden ja ilonaiheiden kanssa.”

Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen järjestöjen kanssa. ”Kutsumme 
koulun tapahtumiin koko Suomi-yhteisön; pelaamme pesäpalloa ja jääkiek-
koa, vietämme vappua ja perinteistä suomalaista joulu- ja kevätjuhlaa yhdes-
sä”, kuvaa Airi Suomalainen. ”Näihin tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita. 
Suomalaisella kirkolla järjestetään vuosittain Mukulamessu, jota mainostam-
me koulumme perheille. Koulumme oppilaat ovat myös esiintyneet messus-
sa ja myös suomalaisten yhteisessä Kalevalajuhlassa useita kertoja. Kalevala-
juhla järjestetään vuosittain Nordic Heritage Museumin tiloissa.”

Koulusta on tullut alueen suomalaisia yhdistävä tekijä, joka laajentaa ja/
tai ylläpitää lasten näkemystä suomalaisuudesta ja Suomen kulttuurista. 
Koulua arvostetaan aina vain enemmän. Oppilaita on paljon, opettajat ovat 
ammattitaitoisia, Suomi-kouluyhteisö on aktiivinen ja näkyy ja kuuluu. 
Haasteena on teini-ikäisten motivointi. Airi Suomalainen tiivistää koulun 
tarkoituksen: ”Suomea sydämellä ja rakkaudesta lapsiin. Kieltä leikin varjol-
la. Meillä on hauskaa yhdessä.”

Airi Suomalainen katsoo taaksepäin koulun historiaan: ”Koulumme on 
nykyisin melko suuri organisaatio. Aluksi olimme pienten lasten ja äitien 
Suomi-kerho, nyt voin ylpeydellä kutsua kouluamme Suomi-kouluksi. Alus-
sa meillä ei ollut aavistustakaan, mihin tämä johtaa...”
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Pekingin Suomi-koulu

Finnish School in Beijing
Peking, Kiina

Perustuu Tuovi Pahkasalon (perustajajäsen, opettaja 1997–1999), Katja Kinnusen 
(opettaja 2006–2014, kirjastonhoitaja 2014–) ja Tuija Lotti-Karvasen (puheenjohtaja 
2014–) tietoihin.

Omat lapset tarvitsevat tukea suomen kielen kehittymiselle 
– Suomi-koulu perustetaan Pekingiin

Tuovi Pahkasalo kertoo, miten Pekingiin ryhdyttiin puuhaamaan Suomi-
koulua: ”Mieheni Raimo työskenteli ulkoministeriössä ja sai mahdollisuuden 
siirtyä Pekingin Suomen suurlähetystöön kesällä 1995. Lähdimme Pekingiin 
3-vuotiaan Aleksin ja 5-vuotiaan Tuomaksen kanssa. He eivät tuolloin puhu-
neet lainkaan englantia, joten alussa kiinnitimme huomiota heidän englan-
ninkielensä kehitykseen. Pian huomasimme, että pojat alkoivat puhua eng-
lantia keskenään, ja heidän suomen kielen taitonsa alkoi heiketä. 

Liisa Mikkola oli koko suomalaisyhteisön äitihahmo ja koordinaattori. 
Hän ja hänen Nokialla työskentelevä miehensä olivat järjestämässä ohjelmaa 
ja tapaamisia koko yhteisölle ja heidän ovensa olivat aina avoinna. Mikko-
lan pariskunta oli Pekingin Suomi-koulun perustamisvaiheessa idean isä ja 
äiti. Mikkolan perheessä oli hiukan vanhempia lapsia, he olivat asuneet ulko-
mailla jo hiukan kauemmin, ja Liisa oli huolissaan lasten äidinkielen taidosta. 

Hakeuduimme yhdessä opetusministeriön sivulle, löysimme ohjeet Suo-
mi-koulun perustamista varten ja tartuimme toimeen. Pekingissä oli aktii-
visesti toimiva suomalaisyhteisö, ja saimme muutkin perheet innostumaan 
asiasta. Pekingin Suomi-koulun kannatusyhdistyksen perustamiskokous oli 
21. marraskuuta 1996, ja koulu aloitti toimintansa helmikuussa 1997 – koulul-
la on siis 20-vuotisjuhlavuosi!

Koulun puheenjohtajana oli Liisa Mikkola, jäseninä Tuovi Pahkasalo (jä-
sen, opettaja), Raimo Pahkasalo (taloudenhoitaja) ja Sirkka-Liisa Vesala (jä-
sen, opettaja). Tavoitteet Pekingin Suomi-koulun perustamiselle olivat alussa 
hyvin henkilökohtaiset, eli halusimme saada omille lapsillemme äidinkielen 
opetusta. 

Opetus alkoi lauantaikouluna International Study Groupin tiloissa osoit-
teessa Sanlitun, Dongsan Jie 1-3-11. Aloitimme kolmella opetusryhmällä: 
alle kouluikäisten ryhmä, alkuopetusryhmä ja isompien koululaisten ryh-
mä. Opettajina olivat Tuovi Pahkasalo ja Sirkka-Liisa Vesala, alkuvaihees-
sa opettajina toimivat myös Kirsi Vainiomäki ja Tiina Raatikainen. Olimme 
onnekkaita, sillä heti alkuvaiheessa saimme päteviä opettajia huolehtimaan 
opetuksesta.

214      1990-luku



215

Pian huomasimme, että Pekingin Suomi-koulu tarjosi meille kaikille pal-
jon enemmän kuin alussa olimme edes kuvitelleet. Lapset tietysti oppivat 
suomen kieltä ja kulttuuria pätevien opettajien johdolla, mutta vanhemmat 
ja koko kouluyhteisö viihtyivät hyvin yhdessä, ja koulussa sovittiin niin leik-
kitreffejä kuin aikuisten illanviettoja ja harrastustapaamisia. Suomi-koulussa 
vaihdettiin arvokasta paikallistietoa ja tuntemusta kaikesta mahdollisesta!”

Taloudellisesti Suomesta saatu opetusministeriön tuki oli ehdottoman 
tärkeää perustamisvaiheessa. Koulussa tehtiin budjetti valtionavustuksen 
pohjalta, ja koulun lukukausimaksut määräytyivät niin, että opettajien pal-
kat saatiin maksettua. Pekingin suomalaisten yhteisö oli hyvin vapaamuo-
toinen mutta erittäin aktiivinen yhteisö, joka kokoontui mielellään juhlimaan 
yhdessä. Tilaisuuksissa Suomi-koulu pystyi järjestämään arpajaisia ja muita 
rahoitustempauksia. Tuovi Pahkasalo muistaa: ”Voittoa koulu ei todellakaan 
alussa tuottanut ja virhearviointeja korjailtiin arpajaisia ja myyjäisiä järjestä-
mällä.”

Vahva suomalaisyhteisö koulun työn tukena

Tuovi Pahkasalo kertoo: ”Suomalaisyhteisö oli erittäin aktiivinen ja välitön. 
Yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan olivat kielimuurin takia vaikeat vapaa-
ajalla, joten ulkomaalaisyhteisö vietti vapaa-aikaa paljon yhdessä. Suoma-
laisyhteisö järjesti yhdessä juhlia kuten vappu- ja joulujuhlia. Teimme retkiä 
yhdessä esim. luistelemaan ja vesipuistoon. Yhteisössä oli erittäin välittävä, 
mutta välitön tunnelma.”

Koulussa oli alkuvaiheessa toistakymmentä oppilasta. Koulun tilat saatiin 
ilmaiseksi International Study Groupista, koulusta, jossa muutama suoma-

Pekingin Suomi-
koulu vuonna 2012.
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lainen lapsi opiskeli. Haasteita toi suomalaisen opetusmateriaalin ja kirjojen 
saaminen Pekingiin. Koulu sai kuitenkin heti kirjalahjoituksia, ja pienimuo-
toinen kirjastotoiminta pystyttiin aloittamaan. ”Oli hienoa nähdä luovien 
opettajien tekemiä omia opetusmateriaaleja”, sanoo Tuovi Pahkasalo. 

Opetusta oli kaksi tuntia lauantaiaamuisin, tuntien välissä oli välitunti. 
Leikittiin suomalaisia leikkejä koulun pihalla. Taitavien opettajien johdolla 
musiikki oli tärkeä osa koko koulun yhteistä tekemistä. Muuten opetusker-
rat yritettiin suunnitella kiinnostaviksi, ja opettajat suunnittelivat toiminnan 
yhdessä. Opetuskerroilla osa opetuksesta oli pienryhmissä ja osa ajasta vie-
tettiin yhdessä leikkien ja laulaen. 

Suurin osa lapsista oli alkuvaiheessa täysin suomalaisista perheistä, eli las-
ten suomen kielen taito oli erittäin hyvä. Lähes kaikki lapset kävivät englan-
ninkielistä kansainvälistä koulua. Vanhemmille paluu Suomeen oli asia, joka 
motivoi heitä tuomaan lapset Suomi-kouluun ja huolehtimaan heidän äidin-
kielestään. Tuovi Pahkasalo sanoo: ”Koulu tiivisti suomalaista yhteisöä, ja 
varsinkin lapsiperheiden suhteet tiivistyivät. Uudet perheet otettiin vastaan 
todella hienosti, ja he saivat koulutapaamisten aikana paljon tietoa arjesta 
uudessa asemapaikassa.”

Muuttoliikkeellä on monia syitä

Vaihtuvuutta on ollut sekä oppilaissa, opettajissa että johtokunnan jäsenissä. 
Syyksi Tuovi Pahkasalo kertoo, että Pekingissä asuvat ulkomaalaiset viihty-
vät siellä muutaman vuoden kerrallaan. Lapsiperheet miettivät ilmansaas-
teita ja niiden vaikutusta lapsiin ja hakeutuvat pois Pekingistä muutaman 
vuoden jälkeen. Nokian toiminnan muutokset samoin kuin muiden ulko-
maalaisten firmojen rekrytointimuutokset ovat näkyneet oppilasmäärissä. 
”Koulu on kuitenkin kasvanut hurjasti ja voi erittäin hyvin!” hän sanoo.

Katja Kinnunen kertoo, että erityisen voimakas jakso – oppilaita noin 120 
– oli, kun Nokia oli suurimmillaan Pekingissä. Suurten yrityksien poistuessa 
on tullut enemmän nuoria perheitä pienten lasten kanssa, ja koulun pienten 
ryhmät ovat olleet kasvussa. Oppilaat keskeyttävät harvoin koulun kesken 
komennusajan. ”Haastetta ovat toki tuoneet isompien oppijoiden kieliop-
pivaikeudet ja teiniys, mutta pääsääntöisesti oppilaamme ovat jatkaneet 9. 
luokkaan saakka”, sanoo Katja Kinnunen. ”Nykyisin koulussamme on myös 
lukiolaisryhmä, joka kokoontuu webinaarissa viikoittain opettajan ollessa 
Suomessa.”  

Tuija Lotti-Karvanen kertoo, millainen koulu oli hänen tullessaan mukaan 
toimintaan vuonna 2013: ”Oppilasmäärä oli lähes 120. Nokialla työskente-
leviä perheitä oli muuttanut Pekingiin muutaman vuoden komennukselle 
suurempi määrä, ja koulun lapsiluku nousi yhtäkkiä todella merkittävästi. 
Kun komennusajat alkoivat päättyä ja Nokian tarina kääntyä Microsoftiksi, 
perheitä muutti takaisin Suomeen ja muihin maihin. Oppilasmäärän lasku 
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vuosi-, jopa lukukausitasolla oli noin 20 oppilasta/vuosi.”
Koulun toiminnan pysyvyyteen ovat vaikuttaneet suuresti valtionavus-

tuksen saaminen ja järjestäytynyt toiminta, motivoituneet toimijat. ”Miele-
käs ja avoin työskentely yhdessä on auttanut opettajia pysymään tehtävis-
sään niin kauan, kunnes ovat muuttaneet maasta eteenpäin. Harva opettaja 
on jättänyt tehtäviään kesken. Yhteishenki ja avunanto on ollut suurimpia 
motivaattoreita. Pieni palkkio työstä on myös ollut tärkeä. Perehdyttäminen 
työhön on ollut suureksi avuksi, samoin toimenkuvan selkeä rajaaminen. 
Kaikilla on ollut vapaus tehdä työtä omannäköisesti. Hyvä johto ja avoin 
asenne on helpottanut remmiin mukaan tulemista. Suuri merkitys on ollut 
sillä, että koulu sai käyttöönsä WAB:in, Western Academy of Beijing -koulun 
ilmaiseksi tarjoamat tilat; koulu oli myös lähempänä koululaisperheitä”, Kat-
ja Kinnunen kertoo. 

Koulun tavoitteet, koulutus ja yhteistyö  

Koululle tehdään vuosittain toimintasuunnitelma. Opettajille on valmistettu 
myös perehdyttämisopas. Suomi-koulun opetusta ohjaa ajatus suomen kie-
len ja kulttuurin tukemisesta monipuolisesti kaikilla aisteilla. Tarkoitus on 
elää maailman mukana ja muokata koulun toimintaa kulloisenkin tarpeen 
mukaiseksi. Tämä näkyy mm. ryhmäjaoissa ja toimintaperiaatteissa. Lisään-
tyvä määrä kaksikielisiä lapsia tuo oman valopilkun ja haasteen toiminnan 
kehittämiseen.  

Yhteisiä koulutuspäiviä on järjestetty muiden Suomi-koulujen kanssa sil-
loin tällöin. Koulusta on osallistuttu myös Suomessa järjestetyille koulutus-
päiville. Opettajien ja vanhempien keskusteluhetkiä on järjestetty; opettajille 
ja johtokunnalle yhteistä koulutusta on vuosittain. Viime vuosien aikana yh-
teistä koulutusta on ollut Shanghain koulun kanssa, jolloin pystytään käyt-
tämään samaa luennoitsijaa Suomesta. Katja Kinnunen sanoo: ”Yhteistyötä 
muiden Suomi-koulujen kanssa on yritetty viritellä kauan. Ehkä maantie-
teellinen välimatka ja oman koulun toiminnan ylläpitäminen on syönyt voi-
mavaroja tästä. Ajatus on ihana ja saa aina positiivisen vastaanoton, mutta 
vastuuhenkilön nimeäminen tehtävään on haasteellista.”

Tuija Lotti-Karvanen toteaa: ”Koulutus on painottunut toimijakeskeisek-
si. Kun järjestämme koulutuksen, siihen ovat tervetulleita kaikki koulumme 
toimijat ja mahdolliset pian mukaan liittyvät toimijat. Koulutusten tarkoitus 
on aina oman teemansa lisäksi myös ryhdistää yhteistyötaitoja ja toistemme 
tuntemusta.

Kansainvälinen koulu (WAB), jonka tiloissa käymme koulua, järjestää 
Mother Tongue Program -ohjelman puitteissa eri kieliryhmien opettajille ja ve-
täjille keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ideariihiä.” 

Yhteistyön merkitys on suuri. Katja Kinnunen kertoo yhteistyöstä paikal-
listen koulujen kanssa: ”Viikon aikana suurin osa lapsista on kansainväli-
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sissä kouluissa, ja Suomi-koulu toimii viikonloppuisin. Omissa kouluissaan 
lapset tutustuvat kiinalaiseen kulttuuriin ja kieleen. Idea laajemmastakin 
yhteistyöstä on hieno, ja varmasti olisi antoisaa tehdä jonkinlaista yhteis-
työtä paikallisten koulujen kanssa. Se on kuitenkin hyvin haastavaa. Kolme 
tuntia parin viikon välein suomea ja Suomen kulttuurin opiskelua on niin 
pieni määrä. Kaikki opetusluokkamme muuten toimivat koulun kiinan kie-
len luokissa, ns. kielisiivessä. Siellä on siis paikallista kielikylpyä ympärillä 
jokaisella kerralla!”

Koulu toimii varsin itsenäisesti, mutta satunnaisesti suurlähetystö ja Fin-
nish Business Council ovat olleet mukana tekemässä ja tukemassa toimintaa.

Opetusta ja toimintaa

Pekingin Suomi-koulussa tulee oppilaiksi kaikenikäisiä lapsia. Kouluun ote-
taan 3 vuotta täyttäneet, ja opetusta annetaan aina lukioikään saakka. Ikäryh-
missä on vaihtelua, mikä kuitenkin kertoo enemmän siitä, ettei kaupungissa 
satu olemaan jotakin ikäryhmää juuri sillä hetkellä. ”Pääsääntöisesti van-
hemmat kokevat, että Suomi-koulu tukee olennaisen paljon suomen kielen 
ja kulttuurin tuntemusta, ja koetaan myös, että sen omaksuminen vertais-
ryhmässä on mielekkäämpää ja antoisampaa”, sanoo Tuija Lotti-Karvanen.

Koulun isommat oppilaat 3. luokasta alkaen ovat suorittaneet Etäkoulu 
Kulkuria, ja oppilailla on ollut omat etäkouluopettajat Suomessa. Kulkuri-
koulu on kulkenut mukana jo vuosia, ja se otettiin ohjelmaan ryhdistämään 
koulun perustoimintaa. Koulussa voi suorittaa myös valtakunnallisen päät-
tökokeen. 

9. luokan päättymisen jälkeen moni lopettaa Suomi-koulun, ja lukiolaiset 
koostuvat nuorista, jotka haluavat ylläpitää sujuvaa kielitaitoaan tai osallis-
tuvat kansainvälisen koulun IB-ohjelman Self Taught Finnish -opetukseen. 
Tällöin lukio-opettaja toimii ohjaajana ja mentorina muuten itsenäisesti opis-
kelevalle nuorelle.

Lukioryhmän perustaminen ja heikosti suomea puhuvien lasten opetuk-
sen tukeminen ovat olleet viime vuosina koulun tärkeitä kehittämisen koh-
teita. Molemmat kehityskohteet on havaittu tarpeellisiksi. 

Koulu järjestää jatkuvasti tapahtumia ja tempauksia suomalaisen kalen-
terin ohjaamana. ”Hyödynnämme myös olemassa olevat resurssit ja osaa-
misen, jolloin vuosittain jäsennämme toimintamme uudelleen”, kertoo Tuija 
Lotti-Karvanen. ”Musiikkituokiot, salibandy, kirjavinkkaus, nukketeatteri 
ovat esimerkkejä vaihtuvasta toiminnastamme, joka siis muotoutuu aina sen 
näköiseksi, millaisia henkilöitä ja osaajia meillä on matkassa mukana.

Kirjasto on hyvin varustettu ja ajantasainen, ja lapset vierailevat kirjastos-
sa jokaisella koulukerralla. Kirjastossa järjestetään myös teematapahtumia, 
usein suomalaisen kulttuurin tai kirjailijoiden tiimoilta. Hienot tilat edesaut-
tavat toimintamme monipuolisuutta.”
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Aleksis Kiveä kirjastossa 2016  

Tänä vuonna Suomi-koululla on 20-vuotisjuhlavuosi, ja koulussa 
on tehty useita tempauksia jo tähän mennessä. Kalevalan päivän 
aikaan Väinämöinen ja Joukahainen vierailivat koululla laulattaen 
lapsia kalevalaisin tahdein, ja huhtikuussa istutettiin Suomen juhla-
vuoden ensimmäinen Tulevaisuuden kuusi WAB:in pihalle juhlal-
lisin menoin. Koululla on ollut valokuvanäyttely Tartu kirjaan -tee-
malla, huhtikuussa pelataan lapset vastaan aikuiset -sählyottelu. Jo 
vuoden verran on koottu vuosikirjaa sähköiseen muotoon. Varsi-
nainen 20-vuotisjuhla on toukokuussa, 13.5. Tätä juhlitaan lounas-
juhlana, ja Suomesta saadaan esiintyvä vieras juhlaan mukaan. 

”On ilo ja kunnia olla mukana näin hyvin toimivassa Suomi-kou-
lussa mahtavan porukan kanssa, ja iso kiitos kaikesta kuuluu myös 
Suomessa oleville tukijoukoille, Suomi-Seuralle, Suomi-koulujen 
tuki ry:lle sekä Kulkuri-koululle” sanoo Tuija Lotti-Karvanen.

Suomi sydämessä

Katja Kinnunen arvioi Pekingin Suomi-koulun ominaispiirteitä ja 
vahvuuksia näin: ”Koulun tekevät innovatiiviset ja suomea rakas-
tavat toimijat; perheet, jotka haluavat pitää Suomen sydämessään ja 
näkevät suomen kielen tärkeänä perheessään ja lapsilleen. Ihmiset 
ylipäänsä ja hyvän tekeminen yhdessä, välittäminen omasta kult-
tuuristamme ja siitä huolehtiminen, yhdessä touhuaminen ja periksi anta-
mattomuus. Onni on ollut saada mukaan myös oikeita alan ammattilaisia: 
opettajia eri alueilta, nuoria, tunnollisia opiskelijoita ja kaiken ikäisiä toimi-
joita. Jokainen tekee tätä suurella sydämellä. Mielestäni perheet arvostavat 
Suomi-koulua koko ajan enemmän ja ymmärtävät helpommin myös sen to-
siasian, että päävastuu kielenopetuksessa on kotona. Opitaan yhdessä teke-
misen kautta!” 

Kielikaruselliryhmä suomea toisena kielenä opiskeleville

Suomalainen muuttoliike pysynee Katja Kinnusen arvion mukaan melko 
tasaisena edelleen. Monikulttuurisia perheitä muodostuu yhä enemmän, ja 
suomi on useamman lapsen toinen äidinkieli. Siihen tarpeeseen koulussa pe-
rustettiin syksyllä 2015 suomi toisena kielenä -kielenä ryhmä nimeltään Kie-
likaruselli. Ryhmässä on yhteensä yhdeksän oppilasta, kolme esikoululaista, 
neljä ekaluokkalaista ja kaksi nuorta. Ideana on, että kaikkien on mielekästä 
osallistua ryhmän toimintaan, vaikka oppilaiden suomen kielen valmiudet 
ovat hyvin erilaisia ja oppilaat ovat hyvin eri-ikäisiä. Oppilaat oppivat toisil-
taan paljon, ja opiskelu on käytännönläheistä. Tavoitteena on, että oppilailla 

Koululaisten luku-
puun jokainen lehti 
on luettu kirja.
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on turvallinen olo puhua suomea, osallistua ja ilmaista itseään. On tärkeää, 
että oppiminen on hauskaa ja jokainen saa onnistumisen kokemuksia suo-
men kielen parissa. Toiminnassa on paljon ryhmänä tehtäviä leikkejä ja pu-
humaan rohkaisevia harjoituksia. Lukutaidon opettelu ja ylläpitäminen ovat 
myös keskeisiä asioita. Ryhmän opettaja Heli Sullström sanoo: “Luemme ää-
neen pienissä ryhmissä tai pareittain. Esikoululaiset tekevät esikoulukirjaan 
liittyviä tehtäviä. Yhdessä liikkuminen tuo iloa, vilskettä ja hyvää mieltä ja 
yhteishenkeä ryhmään.”

Koulun tulevaisuus

Suuria muutoksia koulun toiminnassa ovat olleet muuttaminen uusiin tiloi-
hin, Etäkoulu Kulkuriin mukaan lähteminen, Kielikaruselli-ryhmän perusta-
minen, lukiolaisryhmän aloitus, verkostoituminen ja uudet kotisivut. Koulul-
la on nykyisin iso, päivitetty kirjasto, taloudellinen tilanne on vakaa. Suurin 
haaste on yhä kasvava pienten lasten ryhmä sekä Kielikaruselli-ryhmän suuri 
ikäjakauma.

Tällä hetkellä oppilaita on 45; määrä on pysynyt suunnilleen samana jo 
pari vuotta. Muuttajia on riittänyt, vaikka koko ajan näyttää siltä, että suo-
malaiset katoavat Pekingistä. Tilalle tulee kuitenkin enenevässä määrin yksin 
saapuvia tai lapsettomia pariskuntia. 

Koulun toiminta on jatkunut katkeamatta 20 vuotta. Tuija Lotti-Karvanen 
sanoo: ”Koulumme toiminta on ollut hyvin tärkeä osa suomalaisperheiden 
elämää niin yhteisötasolla kuin lasten suomen kielen ja kulttuurinkin ylläpi-
don takia. Osaavaa ja innokasta väkeä on aina löytynyt, vaikka vaihtuvuus 
on ollut suurta. Suureen vaihtuvuuteen vaikuttaa eniten perheiden komen-
nusluonteinen asuminen Pekingissä, jolloin opettajina ja muuten osallistuvi-
na toimineet ovat voineet olla mukana vain komennuksen ajan tai osan siitä. 
Hyvä ja vankka toimintakulttuuri on mahdollistanut uusien mukaantulon ja 
perehdyttämisen sekä toiminnan jatkumisen ja kehittymisen vuodesta toi-
seen.

Talous on ainakin viimeiset vuodet ollut vankalla ja selkeällä pohjalla. Lu-
kukausimaksuilla ja valtionavustuksilla olemme pyörittäneet koulun arkea. 
Kansainvälinen koulu WAB on antanut koulun pitää tunnit tiloissaan korva-
uksetta jo vuosia. Olemme myös osa koulun Mother Tongue Language -ohjel-
maa ja teemme yhteistyötä muiden maiden kieliryhmien kanssa.

Koulu syntyi tarpeesta. Siksi sen ylläpitäminen ja kehittäminen on aina 
ollut kulloisenkin suomalaisyhteisön kunnia-asia. Suomen kielen ja kult-
tuurin ylläpito vaatii ajan tasalla olemista ja muutosten seuraamista. Aina 
on löytynyt tekijöitä, jotka ovat huolehtineet koulun toiminnasta. Koulun 
tärkein tuki ovat suomalaiset perheet eli vanhemmat, jotka jaksavat tuoda 
lapsensa kouluun pitkienkin matkojen takaa. Tämä osoittaa sen, että koko 
perhe arvostaa työtä, jota vapaaehtoiset tekevät. Yhteisöllisyys kantaa ja vie 
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koulua eteenpäin. Tietenkään ei sovi unohtaa niitä suomalaisia, jotka lauan-
taisin tulevat ohjaamaan ryhmiä ja toteuttamaan toimintaamme. Meillä on 
useita aktiivisia toimijoita, joilla ei ole lapsia Suomi-koulussa. Monet sanovat 
pitävänsä tärkeänä koulua ja sen jatkumista ja haluavat siksi olla mukana 
tekemässä tärkeää työtä.

Koulun vahvuus on sen loistava toimijajoukko ja hyvin kehitetty ja mu-
kautuva konsepti, joka toimii juuri tässä maassa palvellen niitä tarpeita, joita 
Pekingissä asuvilla suomalaisilla on. Suurimmat haasteet liittyvät lapsimää-
rän vähenemiseen, koska tällä hetkellä suomalaisia asuu Pekingissä aina 
vain vähemmän. Toisaalta tilanteet saattavat muuttua, kuten ovat muuttu-
neet vuosien saatossa aikaisemminkin. Meidän koululla ei ole suurempia uh-
kakuvia kuin se, että suomalaislapset vähenevät niin pieneksi joukoksi, ettei 
koulua enää voi pitää.”

”Koulu on hyvin hengissä! Koulua on jatkettu samoin periaattein kuin 
aloitettaessa, ja sitä on kehitetty oikeaan, ajan tasalla olevaan suuntaan”, Kat-
ja Kinnunen vahvistaa. ”Lasten hyväksi.” 

Tulevaisuuden puun istutus 11.4.2017.
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Dubain Suomi-koulu 
The Finnish Language School of Dubai

Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat (Arabiemiraatit)

Perustuu Soila Karhun (opettaja 1999–2001), Anitta Jokisen (opettaja lukuvuosina 
2002–2003 ja 2003–2004), Mirja Al-Khafajin (opettaja 2005–2015) ja Katihanna 
Ilomäen (toiminut alkaen vuodesta 2009, puheenjohtajana 2010–2013, tapahtuma-
toimikunnan jäsenenä, web-vastaavana ja nykyisin kirjastonhoitajana) tietoihin. 

Suomalaiset äidit löytävät toisensa

1990-luvun lopussa Dubaissa oli suomalaisia vielä verrattain vähän. Suurin 
osa lapsiperheistä oli perheitä, joissa Dubaihin oli muutettu isän (joko suo-
malainen tai muunmaalainen) työn perässä, useimmissa tapauksissa määrä-
ajaksi. Koulun perustajat olivat aktiivisia lapsiperheiden äitejä. 

Koulun ensimmäinen opettaja Soila Karhu kertoo koulun alkuvaiheista: 
”Jossain vaiheessa keväällä ’löysin’ muita suomalaisia. Minulle oli kerrottu, 
että he käyvät eräässä puistossa tiettynä aikana ja tiettynä päivänä. Menin las-
teni kanssa sinne. Kun olimme muutamia kertoja nähneet muita suomalaisia 
lapsiperheitä, aloin jutella toisten äitien kanssa siitä, että aion aloittaa lukemi-
sen ja suomen kielen opettamisen vanhimmalle pojalleni Heikille. Sanoin, että 
voin samalla opettaa myös toisten lapsia. Tällöin muistaakseni Anitta Jokinen 
sanoi, että heillä on ollut puhetta Suomi-koulun perustamisesta. He olivat ot-
taneet selvää virallisesta puolesta, ja siitä, että Suomesta on mahdollista saada 
rahallista avustusta tähän toimintaan. Homma oli jäänyt kesken, koska heillä 
ei ollut opettajaa kouluun. No, minä ratkaisin tämän ongelman. Olen koulu-
tukseltani opettaja, tuohon aikaan minulla olivat tosin opinnot vielä hiukan 
kesken (valmistuin keväällä 2000 tekstiilityön opettajaksi).” 

Emigrantti-lehden numerossa 27 ilmestyneessä jutussa (ilmeisesti vuodelta 
2000), kerrotaan lisää Dubain Suomi-koulun perustamisvaiheista (teksti: Päivi 
Korhonen): ”Koulu on luonnollinen jatkumo Suomi-kerholle, jota kahdeksan 
Dubaissa asuvaa suomalaisäitiä pyörittivät lapsilleen. Lopullisen kipinän kou-
lun perustamiselle antoi se, että Dubaihin muutti yläasteen käsityönopettajaksi 
valmistuva Soila Karhu, joka lupasi ryhtyä Suomi-koulun opettajaksi.

Koulun perustamisen aikoihin käytiin keskusteluja siitä, mikä tulisi ole-
maan opetuksen sisältö. Ns. päiväkoulun lisäksi lapsi ei jaksa käydä Suomi-
koulua kuin tunnin, kaksi viikossa. Tämä puolestaan rajoittaa opetettavien 
asioiden määrää ja syvyyttä. Suomi-koulua kuitenkin selkeästi tarvitaan. 
Useiden vanhempien haastatteluissa tuli ilmi muutama perusseikka: Lasten 
vanhempien mieltä huojentaa se, että lapset pysyvät Suomen peruskoulun 
opetuksen kuvioissa edes pääpiirteittäin – se helpottaa huomattavasti per-
heen paluumuuttoa Suomeen. Ja vaikkei paluumuutto olisikaan suunnit-
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teilla, on aina hyvä muistaa, että lapsilla on oikeus omaan äidinkieleen ja 
kulttuuriin, vaikka vain toinen vanhemmista olisi suomalainen. Osa lapsista 
on opiskellut mm. suomen kieltä kotona äidin tai isän opastuksella tukenaan 
Suomesta saatava oppimateriaali. Kiistaton tosiasia on kuitenkin se, että Suo-
mi-koulussa jo pelkästään suomalaisten lasten muodostamassa ryhmässä 
oleminen antaa hurjasti lisää halua ja itseluottamusta käyttää suomen kieltä. 
Lisäksi oppiminen on kontrolloitua selkeän opintosuunnitelman ja ammatti-
taitoisen opettajan ohjaamana.”

Soila Karhu jatkaa työn alkuvaiheen haasteista: ”Kevään ja kesän 1999 
aikana saimme Suomi-koulun perustettua. Muistelen, että perustimme sen 
ennen lomille lähtöä. Jo ensimmäisenä kesänä osallistuin Suomi-Seuran jär-
jestämään koulutukseen, joka oli suunnattu Suomi-koulujen opettajille. Osal-
listuin tähän koulutukseen myös seuraavana kesänä. Ensimmäisenä kesänä 
kiersin kaikki mahdolliset kirpputorit ja muut vastaavat ja etsin kirjoja Suo-
mi-koulun kirjastoa varten. Mielestäni oli tärkeää, että lapsille olisi kiinnos-
tavaa suomenkielistä luettavaa. Lisäksi haalin niin paljon aapisia kuin vain 
pystyin. Sain pojalleni Heikille ruinattua kirjat hänen tulevasta koulustaan, 
johon hän tulisi menemään (ja menikin), kun muuttaisimme takaisin. Näiden 
kirjojen avulla suunnittelin ison osan opetuksesta. Internet aloitteli olemassa-
oloaan tuolloin, ja hyödynsin myös sitä paljon.”

Mirja Al-Khafaji palaa myös Suomi-koulun perustamisaikoihin: ”Kun kah-
deksan suomalaisäitiä päätti perustaa Dubaihin Suomi-koulun, tuskin ku-
kaan heistä osasi tuolloin kuvitellakaan, millaisen menestystarinan he laittoi-
vat alulle. Ajatus perustamisesta oli noussut ilmoille Norjan merimieskirkolla 
toimivassa Suomi-kerhossa, jossa äidit ja lapset tapasivat toisiaan viikoittain 
kahvittelun ja leikin lomassa. Syyskuussa 1999 Dubain Suomi-koulu aloitti 
toimintansa DAA:n (Dubai American Academy) tiloissa, oppilaita oli 18.”

Puheenjohtajana aloitti Anitta Jokinen, sihteerinä Päivi Korhonen. Muita 
jäseniä olivat Saija Rudvin (varapuheenjohtaja), Merja Myllyoja-Gad (vara-
sihteeri), Lispe Tammivaara (rahastonhoitaja) ja Soila Karhu (opettaja).
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Alkuvuosien toimintaa  

Emigrantti-lehden mukaan koulun toiminta aloitettiin ilman, että tiedettiin 
mahdollisesta Suomesta tulevasta raha-avustuksesta. Oppilaiden vanhem-
mat sitoutuivat maksamaan itse 800 markan lukukausimaksut ensimmäiseltä 
lukukaudelta. Tukipäätös tuli kuitenkin lukuvuoden aikana, jolloin lukukau-
simaksuja voitiin pienentää kevätlukukaudelle 2000. Ensimmäisen lukuvuo-
den toiminta rahoitettiin lukukausimaksuilla ja saadulla valtionavustuksella. 
Toimintakertomuksen mukaan lukuvuonna 1999–2000 Dubain Suomi-koulu 
sai myös lahjoituksia: Dubain suomalaisyhteisö keräsi ”kolehdin”: 470 Aed, 
kirjalahjoituksia Suomi-Seuralta ja yksityishenkilöiltä, paikallinen yritys lah-
joitti leimasimen ja UPM-Kymmene Dubai lahjoitti piirustuspaperia. Luku-
vuoden tilinpäätös oli positiivinen. Rahaa jäi hieman säästöön toista toimin-
tavuotta varten.

Asiakirjojen mukaan Dubain Suomi-koulun kannatusyhdistyksen ja kou-
lun tarkoituksena ”on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti suomen kielen ja 
kulttuurin ylläpitämistä ja opettamista Dubaissa sekä Arabiemiirikuntien 
liitossa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vahvistaa Dubaissa asuvien 
suomalaisten siteitä kotimaahan. Lisäksi yhdistys tukee Suomi-tietouden ja 
tuntemuksen lisäämistä kohdemaassa ja auttaa maahan muuttavien uusien 
suomalaisten sopeuttamista.” 

Monimuotoista toimintaa

Kokousmuistiossa 13.9.1999 todetaan: ”Todettiin tärkeäksi, että koulu toimii 
kuten suomalaiset koulut toimivat. Täällä (Dubaissa) koulut ovat hyvin eri-
laisia ja eri tasoisia. (Dubain Suomi-)koulun tarkoitus on toimia täydentä-
vänä kouluna. Koulussa opetetaan sellaisia aineita ja kokonaisuuksia, joita 
Suomessa opetetaan, mutta täällä ei. Todettiin että koulusta ei saa tulla yhden 
ihmisen instituutio, myös vanhemmat osallistuvat koulun kehittämiseen. 
Konkreettinen muoto yhteistyölle voi olla esim. kurssijakson päätteeksi van-
hempainilta tms. Tällöin on hyvä myös antaa palautetta puolin ja toisin.”

Lukuvuonna 1999–2000 opetusryhmiä oli 2, joissa yhteensä 21 lasta. Toi-
sessa ryhmässä oli 1994–1996 syntyneitä lapsia ja toisessa 1990–1993 synty-
neitä lapsia. Lapsia oli 15:stä eri perheestä. Perheistä varmuudella ainakin 
neljällä toinen vanhemmista ei ollut suomalainen. Kaikki perheet olivat ”ex-
pat-perheitä”, pari vuotta tai useamman vuoden maassa olleita tai olevia. 
Ensimmäisen lukuvuoden lapsista vain kaksi kävi Suomi-koulunsa loppuun 
Dubaissa. Useimmat ovat muuttaneet pois, joko Suomeen tai seuraavaan 
maahan. 

Opetus tapahtui ainakin kolmena ensimmäisenä lukuvuonna niin, että 
ensin kokoontui pienempien ryhmä ja heidän jälkeensä isompien ryhmä. 
Opetus oli kurssimuotoista. Lukuvuoteen sisältyi neljä kuuden opetuskerran 
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kurssia, joista kaksi oli syksyllä ja kaksi keväällä. Toinen kurssi lukukaudes-
sa oli suomen kieltä ja toisen kurssin sisältö vaihteli. Ensimmäisenä vuonna 
vaihtuvat kurssit olivat uskonto, biologia, maantieto ja historia (aineita, joita 
ei Dubain ”päiväkoulussa” ollut, mutta joita Suomessa opetetaan).

Opetus päätettiin asiakirjojen mukaan ”aloittaa kirjoilla, joita on hankit-
tu (n. 8 aapista). Lisäksi kopioidaan tehtävämonisteita.” Muistiossa marras-
kuulta 1999 kerrotaan toimintamuodoista: ”Pienten ryhmässä aakkosia ja 
tavutusta rytmitaputusten mukaan. Laululeikkejä ja loppupiiri.” ”Isompien 
ryhmässä kielioppiasioita käyty läpi, kirjojen lainausta pienestä Suomi-kou-
lun kirjastosta, johon opettaja toivoisi lisää kirjoja.” Muistioiden mukaan op-
pitunneilla oli ollut käytössä myös monisteet, Koiramäki-kirjoja oli käytetty 
havainnollistamisessa (historian opiskelu), ryhmätöitä oli tehty. 

Opettaja Soili Karhu kuvaa toimintaa näin: ”Suomi-koulua oli kerran vii-
kossa. Minun aikanani kokoonnuimme amerikkalaisella koululla, saimme 
käyttää yhtä luokkaa. Suomalaislapsista oli riittävän moni tuossa koulussa, 
jotta saimme tilat heiltä. Pidimme kolmea ryhmää, jotka oli jaettu osin iän, 
osin tason mukaan. Pienimpien kanssa opettelimme keskustelua ja kirjain-
äänne-vastaavuutta, keskiryhmän kanssa aloittelimme lukemista ja viimei-
sessä ryhmässä periaatteessa osattiin jo lukea.

Oppimateriaalina olivat aapiset ja minun laatimani materiaali. Opiskelim-
me Suomen esihistoriaa (joka yllättäen oli muuttunut täysin omalta koulu-
ajaltani). Sain luvan käyttää nettimateriaalia – olivat hiukan hämmästyneitä, 
kun kysyin lupaa, ja sanoivat, että tuskin olisin jäänyt kiinni, vaikka en olisi 
lupaa kysynytkään! Opiskelimme myös Suomen biologiaa, kulttuuritietoa ja 
kaikkea, mitä vain keksimme. 
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Tärkein syy siihen, että halusin opettaa Heikille suomea oli se, että olin lu-
kenut opiskeluaikanani tutkimuksen, jossa sanottiin, että lapsen pitäisi oppia 
lukemaan äidinkielellään ensin tai ainakin yhtä aikaa vieraan kielen kanssa. 
Heikki oli aloittanut koulun englanniksi, ja olin huolissani hänen äidinkie-
lestään. Suomen kieli on minulle kovin tärkeä. Tätä ajatusta ei juuri jaettu 
Heikin koulussa, jossain vaiheessa jopa riitelin rehtorin ja opettajan kanssa, 
kun he halusivat minun ja perheeni puhuvan englantia kotona. Toinen syy 
oli se, että ajattelin ulkomailla olon olevan vain lyhytaikaisen vaiheen mei-
dän perheen elämässä. Heikin olisi helpompi mennä Suomessa kouluun, jos 
hän osaisi suomea.

Nautin tuntien ja opetuksen suunnittelusta kovasti. Oli kiva pähkäillä, 
millaisista asioista ja aiheista lapset innostuisivat, ja käytin tuntien suunnit-
teluun paljon enemmän aikaa kuin koskaan sen jälkeen on ollut mahdollista. 
Oli kiva, kun sai suurin piirtein touhuta mitä halusi: sai itse valita opetettavat 
asiat ja menetelmät sekä tehdä materiaalit. Sellaista vapautta ei usein työssä 
saa. Pidin työstä valtavasti, ja sitten siitä vielä maksettiinkin!”

Anitta Jokisen mukaan osa perheistä ymmärsi ja näki äidinkielen merki-
tyksen vahvana. ”Joukossa oli myös vanhempia, joille vaikutti riittävän, että 
lapsi osasi puhua suomea. Minulle jäi vaikutelma, että kaikki vanhemmat 
eivät olleet sisäistäneet kirjallisen ja puhutun kielen merkityksellistä eroa.”

Kirjallisuutta, teemoja, projekteja 

Kolmen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen oppilasmäärä putosi ja koulu 
siirtyi DAA:n tiloista pois. Ryhmät kokoontuivat silloisten opettajien kotona. 
Oppilasmäärän taas kasvaessa syksystä 2004 alkaen ryhmät palasivat kou-
lun tiloihin. Vuodesta 2006 alkaen oppilasmäärä on kasvanut joko tasaisesti 
tai isommin hyppäyksin ja ollut vuodesta 2011 lähtien noin 100–120 lapsen 
välillä. 

Mirja Al-Khafaji kertoo, että suomalaisella kirjallisuudella on aina ollut 
tärkeä rooli kielitaidon kohentamisessa ja ylläpidossa. ”Ensimmäisinä vuo-
sina Suomi-koulun kirjastossa oli kymmenisen kirjaa ja ne olivat lainattavis-
sa opettajan kotoa. Vuosien mittaan nidosten määrä kasvoi ja kirjasto siirtyi 
osittain Norjan merimieskirkolle ollakseen helpommin Suomi-yhteisön käy-
tössä. Käänteentekevä vuosi oli 2007, jolloin kirjasto avattiin Suomi-koulun 
yhteyteen ja kaikki kirjat saatiin samaan paikkaan helposti lainattavaksi. Kir-
joille valmistettiin mittatilaustyönä lukolliset kaapit, ja täytettä kaappeihin 
saatiin lahjoituksina yksityishenkilöiltä, Suomi-Seuralta ja suurlähetystöltä. 
Vuonna 2016 kirjastokaapeista löytyi lähes 800 lastenkirjaa, yli 450 aikuisten-
kirjaa, 23 äänikirjaa, 68 dvd-levyä sekä musiikkia 17 cd:n verran!

Opetuksen monimuotoisuudesta kertovat erilaiset teemat ja projektit. 
Useana lukuvuotena on valittu erityinen teema, jonka ympärille on opetus 
rakennettu. Kalevala-teemavuotena oppilaat tutustuivat taiteen avulla kan-
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salliseepokseemme, kun taas urheilun teemavuotena järjestettiin miniolym-
pialaiset. Perinnevuonna pidettiin perinnepäivä, jolloin opeteltiin muun mu-
assa perinneleikkejä ja kansanlauluja. Luonnon teemavuotena järjestettiin 
luontopolku ja kirjallisuuden teemavuotena kirjakarnevaali. Innokkuudesta 
ja toiminnan energisyydestä kertoo jo yhdeksättä kertaa ilmestyvä Suominen-
lehti sekä jo useamman vuoden käytössä ollut lukupassi, jonka avulla kan-
nustetaan lapsia lukemaan ja kuuntelemaan suomalaista kirjallisuutta. Kir-
jeenvaihtoa on vuosien mittaan käyty monen muun maan Suomi-koulujen 
kanssa, ja onpa Dubain Suomi-koulu esiintynyt Suomessa tv-ohjelmassakin!” 

Syksyllä 2007 Dubain Suomi-koulu muutti Dubai American Academyn 
(DAA) tiloista Dubai International Academyn (DIA) tiloihin. Tuolloin aloi-
tettiin myös muskaritoiminta; tätä edelsi aikaisempina vuosina vanhempien 
kotona toiminut muskarintapainen kerho. Suomi-koulun oppilasmäärä koki 
räjähdysmäisen kasvun ja nousi 32 oppilaasta 87 oppilaaseen. Ryhmiä perus-
tettiin lisää ja uusia opettajia hankittiin apuvoimiksi. 

Aktiivinen suomalaisyhteisö

Suomalaisen yhteisön keskinäinen kanssakäyminen oli tiivistä. Emigrantti-
lehti kuvaa yhteisöä näin kesällä 2000: ”Perheiden välillä on tiivistä yhteis-
työtä, ja yhteen – suomalaiseen – hiileen puhaltaminen on selvästi vahvistu-
nut koulun myötä. Perheet ovat tutustuneet paremmin toisiinsa ja yhteisiä 
suomalaisia juhlia on ollut järjestämässä alati kasvava joukko. Suomi-koulun 
puitteissa järjestettäviin juhliin ja tapahtumiin on ollut mukava kutsua myös 
muita maassa asuvia suomalaisia: islaminuskoisessa Dubaissa asuvalle suo-
malaiselle koulun puurojuhla oli ainutlaatuinen tilaisuus nauttia joulun sa-
nomasta omalla äidinkielellä.”

Soila Karhun sanoin: ”Suomalaisyhteisöllä oli paljon yhteistä toimintaa, 
tavattiin puistoissa ja kodeissa. Lapset tunsivat toisensa, ja suomen kieli säi-
lyi elävänä. Osittain he leikkivät kahdella kielellä – suomeksi ja englanniksi. 

Luulen, että suomaisyhteisö ei ollut yhteisönä juuri yhteyksissä muuhun 
yhteiskuntaan. Yhteydet olivat yksilökohtaisia – kuka kenenkin kanssa ai-
kaansa vietti. Suomalaisilla oli puhelinnumerolista, jonka sai, kun yhteisöön 
’liittyi’ – eli kun yhteisö sai tietää uudesta muuttaneesta perheestä, hänet 
liitettiin puhelinnumerolistalle. Kaipa siitä sai olla poiskin, jos halusi. Tätä 
listaa ylläpiti Päivi Korhonen, joka oli hyvin aktiivinen siinä, että jokainen 
perhe otettiin mukaan yhteisöön.

Perheestä riippui, kenen kanssa yhdessä oltiin: lasten iät ja yhdessäoloha-
lut olivat kaiketi ratkaisevia. Suomalaisyhteisöltä sai myös apua, jos oli sen 
tarpeessa. Esimerkiksi lastenhoidossa autoimme toisiamme. Meillä oli myös 
puistotapaamisia, ja joitakin kertoja olimme rannalla ”bilettämässä”, esim. 
makkaranpaistoa nuotiolla ja lasten riekkumista.”

Anitta Jokinen kuvaa, että ihmisten sosiaalista verkostoa määritteli vah-
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vasti elämäntilanne, ja tieto yhteisöstä levisi suusanallisesti, lähinnä suoma-
laisten yritysten työntekijöiden välityksellä. ”Äidit ja lapset kokoontuivat 
naisten puistoon keskiviikkoisin, jolloin lapsilla oli mahdollisuus leikkiä 
muiden suomalaisten lasten kanssa, äidit saivat jutella ja vaihtaa naistenleh-
tiä. Muistan, että eräs lennonjohtajana toiminut suomalainen nainen löysi 
ensimmäisen yhteyden suomalaisiin, kun hän oli kaupassa ja kuuli suomen-
kielistä puhetta. Perheemme tytär ja Soila Karhun poika olivat mukana kan-
sainvälisessä näytöksessä, jossa lapset olivat pukeutuneet kansallispukuihin 
tai vastaaviin. Tapahtuma järjestettiin Bur Juman kauppakeskuksessa. Yhte-
nä vuonna Dubain suomalaiset naiset osallistuvat The Dubai Women Col-
legen kansainvälisiin ’messuihin’ esittelemällä Suomea.”

