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KIELIKYLPY-YHDISTYS
VAIKUTTAA
Sorella Rauhala

Porvoon
Kielikylpy ry

Perustettu vuonna 2003.
Tavoitteena on ruotsinkielisen
kielikylpytoiminnan
kehittäminen ja edistäminen
Porvoossa.

Kielikylpy ja vanhemmat

https://www.facebook.com/
porvoonkielikylpyry/
https://www.porvoonkielikylpy.fi

Vaasan kielikylpyyhdistys
Perustettu vuonna 1992.
Tehtävänä on osallistua
erilaisiin kielikylvyn
yhteistyömuotoihin ja olla
mukana kielikylpyopetuksen
kehittämisessä.
http://vaasankielikylpy.fi
https://www.facebook.com/search/top/?
q=vaasan%20kielikylpy%20-%20språkbad
%20i%20vasa

Kielikylpytoiminta on vieraan kielen omaksumismalli, jossa
lapsi omaksuu vieraan kielen käyttämällä sitä päiväkodissa
luonnollisissa tilanteissa ja leikeissä. Peruskoulussa opetus
tapahtuu kielikylpykielellä. Kyseessä on vapaaehtoinen
opetusohjelma niille, joiden äidinkieli on enemmistökieli.
Ruotsin kielen kielikylpy on yleisin kielikylpykieli, mutta
lisäksi kielikylpyjä toteutetaan myös suomen ja saamen
kielellä.
Vanhemmat ovat merkittävässä roolissa kielikylvyssä. Heidän
positiivinen asenteensa ja kannustuksensa kantavat lasta läpi
kielikylvyn. Ilman vanhempien tukea ja vaikuttamista
kielikylpyä olisi vaikea toteuttaa, joten kielikylpy-yhdistyksellä
on suuri merkitys kielikylvyn toteutuksessa.

1

13. joulukuuta 2017

Kielikylpy-yhdistyksen ja vanhempien
voima

Porvoon Albert
Edelfeltin koulun
kielikylvystä
vastaavan opettajan
näkökulma:
Nora Koskimies on Albert
Edelfeltin koulun apulaisrehtori
ja kielikylvyn vastuuopettaja.
Hänen näkökulmastaan
yhdistystoiminta tukee
positiivisella tavalla kodin ja
koulun yhteistyötä, mutta on
lisäksi väline ja työkalu
opetuksen kehittämiseen.
Opettaja saa tukea oman
opetuksensa kehittämiseen ja
joskus ihan konkreettistakin
apua, esimerkiksi raha-apua.
Huoltajien aktiivisuus on
myönteistä ja se auttaa
motivoimaan myös oppilaita.

Porvoon Kielikylpy ry:n
puheenjohtaja Pilvi
Mölsä:
Kielikylpy-yhdistys on
vanhemmille kanava vaikuttaa
kielikylpylasten toimintaan
koulussa ja päiväkodissa.
Yhdistys rikastuttaa lasten
mahdollisuuksia opetuksessa,
esimerkiksi materiaalien
muodossa.
Aatteena on, että pystyy ja saa
vaikuttaa.

Kielikylpytoiminta on alkanut Kanadasta vanhempien aloitteesta.
1960-luvulla englanninkieliset vanhemmat ihmettelivät, kuinka
kieliopetuksesta huolimatta, erikieliset lapset eivät kommunikoi
keskenään. Näin alkoivat vanhemmat vaatimaan tehokasta
ranskankielen opetusta kouluun. Kielikylpytoiminta oli alkanut.
Vaasan yliopistosta Christer ja Ulla Laureǹ kävivät tutustumassa
Kanadan kielikylpyyn 1970-luvulla. He toivat ja kehittivät
menetelmän Suomen oloihin sopivaksi. Vaasassa vanhempien
aloitteesta aloitti vuonna 1987 ensimmäinen kielikylpyryhmä. Vaasan
yliopisto on edelleen kielikylvyn pääpaikka, siellä myös kehitetään ja
tutkitaan kielikylpyä.
Porvoossa kielikylpytyoiminta alkoi vuonna 1994. Vanhempien
aktiivisuuden myötä se alkoi ensin päiväkodissa ja jatkui
myöhemmin koulussa ensimmäisellä ja toisella luokalla. Vanhempien
aloitteen jälkeen kielikylpy jatkui kuudenteen luokkaan asti.
Nykyisin kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja kestää 9-:een
luokkaan saakka.
Vanhemmilla on näin ollen ollut suuri merkitys kielikylvyn
aloittamisessa, sen kehittämisessä ja sen jatkumisessa. Kielikylpyyhdistykset ovat perustettu juuri kielikylpytoiminnan tukemiseksi.
Niiden merkitystä ei voi vähätellä. Yhdistyksen jäsenet koostuvat
kielikylperheiden vanhemmista ja toiminta on vapaaehtoista.
Yhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja
tarkoituksena on kielikylvyn kehittäminen ja edistäminen.
Yhdistykset toimivat linkkinä kielikylpyoppilaiden, vanhempien,
viranomaisten ja tukijoiden välillä.
Porvoossa kielikylpy-yhdistys on toiminut vuodesta 2003 ja on
edelleen aktiivinen. Toiminnan pääpainona ovat ”bra kompis”
patsaat, stipendit, matka-avustukset luokkaretkille sekä opettajien
täydennyskoulutukset. Yhdistys on myös yhteydessä muihin
tahoihin epäkohtien selvittämiseksi. Porvoossakin on ollut aikoja,
jolloin kielikylvyn asema on ollut uhattuna, mutta vanhempien
aktiivisuudella on ollut mahdollista jatkaa toimintaa.
Kuten kielikylvyn historia kertoo, niin kielikylpy on siitä
ainutlaatuinen opiskelumuoto, että se on lähtöisin vanhemmista ja
vanhempien avulla se on saatu säilytettyä. Vanhemmilla ja
vanhempien perustamilla kielikylpy-yhdistyksillä on siis valtava
merkitys tässä opintomuodossa.
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