
LAUTTASAAREN KIELIKYLPY-YHDISTYS RY

RUOTSIN KIELEN KIELIKYLPYPOLKU 
LAUTTASAARESSA

INFOTILAISUUS 31.1. KLO 17:30–18:30



Ohjelma

• Alustus / Elisa Sihvola, 

Lauttasaaren kielikylpy-yhdistyksen puheenjohtaja

• Päiväkoti Sälen ja kielikylpy, päiväkodin johtaja Marjo Huhtala

• Päiväkoti Lokki ja kielikylpy, varajohjaja ja varhaiskasvatuksen opettaja Melanie Joffre-

Friedmann

• Myllykoulun alakoulun terveiset

• Kielikylpypolkuun sitoutuminen – terveiset LYK:stä

• Kokemuksia kielikylvystä perheen vanhemman näkökulmasta, Katja Kanerva ja Maarit 

Halmesarka

• Kielikylpy-yhdistyksen toiminta Lauttasaaressa

Tervetuloa!



www.salen.fi

salen@salen.fi

http://www.salen.fi/


https://www.hel.f
i/varhaiskasvatus/
fi/paivakodit/lokki

pk.lokki@hel.fi

https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lokki


Lauttasaaren ala-asteen terveiset (1. – 6. luokat)

• Kouluun (Myllykalliontie 3) muodostetaan joka syksy yksi K-luokka
Sälenin ja Lokin kielikylpyeskarilaisista. 

• Koulussa on pätevät ja motivoituneet kielikylpyopettajat. 

• Kielikylpyoppilaat opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan koulussa
ruotsiksi. Alkuun voikin olla, että lapsi kirjoittaa ja lukee paremmin
ruotsiksi kuin suomeksi mutta taidot lähtevät tasoittumaan
kolmannelta lähtien. Noudatamme koulussa samaa periaatetta kuin
päiväkodeissa eli yksi aikuinen/yksi kieli. Tämä tarkoittaa sitä, että
oma luokanopettaja käyttää vain ruotsinkieltä opetuksessa.

• Huoltajien ei tarvitse osata ruotsia voidakseen tukea
kielikylpyoppilaan koulunkäyntiä.

• Toivomme sitoutumista koko kielikylpypolkuun. Suurin osa
oppilaistamme jatkaa kielikylpypolkua myös yläkoulun ajan Lykissä.

• Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin, joita voi lähettää
sähköpostitse niin minulle kuin Sanna Sipille.

• tuuli.gran@edu.hel.fi sanna.sipi@edu.hel.fi

Kuva: Päiväkoti Sälen

mailto:tuuli.gran@edu.hel.fi
mailto:sanna.sipi@edu.hel.fi


Kielikylpy Lauttasaaren 
yhteiskoulussa



Kielikylpy vuosiluokilla 7-9

• Ruotsin varhainen täydellinen kielikylpy jatkuu yläkoulussa:
• Oppiaineista 50 % suomeksi ja 50 % ruotsiksi vuosiluokilla 7-9
• Perusperiaate: yksi opettaja - yksi kieli

• Lykin kielikylpyopettajien äidinkieli on ruotsi tai kielitaito on hyvin 
lähellä sitä. Kielikylvyn aineenopettajia on kuusi, joilla kaikilla on 
aineenopettajan pätevyys opettamissaan aineissa.

• Kielikylvyssä hyödynnetään joskus materiaalia oppilaiden osaamilla 
vierailla kielillä, koska kaikkien kielten opiskelu kannattaa.

• Moni kielikylpijä opiskelee useita kieliä, koska kielikylpyoppilaalle 
uuden kielen oppiminen on tavanomaista helpompaa.
• alakoulussa alkaneiden A-kielten lisäksi B (8lk) ja C (lukio) -kielet



Hyvät resurssit

• Sähköinen kirjasto ja perinteinen kirjasto, johon 
hankitaan vuosittain uutuuksia.

• Kielikylpy-yhdistyksen tuella tehdyt vuosittaiset 
teemaretket:
• Vanha Porvoo joulunaikaan
• Svenska Teatern (tai muu ruotsinkielinen teatteri)

• Oppimateriaalit sillä kielellä, jolla ainetta 
opetetaan, lisäksi mahdollisuus lainata kirja myös 
toisella kielellä.

• Ruotsiksi on paljon oppimateriaalia ja 
oppimisalustoja, joita suomeksi ei ole saatavilla.

• Opettajien pysyvyys, lisäkoulutuksiin osallistuminen 
ja pitkäjänteinen suunnittelu.





Lauttasaaren 
kielikylpy-yhdistyksen 
hallitus vuonna 2023:

Elisa Sihvola (puheenjohtaja)
Mirka Tammi (varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja)
Johanna Mäkelä (jäsen)
Maarit Halmesarka (jäsen)
Katja Kanerva (varajäsen)
Leena Juntunen (varajäsen)

lauttasaarenkielikylpy@gmail.com

https://lauttasaarenkielikylpy.fi/

mailto:lauttasaarenkielikylpy@gmail.com
https://lauttasaarenkielikylpy.fi/


Lauttasaaren kielikylpy-yhdistys

• Yhdistys toimii linkkinä kielikylpyperheiden, 
päiväkotien ja koulun välillä.

• Yhdistys mahdollistaa sen, että kielikylvyn 
tukemiseen Lauttasaaressa voi hakea 
avustuksia ja tukea eri tahoilta. 

• Nämä avustukset kanavoimme saaren 
kielikylpypäiväkotien ja koulun kielikylpyoppilaiden 
hyväksi, esimerkiksi stipendien, kirjamateriaalin ja 
retkien tukemisen muodossa.

• Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla 
25 euron jäsenmaksun.

Kielikylvyn tarkoituksena on edistää 

kaksikielisyyden, erityisesti 

suomenkielisten lasten ruotsin kielen 

vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Yhdistys osaltaan tukee tätä 

Lauttasaaressa.



Jäseneksi liittyminen

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 25 euroa.
Kannatusjäsenen maksu on 50 euroa.

Maksun voi suorittaa 
• Tilisiirtona FI92 1020 3000 102697.
• Kirjoita maksun tietoihin joko ”jäsen” tai ”kannatusjäsen” sekä oma 

nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite tarvitaan 
jäsenviestintää varten. (Jos pankkisovellus ei hyväksy @-merkkiä, kirjoita tilalle ”at”.)

TAI
• Mobile Pay:lla numeroon 16182

Numero ohjaa Mobile Pay -maksun yhdistyksen tilille. Uutena 
jäsenenä lähetä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen myös:                                         
nimi ja sähköpostiosoite.



Kevätkokous – Tervetuloa mukaan!

30.3.2023 klo 18:30

Ravintola Blue Peter



Lue lisää: 
https://lauttasaarenkielikylpy.fi

Seuraa meitä somessa:
https://www.facebook.com/lauttasaarenkielikylpy/

https://lauttasaarenkielikylpy.fi/
https://www.facebook.com/lauttasaarenkielikylpy/