Katihanna Ilomäen mukaan toiminta on koko ajan ollut aktiivista. ”Se, 
mikä on vaihdellut, on ollut aktiivisten vanhempien määrä. Välillä työ on 
kasaantunut kolmen–neljän ihmisen harteille, välillä on mukana ollut jopa 
kahdeksan aktiivista toimihenkilöä. Opettajia on aina löytynyt, välillä kyllä 
viime tipassa, mutta lukuvuoden alkaessa ensimmäisellä kerralla on kaikilla 
ryhmillä aina ollut opettaja, kaikki ryhmät on voitu aloittaa ja kaikki haluk-
kaat ottaa mukaan. 

Dubaissa ihmisten vaihtuvuus on suurta, iso osa Suomi-koulun vaikutus-
piirissä olevista perheistä on maassa 2–4 vuotta. Esimerkiksi talouden taan-
tuma vaikuttaa maassa olevien suomalaisten määrään, ja sitä kautta myös 
suomikoululaisten määrään (ja vapaaehtoisten opettajien ja toimihenkilöi-
den määrään).

Oma näkemykseni on, että koulu on pysynyt pystyssä ja kasvanut sen an-
sioista, että aina on löytynyt 1–3 erittäin aktiivista äitiä, jotka ovat tehneet tal-
koilla koulun hyväksi huomattavan paljon ja vieneet sen toimintaa eteenpäin 
kehittämällä toimintaa tai esim. tekemällä ekstratyötä rahankeruun suhteen, 
kun rahatilanne on ollut tiukka. Tilakysymys ei ole ollut Dubaissa ongelma-
na koskaan. Talouden suhteen tappiolliset ja voitolliset vuodet ovat vaihdel-
leet, mutta rahaa on ollut aina käytössä riittävästi. Oppilasmäärän kasvaessa 
on taloudellinenkin tilanne parantunut.”

Mirja Al-Khafaji kertoo lisää yhteistyötahoista: ”Dubain Suomi-koululla 
ja Abu Dhabin suurlähetystöllä on aina ollut lämpimät välit. Jo toisena toi-
mintavuotenaan Suomi-koulu kutsuttiin suurlähettiläs Risto Rekolan virka-
asunnolle itsenäisyyspäivän vastaanotolle, jossa suomikoululaiset esittivät 
runoesityksen. Vuonna 2007 suomikoululaiset esiintyivät uudelleen itsenäi-
syyspäivän vastaanotolla, tuolloin esityksenä oli menestyksekäs Suomen ra-
kentajat. Samana vuonna suurlähettiläs Matti Lassila osallistui Suomi-koulun 
järjestämään Suomen 90. juhlavuoden itsenäisyyspäivän juhlaan DIA:ssa 
(Dubai International Academy, jossa koulu toimi myöhemmin), ja suurlähet-
tilään puoliso Satu Mäki-Lassila aloitti perinteen toimia kummina Dubain 
Suomi-koululle. 

Dubain suomalaisten keskuudessa Suomi-koululla on aina ollut tärkeä 
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rooli erilaisten tapahtumien järjestäjänä. Tapahtumiin ovat terve-
tulleita kaikki suomalaiset, ja suosio on ollut suuri niin laskiaisrie-
hoissa kuin syysmarkkinoillakin puhumattakaan pääsiäistapah-
tumasta, isänpäiväpiknikeistä, aavikkosafareista, suursuositusta 
joulukylästä tai kevätjuhlista. Vuosien mittaan Suomi-koulu on 
pitänyt kielenhuollon ohella tärkeänä tukea myös lastenkulttuuria. 
Nukketeatteri Sytkyt on vieraillut kahdesti Dubaissa ja nukketeat-
teri Hevosenkenkä kerran. Koulumme 10-vuotistapahtumassa esiin-
tyi Pellekaija Pum -lastenmusiikkiyhtye Suomesta. Myös erilaiset 
taideprojektit ovat olleet tärkeässä asemassa opetuksessa, taiteilijat 
Irene Wai Lwin Moe ja Tiina Salo-Devries ovat osaltaan toteutta-
neet lukuisia taideprojekteja lasten kanssa. 

Suomalaisille tärkeä urheilukulttuuri puolestaan tuli esille ison 
maailman tyyliin, kun Suomi-koulu järjesti olympiavuoden 2012 
kunniaksi luistelutapahtuman Dubai Mallilla ja pyysi NHL-tähtiä 
mukaan luistelemaan. Veli-Pekka Ketolan, Jari Kurrin, Arto Mali-
sen ja Heikki Riihirannan kanssa luisteleminen oli varmasti monel-
le ikimuistoinen tapahtuma.” 

Yhteisö muuttuu, ihmiset vaihtuvat

Katihanna Ilomäki kertoo: ”Suomalaisten määrä Arabiemiraateissa on kasva-
nut säännöllisesti. Tietysti on jonkun verran aaltoliikettä, esim. Microsoftin/
Nokian irtisanomiset näkyvät heti suomalaismäärässä ja osin myös Suomi-
koululla. Koska suuri osa perheistä on maassa vain tilapäisesti, tilanne elää 
koko ajan, perheitä tulee ja perheitä menee. Olemme Suomi-koulussa huo-
manneet, että vielä viisi vuotta sitten suurin osa suomikoululaisten isistä oli 
töissä suomalaisilla työnantajilla (tai suomalaisten yritysten tytäryhtiöillä/
paikallisilla edustajilla). Näin ei enää ole, vaan tilanne on kääntynyt toisin-
päin, suomalaisfirmat työnantajina ovat vähemmistössä suomikoululaisten 
perheissä.

Dubai on perinteisesti paikka, jossa joko ollaan sinkkuna tai hankitaan 
täällä lapsia tai ollaan pienten lasten (alle 7-vuotiaiden) vanhempia. Tämä 
näkyy myös Suomi-koulussa, tunkua on muskareihin ja alle 7-vuotiaiden 
ryhmiin. Sitä vanhempien lasten ryhmiin mahtuu aina mukaan.

Dubaissa on suurlähetystön arvion mukaan nykyisin noin 800–1000 suo-
malaista. Vaikka Suomi-koulu on esillä lähetystön nettisivuilla, Facebookin 
Arabiemiraattien suomalaisryhmässä ja muilla foorumeilla, joka syksy kou-
lulle ilmestyy lapsiperheitä, jotka ovat asuneet jo vuodenkin maassa ja vasta 
kuulleet Suomi-koulusta. Näyttää siis olevan niin, että on tärkeää, että koulu 
’markkinoi’ itseään myös puskaradion kautta ja aiheuttaa ’pöhinää’ Suomi-
yhteisössä, jolloin tieto koulusta kulkee kaikkien potentiaalisten koululaisten 
vanhempien korviin.
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Koska Dubai on expatkaupunki, jossa keskimääräinen työkomennuksen 
aika on noin 2–4 vuotta, suomalaisten vaihtuvuus on suurta, ja tämä tieten-
kin heijastuu myös Suomi-koulun opettajissa ja toimihenkilöissä. Iso osa 
opettajista toimii opettajana 2–3 vuotta. Koulun historian pitkäaikaisin opet-
taja palasi vuosi sitten Suomeen seitsemän vuoden Suomi-koulun opettaja-
uran jälkeen. Toimihenkilöistä pitkäaikaisin on rahastonhoitaja, jolle kertyi 
11 vuotta rahastonhoitajana. Muut johtokunnan jäsenet ovat toimessaan kes-
kimäärin 1–3 vuotta. 

Opettajien pysyvyyteen vaikuttaa opettajien saama tuki (onko ryhmäs-
sä esim. toinen opettaja/avustaja) ja se, miten mielekkääksi opettaja kokee 
työnsä. Dubain Suomi-koulun ryhmäkoot ovat yleensä 10–13 lasta, ja ryh-
män sisällä lasten kielitaito vaihtelee hyvinkin paljon, mikä tuo haasteita 
opettajalle. Siksi tuki on tärkeää. Olen myös huomannut vuosien saatossa, 
että opettajien mukaan ottaminen koulun päätöksentekoon on elintärkeää. 
Jos opettajat kokevat, että johtokunta päättää kaiken koulua koskevan eikä 
opettajien mielipiteitä kysellä, se lisää vaihtuvuutta. Hyvä tiedonkulku ja 
keskusteluyhteys johtokunnan ja opettajien välillä on välttämättömyys! 
Opettajien täytyy myös kokea, että heidän työtään arvostetaan.

Johtokunnassa pysyvyyteen vaikuttaa eniten johtokunnan sisäinen ilma-
piiri ja puheenjohtajan aktiivisuus. Passiivinen puheenjohtaja ei motivoi 
jatkamaan (koska hommat kaatuvat muiden niskaan) ja toisaalta innostava 
puheenjohtaja saa ’flown’ päälle, ja johtokunnan jäsenet haluavat jatkaa teh-
tävissään. Keskusteluyhteys ja tiedonkulku ovat myös avainasemassa. Aina 
ei toimihenkilö tiedä tehtävään lupautuessaan, mitä pesti tuokaan tullessaan, 
ja odotukset ja todellisuus eivät välttämättä kohtaa. 

Myös oppilaiden vaihtuvuus on suurta. Oppilaspohjassa ei oikeastaan ole 
ollut muutoksia, ehkä hieman on lisääntynyt kaksikielisten lasten osuus (äiti 
tai isä ei ole suomalainen), mutta muutoin koulussa on hyvin samankaltai-
nen ’lapsiaines’ kuin kahdeksan vuotta sitten. Haaste on saada yli 11-vuo-
tiaat pysymään mukana toiminnassa. Heillä on Dubaissa päiväkoulussa jo 
hyvin rankka ohjelma, koulupäivän pituus on 6–7 tuntia sekä mahdollinen 
koulumatka, joka voi olla jopa tunti suuntaansa. Olemme huomanneet, että 
jos ’isojen’ ryhmän opettaja osaa vetää tunnit toiminnallisia menetelmiä hyö-
dyntäen, lapset pysyvät oppilaina, muutoin kato käy. Tämä tietysti ymmär-
rettävää, koulupäivän jälkeen ei enää jaksa monistesulkeisia.”

Periaatteet eivät ole kovasti vuosien saatossa muuttuneet, sanoo Katihan-
na Ilomäki. ”Painopiste on ehkä siirtynyt enemmän kielenopetuksen suun-
taan viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Toisaalta suomalaiset juhlapäivät 
ja niihin liittyvä kulttuuri ovat tärkeä osa opetusta, ovat aina olleet. Toimin-
nallisuuteen on pyritty panostamaan, jottei opetuksesta tulisi liian teoreettis-
ta ja jotta lapset jaksaisivat. Viimeiset kuusi vuotta on joka lukuvuonna ollut 
käytössä teema, jonka ympärillä on tehty asioita. Lukuvuoden 2016–2017 tee-
ma on historia ja Suomi 100 vuotta.”  
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Koulutuksen järjestäminen hankalaa

Koulusta osallistuu lähes joka vuosi 1–2 henkilöä, opettajia tai johtokunnan 
jäseniä, Opetushallituksen järjestämään kesäkoulutukseen. Oman koulutuk-
sen järjestäminen on osoittautunut hankalaksi, sanoo Katihanna Ilomäki. 
Opettajat kokoontuvat sen sijaan säännöllisesti keskustelemaan ja suunnit-
telemaan opetusta. Vanhemmille on järjestetty vuosien aikana 1–2 keskuste-
lutilaisuutta, mutta osanotto ei ole ollut suurta. ”Koulullamme on kirjasto, 
jossa on myös kahvipöytä, ja tämä alue tarjoaa ’porinapadan’, jossa sitten 
vanhemmat voivat vaihtaa ajatuksia ja kysellä mieltä askarruttavista asioista 
paikalla olevien toimihenkilöiden kanssa ja keskenään. Olemme todenneet, 
että tämä toimii parhaiten. Erillisiin tilaisuuksiin ei vanhemmilla ole aikaa”, 
hän sanoo.

Yhteyksiä ja yhteistyötä jonkin verran

Koulu on avustanut Abu Dhabin äitejä Abu Dhabin Suomi-koulun perusta-
misessa. Sen jälkeen on ollut ajatusten vaihtoa, ja jonkin verran yhdessä poh-
dittu yksittäisiin ongelmiin ratkaisuja. Suomi 100 -juhlavuoden puitteissa on 
suunnitteilla yhteistä ohjelmaa. 

Koska Dubain koulun kirjastolle tarjotaan paljon lahjoituskirjoja, on osa 
lahjoitettu eteenpäin Abu Dhabin ja al Ainin kouluille, joilla on vielä suppe-
ampi kirjasto. Yhteistyö ei ole ollut järjestelmällistä vaan perustunut ennem-
minkin henkilöiden henkilökohtaisiin suhteisiin.

Yritysten kanssa on tehty pääasiassa taloudelliseen tukeen liittyvää yhteis-
työtä. Dubai Business Councilin kanssa on järjestetty kerran golfiin liittyvä 
tapahtuma. Suomen suurlähetystön kanssa yhteistyömuotoja on ollut; lähet-
tiläs on vieraillut koululla esim. itsenäisyyspäiväjuhlassa; Suomi-koulun leh-
tiä on jaossa lähetystössä; lähetystö kutsunut Suomi-koulun edustajia esim. 
Suomi 100 -suunnittelutilaisuuteen ym. Suurlähettiläs tai puoliso on kutsuttu 
aina Dubain Suomi-koulun kummiksi.

Paikallisten koulujen kanssa ei ole varsinaista yhteistyötä, mutta Suomi-
koulu kokoontuu kansainvälisen yksityiskoulun Dubai International Acade-
myn tiloissa. Koulu maksaa nykyisin vuokraa tiloista, mutta Suomi-koulu 
lasketaan koulun after school activity -toiminnan piiriin, jolloin se voi toimia 
”laillisesti”. Arabiemiraateissa ei voi perustaa yhdistyksiä, joten Suomi-kou-
lun kannatusyhdistys on epävirallinen yhdistys, ja siksi DIA-koulun alaisuu-
dessa toimiminen on tärkeää. 

Koulu on suosittu, vaikka vapaaehtoisten määrä vähenee

”Dubain Suomi-koulu on tällä hetkellä ’pop’ vanhempien keskuudessa”, 
sanoo Katihanna Ilomäki. ”Jos vain perheen aikataulut sallivat, lapsi halu-
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taan mukaan toimintaan. Joissakin tapauksissa innokkuuden syynä on kyllä 
myös se, että suomen kielen opetuksen ulkoistaminen on helpompaa kuin 
että itse istuisi kotona lukemaan lapsen kanssa. Onneksi nämä perheet ovat 
yksittäisiä ja vähemmistössä. Ehkä tällä hetkellä vanhemmat mieluummin 
maksavat vähän korkeampaa lukukausimaksua kuin jaksavat esim. kerran 
lukuvuoden aikana tuoda pullaa tai muuta leivonnaista kahvioon myyntiin. 
Vapaaehtoisen työn määrä vanhempien taholta on vähentynyt, enää ei koeta 
velvollisuudeksi talkoilla.” 

”Vierivä kivi ei sammaloidu!” sanoo Katihanna Ilomäki. ”On ollut suurta 
vaihtuvuutta oppilaissa, opettajissa ja toimihenkilöissä, mutta siitä huolimat-
ta suuria notkahduksia ei ole vuosien saatossa tapahtunut. Suomi-henki kan-
taa eteenpäin, ja aina on onneksi joku, joka on ollut ennenkin mukana ja osaa 
kertoa historiasta ja aikaisemmin tehdystä, eikä pyörää tarvitse aina keksiä 
uudestaan. Ehkä vaihtuvuudessa on myös syy menestykseen, ja uudet ihmi-
set tuovat uusia ideoita, olemme pystyneet muuntautumaan ja muuttuneet 
koulun kasvaessa.

Esimerkiksi isät – mikä resurssi! ja usein ’hyödyntämätön’! Aina silloin 
tällöin on ilmestynyt isä tai isiä, jotka ovat eri tavoin auttaneet kouluamme. 
Esimerkiksi kaksi isää toimi yhden vuoden (2008–2009) opettajina. Oli kautta 
aikain ainoa miesten vetämä ryhmä, mutta lapset tykkäsivät! Yksi isä otti 
sydämenasiakseen koulun huonon rahatilanteen parantamisen ja keräsi fir-
moilta rahaa niin, että sen turvin saatiin tuotettua Suomesta lastenorkesteri 
soittamaan koulun 10-vuotisjuhliin. Toinen isä taas keksi kysyä meiltä, ha-
luaisimmeko luistella suomalaisten entisten jääkiekkotähtien kanssa (olivat 
kaupungissa pitämässä jääkiekkoleiriä), ja niin olimme koko koulun voimin 
luistelukaukalossa Kurrin, Ketolan ja kumppaneiden kanssa. Samainen isä 
tarjosi pari vuotta myöhemmin golf-aiheista vierasta ja niinpä halukkaat pää-
sivät Mikko Ilosen golfoppiin yhdellä koulukerralla. Mitä muistoja lapsille 
(ja vanhemmille)!”

”Suuri osa Dubain Suomi-koulun oppilaista on syntynyt ja elänyt elämän-
sä ulkomailla, joten vanhemmilla on suuri tarve saada lapsilleen mielikuvia 
ja lapsuuden kokemuksia Suomesta, sanoo Mirja Al-Khafaji. ”Arjen keskellä 
perheiden on ehkä vaikea tuottaa lapsuuden muistoja Suomesta, mutta Suo-
mi-koulun avulla nekin ovat onnistuneet jollakin tasolla. Suomi-yhteisössä 
Dubaissa kaikki ovat tervetulleita yhteisiin tilaisuuksiin, ja niitä onkin vuo-
sien mittaan järjestetty paljon. Suomalaiset juhlapyhät on juhlittu yhdessä, 
kuten laskiaisrieha aavikolla ja joulujuhlat kirkossa. Kaikissa juhlissa tuo-
daan esille kaikin mahdollisin keinoin Suomea ja maan kulttuuria, luontoa 
unohtamatta.”
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Rethimnonin Suomi-koulu 

Rethimnon, Kreeta, Kreikka

Perustuu Anna Hovin (perustajajäsen, opettaja 1999–) ja Maarit Salorannan (opet-
taja 2015–2016) tietoihin. 

Koulu alkaa opettajan kotona

Rethimnonin Suomi-koulu perustettiin tammikuussa 1999. Toiminaisena 
ja ajatuksen äitinä oli Aira Väyrynen-Larentzos ja muina perustajajäseninä 
Anna Hovi, Leene Pettersson-Alevizakis, Riikka Turpeinen-Tsiledaki, Mervi 
Laurila-Agapiadi, Kati Göransson-Patelarou ja Merja Miheloudaki. Rethim-
nonissa oli silloin kymmenen aika samanikäistä lasta. Äidit olivat aktiivisesti 
yhteydessä viettäen puistopäiviä ja muita tapaamisia, joten ajatus koulun pe-
rustamisesta oli luonnollinen. 

Ensin toimi isojen ryhmä, jossa oli kolme lasta ja leikkiryhmä, jossa oli 
seitsemän alle kouluikäistä lasta. Opettajana oli Aira Väyrynen-Larentzos, ja 
koulutilana Airan olohuone ja työhuone. Heti ensimmäisenä vuonna järjes-
tettiin menestyksellinen äitienpäiväjuhla, johon saatiin vieraiksi suomalaisia 
matkailijoita. Äitienpäiväjuhlia järjestettiin useita vuosia, samoin yhdessä 

Koululaisia ja 
äitejä
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hanialaisten kanssa vuoroittain joulujuhlia.
Seuraavaksi vuodeksi koulu sai Rethimnonin kaupungilta tilat paikal-

lisesta esikoulusta, ja lasten kasvettua ulos esikoululaisten tuoleista uudet 
tilat saatiin alakoulusta. 2015–2017 koulu on toiminut Rethimnonin yliopis-
ton Helen Ahrweler -salissa. Lapsia syntyi lisää, ja paikkakunnalle muutti 
väliaikaisesti lisää suomalaisia. Suurimmillaan koulussa oli kolme ryhmää. 
Opettajat ovat vuosien aikana vaihtuneet. Aina opettajana on kuitenkin ollut 
jonkin oppilaan äiti, poikkeuksena vuosi 2015–2016, jolloin syyslukukaudelle 
tarvittiin ”tuuraja”, joka jatkoikin sitten koko lukukauden.

Koulu on järjestänyt retkiä ja esitellyt lähiseutua vieraileville suomalais-
nuorille. Vieraina ovat olleet esimerkiksi useana vuonna espoolaisen Cetus-
vesipallojoukkueen nuoret. Espoolaisten kanssa suomikoululaiset kävivät 
vuonna 2015 retkellä Zonianan kylässä olevassa Vahamuseossa ja Tippuki-
viluolassa ja Axoksen kylässä olevassa Puumuseossa. Joulujuhlia on vietet-
ty Haniassa ja Rethimnonissa. Oppilaat ovat katsoneet elokuvia, seuranneet 
Marjatta Kurenniemen rakastetun lastenkirjan Kuinka-kum-maa on kaikkialla 
pohjalta dramatisoitua lastenkuunnelmasarjaa. 

  
Monipuolista toimintaa, esimerkkinä lukuvuosi 2015–2016

”Tuuraaja”, Kreetan yliopiston luokanopettajaopiskelija ja lukuvuonna 
2015–2016 koulussa opettajana toiminut Maarit Saloranta kertoo, että hänen 
mielestään koululla on koulun kokoon nähden paljon hyviä, vakiintuneita 
perinteitä ja selkeä tarkoitus paikallisissa kaksikulttuurisissa ja -kielisissä 
perheissä. Koululla on erittäin hyvä pohja edelleen kehittää toimintaa myös 
uusiin avauksiin ja tiiviimpään yhteistyöhön paikallisen yhteisön kanssa.

Itsenäisyyspäivä Merja 
Miheloudakin kotona.
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Lukuvuonna 2015–2016 opiskeltiin yhdessä ryhmässä, ja aluksi oppilai-
den suuren ikä- ja tasoeron vuoksi oppilaiden tasoa ja kielellistä harrastu-
neisuutta tarkasteltiin Kielipuntarin, Kielisalkun ja itse luodun tekstin avulla. 
Oppitunnit pidettiin teemalähtöisesti opettajan valmisteleman materiaalin 
ja suunnitelman pohjalta. Oppilaat osallistuivat itse myös teemojen suun-
nitteluun. Lukuvuoden aikana oppilaat tutustuivat mm. suomalaiseen kir-
jallisuuteen ja kirjailijoihin, Suomen kieliin ja sukulaiskieliin, suomalaisiin 
taiteilijoihin ja musiikkiin, suomalaiseen luontoon, Suomen ortodoksisen 
kirkon suurimpiin juhliin sekä muihin suomalaisiin perinteisiin ja juhliin. 
Syyslukukauden pääteemana ja pääprojektina oli teatteri: teatterielämys jär-
jestettiin yhdessä Hanian Suomi-koulun kanssa Hölynpölyä-teatteriryhmän 
opastuksella. Teatterielämyksen innoittamana kirjoitettiin oppilaiden kanssa 
myös Rethimnonin Suomi-koulun oma teatterikappale Joulunäytelmä, joka 
esitettiin Rethimnonin ja Hanian Suomi-koulujen ja suomalaisten yhteisessä 
joulu- ja itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Kevätlukukaudella oppitunnit rakentuivat kolmesta osa-alueesta: teemas-
ta, kielenhuollosta ja erilaisista projekteista. Kevätlukukauden pääteemak-
si ja pääprojektiksi muodostui runo. Koulussa oli tutustuttu Runebergiin ja 
runouteen jo Runebergin päivänä teemaan sopivalla poikkeuksellisella kon-
ditoriatunnilla, ja myöhemmin rohkaistuttiin osallistumaan Lahden Runo-
maratonin Runovideo-kilpailuun. Oppilaiden kanssa tehtiin kilpailua varten 
oman runon pohjalta yhdessä runovideo Karhu ja Kettu. 

Yhteistyötä Kreetan yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa

Maarit Salorannan mielestä yhteistyön aloittaminen paikallisen Kreetan 
yliopiston ja erityisesti sen kasvatustieteen laitoksen kanssa lukuvuonna 
2015–2016 oli merkittävä uusi avaus. Kreetan yliopisto on Kreikan johtavia 
yliopistoja, ja kasvatustieteen laitos puolestaan maan johtavia alallaan, kan-
sainvälisestikin hyvin aktiivinen. Yliopistoyhteistyön kautta koululle tuli 
mahdollisuus järjestää kevätlukukauden oppitunnit kauniissa ja toimivassa 
ympäristössä kaupungin keskustassa yliopiston kansainvälisessä museos-
sa, modernissa tilassa (Helene Ahrweiler -museo). Tämä oli erityisesti teini-
ikäisten oppilaiden näkökulmasta tärkeä ja jännittävä muutos – aivan pieniä 
lapsia ei tällä hetkellä koulussa olekaan. Yliopistoyhteistyön kautta koulu sai 
uusia avautumismahdollisuuksia ympäröivään paikalliseen yhteisöön sekä 
kaupungin opetustoimen johdon ja yliopiston innostuneen tuen yhteistyön 
edelleen tiivistämiseen. Yliopistoyhteistyöavaus kiinnosti myös paikallista 
mediaa, ja asiasta tehtiin juttu niin Kreetan paikallistelevisioon kuin muu-
allekin.

Maarit Saloranta sanoo: ”Mielestäni tämä yliopistoyhteistyö antaa uuden 
tärkeän ulottuvuuden ja henkisen tuen koulun toimintaan kriittisellä hetkel-
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lä, kun monet lapsista ovat pian yli 18-vuotiaita ja koko koulun tulevaisuus 
perinteisellä toimintatavalla on vaakalaudalla. Uskon, että muuttoliike pysy-
nee jokseenkin vakaana – mutta kuitenkin uusia koululaisia ajatellen vähäi-
senä. Toisaalta osa ensimmäisistä koululaisista on muutaman vuoden sisällä 
myös perheen perustamisvaiheessa. Heidän aktiivisuutensa, suomen kielen 
käyttönsä ja kiinnostuksensa Suomeen ja Suomi-kouluun on mielestäni myös 
hyvin ratkaisevaa – samalla tavoin ratkaisevaa tässä on myös Suomi-koulun 
toiminta, profiili ja asenne.”

Rethimnonin Suomi-koulun vahvuus on käsinkosketeltavissa oleva perin-
ne. Vanhemmat ovat olleet erittäin aktiivisia kohta parin vuosikymmenen 
ajan. Maarit Salorannan mukaan koulusta on monine aktiviteetteineen todel-
la muodostunut koulu, vaikka se onkin ollut pieni ja toiminut verrattain pie-
nessä piirissä. Suurin haaste on se, ettei tuo arvokas perinne katkeaisi ja ett-
eivät uudet avaukset, koulun kehittäminen uudessa tilanteessa jäisi kesken. 
Suomalaisia kouluikäisiä lapsia on jatkossa näillä näkymin hyvin vähän, ja 
haasteena on koulun jatkuvuuden turvaaminen, ehkäpä vaihtoehtoisillakin 
tavoilla. Suuri haaste on uusien yhteistyömuotojen vahvistaminen ja edel-
leen uusien perustaminen muidenkin kuin perinteisten Suomi-koulun ydin-
toimijoiden kanssa. Koulu on herättänyt kiinnostusta mm. paikallisissa kou-
luissa, opiskelijoissa, yliopistossa ja kunnan johdossa – ehkäpä itse perheiden 
sisältäkin löytyisi kiinnostusta koulun toimintaan laajemminkin (puolisot). 
Tämä koulun avautuminen edelleen ulospäin ja jatkuvuuden turvaaminen 
ovat keskeisimmät haasteet jatkossa. 

Saattaa kuitenkin olla, että lukuvuosi 2016–2017 jää koulun viimeiseksi. 
Lapset ovat jo isoja eikä ryhmään vaadittava oppilasmäärä täyty.

Suomi-koulupaidat 
esittelyssä.
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Tiedossa olevat 2000-luvulla perustettujen koulujen perustamisvuodet

2000 San Diegon Suomi-koulu   Yhdysvallat
 Dublinin lauantaikoulu (per. uudelleen)  Irlanti
 Ulmin suomalainen kielikoulu    Saksa
 Budapestin Suomi-koulu    Unkari
 Tel Avivin Suomi-koulu     Israel
 Oslon Suomi-koulu    Norja
2001 Kasselin suomalainen kielikoulu  Saksa
 Shanghain Suomi-koulu    Kiina 
2002 Hellerupin Suomi-koulu    Tanska
 Sacramenton Suomi-koulu   Yhdysvallat
 Minnesotan Suomi-koulu   Yhdysvallat
2003 Suomi-koulu Groningen    Alankomaat
 Tallinnan suomalainen kielikoulu  Viro
2004 Firenzen Suomi-koulu    Italia
 Atlantan Suomi-koulu    Yhdysvallat
 Zugin Suomi-koulu     Sveitsi 
 Kairon Suomi-koulu                  Egypti
2005 Glasgow’n Suomi-koulu    Iso-Britannia 
 Portsmouthin Suomi-koulu   Iso-Britannia
 Denverin Suomi-koulu    Yhdysvallat
2006 Costa Blancan Suomi-koulu   Espanja
 Chicagon Suomi-koulu    Yhdysvallat
 Brisbanen Suomi-koulu     Australia
 Suomi-opisto, Pietari    Venäjä
 Buenos Airesin Suomi-koulu (per. uudestaan) Argentiina
 Rabatin Suomi-koulu    Marokko

2000-luku

Koulujen toiminta vakiintuu, 
koulut saavat oman järjestön
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2007 Tarton Suomi-koulu     Viro
 Bremenin suomalainen kielikoulu  Saksa
 Hongkongin Suomi-koulu    Kiina
 Ljubljanan Suomi-koulu    Slovenia
 Triesten Suomi-koulu     Italia
2008 Liverpoolin Suomi-koulu    Iso-Britannia
 Braunschweigin Suomi-koulu    Saksa
 St. Pöltenin Suomi-koulu   Itävalta
2009 Finnish Saturday School in the East Midlands  Iso-Britannia
 Utrechtin Suomi-koulu     Alankomaat
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Suomi-koulujen tukeminen Opetushallitukselle 
ja koulujen toimintaedellytysten kartoitus

Suomi-Seuran järjestämien opettajien maailmankonferenssien jälkeen siir-
tyi Suomi-koulujen opettajien koulutusten järjestäminen Opetushallituksen 
vastuulle. Ensimmäinen koulutustapahtuma oli vuonna 2000 Heinolassa 
Opetusalan koulutuskeskus Opekon järjestämänä, mutta koska Heinolan 
koulutus ei vastannut Suomi-koulujen tarpeita, Opetushallitus päätti ottaa 
tehtävän itselleen. Tämän jälkeen koulutus on järjestetty Opetushallituksen 
tiloissa Helsingissä vuosittain. Osallistujien määrä on kasvanut ensimmäisis-
tä 34:stä nykyiseen noin yhdeksäänkymmeneen. Suomi-koulujen opettajille 
järjestettiin myös vuosina 2004–2005 kolmen viikon täydennyskoulutuskurs-
seja (Palmenia) ja tietoverkkokoulutus Opekon toimesta vuonna 2005.

Vuonna 1999 myös valtionavustusten jako siirtyi ministeriöstä Opetushal-
litukseen. Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala allekirjoitti 14.11.2001 
päätöksen Suomi-koulujen valtionavustuksen myöntämis- ja avustusten 
käyttämisperusteista. Päätöksessä määriteltiin mm. koulun ylläpitäjä, ikära-
jat (3–18 vuotta) valtionavustukseen oikeutetuille oppilaille, joiden tulee olla 
kolmesta eri perheestä, joissa molemmat tai toinen vanhempi on syntype-
rältään suomalainen; ryhmäkoko (kuusi oppilasta) sekä avustuksen käyttä-
misperusteet (osa opettajien palkoista, osa tilavuokrasta, oppimateriaalihan-
kinnat). Vastuu avustusten hallinnoinnista siirtyi ensin Annikki Häkkilälle ja 
vuonna 2005 Paula Mattilalle. 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen merkittävimpiä tapahtumia oli 
Maila Eichhornin opetusministeriön pyynnöstä suorittama laaja työ Suomi-
koulujen toimintaedellytysten kartoittamiseksi. Kartoitus julkaistiin vuonna 
2006 nimellä Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa. Suomi-koulujen toimintaedellytysten 
kartoitus.

Opetusministeriö kutsui vuoden 2004 lopussa Maila Eichhornin, pitkän 
päivätyön Saksassa tehneen opettajan ja Saksan koulujen pedagogisen neu-
voston puheenjohtajan, laatimaan kartoituksen suomen/ruotsin kielen ker-
hojen toimintaedellytyksistä ja kehittämistarpeista. Tukiryhmässä oli pitkään 
Suomi-koulujen piirissä toimineita henkilöitä: Helena Priha opetusministeri-
östä, Annikki Häkkilä ja Pirjo Sinko Opetushallituksesta, Paula Selenius Suo-
mi-Seurasta, Tuija Tammelander Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulusta, 
Katri Yli-Viikari Kesälukioseurasta ja Anne Helttunen Äidinkielen opettajain 
liitosta sekä puheenjohtajana Heikki Blom opetusministeriöstä. 

Suomi-koulujen toimintaedellytyksiä ei ollut aiemmin kartoitettu, vaikka 
vakiintunutta toimintaa oli ollut jo kymmeniä vuosia. Kouluja oli Opetus-
hallituksen listoilla jo 139, ja niiden piirissä opiskeli noin 3300 lasta ja nuorta. 
Kartoituksen tehtävänä oli mm. arvioida valtion rahoituksen tarvetta, kuvata 
koulujen tarpeita, selvittää opettajien täydennyskoulutukseen liittyviä kysy-
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myksiä ja oppimateriaalitarvetta ja -kustannuksia. Kartoituksen tuli myös sel-
vittää koulujen tietotekniikan tasoa, tilakysymyksiä ja koulujen muuta toimin-
taa. Näiden tulosten pohjalta tuli tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. 

Kartoituksen kyselylomakkeet lähetettiin yhteensä 143 koululle. Kym-
menkunta kouluista osoittautui jo lopetetuksi. Vastaukset saatiin silti 115 
koululta ja 282 opettajalta. Kirjassa kuvataan Suomi-koulujen keskeinen 
historia vuoteen 2005 saakka. Päätehtävänsä, koulujen toimintaedellytysten 
kartoituksen, selvitys toteuttaa laajasti. Koulut arvioivat toimintaedellytyk-
sensä yleisesti kohtalaisiksi. Ensimmäisinä vuosikymmeninä oppilaat olivat 
tulleet perheistä, jotka olivat kaksikielisiä, mutta kartoitusta tehtäessä oli täy-
sin suomenkielisistä perheistä tulevien oppilaiden osuus jo alkanut nopeasti 
kasvaa. Tavoitteeksi asetettiinkin, että nostamalla valtionavustuksen katta-
mien opetustuntien määrä kahdesta kolmeen voitaisiin oppilaita jakaa kieli-
taidon tasoja paremmin vastaaviin ryhmiin. Opettajien palkkioiden todettiin 
pysyneen samanlaisena 20 vuoden ajan, ja korotukselle oli suuri tarve. Täy-
dennyskoulutusta, erityisesti maa- ja aluekohtaista koulutusta tai kiertävien 
kouluttajien toimintaa tarvittaisiin huomattavasti lisää. Tukirahaa jaettaessa 
tulisi ottaa huomioon koulujen toimintaolosuhteet, selvitys toteaa. Monissa 
kouluissa tilavuokrat olivat huomattava menoerä. Oppikirjojen ja muun kir-
jallisuuden hankintaan toivottiin määrärahaa. Koulujen käytössä ollut tieto-
tekniikka todettiin vaatimattomaksi. Tarpeellista olisi mahdollistaa oppilaille 
osallistuminen suomen kielen YKI-testeihin vuosittain. 

Keskeinen tulos kartoituksesta oli rahoituksen lisäämisen lisäksi ehdotus 
Suomi-koulujen oman järjestön perustamisesta Suomeen. Valtaosa opettajista 
piti tällaista järjestöä tarpeellisena. Järjestön tehtäviksi hahmoteltiin mm. in-
formaation välittäminen ja yhteydenpito kouluihin ja koulujen kesken, yhteis-
ten internetsivujen laatiminen, neuvonta ja oppimateriaalien julkaiseminen. 

Suomi-koulujen tuki ry perustetaan

Maila Eichhornin kartoituksen ja ehdotusten perusteella perustettiin vuonna 
2006 Suomi-koulujen tuki ry. Puheenjohtajana yhdistyksessä toimi yhdeksän 
vuotta Maila Eichhorn. Yhdistyksen tärkein tehtävä oli tukea opettajien pe-
dagogista työtä. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on Veera Toivonen.

Yhdistys koordinoi Suomi-koulujen opetustyötä, ylläpitää jäsensivuja, 
toimii tiedonvälittäjänä ja asiantuntijana sekä on mukana suunnittelemassa 
ja järjestämässä opettajien koulutusta. Se tiedottaa uusista oppimateriaaleis-
ta ja on mm. ollut mukana valmistamassa materiaaleja koulujen käyttöön. 
Esimerkiksi yhteistyössä Opetushallituksen ja Monikulttuurisuuskeskus Ax-
xellin kanssa julkaistiin vuonna 2011 Kielipuntari. Julkaisu on tehtäväpaketti, 
jonka avulla Suomi-koulujen opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilai-
den kielitaitoa. Vuonna 2015 yhdistys julkaisi toisen Kotimaana suomen kieli 
-julkaisun, jossa on näkökulmia suomen kielen ja kulttuurin säilymiseen ja 
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kehittymiseen ulkomailla. Ensimmäisen oli julkaissut Äidinkielen opettajain 
liitto vuonna 2004. 

Yhdistys julkaisee myös oppilaiden tuottamaa materiaalia ja ylläpitää Lu-
kupiirejä, joissa oppilaat arvioivat lukemiaan kirjoja. 

Eurooppaan mahtuu vielä monta koulua, ja maailmalla on tilaa

Uusien koulujen perustaminen tasaantui 2000-luvulla. Kouluja käynnistet-
tiin kuitenkin lähes 40, jonkin verran vähemmän kuin kahdella edellisellä, 
nopean etenemisen vuosikymmenellä. 

Uudet koulut keskittyivät Eurooppaan, jossa aloitti parikymmentä uutta 
koulua. Uusina maina tulivat mukaan Viro, Unkari ja Venäjä, jonne perustet-
tiin toistaiseksi ainoa koulu, Slovenia sekä Pohjoismaissa Norja. Portugalissa 
toimi 2000-luvun puolivälissä koulu. 

Pohjois-Amerikassa Yhdysvalloissa syntyi uusia kouluja. Etelä-Amerikas-
sa liittyi toinen maa uudestaan Suomi-koulumaiden joukkoon, kun Argentii-
naan perustettiin koulu. Aasiassa aloittivat uudet koulut ja Australiassa yksi 
koulu. Afrikassa aloittivat toiminnan koulut Egyptissä ja Marokossa. 

Eurooppa

Pohjoismaat 

Pohjoismaihin ei enää vuoden 1954 jälkeen tarvittu passia eikä työlupaa. 
Tämä helpotti ratkaisevasti siirtolaisuutta lähimaihin. Siirtolaisuus Ruotsiin 
oli pääosin työsiirtolaisuutta, ja lähtijät olivat suurelta osin miehiä, jotka ha-
keutuivat suurille teollisuuspaikkakunnille töihin. Toisen maailmansodan 
jälkeen, erityisesti 1960-luvulta lähtien, Ruotsiin on muuttanut noin puoli 
miljoonaa suomalaista. Paluumuuttoa on ollut jonkin verran. Ruotsin puolen 
Tornionjokilaaksossa on vanha suomenkielinen vähemmistö, jonka kieltä py-
rittiin kitkemään pois ruotsalaistamispolitiikalla 1800-luvun lopulta lähtien, 
mutta kieli säilyi, ja vuodesta 2000 meänkielellä ja suomen kielellä on ollut 
virallinen vähemmistökielen asema. Oman kielen opetusta voi saada kou-
luissa, mutta kielen opiskelu on vähentynyt. Suomenkielisiä vapaakouluja 
on perustettu paikkakunnilla, joissa asuu suurempia määriä suomalaisia.

Myös Norja, erityisesti Pohjois-Norja, on ollut houkutteleva kohde suo-
malaisille. Sinne oli lähdetty suurin joukoin jo 1700-luvulta lähtien erityisesti 
rannikolle kalastuksen pariin. Pohjois-Norjan Ruijaan muodostui suuri suo-
menkielinen väestö, ns. kveenit, jolla on vuodesta 1999 kansallisen vähem-
mistön asema. Vahva norjalaistamispolitiikka sai kielen lähes häviämään 
muutamassa sukupolvessa viime vuosisadan alkupuolelta lähtien, mutta 
nykyisin monet järjestöt toimivat aktiivisesti kielen ja kulttuurin säilyttämi-
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seksi ja elvyttämiseksi. Suomea voi myös opiskella koulussa toisena kielenä 
Pohjois-Norjassa. 1970-luvulla Pohjois-Norjaan erityisesti kalateollisuuteen 
työskentelemään lähteneet tapasivat vanhaa suomalaistaustaista väestöä, 
mikä helpotti asettumista maahan. Myöhemmin Norja on vetänyt töihin 
myös terveydenhoitoalan ammattilaisia. Suomalaisia asuu suurempia mää-
riä myös Oslon seuduilla. 

Norja 

Norjan ensimmäinen Suomi-koulu, Oslon Suomi-koulu, perustettiin vuon-
na 2000. Oslon koulu on varsin suuri, yli 60 oppilasta, ja siellä on muskari-
ryhmien lisäksi ryhmiä muille ikäryhmille.

Tanska

Tanskaan perustettiin toinen koulu, Hellerupin Suomi-koulu, vuonna 
2002/2003. Koulun suomen kielen ryhmät muodostetaan englanninkielisiä 
kouluja käyvistä suomalaislapsista, jotka opiskelevat suomea äidinkiele-
nään, mutta osallistua voivat kaikki suomea puhuvat.  
 
Unkari 

Unkarin suomalaiset ovat usein olleet kielitieteilijöitä ja muita tutkijoita sekä 
kielisukulaismaan kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä. Suomen kielen ope-
tusta on unkarilaisissa yliopistoissa ollut jo 1900-luvun alusta, myös kirkolla 
on ollut toimintaa pitkään. Pysyvästi Unkariin asettuneet suomalaiset ovat 
useimmiten olleet suomalaisia naisia. Suomalaisia yrityksiä on toiminut Un-
karissa 1990-luvulta lähtien, ja yritysten palveluksessa olevat suomalaiset 
työskentelevät työkomennuksella tavallisesti muutaman vuoden. Unkarin 
suomalaiset -yhdistys on toiminut vuodesta 1999. 

Yhdistys ylläpitää vuonna 2000 perustettua Budapestin Suomi-koulua.  
Koulun vilkkaasta toiminnasta voi lukea lisää sivulta 253 alkaen.

Viro 

Virolaisten kanssa suomalaisilla on ollut tiivis yhteys Suomenlahden yli vuo-
sisatojen ajan. Virolaisten kanssa on käyty kauppaa, muutettu maasta toi-
seen ja käyty töissä toinen toisissaan, perustettu perheitä yli rajan. Tallinnan 
asukkaissa on aina ollut suuri joukko suomalaisia. Tartossa on opetettu ja 
opiskeltu. Kulttuuriyhteistyö on ollut vilkasta. Vuodesta 1990 lähtien muut-
toliike ja matkailu Viroon on lisääntynyt nopeasti. Tallinnassa aloitti toimin-
nan suomalainen peruskoulu, Tallinnan suomalainen koulu, vuonna 1995, 
ja myös Tarttoon perustettiin pieni suomalainen peruskoulu vuonna 2000. 
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Myös Suomi-koulut perustettiin molempiin kaupunkeihin, Tallinnan suo-
malainen kielikoulu vuonna 2003 ja vuonna 2007 Tarton Suomi-koulu, jos-
sa toimii kaksi ryhmää.

Venäjä 

Pitkästä yhteisestä historiasta (ja joistakin aikaisemmista yrityksistä, esimer-
kiksi Krasnojarskissa on toiminut Suomi-koulu) huolimatta Venäjällä toimii 
tällä hetkellä vain yksi Suomi-koulu, vuonna 2006 perustettu Pietarin Suo-
mi-opisto. Opistoa ylläpitää Pietarin Suomalainen Kannatusyhdistys. Pieta-
rissa on myös suomalainen peruskoulu. 

Suomi-opiston opetuksen päämääränä on koulun internetsivujen mukaan 
kokonaisvaltainen taidekasvatus, ja koulu panostaa erityisesti musiikin ope-
tukseen. Tavoitteena on tukea luovuutta, elämyksellisyyttä ja inhimillistä kas-
vua, jotka mahdollistavat hyvän suhteen taiteeseen. Opetus tukee aktiivista 
ja tavoitteellista oppimista osana sitä kulttuurista ja sosiaalista ympäristöä, 
jossa oppilaat elävät. Opetuksen on tarkoitus tukea oppilaan vuorovaikutus-
taitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehitystä. Oppilaan ilmaisukyvyn 
tavoitteellinen ja monipuolinen kehitys on opetuksen keskeisin tavoite. Ryh-
missä onkin annettu suomen opetusta esimerkiksi leikkien, laulaen ja soittaen.

Irlanti 

Merimiehiä on Suomesta seilannut Irlannin satamiin jo varhain, mutta 
varsinaisesti suomalaista asutusta maahan alkoi muodostua hitaasti vasta 
1960-luvulla. 1980-luvulla Irlantiin asettui suomalaisia yrityksiä, jotka toivat 
mukanaan työntekijöitä. Suomalaisia lähti maahan myös opiskelemaan. Ir-
lantilais-suomalainen seura (Irish-Finnish Society) perustettiin vuonna 1978, 
ja sen yhteydessä oli Dublinissa ollut Suomi-koulu- tai -kerhotoimintaa jo 
1970-luvulla. Seuran tukemana Dublinin lauantaikoulu perustettiin 1981, 
mutta sen toiminta lakkasi oppilaiden puutteessa. Uudelleen koulu perus-
tettiin vuonna 2000.

Italia

Italiassa aloitti vuonna 2004 Firenzen Suomi-koulu. Koulussa toimii ny-
kyisin parikymmentä oppilasta. Triesten Suomi-koulu perustettiin vuonna 
2007, ja se toimi ainakin vielä vuonna 2010. 

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa perustettiin muutaman vuoden tauon jälkeen taas uusia 
kouluja, vuonna 2005 Portsmouthin Suomi-koulu ja Skotlantiin Glasgow’n 

2000-luku



244

Suomi-koulu.  Glasgow’n koulusta voi lukea lisää sivulta 266 alkaen.
Vuonna 2008 oli vuorossa Liverpoolin Suomi-koulu ja 2009 Finnish Sa-

turday School in the East Midlands. Liverpoolin koulu tarjoaa suomen 
kielen opetusta kaikille ikä- ja tasoryhmille vauvamuskarista edistyneisiin 
aikuisiin. Lasten ryhmiä on kolme, ja aikuisille on vasta-alkajien ja edistynei-
den ryhmä. Kauppa ja kahvila ovat auki koulupäivinä. East Midlandsin kou-
lu kokoontuu Narboroghissa lähellä Leicesteriä. Lasten ryhmiä on kolme, ja 
aikuisille on myös vasta-alkajien ryhmä. 

Saksa

Saksan varsin kattava Suomi-kouluverkosto täydentyi ainakin neljällä kou-
lulla. Vuonna 2000 perustettiin Ulmin suomalainen kielikoulu, jonka tarina 
alkaa sivulta 249, ja vuonna 2001 Kasselin suomalainen kielikoulu, jolla on 
ryhmät Kasselissa ja Göttingenissä, jossa oli ollut suomalainen kielikoulu jo 
1990-luvulla. Bremenin suomalainen kielikoulu perustettiin vuonna 2007, 
ja siellä on nykyisin toistakymmentä oppilasta. Vuonna 2008 syntyi vielä 
Braunschweigin Suomi-koulu. Koulu aloitti toimintansa kahdessa ryhmäs-
sä, joissa oli yhteensä 12 oppilasta. Muutaman vuoden toiminta jatkui yhden 
ryhmän voimalla. Nyt koulussa on taas kaksi ryhmää, toinen pienille ja toi-
nen esikoululaisille/koululaisille.  

Sveitsi

Sveitsiin perustettiin vielä yksi koulu, Zugin Suomi-koulu vuonna 2004. 
Koulussa on nykyisin parikymmentä oppilasta. Lisää koulun toiminnasta 
saa tietää sivulta 264 alkaen. 

