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TOIMINTASUUNNITELMA  2022-2023 

Jäsenhankinta 

Tavoitteena on saada yhdistykselle laaja, vahva ja aktiivinen jäsenkanta, tehdä 
yhdistystä enemmän näkyväksi ja saada erityisesti kielikylpyperheiden vanhemmat 
ymmärtämään yhdistyksen vaikuttavuus ja hyödyllisyys. Markkinoidaan yhdistyksen 
näkyvyyttä päiväkotien ja koulujen kautta sekä pyritään vaikuttamaan vanhempien ja 
asiantuntijoiden avulla kielikylpyopetusta koskeviin päätöksiin.   

Toiminta 

Yhdistyksen toiminnan painopiste on olla yhdyssiteenä eri opetustasojen välillä sekä 
informaation jakaja, oikeuksien ja ajankohtaisten asioiden seuraaja. Yhdistys ottaa 
kantaa tarpeen mukaan ajankohtaisiin kielikylpyä koskeviin asioihin sekä 
yhdistyksenä voidaan ottaa myös kantaa opetusmateriaalin puutteisiin.  
 
Tuemme opetussuunnitelman mukaista kielikylpyopetusta antamalla 
mahdollisuuksia päiväkotien ja koulujen järjestää lisäohjelmaa sopivilla tavoilla. 
Koordinoimme avustushakemuksia ja yhdistykselle myönnettyjä avustuksia ruotsin 
kielikylpyopetusta tukeviin tapahtumiin ja hankintoihin.  
 

Projektit ja tapahtumat  

Yhdistys täyttää 30 vuotta 14.12.2022, joten pyöreitä vuosia juhlistetaan 
toimintakaudella 2022-2023. Järjestetään juhlaseminaari ja/tai vapaamuotoista 
ohjelmaa jäsenille kohdistuen huoltajiin, opettajiin sekä yhteistyökumppaneihin. 

Projektiteemoina tulevalla kaudella on ruotsin kielen kulttuuri ja kestävä kehitys. 
Yhdistys hakee rahallista avustusta teema aiheisiin kohdentuviin tapahtumiin. 
 
Yhdistys tukee myös lukukirjahankintoja ja muita täydentäviä oppimateriaaleja eri 
toiminta-asteille mm. ruotsinkieliset oppimateriaalit, joita ei ole hankittavissa 
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koulujen omina hankintoina. Ruotsalaisen materiaalin soveltaminen suomeen, esim. 
helpotettua kieltä eri valmiuksilla oleville oppilaille 
Tiedekeskus Luman (Palosaarella) tarjoamaa maksutonta toimintaa tuetaan osana 
kielikylpyopetusta kustantamalla sinne matkat kauempana toimivista yksiköistä. 
 
Tiedotustoiminta  
 
Kielikylpyasioista tiedotetaan yhdistyksen www-sivuilla www.vaasankielikylpy-
yhdistys.fi  Vaasan kaupungin nettisivuilla, koulujen Wilmassa sekä avoimessa 
Facebook- ryhmässä. Näiden lisäksi järjestetään kokouksien ja vanhempainiltojen 
yhteydessä tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista 
asioista. Yhdistyksen nettisivuilla Ajankohtaisia asioita- otsikon alla ilmoitetaan 
seuraava kokous ja tapahtumista. Syksystä 2022 alkaen helpotetaan jäsenmaksun 
maksamista nettisivuilta MobilePaylla. 
 

Avustukset, stipendit ja varainhankinta 

Yhdistykselle haetaan varallisuutta jäsenmaksuilla ja avustuksilla niin yrityksiltä kuin 
yhdistyksiltä ja säätiöiltä. Avustuksia haetaan sekä projektikohtaisesti yleisenä 
tukena kunkin avustavan tahon ohjeiden mukaan. 

Yhdistyksen jakamat avustukset pyritään kanavoimaan tiettyyn tapahtumaan tai 
toimintaan, joka tukee ruotsin kielen käyttöä ja kulttuuria. Hakemusten käsittelyt 
pyritään keskittämään alkusyksyyn ja alkukevääseen. Keväällä jaetaan stipendit 
kuudelle kuudennen ja neljälle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin 
edistyneelle kielikylpyoppilaalle.  

Avustuksia myönnetään eri tasoille esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin 
ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja 
opettajien kielikylpykoulutukseen. Nämä arvioidaan yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti. 

Yhteistyö ja muu toiminta 

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja 
perusopetusviraston ja kielikylpykoulujen ja lukioiden rehtoreiden ja opettajien, 
päiväkotien, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. 
Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja pyritään vaikuttamaan 
kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla. Edesautamme Vaasan 
kaupungin vetovoimaisuuden kehittämistä, jotta Åbo Akademista valmistuneet 
kielikylpyopettajat jäisivät ja työllistyisivät Vaasaan.  

Olemme edelleen myös mukana luomassa Vaasan kielistrategiaa, johon 
kielikylpyopetus kuuluu yhtenä osana. Teemana jatkuu ruotsin kielikylpyopetuksen 
statuksen nosto ja nuorten myönteisempi suhtautuminen ruotsin kieleen.  

Vaasan kaupungin ja Åbo Akademin kielikylpyopetuksen yhteistyö toiminta aktivoitui 
ja toimii edelleen nimellä Kiky-kese (kielikylvyn kehittäminen ja seuranta). Kiky-kese 

http://www.vaasankielikylpy-yhdistys.fi/
http://www.vaasankielikylpy-yhdistys.fi/
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kokoukset pidetään kerran syksyllä ja keväällä. Yhdistys ei ole vastaava taho, mutta 
osallistuu kokouksiin vanhempien edustajana.  

Syvennetään yhteistyötä sekä englanninkielisen opetuksen taustayhdistyksen, että 
muiden koulujen vanhempainyhdistysten kanssa.  


