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Lisiiii kielikylpyd Helsinkiin

Kielikylpy, jossa lapsi oppii toisen kielen kasvatuksellisesti tutkitulta pohjalta, on toiminut
Suomessa yli 20 vuotta. Talld hetkella noin 4500 3 - 15 ikdisti lasta kylpee pdivittdin
ruotsinkielelld. Kielikylpy tuottaa toiminnallisesti kaksi- ja monikielisiS lapsia ja nuoria.

Kielikylpypd ivdkodissa toiminta tapahtuu ruotsinkielellS suomenkielisten lasten kesken. Lapset
puhuvat alussa suomea mutta omaksuvat nopeasti ruotsinkielen ja alkavat vdhitellen kdyttee site.
Koulussa lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Lapset eivet itse sitS tiedosta,
vaan osaavat kohta lukea ja kirjoittaa sekd ruotsiksi ette suomeksi. V5hitellen suomenkielisen
opetuksen osuus lisddntyy, niin ette oppilaat peruskoulun aikana opiskelevat kaikkia aineita seke
ruotsiksi etta suomeksi. Nein ollen kielikylpyoppilaat saavat hyvdd kaksikieliste koulutusta.

Helsingissa toimii vuonna 2OL2 11, peivekotia, 5 ala-astetta, 3 yla-astetta ja yksi yhtenainen koulu
luokille 1- 9, jossa opiskellaan tSydellisen kielikylpymenetelmdn mukaan.

Helsingissd vuosittain noin 110 - 120 ekaluokkalaista, n I.5 o/o ikSluokasta, aloittaa
kielikylpyluokassa. Hyvin pienelld osalla suomenkielisistd lapsista on siis tdlli hetkellS mahdollisuus
osallistua kielikylpyopetukseen.

Kielikylvyn periaatteena on ett6 lapset omaksuvat opetuskielen jo ennen koulun aloittamista.
Yhtenaisen koulupolun vahvistamisen takaamiseksi, pdivdkodista peruskoulun viimeiselle luokalle
asti, on Helsingisse siksi tarjottava nykyistd enemman kielikylpypaikkoja alle kouluikiisille lapsille.
Tdtd nykyd oppilasmaer5t luokilla 7 - 9 eivat aina riitd yllepitem;en tarpeeksi opetusta molemmilla
kie lill5.

Varha iskasvatuksen opetussuu n nitelmassa Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi
tdydellisen kielikylpypolun mahdollistamista kaikille lapsille jotka aloittavat kielikylpypolkunsa
pdivdkodissa. Mahdollistaaksem me teman tavoitteen teyttymiste, Helsingin tulisi panostaa, ei
ainoastaan peivekodeissa mme tapahtuvaan kielikylpyyn, mutta myds entiste enemman
kielikylpyluokkien perustamiseen erityisesti ala-asteissamme.

Esitamme, ette Helsingin kaupunki lisee kielikylpypa ikkojen md5ri6. Kielikylpypaikkojen mddrSd
lisattdisiin ensisijassa seuraavilla alueilla: Herttoniemi-Roih uvuori-a lueelle perustettaisiin yksi

ryhmd lisii (21 paikkaa) pdivdkoti- ja esikouluopetukseen. Lauttasaaressa perustettaisiin yksi
kielikylpyluokka lisee Lauttasaaren ala-asteelle niin, ette yhden kielikylpyluokan sijaan olisi kaksi
rinnakkaisluokkaa.
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