Itävalta

Itävallassa perustettiin St. Pöltenin Suomi-koulu, Finnischer Schulverein St 
Pölten vuonna 2008. Tällä hetkellä siellä toimii noin 15 oppilasta. 

Espanja 

Vuonna 2006 perustettiin pieni  Costa Blancan Suomi-koulu.  Koulu ko-
koontuu Skandinaavisen koulun tiloissa. 

Alankomaat

Vuonna 2003 perustetun Suomi-koulu Groningenin internetsivuilla kerro-
taan, että vuosituhannen vaihteen molemmin puolin vallitsi Groningenin ja 
lähiseutujen suomalaisnaisten keskuudessa varsinainen vauvabuumi: pie-
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niä kaksoiskansalaisia syntyi Suomi-koulullisen verran, ja niinpä idea oman 
Suomi-koulun perustamisesta heitettiin ilmaan jo lasten vauva-aikana äiti-
lapsi-tapaamisissa.

Kun lapset kasvoivat ja alkoivat leikkitapaamisissa puhua keskenään yhä 
enemmän hollantia, äidit ryhtyivät tuumasta toimeen ja alkoivat ideoida 
Suomi-koulua tositarkoituksella. Viimein talvella 2003 perustettiin koulua 
ylläpitävä yhdistys Finse schoolvereniging Groningen, valittiin yhdistyk-
selle hallitus ja koululle opettaja sekä vuokrattiin luokkahuone Groningenin 
Steiner-koulusta. Suomi-koulun varsinainen toiminta alkoi keväällä 2003 yh-
dellä ryhmällä, jossa oli yksitoista 4–7-vuotiasta lasta. Vuosien aikana ryh-
miä on ollut jopa 4. Nyt joidenkin vuosien tauon jälkeen koulu on aloittanut 
taas toiminnan yhden ryhmän voimin. Kettu-ryhmä koostuu kahdeksasta 
3–6-vuotiaasta lapsesta.

Utrechtin Suomi-koulu perustettiin vuonna 2009, ja siellä oli vielä vuonna 
2013 lähes 30 oppilasta, mutta koulu jäi tauolle vuonna 2014.

Slovenia

Pieni Ljubljanan Suomi-koulu perustettiin vuonna 2007; sen toiminnasta on 
tietoa muutaman vuoden ajalta. 

Pohjois-Amerikka 

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa useita uusia kaupunkeja liittyi Suomi-kouluverkostoon. San 
Diegon Suomi-koulu Kaliforniassa perustettiin vuonna 2000, ja nykyisin 
siellä on noin 30 oppilasta.

Vuonna 2002 perustettiin Sacramenton ja Minnesotan Suomi-koulut.  
Minnesotan koulun ryhmät ovat saaneet nimensä Muumi-hahmoilta: pienet 
ovat Pikku Myy -ryhmä, Hattivatit ovat 3–5-vuotiaita, ja muut ryhmät ovat 
Hemuleita, Nipsuja ja Muumeja. Möröt-ryhmään pääsevät aikuiset. Koulus-
sa on myös kirjasto.

Atlantassa  alkoi Suomi-koulu-toiminta vuonna 2004. Atlantan Suomi-
koulu sai alkunsa joukosta perheitä, jotka tapasivat vapaamuotoisesti leik-
kipuistoissa, jotta lapset tapaisivat toisia suomalaislapsia ja saisivat puhua 
äidinkieltään. Puistotapaamiset kehittyivät ideaksi perustaa koulu tukemaan 
lasten suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta. Virallisesti Atlantan Suomi-
koulu perustettiin maaliskuussa 2004. Elokuussa koulu aloitti toimintansa 
kirkon tiloissa, ja kouluun tuli 46 lasta ja 8 vapaaehtoista opettajaa.  Koulussa 
on ollut jopa 70 oppilasta ja 10 opettajaa, mutta nykyisin koulun oppilasmää-
rä on pienentynyt.
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Denverin Suomi-koulu perustettiin 2005, ja se jatkoi toimintaansa ainakin 
vuoteen 2012.     

Chicagon Suomi-koulu perustettiin vuonna 2006 palvelemaan Chicagon 
alueen suomenkielisiä ja kaksikielisiä perheitä. Sen tarkoituksena on ennen 
kaikkea ylläpitää ja kehittää suomen kielen taitoa. Olennaisena osana koulun 
toimintaa ovat myös suomalaisen kulttuurin ja perinteiden vaaliminen.

Koulun noin 30 oppilaan ikä on 0–15 vuotta. Pienimmät oppivat parhaiten 
laulun, leikin ja askartelun avulla. Kouluikäisten kanssa perinteisen lukemi-
sen ja kirjoittamisen lisäksi opetukseen kuuluvat erilaiset projektit, kuten kä-
sityöt, perinteisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen sekä suomalaiset 
pelit. Varsinaisen opetuksen lisäksi järjestetään mm. retkiä jääkiekkopeleihin, 
oopperaan, konsertteihin ja perinnejuhliin. Suomi-koulussa toimii myös kir-
jasto, jossa on saatavilla suomenkielisiä kirjoja, elokuvia ja aikakauslehtiä 
sekä lapsille että aikuisille. 

Etelä-Amerikka 

Argentiina

Etelä-Amerikan toinen Suomi-koulu perustettiin Argentiinan pääkaupun-
kiin Buenos Airesiin vuonna 2006. Suomi-koulutoimintaa siellä oli ollut jo 
1990-luvulla, mutta toiminta oli lakannut. Buenos Airesin Suomi-koulu 
kokoontuu nykyisin joka toinen lauantai pohjoismaisella kirkolla. Suomi-
koulun toiminnan pyrkimyksenä on lasten suomen kielen ja suomalaisen 
kulttuurin säilyttäminen ja tukeminen leikin keinoin. Oppilaita koulussa on 
parikymmentä. 

Aasia 

Israel

Israeliin perustettiin toinen koulu vuonna 2000 Tel Aviviin. Tel Avivin Suo-
mi-koulu toimi yhden opettajan voimin vielä vuonna 2013. 

Kiina

Vuonna 2001 perustettiin Kiinaan toinen Suomi-koulu, Shanghain Suomi-
koulu. Koulun tarinan voi lukea sivulta 261 alkaen. Hongkongin Suomi-
koulu perustettiin Hongkongin Suomalaisyhdistyksen alaisuuteen vuonna 
2007, ja nykyisin siellä toimii noin 25 oppilasta. Koulu järjestää suomenkie-
listä opetusta Hongkongissa asuville 4–15-vuotiaille lapsille ja nuorille, jot-

2000-luku



247

ka ovat suomalaisia tai joiden vanhemmista toinen on suomalainen. Suomi-
koulu tukee lapsen ja nuoren suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä 
antaa hyvän mahdollisuuden tavata muita saman ikäisiä lapsia ja nuoria 
Hongkongissa. Opetuksen lähtökohtana on aktivoida oppilaita puhumaan 
suomea sekä kehittää heidän kielellistä osaamistaan rikastuttamalla sanava-
rastoa, kielioppia ja oikeinkirjoitusta. Opetukseen sisältyy myös yleissivis-
tykseen liittyviä aineksia, kuten Suomen historiaa ja maantietoa. 

Afrikka 

Etelä-Afrikassa on ollut Suomi-koulutoimintaa Johannesburg-Pretorian 
Suomi-koulussa. 

Egypti

Uutena maana perustettiin Egyptiin vuonna 2004 Kairon Suomi-koulu. Suo-
malaiset Egyptissä -sivustolla kerrotaan koulun perustamisesta ja toimin-
nasta mm. näin: ”Suomi-koulun toiminta alkoi Kairossa lokakuussa 2004. 
Ensimmäisenä vuonna koulussa oli kuusi lasta ja opettajana toimi Ritva 
Raitiala-Ayoub. Hän piti koulua lauantaisin lastentarhassaan (English House 
Nursery) parin oppitunnin ajan. Koulupäivät sovittiin aina etukäteen ja päi-
vän ensimmäinen oppitunti oli yleensä uuden sanaston opiskelua, keskus-
telua, kertomusten lukemista, kieliopin kertaamista, vitsejä ja arvoituksia, 
erilaisia tehtäväharjoituksia, piirtämistä ja jonkin verran ainekirjoitusta. Toi-
nen tunti oli erilaisten oppimismielessä sopivien muistipelien ja sanapelien 
pelaamista ja askartelua. Talo tarjosi tuolloin ensimmäisenä vuonna lapsille 
mehut ja keksit ja se muodostui perinteeksi.

Ensimmäinen toimintavuosi huipentui Kalevala-juhlaan, joka järjestettiin 
silloisen suurlähettiläs Hannu Mäntyvaaran virka-asunnossa maaliskuun 
alussa 2005. Vieraita oli paikalla kolmisenkymmentä. Suomi-koulun lapset 
avasivat tilaisuuden laulamalla Kalevalaisen vieraan tervehdyksen. Esiintymis-
asuina lapsilla oli heidän itse koristamansa Suomi-koulun paidat sekä sini-
valkoiset Kalevala-aiheiset myssyt.

Suomi-koulun vetäjäksi ryhtyi syksyllä 2005 Maija Lamu, ammatiltaan 
Montessori-opettaja. Vuosina 2005–2008 Suomi-koulussa oli 6–9 oppilasta, 
iältään he olivat 3–13-vuotiaita. Koululaiset kokoontuivat kerran tai kaksi 
kuukaudessa. Opetussuunnitelmaan kuului paljon erilaisia leikkejä sekä lau-
luja ja askartelua. Pienemmät harjoittelivat aakkosten ohella myös luku- ja 
kirjoitustaitoja. Koulu pyrki joka vuosi tekemään myös yhden retken lasten 
ja heidän vanhempiensa valitsemaan kohteeseen.

Suomalaisten juhlien ja merkkipäivien viettäminen on suuri osa koulun 
kulttuurikasvatusta. Joulu- ja kevätjuhlan esitykset ovat vuoden kohokoh-
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tia. Silloin lapset pääsevät esiintymään yleisölle, pukeutumaan, tanssimaan, 
laulamaan ja tietysti maistamaan suomalaisia ruokia. Oppilaiden kanssa on 
parina pääsiäisenä käyty myös virpomassa. Se oli elämys kaikille lapsille ja 
useille heistä elämän ensimmäinen kerta kiertämässä talosta taloon virpoen 
trulliksi pukeutuneena.

Suomi-koululla on kirjasto, josta voi lainata Suomi-Seuran sekä oppilaiden 
lahjoittamia kirjoja.

Kevään 2009 ajan Suomi-koulu kokoontui kahden opettajan johdolla (Rit-
va Raitiala-Ayoub sekä suurlähetystön harjoittelija Sini Heikkilä) kahdessa 
eri ryhmässä, joista toisessa opiskelivat suomea osaavat lapset ja toisessa 
suomea vielä lähes täysin taitamattomat. Suomi-koulu kokoontui toimikau-
della 2011–2012 Susanna Salemin johdolla.”

Marokko 

Rabatin Suomi-koulu toimi syksystä 2006 kevääseen 2010. Koulun oppilaat 
tulivat lähinnä Rabatin alueelta. Osa oli suomalais-marokkolaisista perheistä, 
osa suomalais-amerikkalaisista ja osa ihan suomalaisten perheitten jälkikas-
vua. Taisi olla mukana jokin eksoottisempikin perhekombinaatio. Parhaim-
millaan mukana oli kerralla 17 lasta ja nuorta. Nuorimmat olivat 2–3-vuotiai-
ta, ja muutamat oppilaat opiskelivat ranskalaista ylioppilastutkintoa varten. 
Siihen saattoi ottaa suomen kielen yhdeksi oppiaineeksi.

Koulun perustaja ja opettaja kaikkina vuosina oli Marja-Terttu Lounavaa-
ra, jonka kanssa oli muutamana viimeisenä vuonna pienempien lasten opet-
tajana Ilona Miettinen-Mccullough. 

Koulu kokoontui Lounavaarojen kodissa osoitteessa 10, rue Jabel Bouibla-
ne, Agdal, Rabat. Talo oli valtavan iso, paljon huoneita kolmessa kerrokses-
sa, joten sinne mahtui hyvin pitämään tunteja. Yleensä tavattiin lauantaisin, 
mutta ei aivan säännöllisesti. Koulussa juhlittiin kaikki suomalaisen kalente-
rin juhlat, varsinkin joulujuhlat, joihin saapui runsain määrin suomalaispo-
rukkaa aina Tangerista Casablancaan. 

Samalla kun koulu syntyi, syntyi myös Marokon suomalaiset -seura. Seu-
ran jäsenet olivat usein mukana koulun tapahtumissa. Koulu sai kerran ope-
tusministeriöltä rahaa valkotaulun ostamiseen, mutta muuten se toimi opet-
tajan omalla rahoituksella. Koulun toiminta lakkasi, kun Lounavaaran perhe 
muutti pois Marokosta. 

Australia 

Brisbane

Brisbanen Suomi-koulu perustettiin vuonna 2006. Koulun toiminnasta ker-
rotaan sivulta 272.
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Ulmin suomalainen kielikoulu
Finnische Sprachschule Ulm

Ulm, Saksa

Perustuu Päivi Sachsin (vanhempainneuvoston sihteeri 2000–2003, puheenjohtaja 
2003–2011) tietoihin.

Suomi-koulu tarvitaan, jotta lapset 
rohkaistuvat käyttämään suomen kieltä

Ulmiin oli muuttanut koko joukko suomalaisia, pääasiassa nuoria perheitä 
vuonna 1998 perustetun Nokian tutkimus- ja tuotekehitysyksikön ansiosta. 
Lisäksi alueella asui joitakin saksalais-suomalaisia perheitä. Nuoret suoma-
laiset perheet tunsivat toisensa melko hyvin ja pitivät yhteyttä keskenään. 
Saksalais-suomalaisen seuran (DFG) Ulmin paikallisyhdistys tapasi kuu-
kausittain kantapöydässään ja järjesti juhannus- ja joulujuhlat, jotka olivat 
monelle suomalaisperheelle tervetullut tilaisuus viettää näitä perinnejuhlia 
kaukana kotimaasta.

Perustajat olivat näiden perheiden äitejä. He olivat kuulleet Suomi-kou-
luista, ja heräsi halu perustaa sellainen koulu myös Ulmiin. Sillä hetkellä 
Ulmissa oli ainakin 15 perhettä, jossa ainakin yksi vanhemmista oli suoma-
lainen. Kouluun ilmoittautui aluksi seitsemän 7–12-vuotiasta ja kaksitoista 
3–6-vuotiasta lasta.

Rengas-lehti kertoo perustamisvaiheen hankaluuksista vuonna 2000:

Ulmin suomalainen kielikoulu – totta vai tarua eli
Ohjeita matkalle epätoivon toiselle puolelle

EU:n myötä Suomi tuntuu laajenevan, suorastaan paisuvan ympäri maail-
maa, ja Ulmiinkin on syntynyt uusi elämää sykkivä suomalaisyhdyskun-
ta. Toki täällä jo vuosikymmeniä on asunut suomalaisia ja perinteitä on 
vaalittu kulttuuritapahtumien, juhannus- ja joulujuhlien sekä kantapöy-
dän muodossa. Nyt näiden “uusmuuttajien” ansiosta (suurin osa nuoria 
lapsiperheitä) ja alueen kaksikielisten perheiden onneksi ja iloksi havait-
tiin kuluneena kesänä ensi kertaa suomalaisen kielikoulun tarpeellisuus.

Alku aina hankalaa, sanoo suomalainen sananlasku. Ja mitä useam-
pi kokki, sitä sakeampi soppa sopii myös hyvin. Vaikka idealismi olikin 
aluksi korkealla, koko hanke meinasi loppua kuin kanan lento, siis ly-
hyeen. Ei löytynyt (kaikille) sopivaa viikonpäivää koulun toiminnalle, 
kouluikäisten ryhmän koko vaihteli pienestä olemattomaan, opettajista 
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oli pulaa eikä tilojakaan ollut löytynyt.
Suomalainen sisu nosti kuitenkin taas päätään. Aina löytyy joku, jolle 

mitkään esteet eivät ole liian korkeita ja jonka mielestä vaikeudet on tehty 
voitettaviksi. Koululle nimettiin toimeenpaneva vanhempainneuvosto ja 
jokaiselle jaettiin omat tehtävät – jotain olimme sentään oppineet ensim-
mäisestä yrityksestä. Koulua päätettiin pitää joka toinen perjantai-iltapäi-
vä klo 14.30-16.45 eli 3 opetustuntia. Opettajiksi lupautuivat pätevät ja 
innostuneet henkilöt. Koululle ei ole vielä löytynyt tiloja, mutta olemme 
toiveikkaita. Alustavat tiedot Ulmin suomalaisesta kielikoulusta lähetet-
tiin SKTK:lle. Toiminta on tarkoitus aloittaa perjantaina 14. tammikuuta 
2000. Tai ainakin näin oli.

Seisooko lopussa Kiitos – sitä emme vielä tiedä. Jatkamme taistelua las-
temme ja äidinkielemme puolesta.

Loppujen lopuksi kiitos toteutui

Ulmin suomalainen kielikoulu saatiin kuitenkin perustettua. Koulun tarkoi-
tus kirjattiin pöytäkirjaan perustamiskokouksessa 25.01.2000 seuraavasti: 
”Koulun tarkoitus. Oltiin yksimielisiä siitä, että koulun tulee ensisijaisesti 
innostaa lapsia puhumaan ja oppimaan suomen kieltä. Pienten ryhmä: Kou-
lun tarkoitus on kasvattaa lapsia käymään säännöllisesti koulussa ja innostaa 
heitä erityisesti puhumaan suomea yhteisten leikkien avulla. Koululaisten 
ryhmä: Koulun tarkoitus on motivoida ja rohkaista lapsia käyttämään suo-
men kieltä suullisesti ja kirjallisesti; opetuksen tulee ensisijaisesti olla moti-
voivaa.” 

Yhteistyötä tehtiin Suomalaisen Kirkollisen Työn Keskuksen sekä Karlsru-
hen ja Stuttgartin Suomi-koulujen kanssa. SKTK antoi paljon tärkeää tietoa 
ja tukea organisatorisissa asioissa, toiset kielikoulut taas käytännön asioissa 
erityisesti opettajia tukemalla. Suomen valtionavustus oli ehdoton edellytys 
koulujen toiminnalle. Perustamisvaiheessa oli todella vaikeaa arvioida kou-
lun menoja, ja pienellä budjetilla aloitettiin.

Koulun perustajia olivat Liisa Länsipuro (puheenjohtaja), Päivi Sachs (sih-
teeri), Sanna Kokkonen (rahastonhoitaja), Katariina Durczok (varsinainen 
jäsen), Tarja Schmidt ja Paula Viitaniemi (varajäsenet). Opettajina toimivat 
Liisa Kyyrönen-Vähätiitto ja Tarja Schmidt (koululaiset) ja Jenni Nummi (alle 
kouluikäiset). Koulun toimintatilat olivat Spitalhofschulessa. Oppimateriaa-
lit olivat Suomesta saatuja materiaaleja tai opettajat valmistivat niitä itse.

Suurin osa lapsista oli täysin suomalaisista perheistä. Koululaisryhmässä 
oli ainakin neljä kaksikielistä lasta, joiden suullinen kielitaito oli melko hyvä, 
kirjallinen ei niinkään. 
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Monipuolisia teemoja ja toimintamuotoja

Toiminta järjestettiin usein eri teemojen mukaan. Pienten ryhmässä teemoja 
olivat esimerkiksi dinosaurukset (keskustelua dinosauruksista, vesiväritöi-
tä dinosauruksista, palloleikkejä), musiikki (keskustelua eri musiikkilajeis-
ta, vesiväritöitä eri musiikin tahdissa – Sibelius, muumi ja valssimusiikki, 
evästauko, laululeikkejä, tanssimista ja laulamista), pääsiäinen (keskustelua 
pääsiäisestä, pääsiäiskoristeiden askartelua, esimerkiksi tipujen tekemistä 
massapalloista ja höyhenistä, rairuohon istutusta).

Koulun toimintakertomus 2003 kuvaa keskiryhmän ja isojen ryhmän toi-
mintaa: ”Koska oppilaillani on hyvin erilainen työskentelynopeus, olen ja-
kanut ryhmän kahteen osaan: joka toinen viikko heillä on yhteinen tunti ja 
joka toinen viikko opetusta pienryhmässä. Kielitaito on kaikilla melko hyvä. 
Oppikirjana Iloinen äidinkieli 3 sekä Selkouutiset ja runsaasti omatekoista ope-
tusmateriaalia. Puhuimme J. L. Runebergistä sekä luimme hänen runonsa 
Saarijärven Paavo ja opettelimme Maamme-laulun; seurasimme eduskunta-
vaaleja; askartelimme pääsiäiskortteja; tutustuimme Suomen historian pe-
rusrakenteeseen; laadimme Suomi-pelin sekä Helsinki-pelin; leivoimme kar-
jalanpiirakoita; tutustuimme A. Gallen-Kallelan teokseen Lemminkäisen äiti 
sekä siihen liittyvään tarinaan; esittelimme joulujuhlassa suomalaisia runoja 
ja lauluja; yms. Aloitin syksyllä Suomen lasten Kalevalan lukemista. Jokaisen 
tunnin päätteeksi pelasimme hirsipuu-peliä.”

Alussa koulu toimi paikallisen peruskoulun maksuttomissa tiloissa, myö-
hemmin löytyivät sopivammat ja viihtyisämmät tilat sopuhintaan. Koulun 
perustaminen ja sen myös koulun ulkopuoliset aktiviteetit (kesäjuhlat, ret-
ket) lähensivät suomalaisyhteisöä ja saivat aikaan hyvän tukiverkoston.

Yhteinen joulujuhla DFG Ulmin paikallisosaston kanssa on järjestetty vuo-
desta 2001. Lapset ovat järjestäneet ohjelmaa ja piristäneet yhteistä juhlaa, 
perheet ovat huolehtineet yhdessä tarjoilusta. Suomeen päin on tehty yhteis-
työtä Suomi-Seuran kanssa, josta on saatu kirjalahjoituksia, ja osallistuttu 
Opetushallituksen opettajien koulutuspäiville.

Väkeä tulee ja menee, pysyvyyttä jonkin verran

Koulun toiminta on aloitusvaiheen jälkeen jatkunut keskeytyksittä, mutta 
toimintaan on kuitenkin vaikuttanut voimakkaasti suomalaisten perheiden 
liikkuvuus. Ajoittain perheet asuivat tällä alueella vain 1–2 vuotta. Lapsia 
tuli ja meni. Hiljaisempina aikoina koulussa olivat vain alueella pysyvästi 
asuvien kaksikielisten perheiden lapset. Tuolloin toimi vain yksi koululais-
ryhmä, jossa oli 6 oppilasta, lyhyen aikaa vähemmänkin. Pääasiassa perheillä 
on alle kouluikäisiä lapsia. 

Opettajissakin on ollut paljon vaihtuvuutta, mihin vaikuttavat osittain 
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lyhyet määräaikaiset (1–2 vuotta) työsopimukset, paluumuutto Suomeen 
lasten koulun tai toisen vanhemman työn vuoksi. Koko ajan on ollut paljon 
muuttoliikettä. Kun Nokian Ulmin toimipiste vuonna 2012 suljettiin, suu-
rin osa näistä perheistä muutti pois. Muuttoliike tullee kuitenkin jatkumaan, 
ehkä lisääntymäänkin, ja suomen kielen vaaliminen tulee olemaan tärkeä 
tehtävä perheille. Alueen hyvä työtilanne tuo tällä hetkellä lisää suomalaisia 
perheitä. Opettajien vaihtuvuus on aina ollut valitettava haaste, mutta aina 
ongelmat ovat ratkenneet. Ulmin Suomi-koulussa on tärkeää ollut innostus 
Suomen kielen ja kulttuurin säilyttämisestä ulkomailla asuttaessa sekä hyvä 
yhteistyö perheiden kanssa. 

Perustamisvaiheessa toivottiin, että koulun toiminta jatkuisi kaikissa olo-
suhteissa ja tarjoaisi kaikille alueen suomalaisille ja kaksikielisille lapsille ja 
nuorille paikan, jossa he voivat oppia ja käyttää omaa/toista äidinkieltään; 
uusille, joilla ei kommunikaatio saksan kielellä vielä suju, ”keitaan” ja pai-
kan, jonne tullaan mielellään. Vähemmän oppilaitos, enemmänkin OMA 
paikka, jonne jaksetaan tulla koulupäivänkin jälkeen. ”Minun aikanani”, sa-
noo Päivi Sachs, ”tärkein ajatus oli suomen kielen, Suomi-tietouden ja perin-
teiden välittäminen ja säilyttäminen miellyttävässä, mukaansatempaavassa 
ilmapiirissä. Koululaisryhmässä toki tehtiin ’töitä’ mutta painopiste oli silti 
rento ja hauska yhteisö.”
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Budapestin Suomi-koulu

Budapest, Unkari

Perustuu Johanna Nurmikarin (koulutoimikunnan puheenjohtaja 2011–), Outi 
Karanko-Papin (perustajajäsen, Unkarin suomalaiset -yhdistyksen puheenjohtaja 
1999–2002, opettaja 2000–2002) ja Päivi Ala-Mutkan (perustajajäsen ja koulu-
toimikunnan jäsen, opettaja 1999–2006) tietoihin sekä koulun asiakirjoihin. 

Suomalaisten yhdistys ja Suomi-koulu perustetaan yhdessä

Päivi Ala-Mutka kertoo Unkarin suomalaiset -yhdistyksen ja Budapes-
tin Suomi-koulun perustamisvaiheista: “Olin asunut Unkarissa vuodesta 
1993, unkarilaisten keskuudessa. Minulla ei ollut mitään kontakteja Un-
karissa asuviin suomalaisiin. Pääsiäisenä 1999 mennessäni ensi kertaa 
suomenkieliseen jumalanpalvelukseen Kelenföldin evankeliseen kirkkoon 
tapasin muita suomalaisia ja tutustuin Outi Karankoon. Häneltä sain kuulla, 
että ajatus Suomi-koulusta oli ollut jo pitkään ilmassa, mutta ei ollut saanut 
tuulta siipiensä alle. 

Ajatus ei jättänyt minua rauhaan, vaan ryhdyin ottamaan asioista sel-
vää. Laadin kaikille Unkarissa asuville suomalaisille kirjelmän, jonka sain 
matkaan Suomen suurlähetystön kautta. Kirjelmässä kyselin kiinnostusta 
Unkarin suomalaiset -yhdistykseen ja sen suojissa toimivaan Budapestin 
Suomi-kouluun. Vastaukset olivat suurimmaksi osaksi myönteisiä ja johtivat 
Unkarin suomalaiset -yhdistyksen perustamiseen. Syksyn aikana otin selvää 
muista pitempään toimineista Suomi-kouluista. Wienin Suomi-koulusta saa-
tiin toimintamalli, jota muokattiin Budapestiin sopivaksi. Käväistiin poru-
kalla tutustumassa Wienin Suomi-kouluun joulumyyjäisten aikaan. Suomen 
opetusministeriölle tehtiin hakemukset toimintasuunnitelmineen. Deak térin 
evankelisesta lukiosta saatiin tilat ilmaiseksi.”

Unkarin suomalaiset -yhdistys perustettiin suurlähetystön kirjastossa 
8.12.1999 Budapestin Suomi-koulun taustavoimaksi. Siltä saatiin tärkeää 
käytännön apua. 

Suuri osa oppilaista oli alkuvaiheessa Nokian työntekijöiden lapsia. Jouk-
koon mahtui myös muiden yritysten työntekijöiden lapsia sekä jokunen lapsi 
kaksikulttuurisista suomalais-unkarilaisista perheistä. 

Outi Karanko-Pap oli Suomen kielen ja kulttuurin yliopistolehtori Debre-
cenin yliopistossa ja Budapestin yliopistossa, Unkarin suomalaiset -yhdistyk-
sen perustajajäsen ja puheenjohtaja, Suomi-koulun perustajajäsen ja opettaja. 
Hän julkaisi mm. unkarinkielisen suomen kieliopin. Tyttäristä toinen, Anna 
Inkeri Pap, oli Suomi-koulun opettajana. Outi Karanko-Pap kuvaa alkuvai-
hetta: ”Suomalainen yhteisö oli kovin hajallaan, kaikilla oli oma elämänsä. 
Suomalaisia asui myös muualla Unkarissa, ei vain Budapestissa. Unkarilais-
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suomalaisia avioliittoja oli solmittu jo aikaisempinakin aikoina. Suurin suo-
malaisjoukko oli kuitenkin työn takia tulleita työkomennuslaisia. Suomalai-
set tapasivat lähinnä lähetystön tilaisuuksissa. Suomi-koulua käyvien lasten 
äidit tutustuivat lähemmin toisiinsa viikoittaisilla naistenkahveilla, joita he 
vuorollaan järjestivät. Naistenkahvit ja Suomi-koulu toivat kaivattua yhtei-
söllisyyttä.

Oppilaiden vanhemmat olivat jo jonkin aikaa kertoneet tarpeestaan Suo-
mi-koulun opetukseen. Tieto Suomi-kouluista oli tullut Unkariin muissa 
maissa olleiden vanhempien mukana. Päivin ja Outin keskusteluista lähti 
idea perustamisesta. Budapestin Suomi-koulu syntyi helposti ja nopeasti.”

Koulu perustettiin vuonna 2000, ja koulutoimikuntaan valittiin Päivi Ala-
Mutka (puheenjohtaja), Tiina Rajala (varapuheenjohtaja), Reeta Laine-Mako-
vecz (sihteeri) ja Sari Dakovic, Outi Hassi, Kaisa Malinen-Simon sekä Lea ja 
Marko Yli-Pietilä.

Yhteistyötä tehtiin Deák-aukion luterilaisen lukion (opetustilat), Unkarin 
luterilaisen kirkon, Unkarin suurlähetystön ja Suomessa Opetushallituksen 
kanssa. Unkarin suomalaiset -yhdistys oli koulun toimintaa järjestävänä 
organisaationa, suurlähetystö antoi tiloja kokouksille ja myöhemmin myös 
opetukseen. Unkarin pienen luterilaisen kirkon tuki koettiin alkuvaiheessa 
hyvin tärkeäksi. 

Opetus vauhtiin

Ensimmäinen opetuskerta oli 4.3.2000. Kouluun tuli yli 20 oppilasta, joista 
peräti 14 aloitti leikkikoulussa. Toisessa ryhmässä opiskelivat ala- ja yläkou-
lulaiset. Opettajia oli niin ikään kaksi: Päivi Ala-Mutka leikkikoulussa, jos-
sa hänellä oli avustajana Anna Inkeri Pap. Outi Karanko-Pap opetti ala- ja 
yläkoululaisia. Alussa koulu toimi lauantaisin. Suurella osalla oppilaista oli 
hyvä suomen kielen taito; mukana oli myös jokunen kaksikielinen lapsi. 

Ensin koulu toimi Budapestin keskustassa sijaitsevan luterilaisen luki-
on tiloissa, mutta koska suurin osa oppilaista oli amerikkalaisesta koulusta 
(AISB), tunnit siirrettiin parin toimintavuoden jälkeen heidän kahteen toi-
mipaikkaansa pidettäväksi varsinaisten koulutuntien jälkeen. Vuonna 2009 
amerikkalainen koulu siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin ulkopuolelle. 
Samaan aikaan oppilaskanta muuttui, ja yhä useammat oppilaat kävivät var-
sinaisen koulunsa muualla kuin amerikkalaisessa koulussa. Suurlähetystö 
antoi silloin koululle tilat, jossa tunnit on pidetty siitä asti.

Amerikkalaisessa koulussa toimi kolme ryhmää: kaksi alakoulussa, yksi 
yläkoulussa. Oppilaat oli jaettu ryhmiin iän perusteella: leikki- (3–5-vuoti-
aat), esikoulu- tai alkuopetusryhmä (6–8-vuotiaat) sekä (perus)kouluryhmä 
(8–12-vuotiaat). Opettajia olivat Päivi Ala-Mutka sekä mm. Miia Saarinen, 
Arja Paakkunainen ja Anna Inkeri Pap. Päivi Ala-Mutka kertoi opettaneen-
sa välillä kolmea ryhmää, leikkikoulua ja kahta alakouluryhmää (lukijat ja 
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lukemaan opettelevat) ja käyneensä viikoittain kolmena iltapäivänä Amerik-
kalaisella koululla. Yläkoulu oli vielä erikseen. 24. kaupunginosasta yleisillä 
kulkuneuvoilla työmatkaan meni yhteen suuntaan kahdesta kahteen ja puo-
leen tuntiin. 

Koulun perustaminen tapahtui vapaaehtoisvoimin ja nollabudjetilla, kun-
nes koulu varsinaisesti alkoi, jolloin saatiin oppilaiden perheiltä perittäviä 
lukukausimaksuja ja valtionavustusta sekä Suomi-Seurasta kirjalahjoituksia. 
Resurssit olivat vähäiset. Päivi Ala-Mutka kertoo: ”Saimme myös vuosittain 
jonkin verran suomenkielisiä kirjoja, jotka sai käydä valitsemassa WSOY:n 
oppimateriaalikeskuksessa olevista kirjoista. Niitä sitten kukin vuorollaan 
kuljetti Budapestiin käydessään Suomessa. Vanhemmat osallistuivat lasten-
sa oppikirjakustannuksiin, koulutarvikkeisiin ja kevätretkien kustannuksiin. 
Opettajat pistivät omia varojaan likoon. Itse otin aina Suomesta yhtä sun 
toista koulua varten sekä omilla että opetusministeriön myöntämillä rahoil-
la, useimmiten koulun erityispalvelusta Helsingistä. Jonkin verran oli myös 
varainkeruuta: myyjäisiä ja arpajaisia. Ilman vapaaehtoistyötä ja jokaisen pa-
nosta Suomi-koulun toiminta ei olisi ollut mahdollista. Rahaa ei ollut paljon, 
tehtiin sitä, mihin resurssien puitteissa pystyttiin. Jokainen pyrki tekemään 
parhaansa.” 

Suhtautuminen kaksikielisyyteen oli erittäin myönteistä. Vanhemmat ym-
märsivät, että lapsille puhutaan omaa kieltä. Päivi-Ala-Mutkalla oli esimer-
kiksi oppilaana kaksi lasta, jotka puhuivat neljää kieltä. Äiti oli suomalainen, 
isä kroatialainen, ympäristön kieli oli unkari ja koulun opetuskieli englanti. 
“Hyvin pojat vaihtoivat kieltä kulloisenkin tilanteen mukaan”, hän sanoo. 
“Useat vanhemmat alkoivat käyttää englanninkielisiä ilmauksia suomen 
kielen sisällä. Pidin useampia palopuheita juhlissa suomen kielen ja oman 
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murteen puolesta. Vähitellen oppi meni perille ja lapsille pyrittiin puhumaan 
hyvää suomen kieltä.” 

Vanhemmat hankkivat oppikirjat ja koulutarvikkeet, oppimateriaalit val-
mistettiin pääasiassa itse. Päivi Ala-Mutka kertoo: “Käytin opetuksessa kahta 
sinikantista vihkoa, johon tein käsin jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti tehtä-
vät tunneilla käsitellyistä aiheista. Vihkot vaihdettiin viikoittain. Minusta oli 
ilo tehdä materiaaleja, käytin paljon kierrätysmateriaalia. Tein myös lapsille 
pieniä yllätyksiä, milloin sorminukkeja kakkupapereista, perhosia aikakaus-
lehdistä, lankatonttuja, paperikukkasia...lukutoukkia.” 

Ilman taustatukea Suomi-koulun toiminta ei olisi ollut mahdollista. Sekä 
vanhemmat että muut suomalaiset ovat olleet aktiivisesti toiminnassa mu-
kana. Suomi-koulun juhlat ovat olleet yleisömenestyksiä ja yhdistäneet sekä 
suomalaisia että unkarilaisia; retket ovat lukuvuoden kohokohtia.  Suurlähe-
tystö ja suurlähettiläät ovat olleet tärkeä tukijoukko.

Muutoksia oppilasmäärissä ja oppilaiden kielitaustoissa

Alkuvaiheessa suurimmalla osalla lapsista molemmat vanhemmat olivat 
suomalaisia, mutta melko äkkiä vuosina 2009–2011 suhde kääntyi toisinpäin, 
ja vuonna 2012 ei ollut enää yhtään lasta, jonka molemmat vanhemmat oli-
sivat olleet suomalaisia (myöhemmin kuitenkin jokunen). Näin ollen ope-
tuksen painopiste muuttui. Aluksi seurattiin tarkemmin Suomen koulujen 
opetussuunnitelmaa, keskityttiin kieleen ja kielioppiin sekä käytettiin suo-
malaisia oppikirjoja, mutta nyt opetus keskittyi enemmänkin kulttuuriin 
tutustumiseen sekä suomen kielellä toimeen tulemiseen, ymmärtämiseen ja 
tuottamiseen suullisesti ja kirjallisesti. 

Vuosina 2011–2013 oli selvä lapsikato, koska Suomesta lähetetyt työnteki-
jät palasivat suurin joukoin takaisin kotiin, mutta sen jälkeen vahvistui suo-
malais-unkarilaisten perheiden lapsien määrä. Vuodesta 2015 oppilasmäärä 
nousi jälleen, koska koulun toimintaan saatiin mukaan unkarilaisia paluu-
muuttajalapsia, joiden suomen kielen taito oli erinomainen ja tervetullut lisä 
opetukseen, vaikka he eivät oppilaina olekaan valtionavustuksen piirissä. 
”He antavat elävän esimerkin suomen kielen käyttömahdollisuuksista kaksi-
kulttuurisille lapsillemme”, sanoo Johanna Nurmikari. 

Teini-ikäisiä ei ryhmissä ole ollut oikeastaan koskaan. Päiväkoulun vaati-
vuus ja (lähestyvä) teini-ikä verottaa halukkuutta osallistua Suomi-kouluun. 
Kouluun yritettiin perustaa teiniryhmää vuonna 2015–2016, mutta vaikka 
halukkaita olisikin ollut (toivetta enemmän kuitenkin vanhempien taholta), 
todellisia osallistujia oli liian vähän. Nuorisoklubi kokoontui joitakin kertoja. 
Koululla on kuitenkin mahdollisuus valmistaa nuoria suomen kielen taso-
kokeisiin, suomalaisiin ja unkarilaisiin. Anna Inkeri Pap on tehnyt sitä jo vuosia 
yksityisesti, ja Suomi-koulun kautta voi ainakin informoida mahdollisuudesta. 
Nuoret ovat tähän asti olleet yksittäisiä, mutta jos heitä olisi useampia, koulu voisi 
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hyvinkin perustaa heille oman Suomi-kouluryhmän. Unkarissa on esimerkiksi 
mahdollisuus suorittaa suomen kieli osana ylioppilastutkintoa.

Opettajat ovat olleet toiminnan kantavia voimia. Mukana on ollut sekä 
opettajia, jotka ovat antaumuksellisesti toimineet Suomi-koulun hyväksi pit-
kään, että lyhytaikaisia opettajia, jotka ovat opettaneet lukukauden tai pari. 
Pitkäaikaisten opettajien poislähtemisen ovat aiheuttaneet lähinnä maasta 
lähtö tai oman elämäntilanteen muuttuminen (esim. omien lasten kasvami-
nen ulos Suomi-koulusta). 

Lyhytaikaiset opettajat ovat usein olleet mukana puolisonsa työkomen-
nuksella tai itse opiskelemassa. Opettajina on ollut myös useita miehiä. 
“Minä olin kuusi vuotta yhtäjaksoisesti opettajana”, Päivi Ala-Mutka kertoo, 
“Outi Karanko oli Deak térin ajan; Outin tilalle tuli Miia Saarinen ala-asteelle, 
sitten minä Anna Inkeri Papin ottaessa leikkikoulun vastuulleen. Merja Salo-
maa yläasteen opettajana oli myös pitkään.”

Koulutoimikunnan jäseninä ovat olleet opettajat, muutamat vanhemmat 
ja yhdistyksen rahastonhoitaja. Koulutoimikunnan puheenjohtajat ovat suu-
rimmaksi osaksi olleet pitkäaikaisia, ja heidän vaihtuvuuteensa ovat vaikut-
taneet samat syyt kuin pitkäaikaisten opettajienkin. Vanhempien osallisuus 
on sen sijaan ollut vaihtuvampaa.

Opetuksen ja oppimisen iloa

Opetuksessa on aina ollut esillä paljon vuodenaikoihin ja juhlapäiviin liit-
tyviä asioita sekä perinteisiä ja uusia suomalaisia lauluja, loruja ja satuja. 
Oppilaat ovat valmistaneet esityksiä koulun juhliin, kuten itsenäisyyspäivä-, 
joulu-, äitienpäivä- ja kevätjuhliin ja myös muihin tilaisuuksiin. Koulun suo-
menkielinen kirjasto on ollut ahkerassa käytössä.  Koulun oma lehti Kukkuu 
on ilmestynyt useana vuonna. 

Liikunta ja retket ovat kuuluneet kiinteästi toimintaan. Koulussa on järjes-
tetty esimerkiksi luistelupäiviä, osallistuttu perinteiselle suomalaisten vap-
pupiknikille Margit-saarella, retkeilty Gellért-kukkulan puistossa, kierretty 
Kaupunki ja liikenne -teemavuonna Budapestin kaupunkia bussilla.  Vuoden 
2105 kevät päättyi aina niin ihanalle Akác-tanyalle, jossa retken osallistu-
jat suunnistivat alkukesän vihreän luonnon keskellä, söivät hernekeittoa ja 
muurinpohjalettuja, leikkivät, ratsastivat, saunoivat ja rentoutuivat.

Poppananäyttely

Taide ja kulttuuri näkyvät opetuksessa. Esimerkiksi syksyllä 2013 teemana 
oli Maailma ja sen kulttuurit. Keväällä 2016 teemana oli taide varsin laajasti. 
Koulu edusti Suomea Deák 17 -galleriassa, jossa koulun aiheena oli Kalevala. 
Oppilaat esittelivät Suomen kulttuuria paikallisille perheille – Kalevalaa pan-
tomiimina, leikkejä ja lauluja, Suomi-tietoutta, kanteleensoittoa ja -opetusta, 
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Kalevalaan ja Suomeen liittyvää askartelua, lukunurkan, suomalaisia ruokia. 
Koulussa tutustuttiin muutenkin suomalaiseen taiteeseen, esimerkiksi Sim-
bergin Halla inspiroi keksimään omia hallakuvia ja Gallen-Kallelan Poika ja 
varis -teokseen tehtiin kertomus. Kollektiivista taidetta edusti ”unelma-ajo-
neuvo”, johon jokainen sai keksiä ja piirtää yksityiskohtia.  Musisoitiin ryt-
misoittimilla, harjoiteltiin kapellimestarina oloa. Isompien lasten konsertissa 
leikkiryhmäläiset kuuntelivat keskittyneesti ja saivat lopuksi mennä tutus-
tumaan soittimiin. Lisäksi saduteltiin ja tehtiin draamaa. Teatteriin taiteena 
tutustuttiin myös draaman kautta pelaten yhteistoiminnallista peliä Synkeän 
louhoksen seikkailu. Peli auttoi oppilaita miettimään omaa itseä, kaveruutta 
sekä yhteistyötä arjessa muiden kanssa. Alakouluryhmässä keskityttiin myös 
muihin taidemuotoihin, kuten arkkitehtuuriin, designiin, kuvaan ja kirjoitta-
miseen taidemuotoina. Taideprojekteina toteutettiin erilaisia aiheita, joiden 
myötä esimerkiksi syntyi valokuvia arjen taiteesta. Kevään aikana syntyi 
myös useita erilaisia piirrettyjä kuvia sekä näytelmien käsikirjoituksia. 

Suomesta on käynyt vieraita usein, esimerkiksi kansanmusiikkitaiteilija 
Sari Kaasinen sekä kirjailija Timo Parvela; taideohjaaja Titta Eräniitty teke-
mässä lasten ja aikuisten kanssa poppanoita. Myös matikanopettajia on käy-
nyt Suomesta; he vetivät koko porukalle varsin vauhdikkaan opetuskerran, 
jossa leikkien avulla opittiin matematiikan perusteita varsin eri lailla kuin 
vanhemmat aikanaan oppivat.

Vuosittain opetukselle on valittu yhteisiä tai ryhmäkohtaisia teemoja, esi-
merkiksi Suomen luonto ja vesi; pienimpien lasten ryhmillä Aika ja ihminen. 
Tove Janssonin elämäntyö -teemassa pienemmät pitäytyivät enimmäkseen 
Muumien maailmassa, mutta isommat tutustuivat Janssoniin monipuolisem-
minkin. Yksi kohokohdista oli Muumibuumi-päivä. 

Yhteistyötä jonkin verran
 

Koulu on osallistunut jokusen kerran Wienin Suomi-koulun adventtimyy-
jäisiin sekä Saksassa järjestettyyn opettajien koulutukseen. ”Juuri nyt tuntuu 
siltä, että olemme (fyysisesti) aika kaukana muista Suomi-kouluista”, sanoo 
Johanna Nurmikari.

Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin ja muille Suomessa järjeste-
tyille kursseille on osallistuttu satunnaisesti. Esimerkiksi Päivi Ala-Mutka 
osallistui Suomi-kouluille suunnatulle Opekon kurssille 2005–2006, jossa 
työstettiin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen Suomi-kouluille epäviral-
liset opetussuunnitelman perusteet.  

Unkarin suomalaiset -yhdistys on Suomi-koulua ylläpitävä järjestö. ”Kou-
lulla on aina ollut hyvät suhteet suurlähetystöön, ja jo vuosien ajan tunnit 
on voitu pitää lähetystön kirjastotilassa”, Johanna Nurmikari kertoo. ”Koulu 
on myös virallisesti Team Finlandin osa. Koulu on ollut aktiivisesti mukana 
Kauppakamarin järjestämällä Wappu-piknikillä myymässä munkkeja, tippa-
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leipiä ja simaa. Viime vuosina koulu on useamman kerran valinnut kevätret-
kikohteensa suomalaisten yrittäjien tiloille. Aikaisempina vuosina on saatu 
esimerkiksi arpajaisvoittolahjoituksia paikallisilta yrityksiltä. Suomi-Seural-
la ja Suomi-koulujen tuki ry:llä – valtionavustus, lahjakirjat, opettajien kou-
lutuspäivät, materiaalit ja muut tuki – on ollut suuri merkitys, kiitos! Muita 
kontakteja ei juuri ole tällä hetkellä.”

Koulun merkitys suomalaisyhteisölle

Suomi-koululle on aina ollut tarvetta. Toimintaa ylläpitävät motivaatio ja riit-
tävät resurssit. Johanna Nurmikari kuvaa: ”Suomi-koulu on hyvä sellaisena 
kuin se on, ei yritetä liikaa, vaan keskitytään olennaiseen. Lapset hyväksy-
tään omina persooninaan, heitä ei pakoteta oppimaan, vaan altistetaan hei-
dät kielen ja kulttuurin oppimiselle mukavan yhdessäolon avulla.” Ilmapiiri 
riippuu hyvin paljon mukana olevista ihmisistä, toimijoista, niin opettajista 
kuin muistakin aktiiveista.

”Koulu oli erittäin merkityksellinen suomalaisyhteisölle”, sanoo Päivi Ala-
Mutka. “Opettajan puoleen käännyttiin asiassa kuin asiassa. Joskus tuntui 
siltä, kuin olisi ollut kokopäivätyössä ratkomassa vanhempien ongelmia ja 
tyynnyttelemässä heitä heidän ollessaan huolestuneita lastensa koulunkäyn-
nistä ja oppimisesta. Koulu myös yhdisti suomalaisia perheitä. Lasten ollessa 
koulussa monet vanhemmat seurustelivat keskenään, purkivat ilojaan ja su-
rujaan toinen toisilleen tai hoitivat käytännön asioita yhdessä. 

Uskon, että koululla oli kaikinpuolinen sekä kielellinen että kulttuurilli-
nen merkitys suomalaisille. Minusta ja varmasti monesta muustakin parasta 
antia ja parhaiten mieliin jääneitä olivat yhteiset juhlat ja retket. Minulle tär-
keitä asioita ovat olleet muun muassa Unkarin ja Suomen kielisukulaisuus ja 
rakkaus suomen kieleen. Itse löysin suomen kielen rikkauden ja suomalai-
suuden Unkarissa asuessani.” 

Koulun nykytila ja tulevaisuus

Päivi Ala-Mutka arvioi nykyisestä asuinpaikastaan Suomesta käsin: ”Uskon, 
että ilmapiiri on muuttunut huomattavasti, toimiihan koulu nykyisin uusissa 
tiloissa Suomi-talolla suurlähetystön yhteydessä. Ehkä toiminta on avoimem-
paa ja ulospäin näkyvämpää kuin minun aikoinani. Tietokoneitten myötä ope-
tus on tullut monimuotoisemmaksi. Kansainvälistyminen vaikuttaa varmasti 
Suomi-koulun toimintaan samalla tavalla kuin se vaikuttaa Suomessakin.

Kuuteen vuoteen mahtuu monenmoista. Asuin Unkarissa 13 vuotta. Un-
kari on minulle kauniitten kipeitten muistojen maa. Suomi-koulu kuuluu 
niihin kaikista kauneimpiin muistoihin. Varsinkin lapset, jotka eivät muu-
ten olleet paljonkaan tekemisissä suomalaisten kanssa, rakastivat Suomi-
koulua. Parasta kiitosta, mitä olen saanut: Suomi-koulu voittaa karkkipäi-
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vän! Suomi-koulu maistuu yhtä hyvältä kuin hunajassa pyöritellyt mantelit! 
Suomi-koulu on viikon kohokohta! Tuohon aikaan lapset sanoivat usein 
tulevansa Päivin kouluun. Unkarin suomalaiset -yhdistykseltä saamassani 
työtodistuksessa lukee: ’Olet ollut luova ja innostava opettaja, johon lapset 
ovat kiintyneet erityisen voimakkaasti. Sinulla on suurenmoinen kyky ym-
märtää lasten persoonaa ja motivoida erilaisia yksilöitä oppimaan. Olet ollut 
enemmän kuin opettaja: koko koulun alullepanija, kehittäjä ja sielu.’ Parhaa-
ni tein, niin kuin me kaikki. Kukaan ei voi vaatia minulta eikä keneltäkään 
sen enempää.” 

Johanna Nurmikari vastaa paikan päältä Budapestista: ”Koulu on ilahdut-
tavan aktiivinen ja hyväntuulinen, hyvin toimiva yhteisö. Hienoa on se, että 
toimintaa on ollut keskeytyksettä jo 16 vuotta, eli tälle on tosiaankin tarvetta! 

Maailma on juuri nyt aika rajussa muutoksessa, joten en lähtisi arvaile-
maan mitä tulee tapahtumaan. Unkarin tämänhetkinen poliittinen ja talou-
dellinen tilanne on aika haastava.

Positiivisimpia asioita koulussa ovat hyvä ilmapiiri, vähäiset poissaolot; 
lapset ja vanhemmat jatkavat uskollisesti, koulutoimikunta on aktiivinen, 
opettajat hyviä ja resurssit riittäviä. Erityisesti olemme kiitollisia suurlähetys-
tölle koulupaikan tarjoamisesta. Suurimpana haasteena on jatkuvasti toimin-
nan laajuuden arvaamattomuus. Kesällä ei vielä tiedä paljonko uusia lapsia 
tulee, joten ryhmäjaot ja opettajien tilanne jäävät melko viime tinkaan.”
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Shanghain Suomi-koulu

Shanghai, Kiina

Perustuu Annukka Sarikan (rahastonhoitaja 2002–2005, puheenjohtaja 2015–) tie-
toihin.  

Suomalaiset yritykset lähtevät Kiinaan, 
ja suomalaisyhteisöt kasvavat

1990-luvun lopussa suomalaisyrityksiä alkoi virrata Kiinaan, ja Kiinan kau-
punkien suomalaisyhteisöt alkoivat kasvaa. Tuohon aikaan Kiina oli vielä 
aika sulkeutunut ulkomaalaisilta, joten länsimaalaisilla oli nykyistä isompi 
tarve pitää yhteyttä keskenään. Tähän oma yhdistys tarjosi oivat puitteet. 
Suomalaisyhteisö koostui lähinnä lapsiperheistä ja yksittäisistä ilman perhet-
tä asuvista suomalaisista. Joitakin suomalais-kiinalaisia perheitä oli myös jo 
mukana. Yhteisö piti tiiviisti yhtä, koska ympäröivään kiinalaiseen yhteis-
kuntaan oli erityisen vaikea integroitua.

Idea Suomi-koulun perustamisesta on peräisin Shanghain Suomalaiset 
ry:n perustajilta, joita olivat Sari Hyytiäinen, Aino-Riitta Kaislaniemi ja Leena 
Palmén. Lauantaikoulutoimikunta perustettiin 26.10.1998, jolloin Shanghain 
Suomalaiset lupautuivat toimimaan Suomi-koulun kannatusjäsenenä. Val-
mistelevista toimista huolimatta koulun toiminnan aloittaminen lykkääntyi 
vielä muutamalla vuodella. Ensimmäinen toimikunta perustettiin keväällä 
2001 ja toiminta alkoi 15.9.2001. Puheenjohtajana toimi Airi Järviharju, sih-
teerinä Iiris Länsilahti, rahastonhoitajana Kirsi Ponkilainen-Suominen ja 
tiedottajana Tuire Suvanen. Koulun aloituksen jälkeen puheenjohtajaksi tuli 
Kristiina Salo vuosiksi 2001–2003.

Shanghain Suomalaiset ry perustettiin ja rekisteröitiin sen vuoksi, että 
kaupunkiin saatiin tarkoituksenmukainen taho ylläpitämään Suomi-koulua. 
Yhdistyksen perustajajäsenen Leena Palménin, joka on koulutukseltaan ju-
risti, mielestä oli tarpeen, että Suomi-koulua ylläpiti nimenomaan rekisteröi-
ty yhdistys, tultaisiinhan koulussa käsittelemään sekä lukukausimaksuja että 
opettajien palkkoja.

Koulunpidon yleistavoitteet on kirjattu Shanghain Suomalaiset ry:n sään-
töihin: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Shanghain suomalaisten 
yleistä hyvinvointia ja sopeutumista uusiin oloihin tukemalla heitä maahan-
muuton sekä paluumuuton yhteydessä, aktivoimalla jäsentensä välistä kans-
sakäymistä, edistämällä Kiinan ja Shanghain kulttuurin tuntemusta sekä 
tukemalla suomen kielen ja kulttuurin ylläpitämistä ulkomailla oloaikana. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tukea kouluikäisten lasten suo-
men kielen sekä muiden Suomessa tärkeiden oppiaineiden ylläpitämistä jär-
jestämällä opetusta ja ylläpitämällä kirjastoa.” 
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Koulun toiminta käynnistyy ja laajenee, oppilasmäärä kasvaa

Aivan alussa Suomi-koulun toiminta oli pienimuotoista, ja kaikki isommat 
tapahtumat järjestettiin aina yhteistyössä Shanghain Suomalaiset ry:n kans-
sa. Yhteistyö oli saumatonta, esimerkiksi joululounailla ja kesäpiknikeillä 
Suomi-koulun opettajisto leikitti tapahtuman lapsivieraita, jotta Shanghain 
Suomalaisten hallituksen väki saattoi keskittyä aikuisväestön viihdyttämi-
seen.

Koulun alkuvaiheessa opettajat olivat lähinnä perheenäitejä. Opettajina 
toimivat Kristiina Salo, Mira Orell, Eija Paavola ja Tina Ahonen. Oppilaat tu-
livat muutaman vuoden työkomennuksella olevista perheistä. Oppilaita oli 
11–20, iältään he olivat 6–12-vuotiaita. Oppimateriaaleina oli Suomesta saa-
tuja materiaaleja, osa valmistettiin itse. 

Taloudellinen tuki perustamisvaiheessa muodostui valtionavustuksesta, 
Shanghain Suomalaiset ry:n ja yritysten tuesta. Vuonna 2008 keväällä lu-
kukausimaksun maksaneita oppilaita oli 58, opetusryhmiä 9. Vuonna 2013 
oppilaita oli yli 80. Oppilaiden määrään on vaikuttanut koulutoimikunnan 
jäsenten ja opettajien aktiivisuus sekä ylläpitävän yhdistyksen aktiivinen toi-
minta ja yhteistyö Suomi-koulun kanssa. 

Koulu toimi aluksi ranskalaisen koulun tiloissa Hongqiaossa. Toimintaan 
tuli keskeytys, kun alkuperäinen kokoontumistila (saksalais-ranskalainen 
koulu) muutti Hongqiaosta Qingpuun (eli kauas). Vaikka Suomi-koulu olisi 
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saanut käyttää heidän tilojaan edelleen, oppilaiden perheet ja opettajat eivät 
halunneet matkustaa niin kauas. Puolen vuoden tauon aikana (syksy 2005) 
haettiin uusia tiloja, jotka löytyivät. Koulu jatkoi toimintaa uusissa tiloissa 
tammikuun alusta 2006. Toiminta laajeni myös Pudongin puolelle 2007. Tam-
mikuussa 2012 Puxin koulu muutti Hongqiaosta Minghanin alueelle WISS-
koululle. 

Kevääseen 2013 asti Shanghain Suomi-koulu toimi Shanghain Suomalai-
set ry:n alajaostona. Shanghain Suomi-koulun toiminta eriytettiin Shanghain 
Suomalaiset ry:n toiminnasta vuonna 2013. Helmikuussa 2013 perustettu 
Shanghain Suomi-koulu -niminen yhdistys jatkoi koulun toimintaa samoin 
toimihenkilöin ja jäsenin. 

Viime vuosina Suomi-koulun oppilasmäärä on vähentynyt. Tammikuussa 
2017 yhdistettiin Puxin ja Pudongin toimipisteet, ja koulu muutti takaisin 
Hongqiaon alueelle. Perheet ovat olleet tyytyväisiä muuttoon, ja näin jatke-
taan toistaiseksi.

Koululla on oma opetussuunnitelma, joka on valmistunut vuonna 2010. 
Koulutusta on järjestetty kerran vuodessa, ja Opetushallituksen koulutuspäi-
ville on osallistunut 1–2 henkilöä. Koulun yhteydet alueen muihin Suomi-
kouluihin ovat säännöllisiä, puheenjohtajat ovat vaihtaneet kuulumisia ja 
pohtineet yhdessä asioita. Suomessa yhteistyötahoja ovat olleet Suomi-Seura 
ja Etäkoulu Kulkuri, erityisesti opetusmateriaaleissa.

Opettajissa ja johtokunnan jäsenissä on ollut paljon vaihtuvuutta muutto-
liikkeen vuoksi. Jonkin verran uusia oppilaita on tullut, mutta muuttoliike 
vaikuttaa vaihtuvuuteen, ja yli 15-vuotiaat eivät enää halua osallistua toi-
mintaan.

Shanghain Suomi-koululla on pitkät perinteet. Vanhemmat ovat kiinnos-
tuneita ja tekevät yhteistyötä koulun kanssa. Tärkein tuki tulee vanhemmilta 
ja vapaaehtoistyöntekijöiltä. Koulun vahvuutena ovat ammattitaitoiset opet-
tajat ja johtokunnan jäsenet. 

Puheenjohtajat 

Airi Järviharju                       2001
Kristiina Salo  2001–2003
Eija Paavola   2003–2005
Anu Heiskanen 2006–2008
Annemaria Putkonen 2008–2011
Pia Heikurinen 2011–2015
Annukka Sarikka 2015– 
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Zugin Suomi-koulu
Finnische Schule von Zug

Zug, Sveitsi 

Perustuu Marjaana Kotharin (koulun johtaja 2012–2016) tietoihin.

Zugin Suomi-koulun taustalla on ensimmäisen polven siirtolaisia, perheen-
äitejä, yritysten työntekijöitä ja heidän perheitään. Perustamisajan keskeisiä 
henkilöitä olivat Eeva Gattiker, johtaja, ja Virpi Wallenius-Jokinen, pedago-
ginen johtaja. Eeva Gattikeria kiinnosti tukea omia, Sveitsissä syntyneitä 
lapsiaan suomen kielen oppimisessa. Myös monilta Zugissa asuvilta suoma-
laisperheiltä tuli kannatusta idealle, koska heillä samansuuntaiset toiveet. 
Koulun johtokunta kokoontui kaksi kertaa vuodessa, ja asiat dokumentoitiin 
pöytäkirjoihin. 

Virpi Wallenius-Jokinen oli ensimmäinen opettaja. Hän antoi koulun hy-
väksi kaikkensa ja on yhä tänä päivänä (2016) hengessä mukana. Hän edustaa 
koulua mm. Ulkosuomalaisparlamentissa. Koulu sai toimintatilat koulusta, 
Schulhauss Eichmattista, Hünenbergin kunnassa. Toiminnan rahoitus han-
kittiin pääosin perheiltä. ”Meillä on ollut onnea, koska olemme voineet pyö-
rittää koulua vuodesta toiseen samoissa tiloissa”, sanoo Marjaana Kothari.

Koulun koko on vaihdellut vuodesta toiseen, parhaimmillaan on ollut 

Suomi-koulun ju-
hannuksenviettoa
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kolme luokkaa. Opettajissa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, mihin on 
vaikuttanut esimerkiksi matkan pituus koululle tai muutto Sveitsistä toiseen 
maahan. Johtokunnan pysyvyyteen on vaikuttanut mm. avainhenkilöiden 
lasten kasvaminen koulusta ulos. Yläkoululaiset eivät yleensä enää koulussa 
jatka, ja joissakin perheissä harrastukset kilpailevat koulun kanssa. Suomi-
koulu kokoontuu keskiviikkoiltapäivisin, jolloin lapsilla on paljon harrastuk-
sia.

Koululla on oma, vuonna 2015 valmistunut opetussuunnitelma, minkä li-
säksi opettajat tekevät vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Zugin koulun opet-
tajat osallistuvat yleensä Sveitsin Suomi-koulujen yhteisille koulutuspäiville. 
Muiden alueen koulujen kanssa on satunnaista tiedonvaihtoa ja tapaamisia. 

Koulu on järjestänyt mm. illanviettoja, joulu- ja kevätjuhlia, 10-vuotisjuh-
lat vuonna 2015. Suomi-koulu on markkinoinut Sveitsin Suomen Ystävät 
ry:n toimintaa ja tapahtumia perheille.

Koulun toiminnan tulevaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että perheet 
panostaisivat suomen kielen oppimiseen, koska ei voi tietää, palaako perhe 
mahdollisesti Suomeen syystä tai toisesta. Koulun väki vaihtuu, lapset kas-
vavat isoiksi, perheitä muuttaa pois. Talous on aina veitsen terällä keikku-
mista, koska koulu on pieni, eli maksavia perheitä on vähän.

Zugin Suomi-koulu on kuitenkin pieni, tiivis yhteisö, jossa on kotoinen 
tunnelma – ”pieni, suuri koulu”. On mukavaa, että syksyllä 2015 syntyi uu-
tena toimintamuotona taaperoryhmä, eli vanhemmat ovat ymmärtäneet, että 
nuorena on vitsa väännettävä. Koululle on ollut tärkeää, että siellä on avain-
henkilöitä, jotka ymmärtävät ja puhuvat sveitsinsaksaa. Se ei kaikilta luon-
nistu, vaikka hochdeutsch olisi hallussa.

Leirikoulu Zugissa
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Glasgow’n Suomi-koulu 
Glasgow Finnish School

Glasgow, Skotlanti, Iso-Britannia

Perustuu Sanna Rimpiläisen (koulun perustajajäsen, puheenjohtaja ja pääopettaja 
2005– noin 2010) ja Katja McLaughlinin (opetustehtävissä vuodesta 2008 lähtien; 
toiminut tiedottajana, nykyinen sihteeri) tietoihin.

Pieni suomalaisyhteisö

Skotlannissa on tällä hetkellä muutama sata Suomen kansalaista, ja tilanne 
perustamisaikana oli samantapainen. Suomesta ei ole ollut mitään suurem-
paa muuttoliikettä Glasgow’hun tai lähialueille, ei koulun perustamisaikana 
eikä nykyisinkään. Glasgow’ssa on useampi yliopisto, jotka houkuttelevat 
myös suomalaisia opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Skotlanti on monelle so-
piva opiskelupaikka, koska opetuskieli on englanti ja suomalaiset osaavat 
sitä hyvin. Oppilaitokset ovat hyvätasoisia, ja niillä on kansainvälisesti hyvä 
maine. Oppilaitokset Skotlannissa eivät myöskään yleensä veloita lukukau-
simaksua ensimmäistä tutkintoa suorittavilta (toisin kuin esim. Englannis-
sa viime vuosina). Osa opiskelijoista jää alueelle ja perustaa perheen. Myös 
perhesyistä, skotlantilaisen puolison vuoksi, alueelle muutetaan tai tullaan 
töihin. Alueen suomalaiset ovat sulautuneet ympäröivään yhteiskuntaan, 
koska suomalaisyhteisö on niin pieni, että muuhun yhteiskuntaan on käy-
tännössä pakko sulautua.

Glasgow’n Suomi-koulun perustivat Sanna Rimpilainen ja Johanna Rus-
sell. Sanna Rimpiläinen kertoo koulun perustamisesta: ”Glasgow’n Suomi-
koulun perustava kokous oli Johanna Russellin luona marraskuussa 2005. 
Sitä ennen olin toiminut Suomi-koulun opettajana Edinburghissa Mirja Ti-
aisen kanssa vuodesta 2003 asti, mutta koulussa kävi vain kolme perhettä 
Glasgow’sta, eikä meillä tuolloin ollut kuin yhteensä kolme lasta. Koulun 
perustamiseen olisi tarvittu kuusi lasta, jotta Suomesta olisi saanut valtion-
avustusta. Henkilökohtainen motiivini koulun perustamiseen oli ihan puh-
taasti se, että olin kivenkovaan päättänyt opettaa tyttärelleni suomea eng-
lanninkielisestä ympäristöstä huolimatta. Halusin, että hänellä olisi olemassa 
luonnollinen kieliympäristö, jossa suomea voisi käyttää ja kuulla muiltakin 
kuin omalta äidiltä. Lisäksi ajattelin, että muihin paikallisiin suomalaisiin 
tutustuminen auttaisi oman koti-ikävän lievityksessä. Olin tietoinen Suomi-
kouluista maailmalla, mutta meitä lähin oli Edinburghissa, ja koulukertaan 
meni aina koko päivä.

2000-luvun alkupuolella sosiaalista mediaa ei vielä ollut. Yritin kuulut-
taa Glasgow’n alueen suomalaisia laittamalla ilmoituksia Finn-Guildin ja 
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Scottish-Finnish Societyn (SFS) jäsenlehteen sekä Finn-Guildin verkkosivuil-
le. Oli ihan puhdasta sattumaa, että toisia suomalaisia tapasi missään. Tii-
na Wright, joka muutti sittemmin pois Skotlannista, oli nähnyt ilmoitukseni 
jossain ja otti yhteyttä keväällä 2004 tai 2005. Meillä meni aikaa polkaista 
homma käyntiin, kun piti etsiä perheitä, hankkia apurahoja ja löytää koulu-
paikka. Tiina oli töissä Shellillä, ja tämä antoi koulu-hankkeelle ilmaa siipien 
alle, sillä samassa työpaikassa oli kymmenen muuta suomalaisnaista, joilla 
useammalla oli perhe. Tiina kyseli kiinnostaisiko heitä tämä idea, ja lähinnä 
puskaradion kautta saimme kasaan innostuneen porukan. 

Perustamiskokouksessa olivat paikalla lisäkseni ainakin Johanna Russell, 
Mari Doyle, Paula Murray, Tiina Wright, Mirja Isoin (silloin Haskins) ja Jaana 
Ronkainen (nyk. Martin). Ensimmäinen koulukerta oli tammikuussa 2006. 
Toimin koulun puheenjohtajana ja pääopena vuoteen 2010 tai 2011 asti.

Aktiivijoukkoon liittyivät myöhemmin mm. Katja McLaughlin, Tuulia 
McCourt, Anna McLaughlin, Jonna Fraser (silloin Muir), Satu Niskanen (nyk. 
O’Toole), Krisse Thomson, Anne Mutikainen, Liisa Jean Paul, Miriam Mur-
phy, Pilvi Cole, Jessica Millar, Satu Baylan. Lisäksi apujoukoissa olivat kaik-
kien puolisot – siivoamassa, kuskaamassa, kantamassa, myymässä ja järjeste-
lemässä tiloja. Toimijajoukko oli siis iso opettajien lisäksi, joita joka ryhmällä 
oli kaksi. Meillä oli kioski-, kirjasto-, kahvitus- ja viestintävastaavat. Lisäksi 
oli rahastonhoitajat erikseen. Porukan vaihtuvuus oli keskimäärin aika suur-
ta, joka vuosi tuli ja meni perheitä, mikä tietenkin vaikeutti koulun ylläpitoa. 
Yhtenä vuonna lähti kerralla kolme tai neljä perhettä, ja se tuntuikin jo jäsen-
määrässä.”

Vuoden 2016 juhan-
nusjuhlat North Kelvin 
Meadow -niityllä olivat 
suositut. Glasgow’n 
Suomi-koulu järjesti 
juhlat yhteistyössä West 
of Scotland Finns -jär-
jestön kanssa.

2000-luku     267



268

Mistä koulutilat – puskaradio toimii taas

Riittävän lapsimäärän lisäksi sopivien koulutilojen löytäminen oli ongelma. 
Sanna Rimpiläinen muistaa, kuinka tilat lopulta löytyivät: ”Oli kuulunut 
huhuja, että Glasgow’ssa olisi suomalainen pappi jollakin metodistikirkolla. 
Kun tapasimme Tiina Wrightin kanssa, kävi ilmi, että Tiinan anoppi tunsi 
kyseisen papin, Seija Wallacen. Anopin kautta saimme yhteyden Seijaan, joka 
järjesti niin, että saimme käyttöömme hänen kirkoltaan, Pollokshaws Metho-
dist Churchilta, kirkkosalin, keittiön ja kolme erillistä huonetta koulullemme 
ihan nimelliseen vuokraan, £10/tunti. Lisäksi hän järjesti meille säilytystilaa 
koulutavaroille ja kirjastolle. 

Sana koulusta kiiri aluksi puskaradion, SFS:n ja Finn-Guildin voimin, aika 
pian saimme verkkosivutkin. Facebookin Finns in Scotland -ryhmä perustet-
tiin 2008, ja siellä oli useamman vuoden vain n. 70 jäsentä. Jossain vaiheessa 
sinne alkoi kuitenkin kertyä porukkaa niin, että tällä hetkellä ryhmässä on yli 
1400 jäsentä. Sivusto on aktiivinen, ja sieltä löytyy informaatiota ja apua kai-
kenlaisiin pulmiin sekä seuraa vaikka vauva-, ulkoilu- tai pubitreffeille niitä 
pyytäville. Some on aivan ehdoton juttu ulkosuomalaisyhteisöille.” 

Koulusta koko yhteisön tapaamispaikka

Koulu oli alun perin tarkoitettu kaikkien alueen suomalaisten yhteiseksi 
tapaamispaikaksi, ja siellä kävikin perheiden lisäksi sekä opiskelijoita että 
perheettömiä tapaamassa muita suomalaisia ja ostamassa kioskista suoma-
laisia makeisia. Rahaa koululle kerättiin kioskin ja kahvituksen ohella myös 
myyjäisillä, joita varten pidettiin mm. ompeluseuroja ja tehtiin leivonnaisia. 
Retkien lisäksi järjestettiin kolmena vuonna kesäleiri yhdessä parin muun 
koulun kanssa New Lanarkissa. 

”Koulusta muodostui monelle perheelle tärkeä sosiaalinen konteksti ja 
tukiverkosto, jopa suvun korvike tai jatke vieraassa maassa”, sanoo Sanna 
Rimpiläinen. ”Lasten vaatteet ja tavarat kiersivät perheeltä toiselle, sieltä saa-
tiin tiedot edullisista lennoista Suomeen, salmiakki- ja ruisleipälöydöksistä 
eri kaupoissa, julkisista saunoista, mahdollisista työpaikoista ja au paireista 
niin ikään. Koulun parissa puuhastelevista ihmisistä muodostui muutamaksi 
vuodeksi todellinen yhteisö, ja vaikka koulun ns. ensimmäinen sukupolvi 
onkin tällä hetkellä jo siirtynyt toisaalle, nämä ystävyyssuhteet kantavat yhä. 
Omalta kohdaltani voin sanoa, että Suomi-koulutoiminta on auttanut juur-
ruttamaan minut tänne Skotlantiin. On ollut hienoa nähdä, kuinka meistä on 
vuosikymmenen aikana syntynyt tänne Glasgow’hun melkoisen laaja ver-
kosto. Mielestäni tämä lisää sekä viihtyvyyttä että antaa henkistä turvallisuu-
den tuntua – meitä on muitakin tässä samassa tilanteessa ja ymmärrämme, 
mitä on asua suomalaisena Skotlannissa. Lisäksi puolisomme ovat saaneet 
tavata muita suomalaisten puolisoita, joiden kanssa he ovat voineet pähkäil-
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lä, kuinka näiden naisten (ja muutaman hassun miehen) kanssa voi elää! Se-
kin on terapiaa monelle.”

Opetusta kotona ja kirkon tiloissa 

Koulu toimi vuosina 2005–2013 Pollokshaws Methodist Church’in tilois-
sa, mutta vuonna 2014 sekä vuoden 2015 keväällä opettajien kodeissa. Syy 
kodeissa tapaamiseen oli se, että toimihenkilöitä ja opettajia oli 2014–2015 
niin vähän, että oli hankalaa löytää tarpeeksi väkeä hoitamaan varsinkin 
avustushakemusten tekemistä ja rahaston hoitamista. Tapaamalla opettajien 
kodeissa rahoituksen tarve pieneni. Vapaaehtoista väkeä ei tullut mukaan 
edelleenkään, mutta jäljellä olevat toimihenkilöt päättivät lopulta taas ryhtyä 
hakemaan rahoitusta.

Toimihenkilöistä ja opettajista on edelleen pula. Vuonna 2016 koulu on 
palkannut suomalaistaustaisia yliopisto-opiskelijoita apuopettajiksi. Tämä 
on toiminut hyvin ja mahdollistanut opetuksen, muuten opettajia ei toden-
näköisesti olisi tarpeeksi. Nykyään koulu toimii taas vuokratuissa tiloissa 
Wellington Churchissa.

Valtionavustuksilla on ollut suuri merkitys, koska se on auttanut koulun 
tilojen vuokran ja muiden tarpeellisten menojen kattamisessa. Joinakin vuo-
sina on peritty pientä lukukausimaksua. Koulua on aikaisemmin rahoitettu 
pitkälti myös pitämällä koululla kioskia sekä myymällä kahvia ja välipalaa 
koululla kävijöille.

Glasgow’n Suomi-koulu 
järjesti 2016 suomalaisen 
joulujuhlan yhteistyössä 
West of Scotland Finns 
-järjestön kanssa. Kuvas-
sa lauletaan kauneimpia 
joululauluja Lontoon 
merimieskirkon väen 
johdolla.
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Yleensä ottaen lasten kaksikielisyyteen tai monikielisyyteen on Skotlan-
nissa kannustettu myös virallisilta tahoilta. Muuta yhteiskuntaa tuskin vai-
vasi koulun perustamisaikana suomen kielen käyttö, koska Suomi on vauras 
eurooppalainen maa. Joidenkin muiden, Euroopan ulkopuolelta tulevien 
maahanmuuttajaryhmien kaksikielisyydestä saattoi yhteiskunnassa olla ris-
tiriitaisia näkemyksiä.

Tiivis yhteisö edelleen

Koulun toimintaan on ihan viime aikoina vaikuttanut positiivisesti myös 
vuoden 2016 alussa perustettu West of Scotland Finns -järjestö. Yksi WSF:n 
perustamistarkoituksista oli järjestää tapahtumia, kuten vappu-, juhannus-, 
joulu- ja muita juhlia. Aikaisemmin Suomi-koulu on järjestänyt tällaisia ta-
pahtumia, mutta niiden järjestäminen vaati paljon resursseja, ja nyt toimi-
henkilöillä on enemmän aikaa keskittyä opetuksen suunnittelemiseen. Kou-
lun kaikki toimihenkilöt ovat kyllä tällä hetkellä enemmän tai vähemmän 
mukana WSF:n toiminnassa ja siis edelleen mukana tilaisuuksien järjestämi-
sessä – mutta päävastuu on siis nyt WSF:lla, johon kuuluu paljon muutakin 
innokasta väkeä.

Opettajilla ja johtokunnan jäsenillä on yleensä omia lapsia mukana Suomi-
koulussa. Opettajat vaihtuvat tavallisesti silloin, kun omat lapset kasvavat 
eivätkä enää käy koululla, tai jos perhe muuttaa alueelta pois. Harva jaksaa/
ehtii jatkaa opettajana sen jälkeen, kun omat lapset ovat lopettaneet. Suurin 
hankaluus onkin ollut löytää tarpeeksi väkeä johtokunnan jäseniksi (puheen-
johtajaksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi jne.) sekä opetustehtäviin. 

Uusia oppilaita tulee, mutta teini-iässä jäädään pois, koska tämän ikäisil-
lä lapsilla on paljon muita menoja ja harrastuksia. Tämän ikäisille on myös 
koettu vaikeaksi keksiä sopivaa ja kiinnostavaa opetussisältöä.

Yhteistyötä koulu on tehnyt Edinburghin Suomi-koulun kanssa. Aikai-
sempina vuosina on ollut esimerkiksi yhteisiä kesäretkiä. Viime vuosina 
tällaista retkiyhteistyötä ei ole ollut, koska yhteistapahtumat vaativat paljon 
resursseja. Noin vuosi sitten Edinburghin Suomi-koululta kävi yksi opettaja 
tutustumassa koulun toimintaan; Edinburghin koululla opettajien vaihtu-
vuus on ollut aika suurta viime aikoina, ja uudet opettajat halusivat ideoita 
koulun pyörittämiseen.

Koulutusta opettajille on tarjolla joka vuosi Lontoossa ja Helsingissä. Jot-
kut opettajista ovat satunnaisesti käyneet Lontoon koulutuksessa. Yleensä 
opettajilla ei ole ollut aikaa lähteä mukaan esimerkiksi työ-, perhe- tai opin-
tokiireiden vuoksi. Pitkä matka Lontooseen ja erityisesti Suomeen on vaikut-
tanut siihen, etteivät opettajat lähde koulutukseen. Olisi mahtavaa, jos kou-
lutusta voitaisiin tulevaisuudessa järjestää vaikkapa interaktiivisesti netin 
kautta tai itseopiskelumateriaaleina.
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Tulevaisuuden näkymiä

Glasgow’n Suomi-koululla on aina ollut rento ilmapiiri. Aika suuri osa kou-
lulla säännöllisesti käyvistä perheistä on ainakin jossakin määrin mukana 
koulun pyörittämisessä, ja koululla käyvillä perheillä on hyvät mahdollisuu-
det ystävystyä. Koulua pyörittävällä porukalla on paljon kokemusta koulun 
pitämisestä.

Merkittäviä koulun toimintaan vaikuttaneita asioita ovat mm. koulun 
alkuaikojen toimihenkilöiden jääminen pois koulun toiminnasta muutama 
vuosi sitten ja sitä seurannut vuosien 2014–2015 kokeilu, jonka aikana koulua 
pidettiin opettajien kotona; West of Scotland Finns -järjestön perustamisen 
myötä koulun ei tarvitse enää olla yksin järjestämässä vappu-, juhannus- ja 
joulujuhlia. Yliopisto-opiskelijoiden palkkaaminen apuopettajiksi vuonna 
2016 on mahdollistanut varsinaisten opettajien keskittymisen opetuksen pa-
rempaan suunnitteluun. Nykyisin koululla on omat nettisivut, joiden kaut-
ta tiedotus ja esimerkiksi kuvaus ryhmien toiminnasta jokaisen tapaamisen 
jälkeen hoidetaan. Lukuvuonna 2016–17 koulussa toimivat pienten ja isojen 
oppilaiden ryhmät sekä aikuisten ryhmä. Koululla on myös pieni kirjasto. 
Tulevaisuudessa alueella lienee enemmän toisen sukupolven suomalaisia, 
joiden kielitaito ja suomalainen identiteetti on heikompi kuin ensimmäisen 
polven siirtolaisilla.

Joulujuhlat 2016. 
Kuvassa ovat Suomi-
koulun apuopettajat 
Hanna Peurala ja 
Frans Horneman.
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Brisbanen Suomi-koulu

Brisbane ja Brisbanen alue, toimipiste myös Sunshine Coastilla, Moololaba, 
Australia

Perustuu Henna Halosen (vastuuopettaja 2006–) tietoihin.

Koulu aloittaa uudestaan pitkän hiljaisuuden jälkeen  

Brisbanen Suomi-koulu oli pyörinyt jo 1980–90 luvulla, mutta toimintaa ei 
välillä ollut moneen vuoteen. Koulun toiminta aloitettiin uudestaan joulu-
kuussa 2006, ja tätä voikin pitää Brisbanen Suomi-koulun varsinaisena pe-
rustamisvuotena. Koulupäivät alkoivat tammikuussa 2007. 

Toimintaa järjestämään ryhtyneillä ihmisillä oli erilaisia tavoitteita koulul-
le, mutta motivaatio oli yhteinen: Suomen kulttuurin ja kielen ylläpitäminen. 
Henna Halonen kertoo asuneensa Australiassa teini-iän alusta, ja Suomi-
koulun toimintaan mukaan lähtöä motivoivat sekä oman kielen ylläpito että 
uniikin suomalais-australialaisen identiteetin tutkiskelu. Myöhemmin jatka-
miseen vaikuttivat omat lapset, heidän kokemuksensa kielestä ja voimakas 
tarve tunnistaa, kehittää ja hyväksyä oma identiteetti.

Suomi-koulun perustamisen aikoihin suomalainen yhteisö toimi monella 
tavalla. Suomi-seura järjesti ja järjestää edelleenkin perinteisiä tapaamisia, 
kuten joulu-, itsenäisyyspäivä- ja muita juhlia, ja näihin tilaisuuksiin suoma-
laiset tulevat. Suomalaisena yhteisönä otettiin vähemmän osaa yhteiskunnan 
tilaisuuksiin; joskus oltiin läsnä kaupungin monikulttuurifestivaaleilla. Yh-
teisön keski-ikä oli silloin jo aika lailla vanhenemassa. Nykyäänkin suoma-
lainen yhteisö toimii aktiivisena erilaisissa toiminnoissa sen mukaan, mistä 
kukin on kiinnostunut. Suomalaiset ovat tietoisia toisistaan, mutta he valitse-
vat aktiviteettinsa oman kiinnostuksensa mukaan.

Oppilaita tuli kouluun hyvin erilaisista taustoista. Osan vanhemmat olivat 
tulleet kaupunkiin töihin, joidenkin äidit/isät tai vanhemmat olivat muinoin 
muuttaneet Suomesta, ja nyt kun heillä oli omia lapsia, he hakivat kontaktia 
suomalaisiin. Suurin osa kouluyhteisön vanhemmista on tällä hetkellä suo-
malaisia äitejä.

Brisbanen Suomi-seura piti Suomi-koulun ideasta, tuli mukaan koulun 
tukemiseen ja sai samalla nuorempaa väkeä sekä perheitä mukaan toimin-
taan. ”Se, miten suomalaiset yhteisöt toimivat ulkomailla, miten ja milloin 
tavataan, liittyy ihmisten tarpeisiin. Koen, että Suomi-koulu on yksi haara 
suomalaisen maahanmuuttajayhteisön toimintaa. Kaikilta onkin epärealistis-
ta odottaa kaikessa toiminnassa mukana olemista”, sanoo Henna Halonen.

Koulun vastuuopettajana aloittivat Anja Falla ja Tarja Lamberg, joka oli 
vierailemassa Suomesta vuoden ajan. Henna Halonen lähti myös perustaja-
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ryhmään ja opettajaksi. Ansaliina Krogerius toimi opettajana, samoin Virpi 
Pahkasalo oli pitkäaikainen opettaja. Varsinaista pysyvää johtokuntaa tai hal-
litusta ei aluksi ollut, vaan hallinto ja toiminta perustuivat opettajaryhmään 
ja sen resursseihin. Nykyisin koulussa toimii ns. johtokunta, johon kuuluvat 
automaattisesti opettajat ja heidän lisäkseen muutama vanhempi. Toimivan 
johtokunnan muoto on edelleen hakusessa.

Koulu haki alustavasti toiminta-avustusta Suomesta Opetushallitukselta 
ja Suomi-Seuralta. Perheille suunniteltiin myös lukukausimaksut. Resurssit 
opetukseen olivat hyvin tärkeitä, ja pieni korvaus opettajille myös. Pian huo-
mattiin toki, kuinka Suomi-koulun hallinnon vapaaehtoinen ylläpito tarvit-
see ihmisen, joka on todella sitoutunut. Tämä on haaste vieläkin.

Koululle ryhdyttiin miettimään opetussuunnitelmaa työstämällä toimin-
ta-ajatusta. Se lähti liikkeelle kysymyksestä: ”Mitä varten olemme olemassa 
ja ketä toimintamme palvelee?” Vastaus siihen oli yksinkertainen: Brisbanen 
Suomi-koulu on olemassa oppilaitaan – lapsia ja nuoria – varten. Vuonna 
2007 hyväksytyssä Brisbanen Suomi-koulun opetussuunnitelmassa kiteyte-
tään koulun opetuksen järjestämisen lähtökohdat ja toiminta-ajatus: ”Toi-
minta-ajatuksena on opettaa oppilaille suomen kieltä ja pitää yllä heidän 
suomen kielen osaamistaan. Koulu tukee oppilaiden kielellistä ja kulttuurista 
identiteettiä sekä auttaa perheitä säilyttämään ja pitämään yllä suomen kiel-
tä. Lisäksi on tarkoitus välittää suomalaista kulttuuria ja suomalaisuutta sekä 
oppilaille että heidän perheenjäsenilleen.”

Oppilaita tuli mukaan noin 45. Heidän ikänsä oli 3–14 vuotta, ja ryhmiä oli 
kolme. Kielitaito oli ääripäästä toiseen. Suomen kielen taitoon on vaikuttanut 
se, mikä on perheen oma tai vanhemmalle helpoin tunnekieli, milloin muutto 
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Australiaan on tapahtunut ja onko koti kaksikielinen. Mukana oli lapsia suo-
malaisista ’vierailevista’ perheistä, joissa vanhemmat olivat tulleet maahan 
töitten perässä. Oli suomalaisia äitejä ja heidän lapsiaan; jonkin verran oli 
toisen polven suomalaisia, jotka hakivat kontaktia suomalaiseen yhteisöön ja 
toivat lapsensa Suomi-kouluun. ”Suomi-koulun sosiaalinen merkitys on itse-
asiassa ehkä tärkein osa koko toimintaamme”, arvioi Henna Halonen. ”Per-
heiden näkemykset ovat olleet hyvin myönteisiä, vaikkeivat homogeenisia.”

Koulu sai toimitilat Brisbanen Suomi-hallista. Tapaamisia oli kerran kah-
dessa viikossa lauantaisin neljän koululukukauden aikana. Tunnit alkoivat 
yhteishetkellä, ja sitten vetäydyttiin ikäryhmiin. Välissä pidettiin yhteinen 
lounastauko. Mitään yhtä oppimateriaalia, joka olisi sopinut kaikille, ei ollut 
eikä ole vieläkään löytynyt. Kaikki opettajat ovat edelleen suunnitelleet tun-
tinsa omien lahjakkuuksiensa ja oppilaiden kielitaidon ja iän mukaan. Leikit 
ja laulut toimivat aina hyvin, ja niinpä yleensä laulut ja leikkilaulut ovat aina 
olleet mukana. Opetustuokiot toimivat yhteisen teeman ympärillä. Askartelu 
on myös ollut onnistunut opetustapa.

Hiipumista ja uutta innostusta

Koulun toiminnassa on ollut joitakin keskeytyksiä, jotka ovat johtuneet pää-
osin opettajapulasta. Alkuvaiheessa toiminta oli todellakin vauhdikasta. 
Mutta sitten osanottajamäärät hiipuivat monestakin syystä. Laaja kaupun-
kialue, kiinnostus, erilaisten persoonallisuuksien törmäykset ja perheiden 

Leikkituntia pitämässä 
opettajat Henna Halonen 
ja Teah Hagberg.
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kiireet ovat olleet osasyitä. Opettajat tulivat ja menivät. Vastuuopettaja Anja 
Falla oli sitoutuneesti mukana niin kauan kuin pystyi, jopa sairastuttuaan 
hän oli aina hengessä ja tapahtumissa mukana. Henna Halonen muutti Suo-
meen pariksi vuodeksi 2011, jolloin Virpi Pahkasalo tuurasi ja veti koulua 
jopa vuoden yksin. Henna Halonen otti hallinnollisen vastuun koulusta 
vuonna 2012 vielä Suomessa ollessaan, kun Anja Falla sairastui, ja palattuaan 
Suomesta vuoden 2013 lopussa. 

Koulun toimintaa jatkettiin puolitoista vuotta pienimuotoisemmin, tavat-
tiin neljä kertaa vuodessa. Tarkoituksena oli pitää yllä koulua ja samalla yh-
teyttä yhteisöön. Samalla mietittiin, millaiset olivat yhteisön tarpeet ja kuinka 
ne olivat muuttuneet. Henna Halonen teki kyselyjä ja mietti koululle parem-
paa muotoa – toiveena oli myös löytää ihmisiä, jotka sitoutuisivat taas. Hän 
muutti Brisbanesta pois noin kahden tunnin päähän. Heinäkuussa 2015 tuli 
Sunshine Coastin yhteisöstä kiinnostusta Suomi-koulua kohtaan, ja Henna 
Halonen alkoi järjestää Anna-Kaisa Silvolan ja Tuija Hastin kanssa tunteja 
Mooloolaba State Schoolin kirjastossa kerran kahdessa viikossa. Brisbanessa 
ryhtyivät samaan aikaan opettajaksi Outi Moore ja Teah Hagberg yhdessä 
Henna Halosen kanssa, ja Brisbanessa lisättiin koulupäiviä pidettäväksi ker-
ran kuukaudessa. Jälleen löytyi innostusta! Sunshine Coastilla koulu käyttää 
Mooloolaba State Schoolin kirjastoa ja tekee näin yhteistyötä koulun kanssa. 
Eräällä Suomi-koulun opettajalla on henkilökohtainen suhde kouluun – siel-
lä sattuu olemaan useampi suomalainen lapsi, joten yhteystyö tuntuu luon-
tevalta.

Mooloolaba State School, 
oppitunti kirjastossa 
(2016).
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”Perustamisvaiheessa elimme sitä päivää ja sitä Suomi-koulumallia, mitä 
muualta olimme tutkineet”, Henna Halonen pohtii. ”Emme varmaan mietti-
neet, miten koulua pitää muokata, jotta se toimii tälle yhteisölle ja sen muut-
tuville tarpeille. Valtionavustus on nähdäkseni periaatteessa suunnattu vain 
tietynlaiselle toimintamuodolle, joten muutosta on vaikea tehdä. Olen näin 
jälkeenpäin kuitenkin huomannut, että koulun liikkeet ovat mukana ihmis-
ten liikkeissä, siis opettajien ja perheiden dynaamisten tarpeiden muutoksis-
sa. Koulun täytyy muuttua näiden mukana eikä jumittua tiettyyn muotoon. 
Meillä ovat Suomi-koulua käyneiden oppilaiden perheet muuttuneet koko-
naan, on tullut uusi sukupolvi. Opettajista vain minä olen vielä mukana pe-
rustajaryhmästä, joten olen nähnyt tämän syklin, ja tiedostan, että jokaisessa 
vaiheessa on oma elämänkaarensa.”

Tällä hetkellä koulun muoto Brisbanessa on hyvä, koulupäiviä on kerran 
kuukaudessa, ja tapaamiset ovat oikein mukavia, sosiaalisia ja iloisia. Sunshi-
ne Coastilla tavataan myös kerran kuukaudessa, ja siellä haetaan koululle ja 
yhteisille tapaamisille sellaista sopivaa muotoa, joka palvelisi yhteisöä. Tänä 
vuonna on sekä koulupäiviä että yhteisiä sosiaalisia retkiä koko perheelle. 
Oppilaiden ikähaarukka on tällä hetkellä 3–12 vuotta, sen jälkeen useat oppi-
laat jäävät pois. Syitä on varmasti monia. Harrastukset vievät, kielen arvos-
tus ehkä vähenee, vanhempien arvot vaikuttavat. Koululla ei ole resursseja 
pitää vanhemmille oppilaille omaa ryhmää, millä on varmasti suuri merki-
tys. Useasti pieniä on niin paljon, että leikit ja laulut ovat suuri osa opetusta, 
ja tämä voi tuntua vanhemmista oppilaista ”vauvamaiselta”.

Outi Moor ja kante-
leen soiton oppintunti.
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Yhteisön ja alueen haasteita

Brisbanen alue on maantieteellisesti laaja, joten se aiheuttaa haasteita. Ny-
kyisin varsinkin Brisbanessa on useita perheitä, joissa on suomalainen äiti ja 
hänen aussipartnerinsa. He ovat tulleet aikuisiällä Australiaan. ”Tavallaan 
samastun tähän ryhmään”, sanoo Henna Halonen, ”mutta toisaalta tilanteeni 
on erilainen, koska olen tullut Australiaan jo lapsena. Koen, että näillä per-
heillä on motivaatiota tavata toisiaan, ystävystyä ja antaa lapsilleen suomea 
ymmärtäviä ja puhuvia kavereita, jotka ovat samassa tilanteessa. Varsinaista 
muuttobuumia tänne ei yleisesti ottaen ole.”

Haaste on ehdottomasti koulun pyörittäminen suurimmalta osalta vapaa-
ehtoisesti. ”Oman ja opettajien oman elämän ja työn ohella koulussa toimi-
minen on haastavaa”, sanoo Henna Halonen. ”Jotenkin kuitenkin aina yhtei-
sön positiivisen palautteen takia sitoutuminen jatkuu. Monesti olen halunnut 
antaa vastuun pois, mutta odotan sitä ihmistä, joka ottaa tämän jutun sydä-
melleen.”

Vuosien aikana opetuksen tärkeys ja lähtökohta on kaikkineen pysynyt 
samana. Toki koulun sosiaalinen merkitys on noussut tärkeimmäksi asiaksi 
monille. Ohjaavat painopisteet ovat edelleenkin Suomen kulttuuri ja kielen 
käyttö ja arvostaminen sekä lasten, opettajien ja perheiden positiivisen minä-
kuvan vahvistaminen.

Alkuvuosina koulusta osallistuttiin koulutukseen netin kautta, mutta 
muuten esimerkiksi Opetushallituksen koulutuksiin ei ole päästy. Anja Falla 
organisoi kuitenkin Australian Suomi-koulujen opeille yhteisen koulutusvii-
konlopun Suomi-koulupäivien yhteydessä vuonna 2008 tuomalla koulutta-
jia Suomesta. Se oli inspiroivaa, ja monet koulut ottivat osaa. ”Koulutuksen 
puuttuminen vaikuttaa ehkä osaltaan siihen, että tuntee olevansa yksin näis-
sä hommissa”, pohtii Henna Halonen. ”Nykyään Facebookissa on monta 
ryhmää, joissa voi lukea asioista ja jakaa ideoita ympäri maailmaa; tämäkin 
on kiinnostavaa, mutta ei anna yhteisen koulutuksen tuomaa innostusta.”

Brisbanen Suomi-koulun koulupäivien ilmapiiri on aina innostava ja posi-
tiivinen. ”Uskon, että kaikki mukana olevat arvostavat yhdessäoloa joko tie-
dostaen tai tiedostamatta. Koulussa on olennaista sosiaalisuus, positiivisuus 
ja uniikin minäkuvan antama ravinto”, sanoo Henna Halonen.
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Tiedossa olevat 2010-luvulla perustettujen koulujen perustamisvuodet

2010 Newcastlen Suomi-koulu   Iso-Britannia
 Stavangerin Suomi-koulu   Norja
2011 Abu Dhabin Suomi-koulu   Yhdistyneet 
       arabiemiirikunnat
 Cardiffin Suomi-koulu     Iso-Britannia
 Suzhoun Suomi-koulu    Kiina
 Riian Suomi-koulu     Latvia
 Uppsalan Suomi-koulu    Ruotsi
 Alanyan Suomi-koulu    Turkki
 Suomi-koulu DC     Yhdysvallat
2012 New Delhin Suomi-koulu   Intia
 St. Pöltenin Suomi-koulu 
2013 Bergenin Suomi-koulu    Norja
 Sao Paulon Suomi-koulu   Brasilia
 Swansean Suomi-koulu    Iso-Britannia
 Suomi-koulu Amsterdam   Alankomaat
 Hanoin Suomi-koulu    Vietnam
2014 Brasilian Suomi-koulu    Brasilia
 Perthin Suomi-koulu    Australia
 Ammanin Suomi-koulu     Jordania 
 Itä-Lontoon Suomi-koulu    Iso-Britannia
 Al Ainin Suomi-koulu    Yhdistyneet 
       arabiemiirikunnat
2015 Itämeren Suomi-Koulu    Saksa
 Hargeisan Suomi-koulu    Somalimaa
 Kuala Lumpurin Suomi-koulu   Malesia
 Leedsin Suomi-koulu     Iso-Britannia
 Addis Abeban Suomi-koulu    Etiopia
 Wroclawin Suomi-koulu   Puola 
2016 Vorarlbergin Suomi- koulu   Itävalta
 Bodenseen seudun     Saksa
 suomalainen kielikoulu 
 SF Suomi-koulu     Yhdysvallat
 Reykjavikin Suomi-koulu    Islanti 
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2010-luku

Uusia kouluja, uusia maita 
– Suomi-kouluille opetussuunnitelmasuositus

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus valmistuu

Merkittävä lisä Suomi-koulutyöhön saatiin vuonna 2015, jolloin Suomi-kou-
luille hyväksyttiin ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus. Tarve 
oli tunnistettu jo vuosia aikaisemmin.

Opetussuunnitelmasuosituksen valmistelutyötä oli edeltänyt selvitys 
opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa. Tämä työ käyn-
nistettiin lokakuussa 2012. Suomi-Seura yhdessä Suomi-koulujen tuki ry:n 
kanssa kartoitti Opetushallituksen toimeksiannosta Suomi-koulujen opet-
tajien ja johtokunnan jäsenten näkemyksiä opetussuuunnitelmasuosituksen 
tarpeesta. Kysely valmistui kesäkuussa 2013, ja sitä käsiteltiin saman vuoden 
koulutuspäivillä. Kyselyn tulokset ja käsittely vahvistivat näkemyksen, että 
yhteinen opetussuunnitelma oli tarpeellinen.

Keväällä 2013 Opetushallituksessa käynnistettiin opetussuunnitelmasuo-
situsta valmistelevan työryhmän kokoaminen, ja monipuolista asiantunte-
musta edustava ryhmä aloitti työnsä saman vuoden syksyllä. Puheenjoh-
tajaksi tuli opetusneuvos Pirjo Sinko ja varapuheenjohtajaksi opetusneuvos 
Leena Nissilä, joka jatkoi Pirjo Singon työtä tämän menehdyttyä. Työtä tuki 
laaja ohjausryhmä johtaja Jorma Kauppisen johdolla. Työtä kommentoi use-
aan otteeseen joukko maailmalla toimivien Suomi-koulujen opettajia, ja sitä 
käsiteltiin myös kesäkoulutuksessa vuonna 2014. Suomi-koulujen ensimmäi-
nen yhteinen opetussuunnitelmasuositus syntyi rinnan vuoden 2014 Suo-
men perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Opetussuun-
nitelmatyötä tukemaan valmistui seuraavana vuonna myös tukimateriaali, 
Opetushallituksen internetjulkaisu Ovi auki oppimiseen! Tukimateriaalia Suomi-
koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käyttöön.

Koulut ovat käsitelleet opetussuunnitelmasuositusta omissa koulutus- ja 
suunnittelutapaamisissaan, ja monille koululle onkin valmistunut tai valmis-
tumassa suosituksen linjauksia seuraava oma opetussuunnitelma. 

Yhä edelleen uusia kouluja

Kevääseen 2017 mennessä 2010-luvulla on perustettu tai käynnistetty uudel-
leen jo lähes 30 koulua. Vaikka kaikkien toiminta ei ole jatkunut, ei koulujen 
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perustaminen näytä laantuvan. 
Eurooppa jatkaa vahvana, edelleen noin puolet uusista kouluista on eu-

rooppalaisia. Baltiassa perustettiin koulu uutena maana Latviaan. Pohjois-
maissa kouluja syntyi Norjaan ja Ruotsiin, Islannissa elvytettiin Reykjavikin 
koulun toiminta. Isossa-Britanniassa on perustettu kouluja. Saksassa aloitteli 
yksi koulu, joka kuitenkin hiipui. Itävallassa ja Puolassa aloittivat uudet kou-
lut.

Aasian on perustettu useita uusia kouluja. Uusia maita ovat olleet Intia, 
Vietnam, Jordania ja Malesia, jossa tosin oli toiminut koulu jo 1990-luvulla. 
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on aloittanut kaksi uutta koulua ja Kii-
nassa yksi.

Afrikan molemmat uudet koulut ovat olleet myös uusissa maissa: Etio-
piassa ja Somalimaassa. Etelä-Amerikassa perustiin uuteen maahan, Brasili-
aan, kaksi koulua. Pohjois-Amerikassa perustettiin pitkästä aikaa uusia kou-
luja Yhdysvaltoihin. Australiassa aloitti yksi uusi koulu. 

Eurooppa 

Latvia

Latviassa suomalaisia on ollut varsin vähän, mutta vuosituhannen vaihtees-
sa sinne on syntynyt suomalaista yritystoimintaa. Suomalaisten määrä vaih-
telee paljon, koska monet ovat maassa vain lyhytaikaisella työkomennuksel-
la. Riian Suomi-koulu perustettiin keväällä 2011, ja toimintansa koulu aloitti 
syksyllä 2011. Opetusta melko pienelle oppilasjoukolle järjestetään tunnin 
ajan kerran viikossa.

Ruotsi

Ruotsissa asuvien suomalaisten tilanne on poikkeuksellinen, jos halutaan pe-
rustaa Suomi-koulu. Koska suomen kielellä on kansallisena vähemmistökie-
lenä eritysasema, suomea voi opiskella osana perusopetusta. Siksi Suomen 
valtio ei anna avustusta Suomi-koulujen perustamiseen. Kuitenkin useilla 
paikkakunnilla on käynnissä erilaisia suomenkielisiä viikonloppukerhoja ja 
-kouluja, usein ruotsinsuomalaisten yhdistysten tuella. 

Uppsalan Suomi-koulu aloitti toimintansa syyskuussa 2011 Uppsalan 
Almtunan koululla. Suomi-koulun tavoitteena on parantaa lasten kielitaitoa, 
mutta koska se järjestetään viikonloppuisin, pidetään siellä myös hauskaa, 
kerrotaan koulun internetsivuilla. Suomi-koulu on suunnattu 6–13-vuotiaille 
lapsille. Koulun aloitteentekijä Beate Hyttinen kertoo, että hän on syntynyt ja 
kasvanut Ruotsissa, ja hänen omat lapsensa ovat jo kolmannen polven ruot-
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sinsuomalaisia. Hän sanoo: ”Kaipasin vanhemmille, kouluikäisille lapsilleni 
toimintaa suomeksi. Netistä ei löytynyt mitään täällä Uppsalassa, vain muu-
alla. Siksi ehdotin lauantaikerhon aloittamista Uppsalan Ruotsinsuomalais-
ten Kieli- ja Kulttuuriyhdistykselle ja heidän avulla tämä järjestyi!” Koulussa 
on toiminut kaksi ryhmää.

Norja 

Stavangerissa aloitti Suomi-koulu vuonna 2010. Stavangerin Suomi-kou-
luun ovat sen internetsivujen mukaan tervetulleita kaikki 3–10 vuotiaat lap-
set, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen taitojaan ja tavata ikätovereitaan 
suomenkielisessä ympäristössä. Suomi-koulussa on yleensä kaksi ryhmää: 
pienten ryhmä (3–7-vuotiaat) ja isojen ryhmä (7–10 vuotiaat), mutta toistai-
seksi lukuvuonna 2016–2017 ryhmiä toimii vain yksi. Vuonna 2013 perustet-
tiin Bergenin Suomi-koulu. Bergenin koulun tarina alkaa sivulta 300.

Islanti

Islannissa asuvia suomalaisia on 2000-luvulla ollut noin sata. Monet ovat ol-
leet terveydenhoitoalan ammattilaisia, jotka ovat avioituneet ja jääneet maa-
han. Nykyisin monet lähtevät myös opiskelemaan Islantiin. Reykjavikissa 
oli ollut Suomi-koulutoimintaa jo 1990-luvun alussa, ainakin vuonna 1992, 
vuosituhannen vaihteeseen saakka, mutta pienten oppilasmäärien vuoksi 
koulun toiminta sammui silloin. Reykjavikin Suomi-koulu aloitti opetuk-
sen taas Islannin Suomi-koulun (Finnskuskolinn) nimellä lukuvuonna 2006–
2007, jolloin koulussa opiskeli yksi ryhmä. Koulun toiminta hiipui jälleen, 
mutta se käynnistettiin uudelleen syksyllä 2016. Varsinainen opetus alkoi 
9.1.2017, jolloin koulussa aloitti 16 oppilasta ja kaksi opettajaa. 

Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa koulujen perustaminen jatkui. Vuonna 2010 perustettiin 
Newcastlen Suomi-koulu, jossa toimii viitisentoista oppilasta, ja vuonna 
2011 perustettiin virallisesti jo aikaisemmin (1980-luvulla, sitten 1998–2005) 
toiminut Cardiffin Suomi-koulu, jonka tarinan voi lukea sivulta 291 alka-
en. Swansean Suomi-koulu perustettiin vuonna 2013, mutta sen toiminta 
keskeytyi 2016. Koillis-Lontoossa toimiva Itä-Lontoon Suomi-koulu perus-
tettiin vuonna 2014. Siellä toimii alle 3-vuotiaille muskari sekä 3–4-vuotiail-
le ja yli 5-vuotiaille omat ryhmät. Viimeisimpänä on aloittanut vuonna 2015 
Leedsin Suomi-koulu, jossa toimii noin 15 oppilasta. 
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Saksa

Tuorein uusi koulu on Bodenseen seudun suomalainen kielikoulu, joka 
aloitti  Stockachissa syyskuussa 2016 kahdella ryhmällä (muskari 1–5-vuoti-
aille ja toinen ryhmä 6–12-vuotiaille). Jo tätä ennen oli kokoonnuttu pidem-
män aikaa kerran kuussa ilman virallista Suomi-koulun asemaa. Mahdolli-
sesti nämä ryhmät ovat siirtymässä Konstanziin, jonka toimintaa aloiteltaisiin 
näin uudestaan.

Myös Itämeren Suomi-koulu on aloitellut toimintaa, mutta tällä hetkellä 
koulu ei toimi. 

Itävalta

St. Pöltenin Suomi-koulu perustettiin ilmeisesti 2012. Koulussa toimii noin 
15 oppilasta. Syyskuussa 2016 aloitti toimintansa Vorarlbergin Suomi-kou-
lu. Lapsia ilmoittautui heti 20, joten kouluun perustettiin kolme ryhmää. Ai-
emmin toiminut muskariryhmä muuttui leikkikouluksi, johon voivat osallis-
tua 0–4-vuotiaat lapset vanhempineen.

Alankomaat

Amsterdamissa on ollut Suomi-koulutoimintaa aikaisemmin Hollannin Suo-
mi-koulun, nykyisen Haagin koulun osana. Oma koulu saatiin kuitenkin 
vuonna 2013. Suomi-koulu Amsterdamin tarina alkaa sivulta 304. 

Puola 

Puolassa perustettiin vuonna 2015 Wroclawin Suomi-koulu. Opetusryhmiä 
on lukuvuonna 2016–17 kolme: pienten ryhmä Pikkumetsäläiset (3–5-vuoti-
aat), alkuopetusryhmä Lukutoukat (6–8-vuotiaat) ja isojen koululaisten (yli 
9-vuotiaat) Tietäjät-ryhmä. 

Aasia 

Intia

Ensimmäinen intialainen Suomi-koulu on toiminut Chennaissa, jossa oli 
toimintaa ainakin vuonna 2011. Vuonna 2012 aloitti uudelleen toimintansa 
New Delhin Suomi-koulu. New Delhissä oli jo lukuvuonna 1996–97 Suomi-
kouluyhdistys FINDU:n ylläpitämä 14 oppilaan Suomi-koulu. Nykyisin kou-
lussa on ollut pieni määrä oppilaita. 
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Vietnam

Joulukuussa 2013 perustettu Hanoin Suomi-koulu aloitti toimintansa 
18.1.2014 Morning Star International Schoolin tiloissa. Koulun tavoitteena on 
oppilaiden Suomi-tietouden ja suomen kielen taidon ylläpitäminen ja kehit-
täminen hauskalla tavalla. Koulussa on toistakymmentä oppilasta. Koulusta 
kerrotaan lisää sivulla 310.

Jordania

Vuonna 2014 perustettiin Jordaniaan Ammanin Suomi-koulu. Siellä opiske-
lee nykyisin kymmenkunta koululaista. 

Malesia

Malesiassa aloitti vuonna 2015 Kuala Lumpurin Suomi-koulu, jossa toimii 
noin 15 oppilasta. Koulu oli toiminut ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla.

Kiina

Vuonna 2011 perustettiin Suzhoun Suomi-koulu.  Koulun toiminnasta voi 
lukea lisää sivulta 297 alkaen.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat  

Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin perustetiin toinen Suomi-koulu vuonna 
2011, jolloin aloitti Abu Dhabin Suomi-koulu. Abu Dhabin koulun tarina 
alkaa sivulta 285. Al Ainin Suomi-koulu perustettiin vuonna 2014; vuonna 
2015 siellä oli parikymmentä oppilasta.

Turkki

Turkissa toimii Alanyan suomalaisen kulttuuriyhdistyksen ylläpitämä Ala-
nyan Suomi-koulu, joka on perustettu todennäköisesti vuonna 2011. Vuonna 
2015 siellä oli parikymmentä oppilasta.

Afrikka 

Etiopia

Etiopiassa alkoi toimia vuonna 2015 Addis Abeban Suomi-koulu. Koulun 
tarinan voi lukea sivulta 312.
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Somalimaa

Vuonna 2015 aloittaneen Hargeisan Suomi-koulun toiminta on tällä hetkellä 
keskeytyksissä, mutta se on aloittelemassa uudestaan. Koulun oppilaat oli-
vat pääosin suomensomalialaisia lapsia, joiden perhe on palannut pohjoiseen 
Somalimaahan Suomesta. Tämän varsin poikkeuksellisen koulun tarinaan 
voi tutustua sivulta 310 alkaen.

Australia 

Perthin Suomi-koulu aloitti toimintansa syyskuussa 2014. Se toimii Perthin 
Suomalaisessa kirkossa, jonka kanssa koululla on tiiviit yhteydet. Koulussa 
on ryhmiä aikuisille ja lapsille, joita on noin 25.

Etelä-Amerikka 

Sao Paulon Suomi-koulu aloitti toimintansa vuonna 2013 ja Brasilian Suo-
mi-koulu vuonna 2014. Koulu kertoo lisää toiminnastaan sivulta 309. 

Pohjois-Amerikka

Suomi-koulu DC,  joka toimii Washingtonissa, aloitti vuonna 2011. Koulu on 
suuri; siellä on opiskellut 40–50 oppilasta. 

SF Suomi-koulu San Franciscossa on uusimpia kouluja. Vaikka Piilaakson 
Suomi-koulu toimii samalla alueella, San Franciscon ympäristössä matkat 
ovat pitkiä, ja tarvittiin uusi koulu lähempänä oppilaita. Koulu aloitti toimin-
tansa The Scandinavian School of San Franciscon tiloissa kevätlukukaudella 
2017.  

West Sound Suomi-koulu lähellä Seattlea on aloitellut toimintaa 2015 ja 
järjestänyt elokuva- ja muita kulttuuritapahtumia 2016–2017.
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Abu Dhabin Suomi-koulu
Finnish School of Abu Dhabi

Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Perustuu Piretta Sauraman (perustajajäsen, puheenjohtaja) tietoihin. 

Muuttovirta Abu Dhabiin

Abu Dhabin Suomi-koulu perustettiin vuonna 2011, aikana, jolloin kaupun-
kiin oli vahva muuttovirta. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupunki 
nosti profiiliaan vuoden 2006 tienoilla; silloin alkoi kiinnostus Dubaita koh-
taan tasaantua ja Abu Dhabiin muutettiin yhä useammin. Suomalaisyrityk-
sillä on vahvempi edustus Dubaissa kuin Abu Dhabissa, ja Abu Dhabissa 
työskentelevät suomalaiset ovatkin pääsääntöisesti muiden kuin suomalais-
ten yritysten palkkalistoilla. 

Arabiemiraateissa on paikallisvähemmistö. Enemmistö koostuu ns. län-
simaalaisista ja aasialaisista. Maa on eri kansallisuuksien kansainvälinen 
sulatusuuni, jossa väestö muuttuu paljon. Suomalaiset tulevat maahan työn 
perässä, sillä maassa ei saa asua ilman työpaikkaa eli sponsoria. Maahan ja 
maasta pois on jatkuva muuttoliike; osa perheistä viipyy 3–5 vuotta, osa pi-
dempään. Harva jää pidemmäksi kuin kymmeneksi vuodeksi. Arabiemiraat-
teja pidetään edelleen houkuttelevana asuinmaana, vaikka moni työ koetaan 
raskaana tai haasteellisena. Maassa on erittäin vahva kotirouvakulttuuri, ja 
suurin osa naisista onkin ”pestipuolisoja”.

Tarvitaan oma Suomi-koulu

Alueella asui ahkeria, innokkaita ja asioihin tarttuvia suomalaisia kotiäitejä. 
Dubain Suomi-koulu oli jo perustettu ja täydessä käynnissä, mutta kukaan ei 
innostunut kuskaamaan pieniä lapsia Abu Dhabista Dubaihin kerran viikos-
sa. Päivästä olisi tullut liian pitkä. Perustamisaikoihin Abu Dhabissa oli pal-
jon suomalaisia perheitä ja lisää tuli koko ajan, joten asioiden helpottamiseksi 
päätettiin perustaa oma Suomi-koulu. 

Ennen Suomi-koulun perustamista yksi suomalaisäiti piti lapsille suoma-
laista pyhäkoulua kotonaan kerran viikossa. Se oli erittäin suosittu. Pyhä-
koulun lisäksi eräässä kansainvälisessä koulussa pidettiin ns. Suomi-kerhoa, 
mutta siihen saivat osallistua vain sitä koulua käyvät suomalaiset lapset. Jotta 
kaikilla olisi samat mahdollisuudet, päätettiin perustaa Suomi-koulu. ”Tämä 
oli toivottu ja erittäin tervetullut aloite!” sanoo Piretta Saurama. ”Alussa oli 
luonnollisesti jonkin verran paperibyrokratiaa, mutta kun pääsimme vauh-
tiin, ei kukaan varmaan osannut arvata miten hieno asia laitettiin alkuun.”

Kannatusyhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan tulivat Piretta Saura-
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ma (perustajajäsen, sihteeri 2011–2013, puheenjohtaja 2013–), Katja Boutou 
(perustajajäsen ja ensimmäisen toimintavuoden puheenjohtaja, johtokunnan 
jäsen), Minna Vuorio (perustajajäsen, rahastonhoitaja, ei enää Abu Dhabissa) 
sekä Pamela Halminen (varapuheenjohtaja, muskariope, ei enää Abu Dha-
bissa). Perustamisen jälkeen johtokuntaan saatiin vielä tarpeellinen määrä jä-
seniä, ja näin on ollut siitä lähtien. Tärkeät tukihenkilöt olivat Satu Mäki-Las-
sila ja Matti Lassila, jotka olivat suurlähettiläspariskunta perustamisvuonna. 

Tukea monelta taholta

Yhteistyötä tehtiin Suomi-Seura ry:n ja Suomi-koulujen tuki ry:n kanssa. 
Ilman Suomi-Seuraa ja Suomi-koulujen tuki ry:tä ei koulua varmaan olisi 
saatu perustettua. Tärkeää tukea saatiin Suomen suurlähetystöstä. Silloinen 
suurlähettiläspariskunta kutsui perustamiskokouksen residenssiinsä – he pi-
tivät lapset hyvinkin etusijalla.

Valtionavustuksesta saatu vuosittainen taloudellinen tuki on ollut todel-
la tärkeä. Vuokrakulut on katettu lukukausimaksuilla. Koulu sai käyttää 1,5 
vuotta kansainvälisen koulun tiloja ilmaiseksi, ja silloin lukukausimaksut 
pudotettiin pieneksi jäsenmaksuksi.  Sitten tapahtui suuri muutos, mutta 
”onneksi tässä maassa perheillä on yleensä varaa maksaa vähän yläkanttiin; 
välillä tilanteet saavat nopeita käänteitä. Näin on ollut alusta saakka. Tuki 
Suomesta ja loput perheiltä”, sanoo Piretta Saurama. 

Abu Dhabin Suomi-
koulu perustettiin 
6.6.2011 suurlähe-
tystön residenssissä. 
Kokoukseen saatiin 
mukava määrä in-
nokkaita vanhempia: 
vasemmalta Annie 
Wild, Katja Buotou, 
Zari Jafri, Ann-Sophie 
Österholm, Minna 
Vuorio, Pamela Halmi-
nen, Piretta Saurama, 
Minna Nevanlinna, 
Hanna Alasuutari ja 
suurlähettilään rouva 
Satu Mäki-Lassila. Ku-
vasta puuttuu Kaisa-
Leena Hiltunen.
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Opetus pääsee hyvin alkuun

”Koulu oli onnekas, kun sai pätevät opettajat heti alkuun. Ensimmäisen 
lukuvuoden opettajat olivat rautaisia ammattilaisia kaikki.” Opettajina toi-
mivat Kaisa-Leena Hiltunen, Ann-Sophie Österholm, Minna Nevanlinna ja 
Pamela Halminen. Kaisa-Leena, Ann-Sophie ja Minna ovat kaikki opettajia 
ammatiltaan. Pamela laulatti ja leikitti muskarilaisia; hänellä on vahva kuo-
rotausta. 

Oppilaita oli noin 30, ja heidät oli jaettu useaan ryhmään. Perustajajäsenten 
lapsille ei annettu armoa, vaan heidät ilmoitettiin mukaan Suomi-kouluun. 
Osa oppilaista oli muuttanut Abu Dhabiin suoraan Suomesta, ehkä käynyt 
jo koulua Suomessa, jolloin suomen kieli oli hallussa. Sitten oli lapsia, jotka 
olivat tulleet jostain muusta maasta, mutta perhe oli kokonaan suomalainen. 
Kolmantena versiona oli perhe, jossa jompikumpi vanhemmista oli muun 
kuin Suomen kansalainen, ja tällainen perhe tuli yleensä jostain muualta päin 
maailmaa. Suomi-koulu on ollut alusta asti todella heterogeeninen, mutta 
kaikille on annettu tilaa ja mahdollisuuksia. Suurin haaste lienee opettajalla, 
jolla on ryhmässään esimerkiksi esiteini, jonka suomen kielen taso vastaa 1. 
tai 2. luokkalaisen suomen kielen tasoa, mutta jota ei voi sosiaalisen kehityk-
sen kannalta kohdella kuin alakoulun aloittanutta. ”Hauska on ollut huo-
mata, miten systemaattisia lasten kieliongelmat ovat: kaksoiskonsonantti, 
diftongi ja j- vs. y-kirjain. Monelle järvi on yarvi, jäätelö on yaatelo...”, kertoo 
Piretta Saurama.

Laskiaismäki 
dyyneillä
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Lapset käyvät kansainvälisiä päiväkouluja englanniksi, muutama rans-
kaksi. Suomi-koulussa kannustettiin suomen kielen käyttöön, tyyliin ”eng-
lantia ei ymmärretä”. Joidenkin kodeissa kieliä saattoi olla kolmekin. Joka 
tapauksessa on pidetty tärkeänä, että vähääkin suomen kieltä vaalitaan ja 
ylläpidetään.

Oppimateriaaleja hankittiin Suomesta. Oli tärkeää, että oli edes jokin oppi-
materiaali tukemassa opetusta. Askarteluluovuus ei vaadi oppimateriaalia. 
Opetuksen lisäksi muuta oheistoimintaa on ollut monessa eri muodossa ihan 
alusta alkaen. On ollut erilaisia työpajoja: kassien painatusta, korttipajoja, 
näytelmiä. Pienimmät ovat päässeet toteuttamaan itseään muskarissa. Kou-
lussa on mm. vietetty laskiaista dyyneillä. Joku on yrittänyt laskea mäkeä 
liukurilla, pulkalla, muovipussilla – ei mennyt kovinkaan hyvin. ”Yhtenä 
vuonna tuuli puhalsi niin navakasti, että koulun hyväksi myydyt laskiais-
pullat sisälsivät normitäytteiden lisäksi myös hiekkaa...”

Lukuvuoden aikana juhlitaan perinteisesti sekä isiä että äitejä. Suomi-
koulu juhlii isän- ja äitienpäivää suomalaisen kalenterin mukaan, vaikka 
vuoden aikana molempia päiviä on tarjolla useampi – riippuen siitä, mikä 
(valta)kansallisuus juhlii omaansa. ”On ollut ilahduttavaa huomata, miten 
innokkaasti varsinkin ei-suomalaiset isämme ovat mukana marraskuun isä-
lapsi-toimintailtapäivässä. Heidän isänpäivänsähän saattaa oikeasti olla jos-
kus ihan muulloin”, sanoo Piretta Saurama.

Koulun noin 35 oppilaasta Kuutit käyvät muskaria, Siilit ovat yli 3-vuotiai-
ta, Joutsenet ovat esi- ja alkuopetusikäisiä ja Porot pieniä koululaisia.

Mölkky goes aavikko
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Muuttoja tiloista toiseen, vaihtuvuutta ihmisissä

Luokkatilat koulu vuokrasi kaksi ensimmäistä vuotta amerikkalaisesta kan-
sainvälisestä koulusta AISA:sta (American International). Sijainti oli keskei-
nen ja kaikin puolin sopiva. Toimintaan vaikuttavia haasteita ei juurikaan 
ollut. Koulun sisäpiha palveli erinomaisesti välituntilaisia. Jos joku meni 
joskus mönkään, niin se oli kopiokone. Aluksi kokoonnuttiin torstaisin, joka 
on maassa viikon viimeinen arkipäivä, mikä tarkoitti, että lapset olivat siinä 
vaiheessa joko väsyneitä tai yliaktiivisia. Myöhemmin vaihdettiin kokoontu-
mispäiväksi maanantai.

Koululla on ollut erittäin vivahteikas toiminta – tilojen suhteen. Ensim-
mäisten vuosien AISA:sta vuokrattujen tilojen jälkeen saatiin ilmaiset tilat 
toisesta kansainvälisestä koulusta (Raha International School). Tämä yhteis-
työ perustui siihen, että Suomi-koulun www-sivuille laitettiin tämän koulun 
logo. Yhtäkkiä tammikuussa 2015 paikallinen opetusvirasto puuttui peliin 
ja kielsi kaikki ulkopuoliset aktiviteetit kaikissa kansainvälisissä kouluissa. 
Päätös syntyi ”for safety reasons”, mutta kukaan ei vastannut kysymykseen, 
miksi. Yllätysevakkoon joutui myös Suomi-koulu. Sää oli sen verran suotuisa, 
että kokoonnuttiin puistoissa, kunnes keväällä tuli jo liian kuuma olla ulkona. 

Sen jälkeen kokoonnuttiin useamman kerran perheiden kodeissa. Nämä 
perheet asuivat onneksi samalla alueella, joten kaikki sisarukset pääsivät 
osallistumaan omiin ryhmiinsä. Myöhemmin keväällä vuokrattiin tilat ur-
heilukeskuksesta, Zayed Sports Citystä. Siellä jatkettiin aina sen vuoden 
marraskuuhun saakka, kunnes sieltäkään ei enää voinut vuokrata tiloja tun-
tiperustein. Muutenkaan kielikoulun käyminen urheilukeskuksessa ei ollut 
mikään optimaalinen asetelma. Tammikuusta 2016 lähtien koulu on ollut 
St. Andrew’s Churchin kerhotilojen suojeluksessa. ”Koulu on toisin sanoen 
vaeltanut enemmän kuin riittävästi, mutta koko ajan kuljetettiin mukana sitä 
yhteistä hiiltä, johon edelleen puhalletaan!” sanoo Piretta Saurama.

”Oppilaita, opettajia ja rahaa on ollut koko ajan riittävästi – onneksi! Opet-
tajat ja johtokunnan jäsenet vaihtuvat jonkin verran – ”In this country fami-
lies come and go.” UAE:ssa asutaan keskimäärin 3–5 vuotta. Oppilaissakin 
on vaihtuvuutta. Alle 11-vuotiaat on ollut helppo pitää mukana koulun toi-
minnassa. Sitä vanhemmat ovat jääneet usein pois. Muilta osin oppilasmäärä 
on ollut siinä 50:n paikkeilla jo useamman vuoden.”

Koululla on oma opetussuunnitelma vuodelta 2011, mutta se on päivityk-
sessä 2016. Opetusta ja kasvatusta ovat ohjanneet opettajat, joista lähes kaikki 
ovat olleet ammatiltaan opettajia. ”Heillä on homma hallussa!” sanoo Piretta 
Saurama. Opettajien koulutusta on järjestetty silloin tällöin, ja osallistuttu vaih-
televasti myös Opetushallituksen järjestämään koulutukseen. Muiden koulu-
jen kanssa tehtävään yhteistyöhön ei ole oltu kovinkaan aktiivisia. Nyt, kun 
tilakysymys on toistaiseksi ratkaistu, on aktivoiduttu. Keskustelut yhteiskou-
lutuksesta Dubain Suomi-koulun kanssa on jo aloitettu. Koulu saa vinkkejä 
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ja tarpeen tullen tukea Dubain Suomi-koululta; heillä on pidempi historia ja 
kokemus (perustettu v. 1999). Monesti vaihdetaan ajatuksia, ja vierailu heidän 
luonaan ennen oman koulun perustamista oli todella tärkeä ja hyödyllinen.

Tärkeä yhteisö

Piretta Saurama kertoo: ”Koulun tärkein tuki on Suomi-koulun yhteisö. Yh-
dessä tehdään. Se on se suomalainen sisu. Täällä on kirjoiteltu paljon suoma-
laisesta koulutuksesta ja se kyllä näkyy myös meidän Suomi-koulussa. Kou-
lun tekevät oppilaat. Ja aktiiviset vapaaehtoiset vanhemmat. Asenteet ovat 
pysyneet positiivisina – jos jotain, niin todennäköisesti parantuneet! Ja talou-
dellinen tuki Suomesta on ehdoton toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Suomi-koulun rooli on erittäin tärkeä omien juurien vahvistamisessa. 
Asumme muslimien kanssa sulassa sovussa, arabialaisessa sulatusuunissa. 
Täällä näkyvät kuitenkin joulu, pääsiäinen jne., mikä tuo nämä juhlat tutuik-
si tietyllä tasolla. Suomen vuodenaikoja ei voi koskaan käsitellä liikaa, osalle 
lapsista esim. talveen liittyvät asiat ovat vieraita.”

Jossain vaiheessa – epätodennäköisesti kuitenkin – maan väestörakentees-
sa saattaa käydä niin, että enemmistö on paikallisia ja vähemmistö expateja. 
Silloin myös suomalaisia perheitä saattaa muuttaa maasta pois enemmän 
kuin uusia tulee tilalle, mutta ainakin nyt perheitä on riittävästi toiminnan 
jatkamiseksi. 

Piretta Saurama tiivistää koulun lyhyen historian: ”Koulu taitaa olla juuri 
sitä, mitä sen pitikin olla. Aina on parantamisen varaa, eikä laakereille voi 
jäädä lepäämään. Mutta nyt on hyvä!”

Opettaja Minna 
Nevanlinna antaa 
osallistumistodis-
tuksen kevätjuhlassa 
2012.
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Cardiffin Suomi-koulu
The Finnish Saturday School in Cardiff

Cardiff, Iso-Britannia

Perustuu Saara Goddardin (perustajajäsen, luottamushenkilö 2011–) ja Virpi Ylän-
teen (opettaja 1998–2005, rahastonhoitaja 2012–) tietoihin. 

Paikallisyhteisössä herää ajatus Suomi-koulusta

Cardiffissa ja Walesissa yleensäkin on ollut suomalaisia jo pitemmän aikaa. 
Cardiffin yliopisto on ollut suosittu suomalaisten keskuudessa, ja suoma-
laisia on siellä sekä opiskelijoina että työntekijöinä. Cardiffissa on myös yli-
opistollinen sairaala, jossa on paljon suomalaista henkilökuntaa. Suomalaiset 
ovat integroituneet tällä alueella erittäin hyvin ympäröivään yhteiskuntaan. 
Monet ovat naimisissa paikallisen/toisen kansallisuuden edustajan kanssa, 
ja heillä on laaja ystäväpiiri sekä paikallisten että muiden maahanmuuttajien 
kanssa. 

Walesissa on viime aikoina taas yritetty herättää henkiin omaa kymrin 
kieltä. Mediassa on puhuttu paljon kaksikielisyyden hyvistä puolista ja siitä, 
miten se auttaa lasten muussakin oppimisessa. Yhteiskunnan ja koulujen nä-
kemys siitä, että suomenkielisillä on oman kielen oppimista edistävä yhteisö, 
on aina ollut positiivinen. Cardiffin Suomi-koulunkin nettisivuilla voi kou-
lun toiminnasta lukea myös kymriksi. 

Suomi-koulun piirissä toimivat ovat olleet enimmäkseen ensimmäisen 
polven siirtolaisia, perheenäitejä ja opiskelijoita. Suomi-koulun perustamisen 
aikoihin suomalaiset tapasivat Cardiffissa toisiaan virallisesti muutaman ker-
ran vuodessa, yleensä itsenäisyyspäivän ja joulun aikoihin, Runebergin päi-
vän aikoihin ja toukokuussa suomalaiseen jumalanpalvelukseen kokoontuen.

Cardiffin Suomi-koulun perustajat, Saara Goddard (puheenjohtaja) ja Kai-
sa Pankakoski (tiedottaja), olivat asuneet Walesissa jo muutaman vuoden ja 
tapasivat paikallisten suomalaisten tapahtumissa. Molemmat saivat ensim-
mäisen lapsen vuonna 2010. Tämä innosti elvyttämään Suomi-koulutoimin-
taa Cardiffiin, jotta lapsilla olisi tuki kielen oppimiseen ja ympäristö, jossa 
he kuulevat suomen kieltä säännöllisesti myös muilta kuin perheenjäseniltä. 
Tavoitteena oli Suomen kielen ja kulttuurin välittäminen puolisuomalaisille 
ja suomensukuisille lapsille sekä tuoda muut Suomesta ja suomen kielestä 
kiinnostuneet yhteen kielituntien ja sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä.

Cardiffissa oli ollut Suomi-koulutoimintaa vuosia aiemmin (1980-luvulla) 
sekä vuosina 1998–2005. Tämä toiminta oli pienimuotoista: ensimmäisenä 
vuonna oli ryhmät lapsille ja aikuisille. Lapsia (noin viisi oppilasta) opetti-
vat Marjaana Murtomaa-Williams ja Virpi Ylänne, aikuisia (myös noin viisi) 
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Maarit Heinonen-Smith. Toiminta kutistui kuitenkin ensimmäisen vuoden 
jälkeen, kun pari perhettä muutti pois Cardiffista, ja lasten ryhmä kokoon-
tui sen jälkeen satunnaisesti toistensa kotona vuosina 1999–2005. Opettajina 
toimivat mm. Sirpa French-Williams ja Minna Rossi. Koulun toimintaa ja ra-
ha-anomuksia Opetushallitukselle koordinoivat Virpi Ylänne ja Pia Mäkelä. 
Oppilaiden määrä vaihteli neljän ja seitsemän välillä.

Vuonna 2011 Kimmo Muttosen (rahastonhoitaja) lapset olivat jo isompia, 
kun Suomi-koulua ryhdyttiin käynnistämään uudelleen. Hänellä oli kuiten-
kin aiempaa kokemusta koulutoiminnasta, ja hän suostui rahastonhoitajaksi, 
jotta toiminta saatiin taas pystyyn ja viralliset asiat hoidettua. Koulu sai toi-
mitilat Bethel United Reformed Church’in tiloista, joissa koulu oli toiminut 
aiemminkin (1998–1999). Kimmon jälkeen rahastonhoitajana oli Laura Har-
japää yhden lukuvuoden, ja hän edusti koulua myös Finn-Guildin johtokun-
nassa.

Koulun käynnistämisvaiheessa tehtiin yhteistyötä Suomi-Seuran, Suo-
mi-koulujen tuki ry:n ja Finn-Guild-järjestön kanssa. Suomi-koulutoiminta 
on hyvin yleistä Britanniassa, ja Finn-Guildin tuki on ollut korvaamatonta. 
Finn-Guild on järjestänyt kursseja koulun opettajille ja muille toiminnassa 
mukana oleville. Koulutuksen kautta he ovat myös edistäneet koulujen ver-
kostoitumista. Suomi-koulujen tuki ry ja yhdistyksen verkkosivut ovat olleet 
hyödyllisiä opettajille alusta asti. Sieltä on saatu opetusmateriaalin lisäksi 
myös käytännön vinkkejä koulun toimintaan. 
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Koulu käynnistyy kolmella ryhmällä

Alkuvaiheessa koulussa oli taaperoryhmä (0–3-vuotiaat, vetäjänä Saara God-
dard), lasten ryhmä (vetäjänä Satu Haikala ja Tanja Råman vuorokerroin) ja 
aikuisten ryhmä, jossa opetti Milla Rauma. Saara Goddard alkoi opettaa taa-
peroryhmää, koska hän ei halunnut työstä palkkaa – alkuvaiheessa ei ollut 
vielä tietoa, miten koulu tulee taloudellisesti pärjäämään. Saara Goddardilla 
oli tuossa vaiheessa noin yksivuotias koululainen, joten hän olisi joka tapa-
uksessa ollut taaperotunnilla mukana. 

Taaperoryhmässä keskityttiin loruihin, lauluihin, tarinoihin, yksinkertai-
siin askarteluihin ja leikkeihin. Lastenryhmässä opiskeltiin ensin lyhyesti, ja 
sitten oli askartelua, draamaa, tanssia, musiikkia, tarinoita, leikkejä sekä lei-
vontaa. Aikuisten tunnit ovat olleet suurimmaksi osaksi oppitunteja alusta 
asti. Suomalaisia juhlia, kuten joulua, laskiaista, pääsiäistä, vappua ja kevät-
juhlaa, on pyritty juhlimaan sopiviin aikoihin. Aikuisten ryhmässä sovittiin, 
että he osallistuvat yleensä vain joulu- ja kevätjuhliin. Aikuiset halusivat kes-
kittyä kielen oppimiseen, kun taas lapsille kieli ja kulttuuri ovat yhtä tärkeitä.

Lasten opettajat halusivat jakaa vastuuta. Satu Haikala on opettaja Wa-
lesissa, ja Tanja Råman on tanssinopettaja. Kumpikaan ei halunnut ottaa 
vastuuta kaikkien tuntien suunnittelusta, mutta lapset saivat monipuolista 
opetusta askartelun ja draaman merkeissä. Milla Rauma oli opiskelijana Car-
diffissa; hän löytyi yliopiston kautta.

Oppilaita oli noin 6–10. Cardiffin Suomi-koulun ensimmäiset oppilaat oli-
vat (kuten aikaisemmassakin vaiheessa) pääasiassa perheistä, joissa äiti on 
suomalainen ja isä paikallinen. Aikuisopiskelijoilla on alusta asti ollut värik-
käämpiä taustoja. Paikallisten isien lisäksi opiskelijoina on ollut suomalai-
sesta musiikista, kulttuurista tai muuten Suomesta kiinnostuneita ihmisiä. 
Heti alussa huomattiin esimerkiksi, että Cardiffin alueella on todella paljon 
kiinnostusta Suomea kohtaan. ”Koulun ryhmässä kävi opiskelemassa alussa 
eräs nainen, joka piti The Rasmuksen musiikista ja halusi oppia kieltä sen 
johdosta. On ollut mielenkiintoista tutustua näihin paikallisiin ihmisiin, joi-
den kanssa ei muuten välttämättä olisi ikinä tullut muuta kanssakäymistä”, 
sanoo Saara Goddard.

Alussa opettajat olivat huolissaan siitä, kuinka monta koulukertaa voi jär-
jestää, jotta opettajilla riittää energiaa, oppilailla motivaatiota ja lukukausi-
maksut pysyvät kohtuullisina. Tilojen vuokra oli suuri menoerä. 

Kaikkien ryhmien koulutunnit päätettiin pitää samaan aikaan, koska toi-
minnassa on alusta asti ollut monia perheitä, joiden eri-ikäiset lapset ovat eri 
ryhmissä ja yksi aikuinen vielä aikuisten ryhmässä. 

Oppimateriaalit valmistettiin itse. Opettajat tekivät alussa todella paljon 
oppimateriaaleja itse netistä etsittyjen vinkkien avulla. Saara Goddard teki 
esimerkiksi lorupussin, jota käytettiin taaperoiden kanssa säännöllisesti. Li-
sänä oli kirjoja ja monisteita, joita opettajilla tai muilla sattui olemaan. Han-
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kittiin myös muutamia tarvikkeita, kuten askarteluvälineet ja leikkivarjo. Ai-
kuiset käyttivät kirjoja, joita heillä joko oli itsellään tai joita he saivat koululle 
lahjoitetuista kirjoista lainaksi, tai monistettua materiaalia.

Vilkasta toimintaa

Koulun toiminta on nyt jatkunut keskeytyksettä ja koululaisia on riittänyt, 
vaikka vaihtuvuutta on ollut. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet erityisen 
vilkkaita, koska koulu on muuttanut isompiin tiloihin, jotka ovat lähempänä 
Cardiffin keskustaa. Taloudellisesti on pärjätty, ja rahat ovat juuri ja juuri riit-
täneet joka vuosi. Opettajat ovat kuitenkin vaihtuneet todella usein, joskus 
jopa vuoden aikana ja lähes aina kouluvuoden vaihteessa. Siihen on ollut 
monia syitä, muuttaminen, muut työtehtävät, varmaankin myös suomalais-
ten tunnollisuus. ”Opettajat ovat ainoita koulun toiminnasta palkkaa saavia, 
ja se tuo varmaankin velvollisuuden tunnetta tuntien suunnittelua kohtaan. 
Onneksi on aina saatu uusia innokkaita opettajia, ja vanhatkin opettajat ovat 
palanneet tekemään sijaisuuksia”, sanoo Saara Goddard.

Johtokunnassa ei ole ollut yhtä paljon vaihtuvuutta kuin opettajien tehtä-
vissä. Joinakin vuosina koulussa on ollut enemmän tapahtumia ja järjestele-
mistä, ja se on ehkä vaikuttanut siihen, että muiden töiden ohella se on joskus 
ollut liikaa. Vastuuta yritetään jakaa tasapuolisesti ja jokaisen voimavarojen 
mukaan, mutta ehkä useimmat haluaisivat olla joko täysillä mukana tai sit-
ten ei lainkaan.

Koulun oppilasmäärä on kasvanut pikkuhiljaa. Vaikka vaihtuvuutta on 
ollut jonkin verran, uusia oppilaita on tullut aina lisää. Kun toiminta alkoi 
vuonna 2011, suurin osa oppilaista oli hyvin pieniä, joten kovin paljon ei ole 
ollut iän takia pois jääviä oppilaita. Alussa koulussa kävi todella paljon op-
pilaita laajemmalta alueelta Walesista (Pohjois-Walesia myöten). Sittemmin 
esimerkiksi Swansean kaupunkiin on perustettu oma koulu, joten sieltä tu-
levat oppilaat ovat luonnollisesti jääneet pois Cardiffin koulun toiminnasta. 

Alkuperäiset tilat kävivät pieneksi muutaman vuoden jälkeen, joten koulu 
joutui etsimään tiloja ja samalla toivomaan, että vanhat oppilaat tulevat uu-
siin tiloihin. Muuten toiminta on pysynyt pääosin samana, hiukan eri vivah-
tein ja aktiiveista riippuen erilaisin tapahtumin.

Koululle tehdään vuosittain toimintasuunnitelma, ja opettajat vastaavat 
pääosin itse opetuksensa suunnittelusta. Koska suurin osa oppilaista on puo-
liksi suomalaisia, painotetaan sekä kieltä että kulttuuria yhtä paljon. Jotkut 
lapset eivät puhu sujuvaa suomea, mutta heidänkin on tärkeää oppia suoma-
laisista tavoista ja juhlista. Tämä periaate on pysynyt suurin piirtein samana 
koko koulun toiminnan ajan.
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Yhteistyötä tehdään 

Koulu on tehnyt hiukan yhteistyötä Swansean ja Bristolin Suomi-koulujen 
kanssa. Bristolissa on ollut toimintaa pitempään kuin Cardiffissa, ja perus-
tajat kävivät siellä tutustumassa heidän toimintaansa ennen kuin Cardiffin 
koulu aloitti. Alussa tilattiin myös yhdessä makeisia kahvion myymälään. 
Näiden koulujen kanssa on oltu yhteydessä myös eri tapahtumien tiimoilta. 
Kun Cardiffin koulu järjesti teatteriesityksen vuoden 2016 alussa, tarjottiin 
lippuja myytäväksi Swanseaan ja Bristoliin.

Alkuvaiheessa koulu oli yhteydessä suomalaisten yritysten kanssa, mut-
ta Cardiffissa ei ole kovin järjestäytynyttä suomalaista yritystoimintaa. Suo-
messa Suomi-Seura ja Suomi-koulujen tuki ry ovat olleet tukena koululle. 
Koululla ei ole aiemmin ollut minkäänlaista yhteistyötä paikallisten koulujen 
kanssa ehkä siitä syystä, että Suomi-koulun toiminta on aina ollut lauantaisin, 
ja sisällöltään se on tarjonnut enimmäkseen suomalaista kulttuuria lapsille. 
Nyt koulu on aloittamassa yhteyttä alueen italialaisen kielikoulun kanssa.

Finn-Guild on järjestänyt vuosittaiset koulutuspäivät Lontoossa, ja niille 
on osallistunut sekä opettajia että johtokunnan jäseniä. Myös Opetushalli-
tuksen koulutustapahtumaan on osallistuttu muutaman kerran. Nämä ovat 
olleet todella hyödyllisiä sekä tiedonsaannin että verkostoitumisen kannalta. 

Talouden pyörittämisestä Saara Goddard sanoo: ”Suomi-Seuran välittämä 
Suomen valtiolta tuleva tuki oli ja on koulumme elinehto. Se on auttanut 
alusta asti tilojen vuokrakustannuksissa sekä opettajien palkoissa. Tämä tar-
koittaa sitä, että olemme voineet pitää lukukausimaksut kohtuullisina. Saim-
me myös £100 starttirahaa Finn-Guildiltä toimintaa aloittaessamme; tätä tu-

Suurlähettiläs 
Huhtamäen vierailu 
kevätjuhlassa 2016.  
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kea oli kaikkien uusien koulujen mahdollista saada. Lisäksi saimme koululle 
varoja lukukausimaksuista sekä arvonnoista ja muista rahankeruutapahtu-
mista. Virpi Ylänne on ollut koulun toiminnassa mukana toisesta vuodes-
ta lähtien rahastonhoitajan tehtävässä. Hän on ymmärtänyt koulun tärkey-
den oman aikuisen tyttärensä myötä (joka osallistui Cardiffin ensimmäisen 
Suomi-koulun toimintaan) ja on kantanut vastuuta rahojen lisäksi kahvila-
toiminnasta. Virpillä on pitkäaikainen kokemus Britannian Suomi-kouluista 
– hän opetti lapsia St Albansin Suomi-koulussa sen alkuvuosina 1985–1988 
sekä teini-ikäisiä Bristolin Suomi-koulussa 1990-luvun alussa.

Suurta muuttoliikettä Cardiffin alueella ei ole ollut suuntaan tai toiseen. 
Muutama perhe on muuttanut Suomeen, ja toisia kokonaan suomalaisia 
perheitä on muuttanut alueelle. Koulu on myös saavuttanut jo pitempään 
alueella olleita suomalaisia, jotka ovat löytäneet koulun nettisivujen tai sosi-
aalisen median kautta. Koulu on tuonut alueen perheet yhteen ja luonut tii-
viimpiä kontakteja vanhempien ja nuorempien suomalaisten välille. Koulun 
johdosta on syntynyt enemmän muutakin sosiaalista kanssakäymistä suo-
malaisten keskuudessa.

Leikkimieli kuvaa Cardiffin Suomi-koulua

Cardiffin Suomi-koulusta tekee juuri omanlaisensa lasten leikkimielinen op-
piminen; koulussa käytetään paljon pelejä ja leikkejä, jotka tukevat kielen 
oppimista. Aikuisten tunnit tuovat kokonaisia perheitä Suomi-kouluun, kun 
paikallinen vanhempi käy suomen tunnilla lasten ollessa omilla tunneillaan. 
Palaute on ollut hyvää alusta asti, ja suurin osa perheistä on pysynyt mukana 
koulun toiminnassa. Ilmapiiri on pysynyt raikkaana eri opettajien tuoman 
energian johdosta. Eri aktiviteetit ovat antaneet lapsille mahdollisuuden teh-
dä erilaisia asioita koulussa. Koulu on kasvanut toivotulla tavalla, tai ehkä 
jopa paremmin kuin sen uskottiin kasvavan. 

Koulu toivoo, että mukaan saadaan sekä uusia lapsia että aikuisopiskelijoita 
ja tietenkin vanhempia ja muita aikuisia, jotka ovat halukkaita auttamaan toi-
minnassa. Saara Goddard sanoo: ”Olemme ylpeitä, että koulusta on tehty juttu 
sekä paikallisen BBC:n toimesta että Echo-sanomalehdelle. Uskomme, että tälle 
alueelle muuttaa suomalaisia edelleenkin. Ja uskomme, että vanhemmat pitä-
vät tulevaisuudessakin tärkeänä, että lapset oppivat suomen kieltä.

Koulun vahvuuksia ovat tilat, jotka ovat suurimmalle osalle joustavan 
matkan päässä; oppilasmäärä, joka on kasvanut viime vuosina; suuri mää-
rä aikuisopiskelijoita ja muu koulun kautta tapahtuva sosiaalinen toiminta. 
Haasteena on opettajien ja vapaaehtoisten aika ja jaksaminen.

Cardiffin Suomi-koulu on Walesin pääkaupungissa Suomen kielen ja kult-
tuurin keskus, jonne kaikki ovat tervetulleita leikkimään, oppimaan, tutus-
tumaan toisiin suomalaisiin ja herkuttelemaan korvapuusteilla ja muilla suo-
malaisilla herkuilla.”
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Suzhoun Suomi-koulu

Suzhou, Kiina

Perustuu Annukka Sarikan (puheenjohtaja syksystä 2011–) tietoihin. 

Suomalaiset yritykset tuovat mukanaan perheitä 

Suzhoun talousalueella oli 2010-luvun alussa lapsiperheitä lähemmäs 40 ja 
suomalaisia yrityksiä kymmeniä. Suomalaisia asui alueella noin 300, joista 
lapsia noin 50. Suomi-yhteisö oli erittäin aktiivinen. Perjantaisin tavattiin tie-
tyssä ravintolassa, miehet pelasivat sählyä viikoittain. Vappujuhlat, juhan-
nusjuhlat ja pikkujoulut järjestettiin aina aktiivisen järjestäjän ansiosta. 

Tarvetta Suomi-koululle oli, koska monet vanhemmat pitivät tärkeänä 
pitää suomen kieltä yllä. Useimmat lapset olivat kansainvälisessä koulussa, 
joissa opetuskieli on englanti. Kiinaan tullaan yleensä muutamaksi vuodeksi, 
ja tämän jälkeen palataan Suomeen. Myös kaksikielisten lasten vanhemmat 
kokivat erittäin tärkeäksi suomen kielen opiskelun ja ylläpitämisen. Koulun 
perustamista oli mietitty monta vuotta, mutta kukaan ei oikein tiennyt, miten 
se tehdään. 

Tuumasta toimeen

Annukka Sarikka muutti syksyllä 2011 Suzhouhun ja tapasi vanhemmat, jot-
ka olivat kiinnostuneet asiasta. Annukka Sarikka oli toiminut vuosia Suo-
mi-kouluissa, mm. Bangkokissa, Shanghaissa 2002–2005, Pekingissä ja New 
Delhissä, ja hänellä oli kokemusta koulun perustamisesta ja koulun pyörit-
tämisestä. Hän kokosi vanhemmat syyskuun lopussa ja kertoi, mikä Suomi-
koulu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Vanhemmat innostuivat asiasta, 
ja koulu perustettiin 16.10.2011. Koulutoiminta alkoi 1.11.2011.

Suzhou Suomi-koulun koulutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin An-
nukka Sarikka, sihteeriksi Sari Itäniemi, rahastonhoitajaksi Piia Leinonen ja 
tiedottajaksi Satu Peltoniemi. Muut jäsenet ovat Kaisa Meriläinen ja Laura 
Vuorenrinne. Sari Itäniemi oli toiminut Suomessa lehden toimituksessa, ja 
hän oli halukas toimimaan sihteerinä. Piia Leinonen oli kaupallisella alalla; 
hänellä oli numerot hallussa. Hän hoiti monta vuotta Suomi-koulun kirjanpi-
don. Satu Peltoniemi toimi varapuheenjohtajana, Kaisa Meriläinen ja Laura 
Vuorenrinne taustatukijoina. 

Pöytäkirjoissa todetaan, että ”yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja 
ylläpitää suomalaisten ja suomenkielisten lasten suomen kielen taitoa sekä 
tutustuttaa lapset suomalaiseen kulttuuriin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää sekä kouluikäisille että alle kouluikäisille lapsille suomen 
kielen ja kulttuurin opetusta Suomi-koulutoiminnan muodossa. Tulevana 
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toimintakautena Suomi-koulu pyrkii tuomaan koulun toimintaa tutuksi 
Suzhoussa ja lähiseuduilla asuville suomalaisille ja Suomi-kouluikäisille lap-
sille. Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa Suomi-koulua niin, että yhdistys 
voisi tarjota opetusta mahdollisimman monelle Suomi-kouluikäiselle.”

Suomi-Seuran kautta saatiin valtionavustusta. Etäkoulu Kulkurin mate-
riaali auttoi tuntien suunnittelussa, mikä oli erittäin tärkeää. Koulun aloit-
taessa toimintansa laadittiin talousarvio, jossa mukaan arvioitiin tulevan 27 
lasta, joista maksettaisiin 200 rmb:n suuruinen lukukausimaksu. Opettajat 
eivät saaneet syyslukukaudella korvausta työstään. 

Koulun opettajina aloittivat Anitta Poutanen, Satu Peltoniemi, Susanna 
Keskinarkaus, Ulla Mielonen, Piia-Riitta Bergman, Kirsi Hihnala, Anu Sirola 
ja Sari Luoma-aho. Kaikki opettajat olivat erittäin motivoituneita. 

Oppilaita oli 31, ryhmiä 4 (0–3-vuotiaat, 4–6-vuotiaat, 1–2-luokkalaiset, 
4–6-luokkalaiset). Kaikki lapset olivat expat-perheiden lapsia. Perheen isä tai 
kummatkin vanhemmat työskentelivät suomalaisen tai muun ulkomaalai-
sen yrityksen palveluksessa. Lapset olivat 0–12-vuotiaita. Heillä oli erittäin 
hyvä suomen kielen taito – monet olivat juuri tulleet Suomesta. Toiset opet-
telivat puhumaan, toiset lukemaan ja kirjoittamaan suomea. Haasteellinen 
oli ryhmä, jossa lapset eivät olleet vielä oppineet lukemaan ja kirjoittamaan 
suomeksi. Osa osasi jo lukea ja kirjoittaa englanniksi. Kouluissa oppilaat 
käyttivät englantia ja kotonaan pääsääntöisesti suomea. Perheissä käytettiin 
kolmeakin kieltä – suomea, kiinaa ja englantia.

Kouluikäisten Suomi-koulu järjestettiin maanantaina koulupäivän jälkeen 
Suzhou Singapore International Schoolin tiloissa. Koulu tarjosi tilat, ja tämä 
toimi oikein hyvin. Alle kouluikäisten ryhmät tapasivat lauantaiaamuisin 
Newton Kindergartenin tiloissa. Aluksi opettajat tekivät oppimateriaalin 
itse. Seuraavana vuonna tilattiin Etäkoulu Kulkurin kirjat ja opettajaoppaat.

Kevätjuhla 2014
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Suomi-koulusta sydämen asia

Alkuvaiheessa monet vanhemmat kysyivät, mikä Suomi-koulu on, mutta sen 
jälkeen kaikki ovat ottaneet asian erittäin positiivisesti. Osalle Suomi-koulun 
perustaminen oli erittäin tärkeä asia. Ainoa ongelma oli, että jotkut luulivat, 
että Suomi-koulussa opitaan lukemaan ja kirjoittamaan. Yleensä perheet ym-
märsivät, että Suomi-koulu voi vain tukea sitä. Opettajien opastaminen työn 
alkuun toi omat haasteensa. Innostus ja motivaatio korjasivat nopeasti asian.

Viime vuosina Suomi-koulu on kutistunut oppilasmäärältään joka vuosi. 
Lapsiperheet ovat yksinkertaisesti muuttaneet pois, eikä uusia perheitä ole 
tullut. Tällä hetkellä koulussa suurin osa lapsista on kaksikielisiä. Yleensä äiti 
on kiinalainen ja isä suomalainen. Myös opettajien ja johtokunnan jäsenten 
vaihtuvuus on ollut suurta. Väkeä on muuttanut pois kaupungista, yleensä 
Suomeen takaisin. Koulun talous on ollut hyvä; yhdistyksen pyörittämästä 
kahvilasta on saatu hieman lisätuloa. Ilman valtionavustusta koulu ei kuiten-
kaan pystyisi toimimaan. Koulu siirtyi kokonaan 2013 Newton Kindergarte-
nin tiloihin. Koululle on maksettu pientä siivouskorvausta.

Suzhoun koulun vahvuutena on, että vanhemmat ja opettajat ovat sitoutu-
neet kouluun. Perheiden asenteet Suomi-koulun toimintaan vuosien saatossa 
ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan, varsinkin kaksikielisten perheiden.
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Bergenin Suomi-koulu

Bergen, Norja

Perustuu Merja Linnanketo Hanssenin (varapuheenjohtaja, opettaja 2013–) tietoihin.
 
Lastenkerhosta Suomi-kouluksi

Bergen on Norjan toiseksi suurin kaupunki, ja siellä on ollut hyvä tarjonta 
työpaikoista. Kaupungissa on paljon siirtolaisia monista eri maista, esimer-
kiksi Puolasta, Saksasta, Sri Lankasta ja Baltian maista. Bergenissä toimii ak-
tiivinen Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys, joka on perustettu vuonna 
1986. Monet Suomi-koulun vanhemmista ovat olleet jossakin vaiheessa mu-
kana yhdistyksen toiminnassa. 

Merja Linnanketo Hanssen piti alle kouluikäisten lastenkerhoa Bergenin 
norjalais-suomalaisen yhdistyksen alaisuudessa noin 7–8 vuoden ajan. Las-
ten kasvaessa vanhempien keskuudessa syntyi halu lasten suomen kielen 
ylläpitämisen ja kehittämisen jatkamiseen. Norjalaisen koulun suomen kie-
len opetuksen tarjontaa vähennettiin huomattavasti samoihin aikoihin. Peri-
aatteessa Norjassa monikielisyyttä arvostetaan, mutta käytännössä se ei tule 
esille norjalaisessa koulussa.

Kaikki perustajajäsenet ovat ensimmäisen polven siirtolaisia, työssäkäyviä 
naisia, joilla oli vahva halu saada lapset oppimaan suomen kieltä. Näin ollen 
keskustelu Suomi-koulun perustamisesta Bergeniin sai alkunsa, ja innokkaat 
vanhemmat kokoontuivat ja pitivät perustamiskokouksen alkusyksystä 2013. 
Bergenin Suomi-koulun ensimmäinen yleiskokous ja vanhempien tiedotusti-
laisuus pidettiin 15.9.2013. Kokouksessa vahvistettiin säännöt ja johtokunta.

Perustamisasiakirjassa todetaan, että Bergenin Suomi-koulu on Suomen 
Opetushallituksen tuella ja sen ohjeiden mukaisesti täydentävää suomen 
kielen ja Suomen kulttuurin opetusta antava koulu, joka on tarkoitettu ul-
kosuomalaisten 3–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulu toimii Bergenin 
norjalais-suomalaisen yhdistyksen (Norsk-finsk forening i Bergen, NFFIB) 
alaisuudessa itsenäisenä yksikkönä, jolla on oma jäsenistö, johtokunta ja 
tilinpito. Koulu on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton. Yhdistyksen virallinen kieli ja koulun opetuskieli on suomi. 

Johtokuntaan valittiin Aino Hosia (puheenjohtaja), Merja Linnanketo 
Hanssen (varapuheenjohtaja ja opettajien edustaja), Tiina Andersen (sihtee-
ri), Pirjo-Riitta Salminen (rahastonhoitaja) ja Johanna Junkkari (vanhempien 
edustaja). Hanna-Leena Lammio Almås ja Pirita Johnsen olivat varajäseniä. 
Tilintarkastajat olivat Anna Bruun ja Maya Eversley. Johtokunta on kokoon-
tunut 2–3 kertaa lukuvuoden aikana. Vuosittain tehdään toimintakertomus ja 
jokaisen lukuvuoden lopulla vanhemmille kirjallinen palautekysely.

Suomi-koulujen tuki ry:n kotisivuilta löydettiin tärkeää käytännön tietoa 
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Suomi-koulun perustamiseksi. Myös Suomi-Seuraan oltiin yhteydessä säh-
köpostitse. Valtionavustus on ollut oleellinen tuki Suomi-koulun perustami-
sessa ja varsinkin alkuvaiheessa oppimateriaalin hankkimisessa ja opettajien 
palkkatuessa. Sen lisäksi on ollut välttämätöntä periä koulun oppilailta lu-
kuvuosimaksuja. Koulun perustamisvaiheessa ei ollut mitään taloudellisia 
resursseja. 

Opettajina ovat toimineet Merja Linnanketo Hanssen, Niina Nylund ja Pi-
rita Johnsen. Merja Linnanketo Hanssen on luokanopettaja, joka on asunut 
Norjassa vuodesta 1998 lähtien; hänen päätyöpaikkansa on Bergenin kun-
nassa oman kielen opettajana. Hän on toiminut opettajana perustamisesta 
lähtien ja edelleen. Niina Nylund on koulutukseltaan biologian ja maantie-
don opettaja ja lisäksi luokanopettaja. Hän asui Bergenin alueella kaksi vuot-
ta ja toimi tämän ajan Suomi-koulun opettajana. Pirita Vainikka Johnsen on 
koulutukseltaan insinööri, ja hän toimi 3–5-vuotiaiden ryhmän opettajana 
ensimmäisen lukuvuoden. Opettajat ja johtokunnan jäsenet ovat vaihtuneet 
jonkin verran, mihin on vaikuttanut pääasiallisesti oma elämäntilanne. Joh-
tokunnassa on myös pyritty vaihtamaan jäseniä, jotta uusienkin oppilaiden 
vanhemmat pääsevät mukaan johtokuntaan.

Monenlaisia toimintamuotoja

Oppilasmäärä oli alkuvaiheessa 31, oppilaat olivat 3–13-vuotiaita toisen 
polven siirtolaisia. Yleensä äiti on suomalainen, isä norjalainen tai lähtöisin 
jostain muusta maasta. Muutamien oppilaiden molemmat vanhemmat ovat 

Syksyllä 2016 
suomikoululaiset 
tutustuivat suo-
malaiseen kansal-
lisurheilulajiin, 
pesäpalloon. 
Kaikenikäiset 
oppilaat harjoit-
telivat lyöntejä, 
heittivät ja ottivat 
kiinni palloa. 
Isoimmat pela-
sivat taitavasti 
ja innokkaasti 
hienon ottelun.  
Valokuvaaja: 
Knut M Hanssen
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suomalaisia. Kielitaito oli hyvin vaihteleva: osa lapsista osasi sujuvaa suo-
mea, osa hyvin vähän ja osa siltä väliltä. Opetus on tapahtunut Suomen kun-
niakonsulaatin tiloissa, joita koulu on saanut toistaiseksi käyttää ilmaiseksi. 

Bergenin Suomi-koulu kokoontui noin joka kolmas sunnuntai, yhteensä 
viisi kertaa syyslukukaudella 2013 ja yhdeksän kertaa kevätlukukaudella 
2014. Seuraavina vuosina opetuskertoja on ollut syyslukukaudella kuusi ja 
kevätlukukaudella yhdeksän. Opetusta on annettu neljässä eri ikäryhmäs-
sä, joista kukin on saanut opetusta 90 minuuttia opetuskerralla. Suurimpana 
haasteena on oppilaiden suuri ikäjakauma ja kielellisten taitojen ero saman 
ikäistenkin oppilaiden kesken. Se vaikeuttaa ryhmäjakojen suunnittelua – pi-
täisikö ryhmät jakaa iän mukaan vai kielen taitojen mukaan.

Opetuksessa on käytetty erilaisia toimintamuotoja: lauluja, laululeikkejä, 
väritystehtäviä ja askarteluja pienimmille. Isommat ovat mm. pelanneet eri-
laisia sanaleikkejä ja -pelejä, tehneet erilaisia tehtävämonisteita ja ryhmätöitä. 
Koululaisten ryhmässä jokaisella oppilaalla on ollut tehtävänä lukea kaksi 
kirjaa lukuvuoden aikana ja esitellä ne muille koulussa sekä kirjoittaa lyhyt 
vinkkaus. Kirjavinkkaukset on lukuvuoden lopulla koottu yhteen kirjaksi, 
jonka jokainen oppilas on saanut itselleen. 

Isompien opetuksessa on käytetty myös oppilaiden tekemiä Powerpoint-
esityksiä. Oppilas on tehnyt tietystä Suomeen liittyvästä aiheesta tai vapaasta 
aiheesta Powerpoint-esityksen ja esitellyt sen muille oppilaille (keskiaikai-
nen rakennus, suomalainen paikkakunta, suomalainen tunnettu henkilö ja 
elokuva). Kaikki koululaiset ovat tehneet kevätretkiä luontoon, on tutus-
tuttu meren eläviin (meribiologivanhemmat ovat avustaneet opetuksessa). 

Suomi-koulu-
laiset esittivät 
laulu-, leikki- ja 
soittoesityksiä 
Bergenin norja-
lais-suomalaisen 
yhdistyksen itse-
näisyysjuhlassa 
2016. 

Valokuvaaja: Knut 
M Hanssen
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Yhdessä harjoiteltiin näytelmä, joka esitettiin kevätjuhlassa ja yhdistyksen 
itsenäisyysjuhlassa. Koulun toiminnassa on ensisijaisena tavoitteena ollut ar-
kikielen oppiminen ja toisten suomalaisten lasten kanssa yhdessä oleminen. 
Lisäksi on painotettu suomen kieleen ja kulttuuriin liittyviä aiheita. Varsin-
kin vanhempien ryhmissä on kiinnitetty huomiota oikeinkirjoitukseen ja kie-
lioppiin. Koulun tarkoituksena on tukea oppilaita lukemaan, kirjoittamaan 
ja puhumaan suomea. ”Mielestämme olemme onnistuneet tuomaan suomen 
kieltä ja suomalaista kulttuuria hyvin esille erilaisten opetusmuotojen avul-
la”, sanoo Merja Linnanketo Hanssen.

Oppimateriaalit on valmistettu itse tai käytetty Suomesta ostettuja oppi-
kirjoja. Hankittu oppimateriaali on tarkoitettu suomalaisille koululaisille; 
materiaali on kiinnostavaa oppilaille, mutta usein ehkä liian vaikeaa.

Suomi-koulu on yhteisössä tärkeä

Koulun toiminta on aloitusvaiheen jälkeen jatkunut keskeytyksettä, onhan 
koulu hyvin nuori, toiminut kolme vuotta ja jatkoi edelleen lukuvuonna 
2016–2017. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana apuopettajina ja alku- ja 
loppuavustajina (alkujärjestelyt ja loppusiivoukset). Tärkeä talouteen liittyvä 
asia on, että koulutilasta ei ole tarvinnut maksaa vuokraa. Valtionavustuksel-
la ja lukuvuosimaksuilla on pystytty kattamaan opettajien palkat ja oppima-
teriaalit.

Koulussa on myönteinen ilmapiiri, lapset ja vanhemmat tuntevat toisensa 
aika hyvin. Vuosittaisten palautekyselyjen vastausten perusteella suhtautu-
minen koulun toimintaan on positiivista ja Suomi-koulu koetaan tärkeäksi. 
Opettajat ja vanhemmat tekevät yhteistyötä, vanhemmat avustavat koululla. 
Opettajien ja vanhempien yhteistyö sekä ajatus, että Suomi-koulu on tärkeä, 
välittyy myös lapsille.

Osa lasten perheistä on ollut Bergenissä vain väliaikaisesti, joidenkin las-
ten perheet ovat muuttaneet takaisin Suomeen. Lähteneiden oppilaiden ti-
lalle on tullut jonkin verran uusia. Nuorimpien ikäryhmiin on tullut lisää 
oppilaita.

Vaikuttaa siltä, että Bergeniin muuttaa vähemmän suomalaisia lapsiper-
heitä. Samanaikaisesti tuntuu kuitenkin siltä, että nuorten aikuisten/opiske-
lijoiden määrä on lisääntynyt. Heistä saattaa joku jäädä kaupunkiin pysyväs-
ti, ja sitä kautta voi mahdollisesti tulla uusia suomenkielisiä lapsia. Koulu on 
toiminut vasta reilut kolme vuotta, ja toiminta jatkuu odotusten mukaisesti. 
Koulun pieni koko on samanaikaisesti sekä vahvuus että heikkous; vanhem-
pien aktiivisuus on välttämätöntä koulun jatkuvuuden kannalta.

Koululla on ollut yhteistyötä Bergenin norjalais-suomalaisen yhdistyksen 
kanssa, esimerkiksi koululaiset ovat esiintyneet yhdistyksen juhlissa. Kun-
niakonsulaatin myönteinen suhtautuminen ja tilojen vapaa käyttö on ollut 
tärkeää.
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Suomi-koulu Amsterdam

Amsterdam, Alankomaat

Perustuu Katariina van Boxtelin (puheenjohtaja 2013–2016) tietoihin.

Oma koulu Amsterdamiin

Alankomaissa toimi useita Suomi-kouluja, mutta ne olivat varsin kaukana 
Amsterdamista. Perheet halusivat saada Suomi-koulun lähemmäksi, ja niin 
koulu perustettiin Amsterdamiin vuonna 2013. Perustajista muutamat oli-
vat töiden perässä Hollantiin muuttaneista perheistä, joissa molemmat van-
hemmat olivat suomalaisia, ja toiset olivat suomalaisia äitejä – pari isääkin –, 
joilla oli hollantilainen puoliso. Yhteisö on aika pieni mutta nykyisin hyvin 
yhteydessä keskenään, koska on mm. internetryhmät. Innostuneita ihmisiä 
oli helppo saada mukaan, vaikka suurin osa ei tuntenut toisiaan etukäteen. 
Toisia suomalaisia tavataan ehkä lähinnä joissakin tapahtumissa, kuten vap-
puna tai juhannuksena. Ennen koulun perustamista kokoonnuttiin Amster-
damissa jo pienten leikkiryhmään lauantaisin.

Vanhempienyhdistyksen puheenjohtaja oli Katariina van Boxtel, muut 
jäsenet Reeta Veteläinen, Susanna Rautiainen, Lina Simonlinna, Päivi Lam-
pinen, Varpu Sairinen, Virve van Bruchem ja Petra Alankoja. Perustamisvai-
heessa tehtiin yhteistyötä Suomi-koulujen tuki ry:n ja Suomen suurlähetys-
tön kanssa, mutta heiltä saatiin lähinnä yleisohjeistusta. Käytännön asiat piti 
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selvitellä itse, esimerkiksi säätiön perustamiseen liittyvät asiat. Valtionavus-
tuksena saatu taloudellinen tuki on ollut tärkeä, muuten koulua ei ehkä olisi 
uskallettu edes perustaa tai lukukausimaksut olisivat nousseet kohtuutto-
man suuriksi.

Koulun opettajina toimivat aluksi mm. Jussi Virtanen, Milja Nevalainen ja 
Marjo Leppänen. Oppilaita oli noin 40. Heistä useat olivat koulun perustajien 
lapsia, mutta lisäksi mukaan tuli myös yllättäen paljon sellaisia (puoli)suo-
malaisia perheitä, joita kukaan ei tuntenut etukäteen. Koulun toimitilat saa-
tiin päiväkodista. Koulun yhteydessä toimi myös Musis-muskari, ja etenkin 
pienillä oli myös paljon askartelua yms. Oppimateriaalia valmistettiin itse, 
ja Suomesta tilattiin myös oppikirjoja, mutta ne olivat kalliita ja soveltuivat 
melko huonosti Suomi-koulun tarpeisiin.

Haasteita ja tiimihenkeä

Ensimmäinen vuosi oli haasteellinen mm. siksi, että opettajilla ja vanhem-
pienyhdistyksellä oli eriävät mielipiteet opetuksen tavoitteista. Ensimmäise-
nä vuotena oltiin hyvin aktiivisia ja järjestettiin paljon erilaisia tapahtumia, 
joilla myös kerättiin varoja. Monen asian suhteen ensimmäinen vuosi oli 
opettelua, ja toiminta haki kovasti uomiaan. Moni suomalainen sai koulun 
mukana kaipaamansa suomalaisen yhteisön, mutta joillekin taas koulu ei 
ehkä toteutunut juuri heidän toivomallaan tavalla, ja he jäivät toiminnasta 
pois.
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Perustamisvaiheen jälkeen tiloja on vaihdettu kerran, ja siitä on saatu po-
sitiivista palautetta. Palautetta on kerätty aina lukuvuoden lopussa. Opet-
tajat ovat osittain vaihtuneet muuton tai työtilanteen takia. Ryhmäjaot ovat 
vähitellen löytäneet muotonsa. Vanhempienyhdistyksessä on enää mukana 
vain pari perustajajäsentä, ja uusia aktiiveja on saatu hyvin mukaan. Koulus-
sa on ollut hyvä tiimihenki, ja lapset ovat viihtyneet koulussa. Lähteneet ovat 
muuttaneet pois Hollannista tai lapset ovat kasvaneet isoiksi. Noin 8–9-vuo-
tiaasta alkaen lapset eivät enää juuri osallistu, koska Hollannissa on lauan-
taiaamuisin paljon muita harrastusmenoja ja Suomi-koulu jää usein silloin 
toiselle sijalle. Koulun oma opetussuunnitelma on valmistunut 2015, ja liian 
korkeista tavoitteista on luovuttu. Ei ole tärkeää, että lapsi osaa kirjoittaa vir-
heetöntä suomea, vaan tärkeämpää on, että hänellä on positiivinen suhtautu-
minen Suomeen, sen kulttuuriin ja kieleen.

Koulun opettajia on osallistunut Opetushallituksen koulutuksiin 2014 ja 
alueellisiin koulutuksiin vuonna 2016, mutta muuten koulutusta ei ole juuri 
kaivattu tai osallistuminen niihin on ollut liian hankalaa ja kallista. Toimin-
nassa oli mukana parisen vuotta luokan- ja aineenopettaja Kaisa Swarts, joka 
laati koulun oman opetussuunnitelman ja myös ohjasi tarvittaessa muita 
opettajia. Koulutuksen järjestäminen on kallista, ja koska opettajat vaihtuvat 
niin usein, siihen ei ole haluttu laittaa liikaa resursseja.

Koulu on tehnyt satunnaista yhteistyötä alueen suomalaisten yhteisöjen 
kanssa esimerkiksi osallistumalla kauppakillan järjestämään infotilaisuuteen 
ja Merimieskirkon järjestämään infoon uusille Alankomaiden suomalaisille.

Koulun tärkein tuki ovat innokas vanhempienyhdistys ja lasten aktiiviset 
vanhemmat. Toiminta on nyt vakiintunut. Ehkä visioita oli suuremmastakin 
toiminnasta, mutta vapaaehtoistyönä ei tämän suurempaan riitä aika kenel-
läkään.

Vahvuutena koululla on vakiintunut toimintamalli, ja oppilasmäärä on 
pysynyt hyvin samana. Haasteena on opettajien vaihtuvuus ja vuokratilojen 
hankala saatavuus sekä pienempien lasten tottuminen kouluun, koska kou-
lua on melko harvoin.
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Hanoin Suomi-koulu

Hanoi, Vietnam

Perustuu Annika Kaipolan (puheenjohtaja) tietoihin.

Hanoin Suomikoulu on Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa toimiva va-
paaehtoinen koulu, joka antaa suomen kielen ja kulttuurin täydentävää ope-
tusta suomea äidinkielenään tai toisena kielenä puhuville oppilaille. Kou-
lun perustamisen suunnittelu alkoi jo vuonna 2012, ja lopulta se perustettiin 
29.11.2013.

Lukuvuosi 2013-–2014 oli siis koulun ensimmäinen toimintavuosi, jolloin 
lapsia oli yhteensä 11 kahdessa eri ryhmässä. Lukuvuonna 2014–15 koulu 
laajeni, ja lapsia oli yhteensä 24 kolmessa eri opetusryhmässä – yksi pienten 
ryhmä ja kaksi isompien ryhmää. Lukuvuonna 2015–16 koulussa oli 22 oppi-
lasta syksyllä neljässä ja keväällä kolmessa eri ryhmässä. Lasten ikähaaruk-
ka vaihteli tuolloin 3-vuotiaista aina yläkoululaisiin. Lukuvuonna 2016–17 
lasten lukumäärä väheni, kun monet suomalaiset perheet muuttivat pois 
Hanoista Microsoftin tehtaan lopettamisen ja suomalaisten kehitysyhteistyö-
hankkeiden vähenemisen myötä. Kevätkaudella 2017 koulussa on kymme-
nen lasta ja ryhmiä kaksi. Lapsista nuorimmat ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat 
10-vuotiaita. Lasten vanhemmista suurin osa työskentelee Hanoissa joko 
Suomen suurlähetystössä tai Suomen rahoittamissa kehitysyhteistyöhank-
keissa. Opettajien määrä on vaihdellut 2–4 välillä, ja lisäksi on ollut 1–2 apu-
opettajaa.
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Koulu kokoontuu kansainvälisellä Morning Star -koululla Hanoin Tay 
Ho:n alueella yleensä joka toinen tai joka kolmas lauantai klo 14–17. Koulu-
kertoja on lukuvuodenaikana normaalisti 13, ja näiden lisäksi vietetään jou-
lu-  ja kevätjuhlia. Tyypillisen koulupäivän kulku on seuraavanlainen:

l aloitus: alkulaulu/tarina/loru/leikki, kuulumisten vaihtaminen, 
       koulupäivän ohjelman kertominen
l toiminnallinen oppimistuokio: keskittymistä vaativat asiat, kuten
       aiemmin opitun kertaus ja uuden asian opiskelu
l välitunti: Morning Star International Schoolin oppilaspihalla
l evästauko kanttiinissa
l toiminnallinen oppimistuokio: askartelu/leikki/draama/tanssi/peli tms.
l lopetustuokio: loppulaulu/lorupussi/loru/lukutuokio tms.

Koulu seuraa suomalaista kalenteria, joten syksyllä tutustutaan Aleksis 
Kiveen, pyhäinpäivään, isänpäivään sekä jouluun. Keväällä tutustutaan 
puolestaan Runebergiin, laskiaiseen, pääsiäiseen, Kalevalaan, Agricolaan 
ja äitienpäivään. Koulussa käydään ikätaso huomioiden läpi historiaa sekä 
kyseisen päivän merkitystä suomalaisessa kulttuurissa. Myös suomalaisten 
eläinten ja kasvien sekä vuodenaikojen läpikäyminen kuuluvat opetussuun-
nitelmaan. Isommat lapset harjoittelevat koulussa lukemista, kirjoittamista ja 
suomen kielioppia, kun taas pienempien ryhmässä keskitytään leikkimiseen, 
laulamiseen ja muuhun musisointiin. Mahdollisuuksien mukaan lapset myös 
askartelevat, piirtävät ja/tai maalavat koulupäivän aikana. Liikuntatuokion 
aikana pelataan polttopalloa, hippaa, kuurupiiloa ja muita suomalaisia pelejä 
ja leikkejä.

Jokaisella koulukerralla järjestetään myös kanttiini, jonka pyörittämiseen 
oppilaiden vanhemmat osallistuvat keittämällä kahvia ja leipomalla mm. 
korvapuusteja, karjalanpiirakoita ja muita suomalaisen kahvipöydän herk-
kuja. Kanttiinissa myydään usein myös Suomesta tuotuja suklaita, lakuja ja 
muita makeisia. Suomi-koulun kirjasto toimii myös Morning Star -koulun 
tiloissa. Lapset vierailevat koulun puitteissa kirjastossa lainaamassa suoma-
laisia kirjoja ja sarjakuvia. Kirjastossa on lainattavissa myös aikuisten kirjoja 
ja lehtiä, ja se on avoinna koulutuntien aikana, jolloin myös muut Hanoin 
suomalaiset voivat vierailla siellä ja käydä pullakahvilla kanttiinissa. Viralli-
sen koulun lisäksi Suomi-kouluperheet tapaavat silloin tällöin myös muissa 
merkeissä viikonloppuisin, mm. lukuvuoden 2016–17 aikana leivottiin pi-
pareita talkoolla joulujuhliin ja ennen pääsisäistä tavattiin pääsiäismunien 
maalaamisen merkeissä.
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Suomi-koulu Brasilia

Brasília, Brasilia

Perustuu Raisa Ojalan (perustajajäsen, puheenjohtaja, opettaja 2014–) tietoihin.

Pieni yhteisö tarvitsee toisiaan – ja Suomi-koulua

Brasilian pääkaupungissa asui pieni suomalaisyhteisö, joka koostui neljästä 
lapsiperheestä: suurlähetystön väestä ja parista paikallisesta perheestä. Per-
heillä oli pieniä lapsia ja tarvetta näiden suomen kielen vahvistamiseen sekä 
muutoinkin keskinäisiin tapaamisiin. Onneksi kahdella perheellä oli molem-
milla kolme lasta, niin saatiin Suomi-koulu pystyyn! 

Brasilian Suomi-koulu perustettiin Brasilian pääkaupunkiin Brasíliaan 
syksyllä 2014. Vanhempainyhdistyksen johtokunnassa olivat Raisa Ojala 
(puheenjohtaja, opettaja), Terttu Virri (varapuheenjohtaja), Juha Savolainen 
(rahastonhoitaja) sekä Jonna Jauhiainen ja Pekka Horttanainen. Perustamis-
vaiheessa koulu sai tukea vuonna 2013 toimintansa aloittaneelta Sao Paulon 
Suomi-koululta, jolta saatiin ideoita käytännön järjestelyihin.

Taloudellista tukea koulu sai valtionavustuksena, jolla hankittiin kirjoja. 
Käyttöön otettiin Villi veturi -kirjat ja jaettiin opetusvuorot vanhempien kes-
ken. Koulun opettajat (Raisa Ojala, Pekka Horttainen, Juha Savolainen ja Jon-
na Jauhiainen) olivat perheenäitejä ja -isiä. Oppilaiden ikähaarukka oli 2–7 
vuotta; kaikki oppilaat puhuivat suomea, toiset paremmin kuin toiset. Aluksi 
ryhmiä oli kaksi, mutta isompien ryhmä ei jatkanut alkuvaiheen jälkeen. Ti-
loina toimivat suurlähetystön tilat. Kerran viikossa, sunnuntaiaamuisin, oli 
noin tunnin opetustuokio, sen jälkeen leikkiä ja uimista – joskus grillausta-
kin. Opettajat ovat itse vastanneet tuntiensa suunnittelusta.

Brasilian Suomi-koulu on suomalaisuutta mangopuiden varjossa sinitai-
vaan alla! Sen ovat taanneet osallistuvat vanhemmat ja lapset.
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Hargeisan Suomi-koulu

Hargeisa, Somalimaa

Perustuu Suaad Onniselän (koulun perustaja ja opettaja syksyllä 2015) tietoihin.

Erilainen koulu

Somalimaan Suomi-koulu perustettiin keväällä 2015 – toisin kuin useimmat 
muut koulut – Helsingissä. Somalia on ollut käytännössä romahtanut valtio 
jo 1990-luvun alusta, mutta siitä itsenäiseksi irtautunut pohjoisosan Somali-
maa on suhteellisen rauhallinen ja yhteiskunta toimii. Suomessa asuu noin 
parikymmentätuhatta somalinkielistä, ja heillä on lukuisia järjestöjä. Eräs 
näistä on nuorten somalialaisten Kanavanuoriso ry. Tällä ja monilla muilla 
järjestöillä on ollut toimintaa myös Somalimaassa, jossa lisäksi toimii muita 
suomalaisia avustusjärjestöjä ja -hankkeita. 

Suaad Onniselkä toimii fysiikan ja matematiikan opettajana helsinkiläisessä 
koulussa. Hän on opettanut myös islamin uskontoa alaluokilla. Monet hänen 
oppilaistaan ovat perheensä kanssa pitkiäkin aikoja, useita kuukausia tai jopa 
lukuvuoden, Somalimaassa ja palaavat sitten Suomeen. Varsinkin pienemmät 
oppilaat ovat saattaneet unohtaa suomen kielen, ja koulu tuottaa luonnollisesti 
hankaluuksia. Lapsilla on kuitenkin vahva side Suomeen, ja useimmiten he 
ovat myös Suomen kansalaisia. Vanhemmat puhuvat kyllä suomea, mutta se 
ei ole heidän äidinkielensä. Kävisikö lapsille niin, että he olisivat Suomeen pa-
lattuaan mahdollisia koulupudokkaita? Kuinka oppilaita voisi auttaa?  

Suaad Onniselkä on toiminut muslimiyhteisön kanssa jo 1990-luvulta asti. 
Yhdessä vanhempien yhteisön kanssa he saivat ajatuksen perustaa Hargeisaan, 
Somalimaan pääkaupunkiin, koulun, joka ennen muuta tukisi lasten ja nuorten 
suomen kielen säilymistä ja opiskelutaitoja muutoinkin maassa olon ajan. Niin 
perustettiin Somalimaan Suomi-koulu sopimuksella Kanavanuorten kanssa. 

Syksyllä 2015 oli saatu hankittua käyttökelpoiset tilat Hargeisasta läheltä 
Hargeisan yliopistoa. Suaad Onniselkä asui kaupungissa puoli vuotta ja toi-
mi toisena opettajana. Toiminta aloitettiin kuuden oppilaan kanssa. Oppilaat 
olivat 10–14/15-vuotiaita. Heitä löytyi sitten lisää, kun tieto koulusta levisi. 
Osalla oli suomen kieli jo unohtunut. Suomen kielen tukemisen lisäksi kou-
lussa opiskeltiin myös muita oppiaineita, jotta oppilaat saivat niistä arvioin-
nin ja pystyivät Suomeen palattuaan jatkamaan opintojaan.

Suuri yhteisö Somalimaassa

Somalimaassa pääelinkeinoja ovat kaupankäynti ja rakentaminen; maanvil-
jelyä ei juuri ole, mutta karjaa pidetään; monet ovat paimentolaisia. Suomen-
somalien yhteisö Somalimaassa on varsin suuri. Osa heistä on muuttanut 
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maahan pysyvästi, osa asuu maassa vain jonkin aikaa vuodesta. Monet ovat 
palanneet maahan tunnustelemaan, löytyisikö sieltä toimeentulon mahdolli-
suuksia. ”Suomea ei voi puhua Hargeisan kadulla ilman että joku tunnistaa 
kielen heti ja tulee juttelemaan”, sanoo Suaad Onniselkä. Somalimaassa on 
todennäköisesti tulevaisuudessa enemmän suomea äidinkielenään puhu-
via perheitä ja myös lapsia, maassa on mm. IOM:n terveydenhuoltoprojekti. 
Norjalaisia maassa jo on.

Koulun toiminnassa oli paljon haasteita. Somalin kieli on kirjoitettuna 
kielenä varsin nuori, kirjoitettu kieli luotiin vasta 1970-luvulla. Lukemisen 
ja kirjoittamisen, ylipäänsä kirjallisen somalin kielen käytön historia on ly-
hyt. Koulut ovat olleet joko arabian- tai englanninkielisiä. Koulujärjestelmä 
on kirjava. Koulut ovat opetusministeriön alaisia, eikä mitään koulua, edes 
Suomi-koulua, voi perustaa ilman yhteyttä somaliyhteisöön. Joustavuutta 
tarvitaan. Yhteiskunnassa toisen kielen, äidinkielenkään, merkityksen ym-
märtäminen ei vielä ole laajaa. Suomen kielen ylläpitämistä ei aina pidetä 
merkityksellisenä, jos somalin kielenkin käyttö jää suppeaksi. 

Koulun tulevaisuus

Suomi-koulu sai valtionavustusta ja toimi lukuvuonna 2015–16, mutta täl-
lä hetkellä koulun toiminta on keskeytyksissä. Pilottivaihe osoitti kuitenkin, 
että tarvetta koululle on. Mahdollisesti kiinnostusta voisi olla myös aikuis-
ryhmien, esimerkiksi suomen kielen keskusteluryhmien perustamiseen. 

Oppilaspohja Suomi-koululle voisi olla laaja, vuositasolla ehkä noin 30–50 
oppilasta. ”Tässä hankkeessa toimiessani olen todella ymmärtänyt yhteisen 
peruskoulun merkityksen kansakunnalle”, sanoo Suaad Onniselkä. ”Tärkeää 
on ollut myös tarkastella koulun toiminnassa kahden kulttuurin ominaispiir-
teitä, esimerkiksi sukulaisten merkitystä molemmissa kulttuureissa. Suomi-
koulu on tukenut myös oppilaiden mahdollisuuksia pohtia sitä, mitä he ovat 
kokeneet ja nähneet – suomeksi, joka on monille muuttunut jo ajattelukieleksi.”

Oppilaat ovat pitäneet Suomi-koulun toiminnasta. Opiskelu ei ole rajoittu-
nut vain suomen kieleen ja suomalaisen koulun oppiaineisiin, vaan on myös 
esimerkiksi pelattu jalkapalloa. 

Vanhemmat näkevät koulun tärkeänä, mutta arki on Somalimaassa varsin 
ankaraa. Eläminen on kallista, esimerkiksi ruoka on kalliimpaa kuin Suomes-
sa. Töitä ei ole helppo löytää. Huoltajien taloudelliset ja henkiset resurssit 
ovat rajalliset. Koulumaksut käyvät raskaiksi, varsinkin jos perheessä on 
useita lapsia. Koulun oman varainhankinnan mahdollisuudet ovat pienet. 

”Työtä on paljon”, sanoo Suaad Onniselkä. ”Työtä täytyy tehdä sekä ai-
kuisten yhteisön että lasten kanssa. Kielen merkitystä oppimisen ja ajattelun 
prosessissa täytyy pohtia yhdessä. Vahvuutena koululla on kuitenkin ennen 
muuta aikuisten suomensomalien vahva me-henki. Tällaiset koulut kertovat 
nykypäivän suomalaisuuden monimuotoisuudesta; Somalimaan Suomi-
koulu voi tasoittaa tietä uudelle suomalaisuudelle”.
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Addis Abeban Suomi-koulu

Addis Abeba, Etiopia

Perustuu Paula Malanin (perustajajäsen, opettaja 2015–) tietoihin. 

Etiopiassa on monenlaisia suomalaisperheitä: suurlähetystössä työskentele-
vien perheitä, lähetystyössä ja kehitysyhteistyötehtävissä olevien perheitä ja 
perheitä, jotka asuvat Etiopiassa pysyvämmin (toinen vanhempi etiopialai-
nen). Lisäksi on myös syntyperältään etiopialaisia, joilla on Suomen kansa-
laisuus.

Addis Abebassa asuva Paula Malan alkoi hautoa Suomi-koulun perus-
tamista äitiyslomansa aikana huomattuaan oman lapsensa suomen kielen 
ruostuvan. Hän on opettaja, mutta työskennellyt jo monta vuotta muissa 
kuin varsinaisissa opettajantehtävissä. Hän oli kiinnostunut myös ylläpitä-
mään opettajan ammattitaitoaan. Niinpä hän alkoi kysellä Addis Abeban 
suomalaisyhteisön piirissä, olisiko kiinnostusta Suomi-koulua kohtaan. Kiin-
nostusta löytyi hurjasti!

Vappupäivänä 1.5.2015 laitettiin siis pystyyn Etiopian Suomalaiset ry 
taustayhteisöksi Suomi-koululle, ja koulu aloitti toimintansa lukuvuonna 
2015–2016. Koulun perustajajäseniä olivat Paula Malan, Anna Kokkonen, 
Sauli Kokkonen, Arto Suominen, Tiina Byring-Ilboudo ja Carita Murtonen. 
Koulun vastuuopettajana on toiminut lukuvuosina 2015–2016 ja 2016–2017 
Paula Malan. Muita opettajia ovat Mirja-Kaisa Hirvonen, Carita Murtonen 
ja Maija Hyle.

Oppilaat maalaavat 
mukaelmia Akse-
li Gallen-Kallelan 
Kalevala-aiheisista 
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Perheiden tarpeet ovat varsin erilaisia, mikä on vaikuttanut koulun toi-
mintaan: on lapsia, joiden äidinkieli on suomi mutta myös lapsia, jotka eivät 
puhu suomea lainkaan ja lapsia, jotka ovat kaksi- tai monikielisiä. Osa lap-
sista on käynyt koulua tai asunut Suomessa jonkin aikaa, mutta moni ei ole 
vieraillut Suomessa kuin lomilla. 

Suomi-koulun tavoitteena on tukea kaikkien lasten suomen kielen taidon 
kehitystä ja ylläpitoa ja tutustuttaa lapset suomalaiseen lastenkulttuuriin, pe-
rinteisiin ja vuodenaikoihin liittyviin juhliin. Toiminta on leikinomaista, ja 
opetuksessa pyritään huomioimaan lasten ikä, yksilölliset tarpeet ja suomen 
kielen taito. 

Ensimmäisenä lukuvuonna koulussa oli 27 oppilasta, joista 25 toiminta-
avustuksen piiriin kuuluvaa, muut nuorempia. Oppilaat jakaantuivat kol-
meen ryhmään: leikkikoulu (2011 syntyneet ja nuoremmat), esi- ja alkuope-
tus (2007–2010 syntyneet) ja 3–7-luokkalaiset (2006 syntyneet ja vanhemmat).

Leikkiryhmässä on leikitty ja laulettu suomeksi. Esi- ja alkuopetuksen ryh-
mässä on leikitty, pelattu, opiskeltu suomea ja tutustuttu kalenterinmukaisiin 
suomalaisiin juhliin ja perinteisiin. Isojen koululaisten ryhmässä on tutustut-
tu Suomen maantietoon ja suomalaisiin eläimiin projektien myötä sekä opis-
keltu suomen kieltä Eka Suomi- ja Kielikarhu -kirjoista. Yhdessä on järjestetty 
lauluharjoituksia, askarteluja, leipomista, kirjastossa ja ”Suomi-kaupassa” 
käymistä sekä tehty yhteinen kevätretki Born Free -eläinten suojelupuistoon. 
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Puheenvuorot 

Vain byrokraatin muistelmia, lämmöllä! 

Helena Priha

Helena Priha työskenteli opetusministeriössä 1980-luvulla, jolloin Euroopan 
ensimmäisiä Suomi-kouluja oltiin perustamassa. Maila Eichhorn ja Helena 
Priha keskustelivat 7.3.2017 ajasta, jolloin kouluja oli vielä vähän, mutta ne 
olivat nopeasti lisääntymässä. Ministeriön myöntämä valtionavustus oli jo 
silloin olennaisen tärkeä. Helena Priha oli se henkilö, jonka käsissä nämä 
avustukset olivat. 

Maila Eichhorn: Kun Hannele Branch oli perustamassa Suomi-koulua 
Lontooseen 1972, hän haki tukea Suomen opetushallinnosta koulun perus-
tamiselle. Hän sai kielteisen vastaanoton Kouluhallituksesta, joka ei pitänyt 
heille kuuluvana tehtävänä tukea ulkosuomalaisten koulutusta. Hannele ei 
jättänyt asiaa siihen, vaan otti yhteyttä opetusministeriöön. Tiedätkö, menikö 
Hannele Branch opetusministeriössä suoraan kulttuurisihteeri (myöhemmin 
kulttuuriasiainneuvos) Raija Kallisen luo kansainväliselle osastolle puhu-
maan asiasta? 

Helena Priha: Tarkkaa tietoa juuri tästä minulla ei ole, mutta alkuvaiheet 
olivat varmasti hyvin mielenkiintoisia. Tulin opetusministeriöön kansainvä-
lisen osaston sihteeriksi 1980-luvun puolivälissä ja työskentelin sekä Raija 
Kallisen että myös muiden kanssa, koska pienellä osastolla sihteerille annet-
tiin monenlaisia tehtäviä ja muitakin kuin sihteerin töitä. Suomi-koulujen 
valtionavustukset myönnettiin siihen aikaan opetusministeriön kansainvä-
lisessä osastossa. Minun tehtäväni oli käsitellä valtionavustuksia aluksi Rai-
ja Kallisen avustajana, mutta sitten sain avustukset hoitaakseni itsenäisesti. 
Raija Kallinen luotti siihen, että osasin ne käsitellä. 

Sihteerin tehtävät laajenivat, ja titteliksi keksittiin kansanvälisen vaihdon 
sihteeri. Meitä oli 3–4, ja meille haettiin erikseen lupa toimia asioiden esitteli-
jänä. Raija Kallisen lähdettyä sain toimia hyvin itsenäisesti. 

Kansainvälinen osasto oli hyvin pieni, ja siellä toimittiin kansliapäällikkö 
Kalervo Siikalan johdolla hyvin vapaamielisesti. Kun ministeriön muiden 
osastojen tehtävänä oli valmistella lainsäädäntöä, joka koski laajasti esimer-
kiksi peruskoulua ja muuta opetustointa, kansainvälinen osasto saattoi ottaa 
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muita asioita hoidettavakseen. Kansainvälinen osasto hallinnoi sitä pientä 
määrää Suomi-kouluja, jotka tuolloin toimivat. Rahaa oli käytettävissä hyvin 
vähän, mutta sen käytöstä voitiin sopia osaston sisällä.  Suomi-koulut tulivat 
mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, vuonna 1972, jolloin myönnettiin en-
simmäinen avustus juuri Lontoon Suomi-koululle. Kansainvälisen osaston 
toimenkuva oli laajenemassa, ja siellä tehtiin muun muassa kulttuurisopi-
muksia. 

Maila:  Mitä teit, kun koulut pyysivät enemmän rahaa kuin oli käytettä-
vissä?

Helena: Rahankäyttö täytyi vain pitää jotenkin hallinnassa – en ehkä ollut 
kovin suosittu. 

Maila:  Minun tietääkseni olit erittäin suosittu, koska koulut kokivat koh-
telun tasapuoliseksi ja luotettavaksi. 

Helena: Koulut olivat niin hirveän erilaisia. Toiset pyysivät paljon ja usein, 
toiset vähän ja harvoin. Koulut tekivät hakemuksensa, ja ne tulivat minun 
pöydälleni. Kanadan koulut eivät saaneet alkuun tukea, vaan ne hankkivat 
rahoituksen omatoimisesti. Suomi-Seuran toiminta oli noihin aikoihin pai-
nottunut Pohjois-Amerikkaan, ja lähinnä Yhdysvalloissa toimineet koulut 
saivat silloin Seuran kautta pieniä avustuksia ja materiaaleja. Ne eivät men-
neet opettajien palkkoihin, vaan olivat kertakäyttöisiä avustuksia esimerkik-
si leireihin. Opetusministeriöhän ei antanut sellaista tukea, vaan avustukset 
tuli käyttää palkkoihin ja vuokriin.  

Meillä oli hyvin huonokuntoinen moniste vuodelta 1976, jossa oli ohjeis-
tus, jonka mukaan avustuksena voitiin antaa kaksi kolmasosaa opettajien 
palkoista sekä avustusta vuokriin ja oppimateriaaleihin. Muihin kuluihin 
voitiin antaa avustusta vain poikkeustapauksissa. Aikaisemmin oli ollut jo 
mahdollisuus antaa harkinnanvaraista rahoitusta, esimerkiksi Tansaniaan jo 
1974 perustettu opintoyhdistys Elimu on saattanut saada tällaista tukea. 

Maila: Alun perinhän avustusta voitiin myöntää vain peruskouluikäisten 
oppilaiden määrän mukaan. Myöhemmin ikärajat laajenivat niin, että myös 
lukiolaiset voitiin ottaa mukaan avustuksen piiriin.

Helena: Aluksi ei ollut paljon tarvetta maksaa tukea vanhemmille oppi-
laille. Kun sitten isompia rupesi olemaan, myönnettiin rahoitusta myös heil-
le. Katsoimme ennen muuta oppilasmäärää. Ajattelimme, että jos ei aloita 
suomen opiskelua varhain, kieltä ei opikaan. Mutta vanhempien oppilaiden 
mukaan tulo merkitsi, että – huh! – tuli taas lisää oppilaita, joille määrärahan 
piti riittää. 

Maila: Kuka määritti silloin, minkä suuruinen rahapotti oli?
Helena: Kansainvälinen osasto sai tietyn rahasumman, ja me määritimme 

itse, miten paljon annettiin Suomi-kouluille, miten paljon muuhun toimin-
taan. 

Maila: Kulkiko myös Suomi-Seuran ulkomaalaistoimintaan annettu raha 
opetusministeriön kansainvälisen osaston kautta? 
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Helena: Kyllä, myöhemmin avustusten jako siirtyi muille osastoille. Vuo-
desta 2010, kun opetusministeriön nimi muutettiin vastaamaan paremmin 
työkenttää opetus- ja kulttuuriministeriöksi, nämä avustukset siirtyivät kult-
tuuripolitiikan osastolle. 

Minä olin byrokraatti, hakemuspinot tulivat ja minä käsittelin ne. 1990-lu-
vulla, kun Raija Kallinen oli jo lähtenyt ministeriöstä, minun piti ruveta käsit-
telemään tilit erittäin huolellisesti: useat korkea-arvoiset henkilöt – ministeri, 
presidentti – kävivät Suomi-kouluilla, ja aina matkan jälkeen tuli viestejä, että 
kuluihin tarvittaisiin rahoitusta. Tuli kyselyjä, miten tämä koulu nyt sai niin 
vähän…Koska koulut olivat niin erilaisia, tarpeetkin olivat erilaisia. Kaikki 
eivät saaneet samaa summaa, ja rahanjaosta piti antaa selvitys, joka meni mi-
nisterille. Se vaati todellakin huolellisuutta. Enää ei voisi olla näin!

Maila: Oliko silloin tietoa Ruotsin vastaavista kouluista?
Helena: Ruotsi-kouluissa oli suomenruotsalaisia oppilaita, ja he saivat 

oppilaiskohtaista avustusta, eivät ryhmäkohtaista; näissä ryhmissähän ei 
voinut millään olla kuutta oppilasta, niin kuin muuten Suomi-koulussa oli 
oltava. Avustuksen piiriin tuli jotenkin aina lisää oppilaita, ja vähän pelkäsin, 
vieläkö tulee lisää, miten rahat riittävät. Mietin pitkään, pitäisikö antaa Tans-
kassa toimiville Suomi-kouluille, nehän saivat tukea myös Tanskan valtiolta. 
Mutta annoimme niille, vaikka Ruotsin koulut eivät saaneetkaan. Sitten tuli-
vat Norjassa toimivat Suomi-koulutkin…

Raija Kallisen ja minun aikanani koulujen määrä lisääntyi nopeasti. Toi-
voimme aina, että koulut ottaisivat meihin yhteyttä, ennen kuin aloittaisivat. 
Olisimme voineet silloin kertoa, mistä oli kyse ja että rahaa oli aika vähän. 
Neuvoimme usein kädestä pitäen, miten toimia, kun kouluista tuli väkeä 
käymään.

Maila: Mistä koulut saivat tietoa valtionavustuksesta?
Helena: Alueelliset koulutuspäivät olivat tärkeitä. Siihen aikaan ei ollut 

sähköpostia; tietoa saatiin Kanadan, Yhdysvaltojen ja muiden alueiden päi-
viltä. Suomi-Seura tiedotti kouluille, ja tieto kulki suusta suuhun. Kyllä se 
levisi ilman sähköpostiakin. Kirjeet kulkivat.

Jotkut Yhdysvaltojen koulut, joissa oppilaat olivat usein suomalais-suo-
malaisista diplomaattien perheistä, saivat oppilailleen vähän suurempaa ra-
haa äidinkielen opetukseen. Perheet olivat palaamassa Suomeen komennuk-
sen jälkeen, ja ajateltiin, että kuntien menot vähenevät, kun oppilaat eivät 
Suomeen palattuaan tarvitse niin paljon tukea suomen kielessä. 

Sitten alkoi olla kymmeniä kouluja, lukumäärä kasvoi koko ajan. Oli haku 
lokakuussa ja tammikuussa… 

Maila: Nyt koulujen määrä ei lisäänny samalla tavalla. Suuria kysymyksiä 
on esimerkiksi, miksi Venäjälle ei synny kouluja. 

Helena: Koulua pyörittävien yhdistysten tilanne on joskus hankala. Tili-
toimiston päällikkö saattoi soittaa ja haukkua, miksi sille-ja-sille koululle an-
netaan avustusta, joka menee yksityishenkilölle, vaikka avustus tosiasiassa 
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meni koulun käyttöön. Raha täytyi osoittaa henkilölle, jos koululla ei ollut 
sitä ylläpitävää yhdistystä. Opetusministeriön täytyi tietysti noudattaa Suo-
men lakia.  

Maila: Eikö tilitoimisto vaatinut rahankäytön kontrollia?
Helena: Tietysti vaati! Tehtiin tiliselvitys, annettiin heti lomake täytettä-

väksi. Jotkut lähettivät kuittejakin, mutta ne piti pitää koulun tileissä. Tili-
selvitys luettiin kyllä tarkkaan, mutta koululle ei sentään tarvinnut lähteä 
tarkistamaan rahankäyttöä.

Kaikilla kouluilla ei ollut samanlaista tarvetta avustukselle, mutta totesim-
me, että vaikka varainhankinta perustui omaan aktiivisuuteen, annettiin silti 
avustus. Jos rahat olisivat menneet hyvin tiukalle, jos esimerkiksi olisi syn-
tynyt hyvin paljon uusia kouluja, olisi asiaa jouduttu miettimään uudelleen. 
Kouluja ei kuitenkaan haluttu rangaista aktiivisuudesta. 

Meillä ei ollut ristiriitaisia näkemyksiä, vaan linjaukset pysyivät saman-
kaltaisina, esimerkiksi vaadittava ikä, myönnettävä rahamäärä ja sen perus-
teet. Meidän aika oli hyvää aikaa! Vaikka aina pitikin olla vähän peloissaan, 
jos koulujen määrä kasvaa yhtäkkiä eikä raha riitä. Jos jotain ylimääräistä jäi, 
sen saattoi käyttää myöhemmin. 

Maila: Tuliko teille toiveita tai paineita ruveta kehittämään koulujen pe-
dagogista puolta?

Helena: Ei, vaikka yhdessä vaiheessa ehkä 1990-luvulla kansliapäällikkö 
Siikalalta tuli viestiä, että hän halusi siirtää koulujen avustuspäätökset Ope-
tushallitukseen. Mutta minä halusin pitää koulut meillä! Halusin hirveän 
mielelläni käsitellä Suomi-koulujen asioita, näin sen olevan minun hommaa-
ni. Suomi-kouluilla on tapana kääntää ihmiset puolelleen. Vaikka käsittelin 
niiden asioita vain byrokraattina – miten niillä olikin sellainen vaikutus!

Kävin Saksan koulutuspäivillä, ja opettajat olivat niin ihania, eivät muis-
tuttaneet opettajia Suomessa – no, minulla oli oma kouluaika mielessä – nämä 
olivat pienten lasten opettajia ja osasivat opettaa lapsia niin hienosti! Olin 
ihan hämmästynyt, tämä oli minulle uusi maailma, miten pieniä 4–5-vuoti-
aita voi opettaa. Ajattelin silloin, että he ovat valovuosia edellä suomalaisia. 
He osasivat opettajina ihania temppuja. Kävin toisenkin kerran Saksan kou-
luissa ja brittien koulutuspäivillä. Siellä oli todella hienoja kouluttajia, hyviä 
opettajia, heillä oli brittihuumoria ja esiintymistaitoa.

Maila: Briteillähän oli yleensä vain yksipäiväiset koulutuspäivät. Eikö 
raha riittänyt?

Helena: Kyllä he aina saivat pyytämänsä avustuksen. Päivät alkoivat edel-
lisenä iltana, ja sitten tilaisuus kesti koko päivän. Koulutuspäiviin meni kyllä 
melko suuri summa rahaa…vähän pelotti tämäkin, että näitä tulee runsaasti.

Oli kamala paikka, kun jouduin luopumaan Suomi-kouluista. Avustusten 
jakaminen siirrettiin Opetushallitukseen vuonna 1999. Olin sairastunut, ja 
työtaakkaani pidettiin suurena, joten siirto kävi hyvin yksiin pääjohtaja Vilho 
Hirven ja ministeriön kansliapäällikön ajatusten kanssa. 



318

Maila: Asiat ovat aina valtavan paljon kiinni henkilöistä.
Helena: Niin – minulla oli pelkoja, osataanko huomioida koulujen tarpeita 

vai toimitaanko vain tiukasti määräysten mukaan. Rahan määrää olisi pitä-
nyt kasvattaa, koska koulut ovat niin erilaisia ja erikokoisia. 

Kun sitten menimme Opetushallitukseen, jossa pääjohtajana oli jo Jukka 
Sarjala, hän tarjosi meille maljat. Hän sanoi, että tarkoituksena on, etteivät 
koulut huomaa mitään muutosta, vaan päätökset tehdään edelleen harki-
tusti. Olin pelännyt sellaista muutosta, joka olisi johtanut katastrofiin, mutta 
helpotuin. 

Minun piti kirjoittaa kirjelmä siirtämisestä. Mietin, mitä kirjoittaisin siir-
ron perusteluiksi. Olin tiennyt, että jossakin vaiheessa pedagogisesta asian-
tuntemuksesta tulee tärkeää. Opetushallitus on ministeriön alainen, ja tiesin, 
että siellä tehdään tarkemmin kouluja ohjaavaa työtä. 

Puoli vuotta kului harkitessa, minne Opetushallituksessa sijoittuvat Suo-
mi-koulujen asiat. Vastaanottajaksi oli jo merkitty ruotsinkielinen yksikkö, 
mutta sitten selvitimme, että Suomi-koulut eivät ole varsinaisia kouluja, 
vaan eräänlaisia kerhoja. Pitkään aikaan ei kuulunut mitään, kunnes kuulin, 
että Suomi-koulut menevät kansainvälistymispalveluihin Annikki Häkkilän 
vastuulle. En tiennyt, millainen ihminen hän oli. Mutta osoittautui, että hän 
oli tarkka numeroista. Oli saavutus, että hän sai Suomi-koulut!

Suomi-koulut todellakin käänsivät minun, opetusministeriön käsittelijän, 
pään. Aina silloin tällöin suomikoululaiset lähettelivät opetusministeriön tä-
deille joulukortteja, ja kyllä täti tykkäsi, kun niitä oli rivissä ikkunalla! Oli 
ihanaa saada niitä – ministeriö ei varsinaisesti ollut paikka, jonne lapset lä-
hettelevät kortteja. Koulutkin ehkä tunsivat ihmisen päätösten takana. Nämä 
ovat vain byrokraatin muistelmia, mutta lämmöllä!
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Mitkä Suomi-koulut?

Annikki Häkkilä

Annikki Häkkilä toimi erikoissuunnittelijana kansainvälistymispalve-
luissa Opetushallituksessa, kun Suomi-koulujen valtionavustukset siir-
tyivät jaettavaksi sinne 1999. 

Kouluneuvos Pertti Mentula tallusti huoneeseeni ja tapansa mukaan ensin 
niitä näitä juteltuaan kysyi, olisinko innostunut saamaan uusia tehtäviä. Teh-
tävää oli ensin tarjottu ruotsinkieliselle yksikölle, mutta nyt häntä kiinnosti 
minun mielipiteeni. 

Tuskin harkitsin vastausta kauankaan, kun sanoin ”joo”. En ollut ikinä 
kuullutkaan Suomi-kouluista! Niinpä sitten aloin tutustua Helena Prihan lä-
hettämiin papereihin: ikivanha opetusministeriön ohjeistus ja kopioita edelli-
sistä valtionavustuslaskelmista. Muutaman kerran kävin Helenaa tapaamas-
sa, ja puhelimella hain vastauksia pienempiin kysymyksiin. Auliisti Helena 
opasti!

Melkein hävettää täydellinen tietämättömyyteni siitä, että Pirjo Sinko oli 
ollut mukana koulujen asioissa Suomi-Seuran maailmankonferenssien oh-
jelmissa, ehkä muussakin. Tästä ei ehkä Mentulakaan tiennyt, eikä yhteyttä 
opetushenkilöihin muutoinkaan tultu ajatelleeksi. Henkilökohtainen suhtee-
ni yleissivistävään koulutukseen oli liki mitätön tuolloin. Kaikki työni liittyi 
ammatilliseen koulutukseen ja sen rahoitukseen.

Sitäkään en muista, kuka aloitti keskustelut koulutuspäivien järjestämi-
sestä opettajille. Ehkä ensin alkoi mietintä, millä rahoilla. Silloisen tulkinnan 
mukaan Suomi-kouluille tarkoitettua rahaa ei voinut käyttää sellaiseen tar-
koitukseen. Opetushallituksen hallinnassa oli kuitenkin (Suomen) koulujen 
henkilöstökoulutukseen varattu momentti. Päätettiin, että sieltä voitiin va-
rata rahoitusta myös Suomi-koulujen opettajien koulutukseen, mutta tilai-
suuden järjestäjänä piti olla opetushallinnon koulutuskeskus Heinolassa, 
Opeko. Koska en vielä silloin tiennyt Pirjo Singon ansioista Suomi-koulujen 
saralla, sain kumppaniksi Opekon suunnittelijan, ja päivät järjestettiin. On-
neksi kuitenkin pian sen jälkeen selvisi mm. se, että Pirjo oli näissä asioissa 
varsinainen asiantuntija Opetushallituksessa. Rahoituskuviot muuttuivat 
vuosien mittaan budjettiteknisesti, ja Suomi-koulujen momenttia päästiin 
käyttämään myös koulutustilaisuuksien tukemiseen. Näin Opetushallitus 
saattoi järjestää seuraavat koulutuspäivät itse, ja saimme mukaan suunnitte-
luun mm. Maila Eichhornin.

Valtionavustusten riittämättömyys oli alun alkaen ja on ollut pitkään on-
gelma. Avustus oli ja on harkinnanvaraista, joten sen myöntämiseen ei voitu 
laatia lakisääteistä normitusta. Tämä tosin auttoi siinä, että koulujen toimin-
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taa ja olosuhteita saatettiin tarkastella koulukohtaisesti. Avustuksen myön-
tämisen tueksi Opetushallitus (minä!!) laati opetusministeriön aikaisempi-
en periaatteiden pohjalta päivitetyt perusteet avustuksen myöntämiselle. 
Lähtökohtana oli koulujen oppilasmäärä tietyin ikärajoituksin. Opettajien 
tuntipalkkoihin määriteltiin Suomen opettajien palkkatason mukaiset mak-
simimäärät, joihin kuitenkin otettiin lisäksi porrastuksia ylöspäin maiden 
kalleusluokan mukaan. Opetustilojen vuokrille asetettiin kattohinnat ja ope-
tusmateriaalia tuettiin oppilaskohtaisilla määrillä. Kaiken tämän piti pysyä 
valtion budjettiin varatun määrärahan sisällä. Pääjohtaja Jukka Sarjala alle-
kirjoitti päätöksen 14.11.2001.  

Opetushallituksessa uudelleenorganisoitiin henkilöstöä, ja sain Kansain-
välistymispalveluista siirron ammatillisen koulutuksen yksikköön vuonna 
2005. Suomi-koulujen viitta ripustettiin Paula Mattilan harteille.
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Suomi-koulut osana Opetushallituksen kansainvälisiä 
tehtäviä: vakiintunutta mutta ei sittenkään virallista

Paula Mattila

Opetusneuvos Paula Mattila on toiminut pitkään Opetushallituksessa 
Suomi-koulujen valtionavustusten, opettajien koulutuksen ja opetus-
suunnitelmatyön parissa. Hän on aikaansa ja itseään säästämättä edistänyt 
Suomi-koulujen aseman parantamista niin virallisesti kuin epävirallises-
tikin, niin päivisin kuin vielä myöhään yölamppujen jo palaessa.

Suomi-koulut kuuluivat alun perin opetusministeriön kansainvälisten asiain 
sihteeristön toimialaan. Ne – tai niiden valtionavustusten ja koulutuspäivien 
hallinnollinen vastuu – siirtyi Opetushallitukseen 1999. Sijoituspaikka oli sil-
loin kansainvälisten asioiden yksikkö. Kun sain vakituisen viran Opetushal-
lituksesta 2003, oli silloisella kansainvälisen yksikön päälliköllä Marja-Liisa 
Karppisella ajatuksena, että yhtenä tehtäväni ottaisin haltuuni Suomi-kou-
lujen valtionavustusprosessin. Sitä oli muutaman vuoden hoitanut tarkasti 
ja suurella sydämellä erityisasiantuntija Annikki Häkkilä, jonka piti opastaa 
minua tuon, ei aivan yksinkertaisen tehtävän saloihin.  

Koulutuspäivät vailla vertaa

Annikki Häkkilä, Häxy, oli hoitanut joitakin vuosia myös Suomi-koulujen 
opettajien vuotuisia koulutuspäiviä Opetushallituksen osalta. Tehtävä käsitti 
lähinnä käytännön järjestelyjä. Sisältösuunnittelu oli pitkälti Suomi-koulujen 
äitihenkilön Maila Eichhornin ja Oph:n äidinkielen opetusneuvoksen Pirjo 
Singon käsissä. Tulin Suomi-koulupäivien suunnitteluun mukaan vuonna 
2004, silloin vielä aivan statistina. Seuraavana vuonna jouduin jo tosi toi-
meen, sillä päivien puheenjohtajuus tuli minulle. Olin urallani ollut siihen 
mennessä suunnittelemassa ja toteuttamassa kymmeniä erilaisia koulutus-
tapahtumia ja mielestäni kyseessä oli ydinosaamiseni. Muistan edelleen kir-
peän hämmästykseni, kun Maila Eichhorn tarkisti muistioitani ja löysi useita 
huolimattomasti kirjattuja asioita. Ei kuitenkaan aikaakaan, kun sopusointu 
löytyi ja meistä tuli hyvät ystävätkin. 

Katselen vuoden 2005 ohjelmaa: voi sentään, miten aika on vierinyt. Pirjo 
on poissa, Maila eläkkeellä; Leena Nissilä on tallella, mutta nyt suomi toisena 
kielenä -asioista vastaa Katri Kuukka. Suunnilleen samat asiat ovat kuiten-
kin asialistalla kuin 12 vuotta sitten. Suomen PISA-menestyksen saloja va-
lotti 2005 Pirjo Sinko. Nyt pitäisi valottaa PISA-menetystä eli tulosten jatku-
vaa laskutrendiä. Leena Nissilä kertoi aiheesta Kielitiedosta kielitaidoksi ja 
kielitaidosta kielitiedoksi. Eri-ikäiset kielenoppijoina. Aihe on tätä kirjoitet-
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taessa todella ajankohtainen sekä uusien opetussuunnitelman perusteiden 
että käynnissä olevan hallituksen kieltenopetusta koskevan kärkihankkeen 
osalta. Varhaiskasvatukseen oli 2005 saatu uudet perusteet, joista tietysti esi-
telmöitiin. Vuoden 2017 koulutuspäivillä kerromme tänä vuonna voimaan 
tulevista kaikkien aikojen ensimmäisistä normimuotoisista varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteista.

Ja silloin 2005 minä olin ensi kertaa vetovastuussa Suomi-koulupäivistä, 
joiden upea ohjelma oli liian täynnä ja uhkasi aikataulun puolesta kaatua pää-
töspäivänä kerta kaikkiaan. Suomi-koulupäivien kestohelmi, iltatilaisuus, oli 
silloin pidetty Kiljavalla. Aamun bussikuljetus myöhästyi tunnin – syitä moi-
seen voin vain epäillä. Pirjon piti pitää esitelmä Suomen PISA-saloista, mutta 
hän päätti joustaa ja piti esitelmänsä vasta seuraavana vuonna. 

Sain opetella vielä monta kertaa tämän joukon puheenjohtajuutta ja opin 
aika hyväksi kellokalleksi. Irmeli Houznour muisti myöhemmin aina kehua-
kin minua otteen paranemisesta. Tunnustan, että otteen pitäminen on ollut 
myös siitä kiinni, että en ole antanut ottaa päiville kuin hiukan alle sata ih-
mistä. Muuten logistiikka, jota näihin päiviin aina sisältyy, pettäisi jossakin 
kohtaa. Tässä kohtaa sopii myös sanoa se merkillinen ja hauska tosiasia, että 
Suomi-koulupäivät ovat siitä harvinainen seminaari, että se täyttyy, vaikkei 
ohjelmastakaan olisi tietoa. Suomi-koulupäivät ovat niin tärkeä tapaamisen 
foorumi, että se tuo opettajat vuosi vuoden jälkeen yhteen. Yhtä tärkeä kuin 
Suomi-opettajien ammatillista tietämystä päivittävä ohjelma on mahdolli-
suus tavata kollegoita, joita ei muuten näe, kun toimitaan eri puolilla maail-
maa. Viime vuosina on käynyt toistuvasti niin, että huomattava osa osallis-
tujista on ensimmäistä kertaa koulutuspäivillä. Sekin kertoo siitä, että päiviä 
tarvitaan.

Suomi-koulupäivien ohjelma on aina ollut huippua. Järjestelytkin ovat 
menneet mallikkaasti, kun Suomi-seuran Maarit Hyvärinen on ottanut käy-
tännön pyörittämisestä päävastuun. Suunnittelutiimimme on etsinyt ytimek-
käät sisältöteemat ja huippunimet ohjelmaluonnokseen. Maineikkaatkin pu-
hujat ovat tulleet mielellään, koska ovat kokeneet kohderyhmän tavattoman 
kiinnostavaksi. Tätä huippulaatua ei aina ole oikein tunnistettu riittävästi, 
ja uskallan ehkä sanoa, että arvostusta voisi olla enemmän niin yleisön kuin 
Oph:n puolella. Päivät ovat osallistujille maksuttomat, ne ovat osa valtion-
avustusta. Koulutus tarjoaa osallistujille kontaktin suomen kielen tutkimuk-
sen ja kulttuurin huippuihin, joita ei ulkosuomalainen ehkä aina tunnista. 
Oph:n kannalta taas kohderyhmä ei ole ydinasiakaskuntaa, jolloin huomio 
viraston puolesta ei ole samaa luokkaa kuin vaikkapa äidinkielenopettajien 
foorumin. Tuotekehittelylle voisi olla tilausta!

Toimittuani päivien puheenjohtajana 11 vuotta ja opittuani pikkuhiljaa 
jopa säätämään ohjelmaa itsenäisestikin, ymmärsin, että tarvitaan jotain uut-
ta. Maila oli siirtynyt eläkkeelle. Veera Toivonen oli astunut Suomi-koulu-
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jen tuki ry:n vetäjän rooliin ja edusti uutta sukupolvea ja erilaista Suomi-
kouluopettajuutta: Veera on kielten, ei äidinkielen eikä suomi 2:n opettaja. 
Omat käteni olivat mielestäni liian täydet, koska itse olin yhä enemmän 
Oph:n vieraitten kielten ja kielikasvatuksen asiantuntija – vanhojen velvol-
lisuuksien lisäksi. Oivalsin, että on aika siirtää Suomi-koulupäivien veto-
vastuu Tuki ry:lle ja sen puheenjohtajalle Veeralle. Suomi-koulupäivät ovat 
edelleen Oph:n vuosisuunnittelussa mukana, ne pidetään Oph:n tiloissa ja 
Oph:n asiantuntemus on keskeistä päivien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Vetovastuu on kuitenkin Tuki ry:n kautta Suomi-kouluilla itsellään. Tarkoi-
tus on, että Suomi-koulujen opettajien ammattikuva, joka on ainutlaatuisen 
vaativa ja omalaatuinen yhdistelmä äidinkielen, L2-kielen, vieraan kielen ja 
erityisopettajan professiota, kehittyy tuon ammatin toimijoiden omista nä-
kemyksistä ja tarpeista käsin. Vuoteen 2015 asti professiota määriteltiin aika 
pitkälle Oph:sta. Katsotaan mihin päästään! Toiset Veeran puheenjohtamat 
Suomi-koulupäivät pidetään elokuussa 2017, Suomi täyttää 100 vuotta ja me 
juhlimme myös Suomi-koulujen historiaa.

Työtä pedagogiikan kehittämiseksi 

Sitä mukaa kun Maila Eichhornin ja minun keskinäinen työsuhde vahvistui, 
Suomi-kouluille rupesi tulemaan Oph:n julkaisusarjoissa julkaistuja Suomi-
koulujen pedagogista osaamista tukevia oppaita ja ohjeita.  Meidän hyvillä 
työväleillä ei ehkä ollut asiaan juurikaan vaikutusta, eikä ainakaan minun 
pedagogisella osaamisellani ollut asiaan osaa eikä arpaa. Pedagoginen osaa-
minen ja näkemyksellisyys olivat Mailan päässä ja Oph:ssa erityisesti Pirjo 
Singolla ja Leena Nissilällä. Minulla oli kuitenkin hallinnollista osaamista 
juuri ja juuri riittävästi ja sen verran vaistoa ajassa liikkuviin merkitykselli-
siin asioihin nähden, että osasin olla avuksi Suomi-koulujen tähän asti mer-
kityksellisimpien ohjausasiakirjojen laadinnassa. 

Vielä on mainittava Jorma Kauppinen, joka on yleissivistävän koulutuk-
sen johtajana Oph:ssa voinut ja halunnut vaikuttaa Suomi-koulujen toimin-
nan laatuun juuri Oph:lle ominaisin työkaluin, huipennuksena kesällä 2015 
julkaistu opetussuunnitelmasuositus. Olen kuvannut ops-suosituksen syn-
typrosessin aika tarkkaan Ovi auki oppimiseen -verkkojulkaisun avausartik-
kelissa http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/suomi-koulut/
prime102.aspx. Toivon että Suomi-koulujen opettajat lukevat tuon artikkelin 
ja ilahtuvat siitä johdonmukaisesta kehittämistyöstä, jota Jorman johdolla on 
tehty Suomi-koulujen opetuksen laadun hyväksi. 

Siitä puhe mistä puute 

Koulutuspäivien osalta Suomi-kouluroolini on ollut jonkin verran näkyvä. 
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Valtion tuen osalta se on ehkä tärkeämpi, mutta kouluille itselleen varsin nä-
kymätön. Ehdin vastata koulukohtaisista valtionavustuksista vain pari vuot-
ta silloin, kun hakemukset hoidettiin vielä suoraan Oph:sta. Suomi-koulujen 
valtiontuen kokonaismäärärahaa olen kuitenkin joutunut osaltani seuraa-
maan tähän päivään asti. 

Koulukohtaisten avustusten käsittely siirrettiin vuonna 2009 Suomi-Seura 
ry:lle. Miksi näin tapahtui? Tuohon aikaan avustuksia sai hakea joko kalen-
terivuodeksi tai lukuvuodeksi, joten oli kaksi hakua. Moni hakemus tuli 
Oph:een hiukan myöhässä, mutta käsiteltiin silti. Käsittely tehtiin pitkälti 
paperityönä. Jokainen koulu teki – ohjausyrityksistämme huolimatta – vähän 
omannäköisensä asiakirjat, ja jokaisen koulun taloudellinen tarina oli oman-
laisensa. Häxy oli kehittänyt laskentakaavan, jossa hänen varanotaarin tark-
kuutensa ja suuri sydämensä tuottivat aika tarkkoja tuloksia jaettavana ole-
van määrärahan käyttelyyn. Yritin omana kahtena vuotenani omaksua tuon 
kaavan, johon sisältyi myös toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien 
syvälukua. Se oli kiehtovaa. Lisämausteena olivat äärestä laitaan kulkeneet 
tiedustelut kouluilta, jotka pääsääntöisesti liittyivät valtionavustuksiin, mut-
ta todellisuudessa koskivat paljon muutakin. 

Mutta kyseessä oli aikaa vievä urakka, jota ei voitu pitää Oph:n perus-
tehtävänä: Suomi-koulut eivät ole koulujärjestelmämme osa. Tuohon aikaan 
Oph oli jo joutunut alkavan taloustaantuman kouriin, mikä tarkoitti henkilö-
työvuosien rajoittamista ja kapenevia palkkabudjetteja. Vuonna 2009 tehtiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvotellen päätös, että avustusha-
kemusten käsittely siirretään Suomi-Seuran tehtäväksi. Oph:lle jäi edelleen 
päävastuu määrärahan käytön ohjauksesta ja raportoinnista, mutta kova 
käsityö siirtyi Suomi-Seuralle, jossa asiakaskunta oli lähellä seuran perusteh-
tävää. Saimme Maarit Hyvärisestä tärkeän työtoverin, joka Suomi-Seurassa 
otti myös Oph:n rohkaisemana hakuprosessin kehittämisen.

Valtionavustuksista puhuttaessa tulee ilman muuta esille kysymys siitä, 
onko niitä ollut riittävästi ja kohdistuvatko ne oikein. Kun olen viime vuodet 
ollut se virkamies, johon Suomi-koulujen asiat Oph:ssa henkilöityvät, voin 
sanoa, että tuon kokonaismäärärahan seuranta on muodostanut tämän teh-
täväni pääasiallisen agendan – nyt kun Suomi-Seura huolehtii vakiintuneesti 
valtion tuen jakamisesta kouluille ja Tuki ry kantaa pedagogisesta ja hallin-
nollisesta kehittämisestä laadukkaasti vastuuta.  

Valtionavustuskysymyksen juurilta löytyy se jo mainitsemani tosiasia, 
että Suomi-kouluilta puuttuu virallinen status Suomen koulutusjärjestel-
mässä. Suomi-koulut ovat ulkosuomalaisten yksityinen hanke, jota tukevat 
statuutit löytyvät lähinnä yhdistyslain piiristä ja jossakin määrin valtion-
avustuslaista. Siksi tuki annetaan järjestöjen valtionavustuksen muodossa. 
Tavalliset opetuksen järjestäjät – kuten peruskoulut – saavat perustoimin-
taansa tuen valtionosuuksina, joista säädetään laissa. Suomi-koulujen tukea 
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määrittää kaksi lähinnä kaksi asiakirjaa. Toinen on pääjohtaja Jukka Sarjalan 
vuonna 2001 allekirjoittama Opetushallituksen ohje Suomi-koulujen valti-
onavustusten määräytymisperustasta. Toinen on valtion talousarvio, jossa 
määräraha yleissivistävän koulutuksen järjestöille pitää sisällään Suomi-
koulujen tukemisen budjettikirjan yhtenä nimikkeenä. Sarjalan ohje esittää 
niin hyvän laskukaavan, että sitä ei ole muutettu, vaikka rahayksikkökin 
muuttui jo kauan sitten. 

Valtion talousarvioissa oleva määräraha sen sijaan määritellään vuosittain 
ensin budjettiriihessä elokuussa, sitten eduskuntakäsittelyssä syksyn mit-
taan. Järjestöjä – eli toisin sanoen kansalaisyhteiskunnan ylläpitämiä, viral-
lista koulujärjestelmää tukevia toimintoja – on monenlaisia, ja niitä on koottu 
kirjava pieni otos valtion talousarvioon. Siellä on ympäristö- ja kulttuurijär-
jestöjä, tiedeolympialaistoimintaa ylläpitäviä opettajajärjestöjä ja sitten Suo-
mi-koulujen ja Etäkoulu Kulkurin toimintaa tukevia järjestöjä. Se, miten ne 
ovat samalle määrärahamomentille päätyneet, pitää sisällään yrityksiä koor-
dinoida ja myös ajaa alas kansalaisjärjestötoimintaa valtion koulutusjärjestel-
mälle tarkoitetun tuen parista. Trendi on jatkunut pitkään, kauemmin kuin 
tuo 2008 alkanut talouslama. Lama kuitenkin kiihdytti alasajon tarvetta. On-
han valtion budjetista leikattu lakisääteistä koulutustakin koskevia menoja. 

Samaan aikaan Suomi-kouluille on ollut tukea talousarviosta päättävien 
parissa. Näin Suomi-kouluille on alun perin leikatuksi aiottuun budjettiin 
tullut korvamerkittyä lisärahoitusta. Budjetin loppusumma on voinut näyt-
tää komealta, mutta korotus ei olekaan tullut kaikkien osalle. Suomi-koulut 
ovat saaneet monta vuotta aika hyvää toimintatukea, mikä näkynee myös 
niiden toiminnan laadussa.

Jonkinlainen ratkaisu pysyvämpään tukeen ja statukseen olisi, jos Suomi-
koulut saisivat oman budjettikohtansa valtion talousarvioon. Tämä ajatus on 
kirjattu jo vuoden 2012 Ulkosuomalaispoliittiseen toimenpideohjelmaankin, 
mutta mikä taho voisi asian muuttaa todeksi?
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Lähes 30 vuotta yhdessä Suomi-koulujen kanssa

Paula Selenius

Paula Selenius työskenteli pitkään Suomi-Seurassa erilaisissa tehtävissä, 
mm. järjestöpäällikkönä ja viimeiseksi toiminnanjohtajana. Suomi-koulut 
ovat olleet lähellä hänen sydäntään lähes 30 vuotta, ja hän oli hyvin moni-
puolisesti kehittämässä Suomi-koulutyötä.

Askel askeleelta Suomi-Seuraan ja Suomi-koulutyöhön

Tulin töihin Suomi-Seuraan puolen vuoden pestillä vuonna 1989 tehtävänäni 
valmistella Suomi-koulujen opettajien toista maailmankonferenssia Hana-
saaressa saman vuoden elokuussa. Olin nähnyt ilmoituksen työtehtävästä, 
hain sitä ja sain työn. Konferenssia suunnittelemaan sain mukaani myös mm. 
Suomi-koulujen vaikuttajanaiset Maila Eichhornin Saksasta, Anneli Ylängön 
Kanadasta ja Hannele Branchin Isosta-Britanniasta. Raija Kallinen, sydämes-
tään Suomi-koulujen ystävä opetusministeriöstä, lupasi antaa kaiken tukensa 
konferenssin valmisteluille. Tiedot Suomi-kouluista olivat juuri avustukset 
jakavassa ministeriössä, joten istuin muutaman päivän siellä tutustumassa 
kouluihin ja niiden toimintaan. Samalla Suomi-koulujen perustamisen, avus-
tusten hakemisen ja toiminnan monet kysymykset tulivat tutuiksi. Urakka 
oli iso, mutta seminaarista tuli hyvä. 

Konferenssin jälkeen päätin työt Suomi-Seurassa ja suuntasin Kiinaan. 
Sieltä palattuani pohdin, minne seuraavaksi: ei järjestöön, vaan jotakin kiin-
nostavampaa, esimerkiksi kaupalliseen työhön…ja löysin itseni järjestämästä 
erästä Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlan hanketta vuodelle 1992. Kol-
mivuotinen Juuret Suomessa -projekti oli ulkosuomalaisille, pääasiallisesti 
amerikansuomalaisille, suunnattu matkailunedistämishanke, jossa pääspon-
sorina olivat Finnair ja Matkailun edistämiskeskus. Projektin käytännön jär-
jestelyjen toimipaikkana oli Suomi-Seuran toimisto, joten hankkeen päätyt-
tyä vuonna 1993 minulle oli luontevaa jatkaa Seuran järjestöpäällikkönä, ja 
toiminnanjohtajana aloitin sen jälkeen vuonna 1996.

Suomi-Seurassa avattiin tuolloin uutena toimintamuotona ulkosuoma-
laisille mahdollisuus kysyä mitä moninaisimpia sydämellä olevia asioita 
Suomesta: miten työmarkkinat toimivat, entä sosiaaliturva, koulutus… Huo-
mattiin, että tarve neuvonnalle oli suuri. Suomi-Seurassa kokosimme yhteen 
tietoa, niin ettei sitä tarvinnut etsiä eri ministeriöistä ja muista lähteistä. 

Suomi-koulut olivat olleet pitkään tärkeä osa Suomi-Seuran työtä. Op-
pikirjoja oli postitettu Suomi-Seurasta Suomi-kouluille jonkin verran jo 
1980-luvulla, esimerkiksi monessa koulussa aikuisten tai edistyneiden oppi-
kirjana käytettyä Aaltion Finnish for Foreigners -oppikirjaa. Opettajien maail-
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mankonferensseja Seura järjesti vielä kolmet vuosina 1992, 1995 ja 1999. Seu-
ran Suomen Silta -lehti kertoi raporteissaan eri maista myös Suomi-koulujen 
toiminnasta. Seuraan kertyi tietoja kouluista, niiden toiminnan tuntemusta ja 
varsin kattava osoitteisto. 

Mistä eri puolilla maailmaa toimivat Suomi-koulut saivat ennen internet-
aikaa tietoa toisistaan, mahdollisuudesta saada valtionavustusta tai koulujen 
perustamisen käytännöstä? Suomen Silta -lehdestä muodostui Seuran toimis-
ton, opetusministeriön keskeisten työntekijöiden ja opettajien maailman-
konferenssien kontaktien lisäksi tärkeä tiedon ja tietoisuuden levittämisen 
kanava. Lehden saivat kaikki ulkomailla toimivat suomalaisjärjestöt, kuten 
paikalliset seurat ja koulut. Myös lukuisissa ulkosuomalaislehdissä kerrottiin 
muun tiedotuksen ohessa Suomi-koulujen toiminnasta. Ulkosuomalaisleh-
det antoivat ilmaista mainostilaa Suomi-koulujen koulutuspäivistä ja olivat 
aktiivisesti myös kertomassa kouluista ja niiden ohjelmista. Tämä jatkuu 
vieläkin. Myös YLE kertoi kouluista ulkosuomalaisille suunnatuissa Radio 
Finlandin ohjelmissaan.

Suomi-koulujen valtionavustusten jako siirtyi opetusministeriöstä Ope-
tushallitukseen vuonna 1999. Samalla opettajien vuosittaisen koulutuksen 
suunnittelu siirtyi Opetushallitukseen. Suomi-Seuran toiminnanjohtajana 
olin edelleen mukana koulutusten järjestämisessä. Vähitellen suuri osa kou-
lujen tarvitsemasta neuvonnasta siirtyi Suomi-Seuraan. Seurassa oli koottuna 
paljon koulujen perustamisessa tarvittavia materiaaleja, kuten lomakkeita, 
määräyksiä ja ohjeita muun tietopääoman lisäksi. Seurasta tuli Suomi-kou-
lujen asiantuntija Suomessa.

Suomi-koulujen elämässä mukana

Monien Suomi-koulujen toiminta tuli minulle tutuksi. Pyrin olemaan muka-
na, kun eri maissa järjestettiin Suomi-koulujen omia tai alueellisia opettaji-
en koulutuksia. Muistan monia hienoja tilaisuuksia. Saksassa ja Englannissa 
koulutustilaisuudet olivat hyvin organisoituja. Muistan esimerkiksi Man-
chesterissa järjestetyn kaksikielisyysseminaarin, jossa oli mieleenpainuva 
esitys kaksikielisyyden vaikutuksista ajatteluun ja oppimiseen – ja muistan 
myös, miten opettajat olivat valtavan innostuneita! Koulutuksia järjestettiin 
Sveitsissä, Italiassa, Kreikassa, jossa erityisesti kielten talo ja sen loistavat olo-
suhteet Rodoksessa ovat jääneet mieleeni. Kanadassa aina energinen Anneli 
Ylänkö järjesti koulutuksia, Yhdysvalloissa koulutus- tai tapaamistilaisuuk-
sia on ollut mm. FinnFest -juhlan yhteydessä. Australian koulutuspäiville 
koulut saivat rahoitusta Suomi-koulujen tuki ry:ltä, ja siellä olivat luennoi-
massa monet koulutukset vetäneet Aurora Vasama ja Minna Muukkonen. 

Suomi-koulujen tuki ry perustettiin tukemaan koulujen ja opettajien peda-
gogista työtä. Suomi-Seura on järjestön perustajajäsen yhdessä Äidinkielen 
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opettajain liiton, Kesälukioseuran ja Etäkoulu Kulkuria ylläpitävän Kansan-
valistusseuran kanssa. Perustajat maksoivat pienen perustamismaksun, ja 
heti alettiin pohtia nettisivuja ja niihin tulevaa pedagogista materiaalia. Suo-
mi-koulut olivat tässä avainasemassa ja antoivatkin auliisti apuaan ja neuvo-
jaan. Kaikilla perustajajäsenillä oli paikka Suomi-koulujen tuen hallitukses-
sa. Olin monta vuotta tässä hallituksessa, jossa nykyisin on Suomi-Seurasta 
Maarit Hyvärinen. Tuen hallituksessa on nyt myös Suomi-koulujen opettaja-
jäseniä. Hallituksessa kukin antaa osaamisensa ja suhteensa käyttöön. Niin-
pä Suomi-Seura on voinut lähettää Suomi-koulujen tuen tiedotteita myös 
omien osoitteistojensa avulla. Samoin saimme kustantajilta alennuksia, joita 
on myös voitu käyttää hyväksi.  

Suomi-koulujen yhteisen opetussuunnitelman, koulujen pedagogisen 
työn ohjaamisen työkalun, tarpeesta oli puhuttu jo 1990-luvulta lähtien usei-
den maiden koulutuspäivillä. Nyt tässä kysymyksessä otettiin suuri askel 
eteenpäin, kun Opetushallitus päätti valmistella kouluille yhtenäisen ope-
tussuunnitelmasuosituksen. Olin mukana luomassa suuntaviivoja suosituk-
selle valmistelevan työryhmän ohjausryhmässä. Oli melkoinen ilon aihe, kun 
suositus hyväksyttiin keväällä 2015. 

Suomi-koulut ovat olleet minun sydämeni asia melkein 30 vuotta. Olen ta-
vannut ihania ihmisiä ja saanut energiaa ja intoa Suomi-koulujen opettajilta. 
On ollut myös vaikeita tilanteita, joissa olen ollut mukana. Niissä on pitänyt 
kuunnella useita osapuolia ja omaa sisintään. Uskon päätyneeni oikeisiin rat-
kaisuihin ja neuvoihin, vaikka tietenkin koulut tekevät omat päätöksensä. 

On ollut kivaa nähdä, miten koulut ovat kehittyneet. On myös ollut mu-
kava tuntea itsensä aina tervetulleeksi kouluihin. Koulut janoavat tietoa ja 
ottavat kaikki neuvot vastaan.

Oli hyvin vaikea luopua vastuuhenkilönä olosta tällä vuosikymmenellä. 
Ymmärsin kyllä – onneksi – itse, että henkilö, joka jakaa rahoja Suomi-Seu-
rassa on myös oikea henkilö hoitamaan Suomi-koulujen asiat kokonaisuu-
dessaan. Niinpä Maarit on nyt vastuussa tästä osuudesta kaikkinensa.

Suomi-kouluja arvostetaan täällä Suomessa. On ollut hauska nähdä, kuin-
ka Opetushallituksen väki innostuu koulutuspäivien suunnittelusta – meillä 
on ollut todella ”nauravia” kokouksia ja lennokkaita ideoita. Myös edus-
kunta ymmärtää Suomi-koulujen opetuksen tärkeyden, minkä vuoksi se on 
myöntänyt jo useana vuonna lisämäärärahan Suomi-kouluille. Näiden raho-
jen myötä koulujen opetusta on voitu kehittää entisestään.

Jäin eläkkeelle hyvin mielin: minulle on luvattu osallistumisoikeus tulevil-
lekin Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiville!
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Neuvonantaja ja kirstunvartija 

Maarit Hyvärinen

Maarit Hyvärinen on Suomi-koulujen hyvä hengetär Suomi-Seurassa, kun 
tarvitaan tukea ja neuvoja valtionavustusten kiemuroissa tai opettajien 
koulutuskysymyksissä.

Työharjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi Suomi-Seurassa

Tulin Suomi-Seuraan tekemään työharjoitteluani hallinnollisena sihteerinä 
vuonna 1995. Harjoittelu kesti puoli vuotta, ja sen jälkeen olin poissa muu-
taman vuoden, kunnes palasin osa-aikaiseen työhön vuoden ajaksi vuonna 
1999 järjestämään Suomi-Seuran perinteistä Suomen kielen ja kulttuurin se-
minaaria ulkosuomalaisnuorille. 

Seminaari oli kaksiviikkoinen tapahtuma 18 vuotta täyttäneille nuorille. 
Seminaarissa opiskeltiin suomen kieltä kolmessa eri tasoryhmässä. Tarjolla 
oli myös runsaasti luentoja eri osa-alueilta, kuten suomalaisesta kirjallisuu-
desta, Suomen historiasta, suomalaisesta musiikista. Kahden viikon aikana 
tehtiin myös retkiä, leivottiin pullaa, saunottiin ja istuttiin nuotiolla paista-
massa makkaraa. Seminaarin tarkoituksena oli tarjota ulkosuomalaisnuorille 
mahdollisuus petrata suomen kielen taitoaan ja saada rautaisannos Suomi-
kokemuksia keskellä kauneinta kesää. Nykyään Suomi-Seura järjestää kesäi-
sin viikon mittaisen kielikurssin, jolle voi osallistua muitakin kuin sukujuu-
riltaan suomalaisia nuoria, esim. ulkosuomalaisten puolisoita. 

Samana vuonna järjestettiin viimeinen Suomi-koulujen opettajien maail-
mankonferenssi Helsingissä. Jäin Suomi-Seuraan järjestelemään konferens-
sia. Pienen työryhmän kanssa – mukana olivat mm. Paula Selenius ja Maila 
Eichhorn – suunnittelimme ohjelman, ja hankin luennoitsijoita ja tiloja, otin 
vastaan ilmoittautumisia. Siihen aikaan kauempaa tulevat opettajat saivat 
tukea matkakustannuksiin, ja tätä varten hain rahaa pankista ja jouduin kul-
kemaan rahojen kanssa kaupungilla… monenlaista asiaa kuului järjestäjän 
tehtäviin. Konferenssi sujui hyvin, ja sieltä lähti tyytyväisiä opettajia. 

Konferenssin jälkeen jatkoin opintojani ja tulin taas Suomi-Seuraan vuon-
na 2002 vakituiseksi työntekijäksi neuvontapalveluun, joka tuki ulkomaille 
muuttavien, ulkomailla asuvien ja kotimaahan palaavien neuvontaa mo-
nenlaisissa käytännön asioissa. Suomi-koulukoordinaattorin tehtävät sain 
vuonna 2009, kun valtionavustusten jakaminen Suomi-kouluille siirtyi Ope-
tushallituksesta Suomi-Seuraan. Noina vuosina työni pääsisältö oli juuri 
avustushakemusten ja tilitysten käsittely ja koulujen neuvonta. 

Opetushallitus oli alkanut järjestää Suomi-koulujen opettajien vuosittaisia 
koulutuksia, ja tämä työ tuli osaksi työtehtäviäni vuodesta 2011 alkaen. Työ 
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on ollut samaa kuin aiemmin maailmankonferenssien järjestelyissä: ohjel-
man suunnittelua, luennoitsijoiden hankkimista, tilojen ja muiden käytän-
nön asioiden järjestelyä. 

Monenlaista tukea Suomi-kouluille

Suomi-Seura jakaa myös Opetusministeriön myöntämiä, ulkosuomalaisjär-
jestöille erilaisiin tapahtumiin ja hankintoihin tarkoitettuja avustuksia. Näitä 
avustuksia koulut ovat hakeneet ahkerasti, ja niitä on saatu esimerkiksi kou-
lujen merkkivuosijuhlien järjestämiseen, tietokoneisiin, kouluille järjestet-
tyihin taiteilija- ja muiden kulttuurivierailujen kustannuksiin. Tämän lisäksi 
Suomi-Seuran jäsenet, joita voivat olla koulut tai niitä ylläpitävät yhdistyk-
set, saavat kirjastoihinsa lasten tai aikuisten kirjoja. Aikaisemmin jaettiin 20 
kirjaa jokaiselle hakijalle, mutta nykyisin kappalemäärä on karsittu 15 kirjaan 
vuodessa. 

Koulut saavat avustusta myös opettajien alueellisiin koulutustilaisuuk-
siin, ja olen saanut vierailla monissa Euroopan koulujen vuosittaisissa ti-
laisuuksissa Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Sveitsissä. Joskus olen päässyt 
tutustumaan myös Suomi-koulun toimintaan. Muistan erään Rotterdamin 
koulun lauantaipäivän, jolloin hämmästyin erityisesti aikuisten opiskeluryh-
mien toiminnan laajuutta. Näin koulussa peräti kuusi aikuisopiskelijoiden 
ryhmää täydessä työssä. 

Parasta tässä työssä Suomi-koulujen kanssa on ollut nähdä opettajien into 
ja motivoituneisuus koulujen toimintaan suomalaisuuden säilyttämiseksi. 
Meitä suomalaisia kuvataan joskus juroiksikin, mutta siitä ei ole mitään jäl-
keä siinä yhteisöllisyydessä, joka vallitsee Suomi-kouluissa. Koulujen missio 
lasten ja nuorten suomen kielen säilyttämiseksi on niin suuri, että se ylit-
tää mahdolliset erilaiset näkemyksetkin. Tämä on tullut tutuksi yhteyksissä 
Suomi-koulujen opettajien kanssa niin päivittäisissä sähköposteissa kuin ta-
paamisissakin. 

Kesäkoulutukset kuvastavat tätä yhteisöllisyyttä. Tulijoita on aina val-
tavasti, osallistujalista täyttyy hyvin nopeasti heti, kun ilmoittautuminen 
koulutuspäiville on avattu. Suomi-koulujen opettajat ovat todella kiitollinen 
yleisö. Kouluttajat ovat usein olleet yllättyneitä siitä, miten motivoituneita, 
aktiivisia ja keskustelevia opettajat ovat. 

Kesäkoulutusten illanvietot Villa Kivessä ovat jo legenda. Illanvietossa 
on ajankohtainen teema, josta teemaan perehtynyt puhuja alustaa. Teemoja 
ovat olleet esimerkiksi Tove Jansson, Saima Harmaja, suomalainen design. 
Ruoka on myös ollut teemaan liittyvää, ja se on osoittautunut yleensä eri-
tyisen onnistuneeksi. Ilmakin on suosinut illanviettoja Töölönlahden rannal-
la. Musiikki kuuluu illanviettoihin, usein on laulettu yhdessä ja yhteishenki 
on käsin kosketeltava. Opettajilla on tiiviiden päivien jälkeen mahdollisuus 
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keskustella toistensa kanssa, mikä onkin juuri sitä, mitä päiviltä odotetaan: 
kontaktien luomista, kokemusten vertailua.

Suomi-koulujen toimintaedellytysten turvaaminen

Ulkosuomalaisparlamentti on ollut merkittävä Suomi-koulujen asioita ajava 
foorumi. Suomi-koulujen työn edistäminen on ollut yksi parlamentin kol-
mesta keihäänkärjestä. Ulkosuomalaisparlamentti on vuosien varrella otta-
nut kantaa useisiin Suomi-koulujen toimintaedellytysten kannalta tärkeisiin 
seikkoihin, joita ovat mm. koulujen valtionavustuksen määrän kasvattami-
nen, alle 3-vuotiaiden saaminen valtionavustuksen piiriin ja koulujen ryh-
mäkokojen pienentäminen. Valtionavustuksen osalta ollaankin saatu aikaan 
myönteistä kehitystä, mutta työ jatkuu edelleen. Tänä vuonna myös Ulko-
suomalaisparlamentilla on juhlavuosi; se kokoontuu 20-vuotisjuhlaistun-
toonsa kesäkuussa 2017.

Suomi-koulujen tulevaisuuden kannalta seuraan huolestuneena, kuinka 
käy koulujen taloudellisten resurssien. Ellei valtion tukea ole riittävästi, käy 
koulujen toiminta vaikeaksi. Suomi-kouluilla on riittänyt oppilaita, tekijöitä 
ja innostusta, mutta ilman tukea koulujen on mahdotonta toimia nykyisessä 
laajuudessa. Moneen vuoteen eivät valtionavustusmäärärahat ole riittäneet 
kouluille siinä määrin, kuin ne voisivat avustuskriteerien mukaan saada tu-
kea toimintaansa. Taloudellisten resurssien turvaaminen on ensisijaista. 

Toinen tärkeä asia on Suomi-koulujen tunnettuuden lisääminen Suomessa. 
Koulujen tekemän hienon työn tulisi saada arvoisensa näkyvyys kotimaas-
sa. Tässä mielessä olen ollut erityisen ilahtunut Ylen Uutisten selkosuomen 
sivustolla koko vuoden esitettävistä Suomi-koulujen videotervehdyksistä 
100-vuotiaalle Suomelle. Siellä on iloisia tervehdyksiä Kosin, Vancouverin, 
Dubain, Zürichin Suomi-kouluista – lisää tulee, kannattaa katsoa!

Suomen kieli on itsellenikin rakas, ja olenkin mielestäni onnekas, kun saan 
tehdä työtä näin hienon asian parissa. Ulkosuomalaiskentällä on todella pal-
jon hienoja yhdistyksiä ja upeaa toimintaa, mutta Suomi-koulut ovat sitten-
kin aivan omaa luokkaansa. Ulkosuomalaistoiminnan kruununjalokivi! 
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Kesälukioseura yhteisellä asialla Suomi-koulujen kanssa

Katri Yli-Viikari

Katri Yli-Viikari toimi noin 30 vuotta Kesälukioseuran toiminnanjohtaja-
na (1987–2016). Eräs hänen työtehtävistään oli yhteistyö Suomi-koulujen 
kanssa. Erityisesti ulkosuomalaisnuorten kesäkurssit ja opetuksen kehit-
täminen olivat yhteinen ilo. 

Lapset ja nuoret yhteisenä kohderyhmänä

Kun aloitin työskentelyn Kesälukioseurassa vuonna 1987, eräänä tehtävänä-
ni oli miettiä seuran koulutustoiminnalle uusia kohderyhmiä. Ulkosuoma-
laiset lapset ja nuoret olivat jo kovasti seuran koulutustoiminnan keskiössä. 

Suomen kielen ja kulttuurin kurssit käynnistettiin opetusministeriön tuel-
la Kesälukioseurassa vuonna 1972. Taustalla oli ruotsinsuomalaisten perhei-
den ja opettajien huoli ruotsinsuomalaisten lasten suomen kielen taidon säi-
lymisestä. Sana seuran ulkosuomalaiskursseista kiiri 90-luvulle tultaessa eri 
puolille maailmaa Suomi-kouluihin. Vaatimus tasaveroisen mahdollisuuden 
tarjoamisesta kaikille ulkosuomalaislapsille ja -nuorille sai pian vastakaikua 
Suomessa, ja eri ikäryhmille porrastettujen kurssien määrää lisättiin. 

Elävästi on jäänyt mieleeni kurssien ohjelman suunnittelun aloittaminen. 
Opetustyölleen omistautuneita, uusista opetusmetodeista taitonsa ammenta-
via eri aineiden opettajia kokoontui seuran toimistoon suunnittelemaan oh-
jelmaa jo pitkin talvea, vaikka kurssit käynnistyivät vasta kesä-heinäkuussa. 
Opettajia ei juuri tarvinnut kursseille peräänkuulutella, kun kaikesta innos-
tuvia lapsia ja nuoria oli ”niin ihana opettaa”. 

Ilo kursseilla tuntui olevan molemminpuolinen. Viimeistään siinä vaihees-
sa, kun kesän löytöretki äidin – joskus myös isän – omaan kulttuuriin ja kie-
leen oli tehty ja uudet ystävät eri puolilta maailmaa oli saatu, kiitosviestejä 
tulvi vanhemmilta ja lapsilta. Kursseista oli tullut pysyvä osa ulkosuoma-
laisperheiden Suomen vierailun ohjelmaa. Heti syksyn alussa haluttiin var-
mistaa, että kurssipaikka lapselle ja nuorelle olisi tarjolla myös seuraavana 
kesänä. 

Verkostoitumista, sattumia ja vuorovaikutusta

Lapsia ja nuoria saapui kesäkursseille runsaimmillaan liki 300 yli 40 maasta, 
kaikista maanosista. Tietoa kursseista välittivät Suomi-koulut eri maissa. Voi 
vain kuvitella, millainen verkostoitumiskanava kesäkurssit olivat ulkosuo-
malaislapsille ja -nuorille, kun osanottajia samalla kurssilla saattoi olla jopa 
20 eri maasta. 



333

Opetuksen kehittämisestä muodostui yhdistävä tekijä Kesälukioseuran ja 
Suomi-koulujen välille yhteisen kohderyhmän vuoksi. Opettajien koulutus-
päivien teemoista keskusteltiin yhdessä, ja päivän nimiä opetuksen kehittä-
jien ja innostavien luennoitsijoiden joukosta Suomesta toivottiin opettajien 
pedagogisille päiville. Ilahduttavasti muutama yliopisto-opettajanikin löysi 
tiensä koulutuspäiville. 

Riemukkain muisto luennoitsijan kanssa tehdystä matkasta liittyy sak-
sansuomalaisten koulujen pedagogisiin päiviin Münchenissä. Ystävällinen 
herrasmies, pastori Markku Kotila, oli lupautunut noutamaan minut ja sen-
kertaisen luennoitsijan, nyt jo edesmenneen kirjailija Kaarina Helakisan len-
tokentältä. Tapaamisemme jälkeen odotimme sovitusti Markkua auton kera 
parkkihallista, kun huomasimme väentungoksessa matkalaukkujen liuku-
hihnan ääressä valkotakkisen, veriroiskeet rintapielessä komentoja jakelevan 
herran häätämässä väkeä pois paikalta. (Elettiin aikaa ennen äärimmilleen 
viritettyä lentokenttien turvatarkastuskäytäntöä.) Missä Markku? Kovaääni-
sissä kuulutettiin tuon tuosta Frau Helaa paikkaan x odotushallissa. Kuulu-
tukset lakkasivat jossain vaiheessa. Turkkilainen Frau Hela löysi paikkaan x.  
Siellä odotti Markku. Frau Helan seurasta kieltäytyneenä ja aikansa etsitty-
ään Markku löysi meidät edelleen sovitusta odotuspaikastamme. Kadotettu-
aan ”tapansa mukaan” autonsa Markku oli kadottanut sitten myös meidät. 
Koulutustilaisuuteen saapuessamme opettajat tiesivät kertoa, mistä kentällä 
oli ollut kyse. Olimme tietämättämme päässeet seuraamaan huippusuositun 
tv-sarjan kuvauksia, joissa kuljetushäkistään karannut leijona saa aikaan sä-
pinää lentokentällä. Sopiva vastaanotto tarinankertojalle, jonka Suomi-kou-
lujen opetuskäyttöön toimittamat suomalaisen lasten- ja näytelmäkirjallisuu-
den antologiat Juttukaveri ja Papupata (WSOY, 1993/1996) sittemmin tulivat 
tutuiksi laajalti Suomi-kouluissa. 

Eri maiden koulutuspäivät tarjosivat mahdollisuuden tutustua kesä-
kursseille saapuvien oppilaiden taustajoukkoihin ja omiin opettajiin. Myös 
koulutuspäivien mieskiintiöihin lukeutuvat sympaattiset Suomen kirkon 
ulkomaanpastorit tulivat tutuiksi. Tästä oli monella tapaa hyötyä kurssitoi-
minnan suunnittelussa. Viestiä koulujen toiveista saatettiin koulutuspäivien 
tuliaisina tuoda myös kotimaan päättäville tahoille. 

Suomi-koulujen opettajista alkoi vuosien saatossa muodostua entistä tu-
tumpi rinki. Yhdessä testattiin ja valmistettiin oppimateriaalikansio Teksti-
tulkki I ja II (Kesälukioseura ja ÄOL, 2001/2005), joka uudistettuna laitoksena 
edelleen kuluu opettajien käsissä. Järjestettiin kahdenkeskisiä ulkosuoma-
laisten ja suomalaisten nuorten kursseja myös ulkosuomalaisten nykyisissä 
asuinmaissa, ja löysivätpä jotkut innokkaimmat Suomi-koulujen opettajat 
tiensä kesäkurssien opettajatiimeihin Suomeen. 

Viime vuosina järjestettiin talvikautena – ajan henkeen sopien ja ulkosuo-
malaisten vanhempien toiveesta – erityisesti suomenkielistä lukemisharras-
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tusta tukevaa suomen kielen etäopetusta ahmimisikäisille, kesäkursseille 
osallistuneille nuorille. Vanhempien viesteistä saatoimme jossain vaiheessa 
päätellä, että bonuksena jokunen ulkosuomalaisnuoren ei-suomentaitoinen 
isäkin taisi tulla koukutetuksi suomen kielen opiskelijaksi jälkikasvunsa teh-
tävien parissa. Ilmiö tunnistettiin Suomi-kouluissa.

Suomi mielessä – kesäopintoihin yhdessä suomalaisnuorten kanssa

Suomen kielen kurssien ohella yli 15-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille on 
tarjottu mahdollisuus osallistua yhdessä suomalaisten ikätovereiden kanssa 
myös kesälukioihin. Tämä mahdollisuus on kiinnostanut erityisesti Suomeen 
paluumuuttoa suunnittelevia ja määräaikaisella työkomennuksella toisessa 
maassa asuvia perheitä.

Vaikka ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kesäkurssit ovat nyt jo histo-
riaa, Kesälukioseura kutsuu yhä ulkosuomalaisia nuoria mukaan kesäopin-
toihin. Tarjontaa on suosittujen kansainvälisten taide- ja ympäristökesäluki-
oiden ohella myös suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville, Suomen 
historiasta ja suomalaisesta yhteiskunnasta kiinnostuneille. Ja tietysti monia 
ystävyyssuhteita suomalaisnuorten kanssa. Suomi-koulut voivat toimia tä-
mänkin väylän tiennäyttäjinä.
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Kaikessa mukana Suomi-koulutyössä

Maila Eichhorn

Maila Eichhornilla on ylivertainen kokemus Suomi-koulujen toiminnas-
ta lähes neljältä vuosikymmeneltä. Hän toimi Düsseldorfin suomalaises-
sa kielikoulussa, Saksassa, opettajana 19 vuotta vuosina 1981–1999, oli 
Saksan Suomi-koulujen opettajien pedagogisen neuvoston perustaja ja 
toimi sen puheenjohtajana yhdeksän vuotta. Suomi-koulujen opettajien 
maailmanlaajuisessa yhteistyössä hän oli mukana jo vuodesta 1989, toisen 
opettajien maailmankonferenssin järjestelyistä alkaen. Vuonna 2006 hän 
toimitti opetusministeriölle perustavalaatuisen kartoituksen Suomi-kou-
lujen toimintaedellytyksistä maailmalla, julkaisun Aapiskukkoa ja Aku 
Ankkaa. Suomi-koulujen toimintaedellytysten kartoitus. Eräs tämän työn 
tuloksista oli Suomi-koulujen tuki ry:n perustaminen, ja järjestön puheen-
johtajana hän toimi sen perustamisesta vuoteen 2015. 

Saksan oppivuodet

Saksassa Suomi-kouluilla ja suomalaisilla seurakunnilla on perinteisesti ollut 
hyvin vahvat siteet. Suomalaisen Kirkollisen Työn Keskuksen (SKTK) mer-
kitys koulujen toiminnalle on ollut vuosikymmenien ajan suuri. Erityisen 
tärkeää se oli Suomi-koulujen perustamisvaiheessa. SKTK:n pääsihteerillä, 
pastori Risto Marttusella ja Suomen opetusministeriöllä oli luja keskinäinen 
luottamussuhde, ja opetusministeriö kuunteli Marttusta tarkalla korvalla. 
Kun kulttuuriasianneuvos Raija Kallinen, jonka tehtäviin ministeriössä Suo-
mi-koulut kuuluivat ja jolla oli aivan oleellinen merkitys Suomi-koulutyön 
laajentumiseen sekä Saksassa että kaikkialla maailmassa, tuli seuraamaan 
Müncheniin Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiviä v. 1985, hän käytti 
puheessaan raamatullista vertausta toteamalla, että Risto Marttunen on Suo-
mi-koulujen ahkera Martta ja hän itse vain kuunteleva Maria. 

Saksassa yhdistyksen perustaminen on kallista, joten oli käytännöllisin-
tä, että SKTK toimi Suomi-koulujen kattojärjestönä, jonka kautta esimerkiksi 
valtionavustus jaettiin kouluille. Poikkeuksena tästä oli Frankfurtin koulu, 
jolla oli oma yhdistys. Jokaisella Suomi-koululla oli omat toimintaohjeensa, 
jossa määriteltiin mm. opettajien ja vanhempainneuvoston tehtävät. 

Koulujen välinen yhteistyö alkaa jo varhain

Saksan kouluille ominaista on ollut (ehkä ympäröivän yhteiskunnan vaiku-
tusta!) hyvä järjestäytyminen ja varhain alkanut yhteistyö koulujen kesken. 
Risto Marttunen järjesti jo vuonna 1979 ensimmäiset Saksan Suomi-koulujen 
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opettajien koulutuspäivät, joille saatiin kouluttaja Kouluhallituksesta. Siitä 
lähtien Saksan opettajien koulutuspäivät on järjestetty vuosittain, mikä on 
varsin kunnioitettava saavutus. Alussa näihin koulutuksiin otettiin mukaan 
myös koulujen muita toimihenkilöitä, mutta kun osallistujien lukumäärä 
paisui, koulujen johtajille ja kassanhoitajille ruvettiin järjestämään omaa kou-
lutusta, ensimmäinen sellainen v. 1983. Opettajien koulutuspäivillä on ollut 
valtava merkitys Saksan Suomi-kouluille. Suomesta saatiin osaavia koulutta-
jia ja opettajat saivat säännöllisesti mahdollisuuden henkilökohtaisiin tapaa-
misiin ja ajatusten vaihtoon.

Marttunen polkaisi käyntiin myös ns. pääsiäisen opintomatkat: Suomi-
koulujen oppilaat saivat mahdollisuuden matkustaa pääsiäisen aikana Suo-
meen kahden viikon ajaksi, asua suomalaisissa perheissä ja käydä perheen 
lapsen kanssa tavallista suomalaista koulua. Ensimmäinen ”koekäyttö” teh-
tiin Saksalaisen koulun kanssa v. 1980. Koulutuspäivillä silloin kouluttajana 
ollut Saksalaisen koulun lehtori Matti Meri vakuuttui ideasta ja otti vastuun 
käytännön toimenpiteistä. Innostus asiaan taisi meillä olla järkeä suurempi. 
Minäkin lähetin matkalle täysin tuntemattomaan koulumaailmaan ja aivan 
vieraaseen perheeseen 8-vuotiaan tyttäreni, joka ei edes ollut nuorin matka-
lainen. Onneksi sitten myöhemmin ymmärrettiin asettaa pääsiäismatkalaisil-
le alaikärajat. Matti Meren jälkeen yhdysopettajana Suomessa toimi pitkään 
Ursula Viita-Leskelä ja hänen jälkeensä useat Helsingin koulujen opettajat.

Yhteistyötä lisätään ja syvennetään

Vuonna 1987 Hampurin koulutuspäivillä käydyn kiihkeän keskustelun jäl-
keen perustettiin Saksan Suomi-koulujen yhteinen Pedagoginen neuvosto, 
nykyiseltä nimeltään Saksan Suomi-koulujen neuvosto. Opettajat toivoivat 
pedagogisen ohjauksen ryhmäkohtaista lisäämistä ja enemmän yhteistyötä 
eri koulujen ja oppilaiden kesken. Neuvostoon valittiin kolme opettajajäsen-
tä, jotka edustivat kutakin oppilasryhmää eli pienten, keskiryhmien ja isojen 
ryhmiä sekä puheenjohtajaksi minut. Neuvosto, johon kuului myös SKTK:n 
pääsihteeri, kokoontui 2–3 kertaa vuodessa SKTK:n tiloissa Kölnissä.

Laadimme heti ensimmäisessä istunnossa neuvostolle kymmenen kohdan 
työohjeen, jossa tärkeimpiä tehtäviä olivat koulutuspäivien ohjelmajärjes-
telyt ryhmäkohtaisesti, kouluttajien etsiminen Suomesta, motivaatioleirien 
järjestäminen, pääsiäisen opintomatkojen valmistelu, yhdysopettajan hank-
kiminen Suomesta ja matkanjohtajien Saksasta, uusista oppimateriaaleista 
tiedottaminen sekä tarvittaessa ohjeiden ja neuvojen antaminen erityisesti 
uusille opettajille. Samoin neuvoston tehtäväksi tuli yhteydenpito opetusmi-
nisteriöön ja Suomessa toimiviin ulkosuomalaisjärjestöihin. Myös koulujen 
välisen MOI-lehden julkaiseminen siirtyi pedagogisen neuvoston tehtäväksi. 
Vuoron perään valittiin eri koulut vastaamaan lehden sisällöstä.
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Uusi neuvosto otti työnsä tosissaan. Vuonna 1989 järjestimme Saksan Suo-
mi-koulujen oppilaille kirjoituskilpailun, johon tuli yhteensä 125 kirjoitusta. 
Niiden arvioiminen ja paremmuusjärjestykseen listaaminen oli iso urakka, 
johon pyydettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Pääpalkinnot olivat mah-
tavat: Kesälukioseura antoi kunkin sarjan parhaille mahdollisuuden osallis-
tua Kesälukioseuran leirille. Lisäksi palkintona oli kirjoja sekä kunniakirja, 
jonka jokainen osallistuja sai tuotoksestaan. Parhaat kirjoitukset julkaistiin 
Renkaassa, Saksan suomalaisten seurakuntien tiedotuslehdessä. Myös ope-
tusministeriössä kirjoituksista iloittiin. Muistan Raija Kallisen valinneen 
myöhemmin omat suosikkinsa, jotka eivät välttämättä olleet samat kuin mei-
dän raatimme valinnat!

Toisen, todella ison työn minun puheenjohtajuuteni aikana pedagoginen 
neuvosto toteutti toimittamalla Saksan Suomi-koulujen Ideapankin, joka jul-
kaistiin 1995. Siihen keräsimme, valitsimme ja järjestimme ryhmäkohtaisesti 
useiden vuosien ajan opettajien omia opetusideoita helpottamaan oppitun-
tien suunnittelua. Erityisen paljon julkaisuun saatiin vanhoja ja uusia leikkejä. 
Kansiomuotoisen julkaisun suola ja sokeri on Olli Isomäen mainio kuvitus. 

Mikä ihmeen motivaatioleiri

Joissakin kouluissa oli ryhdytty järjestämään oppilaille viikonloppuleirejä jo 
1980-luvun alusta lähtien. Ne saivat nimekseen suomen kielen motivaatioleirit, 
koska niiden tarkoitus oli motivoida oppilaita puhumaan suomea vapaa-ajalla-
kin. Kun pedagoginen neuvosto aloitti toimintansa, yhteistyö Saksan koulujen 
kesken tiivistyi ja leirejä ruvettiin järjestämään eri koulujen ja jopa naapurimai-
den koulujen kanssa yhdessä. Leirit suunniteltiin aina jonkin erityisen teeman 
ympärille. Suosituin teema oli pesäpallo, mutta myös valokuvaus, kuvataide, 
ympäristötaide, teatteri, musiikki ja ruoanlaitto kiinnostivat oppilaita. Kesä-
lukioseura välitti usein leireille osaavia ja kokeneita ohjaajia Suomesta, mutta 
tietenkin myös koulujen omat opettajat olivat aina leireillä mukana.

Antoisat vuodet Saksassa

Yhdeksän vuoden työ Saksan Suomi-koulujen pedagogisessa neuvostossa 
oli mielenkiintoista ja opettavaista, joskus myös vaikeaa. Yhteisen sävelen 
löytäminen koko ajan suurenevassa orkesterissa vaati joskus pitkiäkin neu-
votteluja. Puheenjohtajalle lankesi sillanrakentajan rooli.  Saksassa koulutyö 
ja koulutus kuuluvat osavaltioiden vastuualueeseen, minkä vuoksi koulujen 
käytännöt saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Tämä vaikeutti jos-
kus myös Suomi-koulujen välistä yhteistyötä ja -ymmärrystä. Eri osavalti-
oissa kouluja koskevat määräykset voivat olla hyvin erilaisia, esim. joissakin 
osavaltioissa Suomi-koulut saivat automaattisesti ilmaiset toimitilat, toisissa 
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taas perittiin isojakin maksuja, joissakin osavaltioissa oli mahdollista saada 
koulutodistukseen arvosana tai merkintä suomen kielen oppimisesta, toisis-
sa ei, koulujen loma-ajat ovat eri aikoihin eri osavaltioissa jne. Oli yritettävä 
löytää mahdollisimman monelle sopivia yhteisiä ratkaisuja.

Olin pedagogisen neuvoston puheenjohtajana SKTK:n kolmen eri pää-
sihteerin, Risto Marttusen, Markku Kotilan ja Jari Suvilan aikana. Jokainen 
heistä arvosti suuresti Suomi-koulujen toimintaa ja teki paljon työtä koulujen 
kehittämiseksi. Ilman muuta koulujen ja SKTK:n välille syntyi silloin tällöin 
kitkaakin, mutta niistä selvittiin avoimesti keskustelemalla. Yhteistyö suo-
malaisten toimijoiden kanssa oli poikkeuksetta välitöntä ja koulujen ongel-
mia ymmärtävää. Erittäin tärkeää ja läheistä yhteistyö oli Kesälukioseuran 
kanssa, joka järjesti ulkosuomalaislapsille ja -nuorille kesäkursseja. Opetus-
ministeriö oli tietenkin avainasemassa. Oli onni, että minun puheenjohta-
juuteni aikaan ministeriön johtavat virkamiehet olivat todella kiinnostuneita 
Suomi-kouluista, tunsivat ja tunnustivat tekemämme työn ja edistivät sitä 
mahdollisuuksien mukaan. 

Yllätystehtävä opetusministeriöltä

Opetusministeriö kutsui minut vuoden 2004 lopussa laatimaan kartoituksen 
suomen/ruotsin kielen kerhojen toimintaedellytyksistä ja kehittämistarpeista. 

Tehtävä lankesi minulle varmaankin siksi, että olin ollut niin kauan toi-
minnassa mukana ja tutustunut monien koulutuspäivien aikana eri maiden 
opettajiin. Vasta myöhemmin selvittelin itselleni syitä ja seurauksia, joita täl-
laiseen tehtävään eittämättä liittyi. Ottaessani tehtävän vastaan ymmärsin 
kuitenkin, että selvityksestä tulee olemaan hyötyä paitsi opetusministeriölle 
myös – ja aivan erityisesti – Suomi-kouluille. Sittemmin käsitin, että opetus-
ministeriön panostus tällaisen selvityksen laatimiseen oli merkittävä osoitus 
siitä, että Suomi-koulut tunnustettiin osana ulkosuomalaisten järjestäytynyt-
tä opetus- ja kulttuuritoimintaa. Selvityksen avulla pyrittiin myös lisäämään 
Suomi-koulujen tunnettuutta ja työn tärkeyttä nimenomaan Suomessa.

Otin tietenkin tehtävän epäröimättä vastaan aavistamatta, miten hankalaa 
yhteyden saaminen kouluihin silloin oli. Laadin kyselylomakkeet erikseen 
opettajille ja erikseen koulujen johtajille saadakseni selville molempien näkö-
kulmat koulutyöhön. Opettajien osoitteiden vuoksi piti ensin saada yhteys 
koulujen johtajiin ja pyytää heitä toimittamaan kysely opettajille tai lähettä-
mään minulle koulun opettajien osoitteet, joita ei käytännössä Opetushalli-
tuksessa tai Suomi-Seurassakaan ollut. Paperikirjeiden etanapostissa perille 
saaminen oli välillä epätoivoista, yhä uudelleen ja uudelleen kirjeitä palau-
tui merkinnällä ”osoite tuntematon”. Tietotekniikasta ei ollut apua, vain ani 
harvalla oli sähköpostiosoite. Kyselyn saaneet eivät myöskään välttämättä 
kiirehtineet heti vastaamaan, joten karhukirjeitä lähti maailmalle paljon. Ko-
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keilin lähetyksissäni eri lähtömaitakin. Joskus lähetin Saksasta, joskus Hol-
lannista, välillä myös Suomesta. Sitkeä etsiminen ja uudelleenpostitus tuotti-
vat lopulta varsin kattavan lopputuloksen.

Tein myös jonkin verran henkilökohtaisia haastatteluja koulujen edustaji-
en kanssa. Kalastelin Suomeen kesälomalle tulleita opettajia ja koulunjohtajia 
ja tapasin heitä milloin rautatie- ja linja-autoasemien kahviloissa, milloin py-
säköintipaikkojen läheisillä penkeillä. Nämä lyhyetkin tapaamiset antoivat 
kuitenkin kouluista paljon tärkeää taustatietoa. Sain myös mahdollisuuden 
käydä henkilökohtaisesti muutamissa Suomi-kouluissa. Nämä käynnit toivat 
ilmi ne valtavan suuret erot toimitiloissa, joissa koulut toimivat. Samalla kun 
pääsin tutustumaan aivan ihanteellisiin luokkahuoneisiin, sain myös kokea, 
miten erinomaisia oppimistuloksia saatiin aikaan myös mitä surkeimmissa-
kin ja opetukseen täysin sopimattomissa tiloissa. 

Suomi-koulujen tuki ry:n puikoissa

Eräs opetusministeriön kartoituksesta seurannut käytännön toimenpide oli 
Suomi-koulujen tuki ry:n perustaminen vuonna 2006. Yhdistys saatiin perus-
tettua, kun Suomi-Seura, Kesälukioseura, Äidinkielen opettajain liitto ja Ul-
kosuomalaisten lasten kotiperuskoulu (nyk. Etäkoulu Kulkuri) lupautuivat 
perustajajäseniksi. Näiden yhdistysten edustajista – Paula Selenius, Katri Yli-
Viikari, Anne Helttunen, Tuija Tammelander – tuli Suomi-koulujen tuki ry:n 
johtokunnan jäseniä ja peruspilareita. Perustajajäsenten myötä yhdistykseen 
tuli sekä paras mahdollinen tieto ulkosuomalaistyöstä että suomen kielen ja 
kirjallisuuden opetuksen asiantuntemus. Kun sitten saimme vielä hallituk-
seen mukaan Suomi-koulujen edustajina Isossa-Britanniassa pitkään Suomi-
koulutyötä tehneen Eeva Salomaa-Jagon ja Sveitsin koulujen yhdysopettajan 
Kaarina Kaunisahon, meillä oli suorastaan unelmahallitus työn aloittamisel-
le. Hallituksen jäsenet tunsivat hyvin Suomi-koulut ja olivat valmiita teke-
mään paljon työtä koulujen kehittämiseksi.  Anne Helttusesta saatiin tehokas 
sihteeri, Tuija Tammelanderista kassanhoitaja ja Eeva Salomaa-Jago lupautui 
yhdistyksen nettisivujen ylläpitämiseen. 

Suomi-koulujen tuki ry:ltä puuttui vain yksi tärkeä asia: raha. Täysin 
rahattoman yhdistyksen rekisteröitymiskulut maksoivat perustajajäsenet. 
Toimintaa varten ryhdyimme Anne Helttusen kanssa heti laatimaan apura-
ha-anomuksia eri kulttuuriyhdistyksille, mutta rahahanat pysyivät kiinni. 
Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä olivat tietenkin alusta alkaen nettisi-
vut, joiden rahoittamiseksi oli ikävä kyllä pakko käyttää henkilökohtaisia 
suhteita. Ensimmäisen ”nälkävuoden” jälkeen alkoi kuitenkin tapahtua. 
Suomi oli täyttänyt 90 vuotta, ja sitä oli juhlittu asianmukaisesti. Juhlakas-
saa oli kartutettu mm. myymällä Suomi-aiheisia tulitikkurasioita ja muita 
muistoesineitä. Tähän kassaan kertyneitä varoja päätettiin opetusministeri-
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össä käyttää Suomi-koulujen hyväksi. Niinpä saimme ensimmäisen merkit-
tävän raha-avustuksen opetusministeriöltä Suomi-koulujen opettajien kou-
lutuspäivien järjestämiseen kaukomaissa, mikä tarkoitti niitä maita, joissa ei 
koskaan aikaisemmin ollut järjestetty opettajien koulutusta.  Suomi-koulujen 
tuki ry:n toiminta sytytettiin siis tulitikuilla. Kun vähitellen pystyimme osoit-
tamaan hyviä työtuloksia, myös eri kulttuurisäätiöt olivat valmiita tukemaan 
toimintaamme. Muutaman vuoden jälkeen Opetushallitus hyväksyi Suomi-
koulujen tuki ry:n valtion tukea saavien järjestöjen listalle, mikä antaa yhdis-
tyksen toiminnalle erittäin vaatimattomat, mutta kuitenkin turvatut puitteet 
toimia yhdistyksenä. Yhdistyksen varsinainen työ on edelleenkin täysin riip-
puvainen lähinnä kulttuurisäätiöiden antamasta rahoituksesta ja vapaaeh-
toistyöstä. Yhdistyksellä ei ole ollut yhtään palkattua työntekijää. 

Kun työhön tartutaan

Tuki ry:n jäsenmäärä kasvoi ensimmäisinä vuosina hurjaa vauhtia, ja työmää-
rä sen mukana. Opettajien toivomuksesta järjestimme nopeasti netissä kolme 
ohjattua kielenhuoltokurssia ja toimitimme kielioppaita opettajien oman kieli-
tiedon päivittämistä varten. Opettajien työkaluiksi jaoimme jäsenillemme Äi-
dinkielen opettajain liiton kanssa yhdessä toimittamaamme oppimateriaalia 
sekä julkaisimme Opetushallituksen ja Monikulttuurikeskus Axellin kanssa 
yhteistyössä laaditun Kielipuntarin, jonka avulla oppilaiden kielitaidon kar-
toittaminen ja arviointi helpottuivat. Laadimme myös toisen Kotimaana suo-
men kieli -kirjasen, joka avaa näkökulmia suomen kielen ja kulttuurin säily-
miseen ja kehittämiseen ulkomailla. Oppilaille perustimme nettisivuillemme 
Lukupiirin, jota varten toimitimme kouluille satoja lastenkirjoja. 

Minulla oli yhdistystä luotsatessani kaksi perusajatusta: että kukaan ei voi 
tietää paremmin kuin Suomi-koulujen opettajat itse, millaista apua he tarvit-
sevat, ja että Suomi-kouluissa on paljon kokeneita ja osaavia opettajia, joilla 
on sekä valtavasti tietoa että myös kykyä ja halua jakaa osaamistaan muille 
opettajille. Tältä pohjalta ovat myös syntyneet lukuisat Tuki ry:n julkaisuista. 
Niinpä heti toiminnan alettua Eeva Salomaa-Jago (St Albansin Suomi-koulu) 
ja Kaarina Kaunisaho (Winterthurin Suomi-koulu) laativat yhdessä Suomi-
koulujen hallinto-oppaan. Yksi ensimmäisistä oli myös Veera Toivosen (Belgian 
Suomi-koulu) ja Päivi Kauppilan (Pariisin Suomi-koulu) laatima Suomi-kou-
lun opettajan opas ja myöhemmin vielä samojen tekijöiden Juhlaopas. Irmeli 
Hoznourin (Lausannen Suomi-koulu), Merja Sorsakiven (Berliinin Suomi-
koulu) ja Anne Oldengramin ja Jaana Trummin (Münchenin Suomi-koulu) 
julkaisut Suomi-koulujen tuki ry:n nettisivuilla ovat vahva näyttö siitä, miten 
taitavia opetusmetodien kehittäjiä Suomi-kouluissa on, olipa sitten kysymys 
suomen kielen äänteiden harjoittelusta, kirjoituksen opettamisesta tai kielen 
oppimisesta liikuntaleikkien avulla.
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Opetussuunnitelmasuositus Suomi-kouluille – vihdoinkin!

Ilman muuta minun puheenjohtajakauteni aikana merkittävin tapahtuma 
Suomi-koulujen ja Suomi-koulujen tuki ry:n elämässä oli, että Suomi-koulut 
saivat vihdoin ensimmäisen, kauan kaivatun, yhteisen opetussuunnitelma-
suosituksen (2015) ja sitä tarkemmin avaavan Ovi auki oppimiseen -tukimate-
riaalin (2016). Tietenkin tästä on kiittäminen nimenomaan Opetushallitusta, 
erityisesti Jorma Kauppista, Pirjo Sinkoa, Leena Nissilää ja Paula Mattilaa. 
Ilman heidän taitavuuttaan, osaamistaan, ahkeruuttaan ja ymmärtämystä 
ja arvostusta Suomi-koulutyötä kohtaan opetussuunnitelmasuositus ei olisi 
syntynyt. Olin tavattoman onnekas, että sain olla mukana suositusta valmis-
televassa työryhmässä. Ilmassa oli todellista historian havinaa, kun Suomi-
koulujen ensimmäinen opetussuunnitelmasuositus valmistui yli kaksi vuotta 
kestäneen työn ja jo yli viisikymmentä vuotta jatkuneen Suomi-koulutoimin-
nan jälkeen.

Miksi Suomi-koulutyötä?

Suomi-koulujen työn jatkumiseen uskon vahvasti. Sille on oikeastaan vain 
kaksi edellytystä, nimittäin se, että Suomen valtio edelleenkin rahoittaa Suo-
mi-koulujen työtä ja että Suomessa suomen kielestä pidetään hyvää huolta: 
äidinkielemme arvostusta pyritään kotimaassa entistä enemmän kohotta-
maan, suomen tutkimusta kehitetään ja suomenkielisen tieto- ja kaunokir-
jallisuuden julkaisemisesta huolehditaan. Myös uusien, ulkomaille muutta-
vien ja siellä Suomi-kouluissa työnsä aloittavien Suomi-koulujen opettajien 
tärkein edellytys työssä onnistumiselle on oman äidinkielen arvostaminen.

Huolta aiheuttavat – kumma kyllä – myös netin antamat helpot keinot yh-
teyden pitoon. Kun sähköposti täyttyy viesteistä ja Facebook-päivityksistä, 
emme enää pysty erottamaan tärkeää turhanpäiväisestä, jätämme kokonaan 
vastaamatta viesteihin tai vastaamme muutamalla mitään merkitsemättö-
mällä sanalla. Tieto jää sisäistymättä, kontaktit pinnallistuvat. Suomi-kou-
luissakin tätä kehitystä vastaan pitäisi taistella. Koulutuspäivien aikana sekä 
Suomessa, mutta erityisesti maakohtaisilla koulutuspäivillä opettajilla on 
mahdollisuus keskustella yhteisistä ongelmista, saada apua toinen toisiltaan 
ja luoda toimivia ihmissuhteita. Näitä tilaisuuksia kukaan Suomi-koulun 
opettaja ei saisi jättää käyttämättä.

On ollut hyvä tehdä työtä, jonka kokee tärkeäksi. Rakkaus omaan äidin-
kieleen ja vankkumaton usko siihen, että monikielisyys on mahdollisuus 
maailman parempaan ymmärtämiseen, ovat olleet työni tärkein motivaatio. 
Olen halunnut välittää seuraaville sukupolville syvää ymmärtämystä suoma-
laisuuteen, ymmärtämystä, jota ilman he jäisivät, jos he eivät osaisi suomea.
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Hannoverin suomalainen koulu 59 
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Hearstin Suomi-koulu 124
Hellerupin Suomi-koulu 242  
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Johannesburg-Pretorian Suomi-koulu 247
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Karlsruhen suomalainen kielikoulu 118  
Kasselin suomalainen kielikoulu 244 
Kielin Suomi-koulu 118, 162 
Kingstonin Suomi-koulu 187
Kirchheim-Schwabenin suomalainen kielikoulu 188
Konstanzin kielikoulu 188, 198
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Kuala Lumpurin Suomi-koulu 183
Kyproksen Suomi-koulu 182
Kölnin suomalainen kielikoulu 59
Kööpenhaminan Suomi-koulu 121
Lake Worthin Suomi-koulu 186
Larnacan ja Famagustan Suomi-koulu 187
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Lissabonin Suomi-koulu 182
Liverpoolin Suomi-koulu 244
Ljubljanan Suomi-koulu 245
Lontoon suomalainen lauantaikoulu 59
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Luxemburgin Suomi-koulu 122
Lyonin Suomi-koulu 189  
Lyypekin suomalainen kielikoulu 118  
Madridin Suomi-koulu 120 
Mallorcan Suomi-koulu 120 
Manchesterin Suomi-koulu 58
Mannheimin Suomi-koulu 118
Marbellan Suomi-koulu 188
Meksikon Suomi-koulu 184
Melbournen Suomi-koulu 186 
Midlandin Suomi-koulu, 187
Milanon Suomi-koulu 189 
Minnesotan Suomi-koulu 245  
Montrealin Suomen Kielen Koulu 58, 108, 123 
Münsterin suomalainen koulu 59
Nairobin Suomi-koulu 126 
Napolin Suomi-koulu 189
Neuchâtelin Suomi-koulu 188
New Delhin Suomi-koulu 182
New Yorkin suomalainen koulu 46
Newcastlen Suomi-koulu 281
Nürnbergin suomalainen kielikoulu 59, 106
Oldenburgin Suomi-koulu 188
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Oslon Suomi-koulu 242
Ottawan Suomalainen Koulu OSKU 124 
Oxfordin suomalainen lauantaikoulu 120 
Paphoksen Suomi-koulu 188  
Pariisin Suomi-koulu 58, 63
Pekingin Suomi-koulu 184, 214  
Perthin Suomi-koulu 284
Pforzheimin Suomi-koulu 118
Philadelphian Suomi-koulu 186 
Piilaakson Suomi-koulu (SV-Suomi-koulu, aiemmin Sata Clara Valleyn 
Suomi-koulu) 125, 155, 182
Pireuksen Suomi-koulu 187, 207  
Porcupine Finnish Language School 123
Portlandin Suomi-koulu 125
Portsmouthin Suomi-koulu 243
Purleyn Suomi-koulu (nyk. Croydonin Suomi-koulu) 120
Rabatin Suomi-koulu 248
Rethimnonin Suomi-koulu 187, 233   
Reykjavikin Suomi-koulu 281
Rhein-Neckarin suomalainen kielikoulu 118
Riian Suomi-koulu 280 
Riminin Suomi-koulu 189 
Rodoksen Suomi-koulu 122, 139 
Rooman Suomi-koulu 122
Rotterdamin Suomalainen Lauantaikoulu 121, 129 
Ruhrin alueen suomalainen kielikoulu 118
Sacramenton Suomi-koulu 245  
San Diegon Suomi-koulu 245 
San Franciscon lahden Suomi-koulu 125 
San Marinon Suomi-koulu 189
Santiagon Suomi-koulu 184, 190
Sao Paulon Suomi-koulu 284
Sault Finnish School –  Soon Suomi-Koulu 124 
Seattlen Suomi Koulu 186, 210 
SF Suomi-koulu 284
Shanghain Suomi-koulu 246, 261 
Sheffieldin Suomi-koulu 187
Singaporen suomalainen täydentävä koulu 127
Sisilian Suomi-koulu 189
South Bayn Suomi-koulu 186 
St Albansin suomikoulu 120, 148
St. Gallenin Suomi-koulu 188, 192
St. Pöltenin Suomi-koulu 244



349

Staden Suomi-koulu 188 
Stavangerin Suomi-koulu 281 
Strasbourgin Suomi-koulu 120 
Stuttgartin suomalainen kielikoulu, 118
Sudburyn Suomen Kielen Koulu 46
Suomi Koulu of New England 186
Suomi-koulu Amsterdam 282, 304 
Suomi-koulu DC 284
Suomi-koulu Groningen 244
Suomi-koulu Los Angeles 186  
Suomi-koulu München 59, 97
Suomi-opisto, Pietari 243
Suzhoun Suomi-koulu 283, 297 
Swansean Suomi-koulu 281
Sydneyn Suomi-koulu 126, 144 
Tallinnan suomalainen kielikoulu 243
Tarton suomi-koulu 243
Tel Avivin Suomi-koulu 246  
Tenavat-kerho Zürich 188
The Finnish School of Brighton 187
Thessalonikin Suomi-koulu 187 
Thunder Bayn Suomen Kielen Koulu 46, 48
Tokion Suomi-koulu 184
Toronton Suomen Kielen koulu 44, 122
Triesten Suomi-koulu 243
Tucsonin Suomi-koulu, 186
Ulmin suomalainen kielikoulu 244, 249
Uppsalan Suomi-koulu 280
Utrechtin Suomi-koulu 245
Varsovan Suomi-koulu 189
Victorian Suomi-koulu 124
Vorarlbergin Suomi- koulu 282
Washingtonin Suomi-koulu, Suomen kielen iltakoulu Washingtonissa 125
Waukeganin kalevaisten suomen kielen koulu 44
Wienin Suomi-koulu 59
Winterthurin Suomi-koulu 188, 196 
Wroclawin Suomi-koulu 282
Yorkin Suomi-koulu 187
Zimbabwen Suomi-koulu 182, 186
Zugin Suomi-koulu 244, 264   
Zürichin Suomi-koulu 119, 134
West Sound Suomi-koulu 284



350

Helena Korpela

Me ja meidän 
Suomi-koulu

Suomi-koulut kokoavat yhteen suomalaistaustaisia lapsia ja aikuisia ympäri 
maailman. Suomi-koulujen yhteisöille suomen kieli ja suomalainen kulttuuri 
ovat sydämen asia. Kouluja on syntynyt kuuden vuosikymmenen aikana noin 
parisataa kaikkiin maanosiin, ja tällä hetkellä aktiivisia kouluja on noin 140. 
Kouluissa opiskelee, musisoi, laulaa, leikkii, näyttelee ja tekee monenmoista 
muuta noin 4300 lasta ja nuorta. Aikuisten yhteisö koostuu opettajista, 
johtokuntien aktiiveista, äideistä, isistä, mummoista ja vaareista… 
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