
KIINNOSTAISIKO KIELIKYLPY? 

 

 

TORSTAINA 13.1. 2022 SOUKAN KOULUN KIELIKYLPYOPETUKSEN VIRTUAALINEN 

TEAMS- TUTUSTUMISAAMU klo 8.30.-10.00. Teams-linkki ohessa: 

 

Liity Soukan koulun kielikylpyopetuksen tutustumisaamuun 

Koronatilanteesta johtuen järjestämme kielikylpyopetuksen tutustumisaamun Soukan 

koulussa vain virtuaalisesti. Luokanopettaja Christina Viinikkala kertoo 

kielikylpyopetuksesta ja opiskelemisesta kielikylpyluokilla, ja rehtori Velijussi Kyllijoki 

puolestaan hakemisesta ja valintakokeesta. Tervetuloa yllä olevan linkin kautta 

KIELIKYLPYOPETUS SOUKAN KOULUSSA 

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat ruotsin kielen kuulemalla ja käyttämällä 

sitä mahdollisuuksien mukaan jo päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa. Espoon 

kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa opetuskielenä on ruotsi. Tavoitteena on toiminnallinen 

kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä. 

 

Kielikyvyssä oppilaat opiskelevat 1.-2. -luokilla noin 80% tunneista ruotsin kielellä. Opettaja 

käyttää oppilaiden kanssa vain ruotsin kieltä, mutta ymmärtää myös suomea. Suomen kielen 

osuus lisääntyy 6. luokkaa kohti mennessä, ja jos oppilas jatkaa yläkouluun, se on noin 50%. 

Kielikylpyopetukseen haetaan nykyään kielellisten valmiuksien kokeella, joka tehdään 

suomen kielellä. Kokeen läpäiseminen edellyttää melko hyviä suomen kielen valmiuksia. 

Lisäksi kokeessa on osio, jolla mitataan ruotsinkielen osaamista, mutta se ei ole edellytys 

kielikylpyluokalle pääsemiselle. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQzYjUwNWItNjkzMC00ZDNiLTg5YWYtMjYyYmY3MWNkZjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bb04228-cfa5-4213-9f39-172454d82584%22%2c%22Oid%22%3a%221e91705e-7ea7-4794-8078-53ce221ace18%22%7d


Moni kielikylpyluokkien oppilasta on käyttänyt ruotsin kieltä jo päiväkodissa ja/tai eskarissa, 

mutta jos perheillä on kiinnostusta, Espoossa kielikylpyyn voi hakea 1. luokalle, vaikka 

aikaisempaa ruotsin kielen kokemusta ei olisikaan. 

Kielikylpy edellyttää koko perheen sitoutumista ja halua tukea oman lasta koulun 

käymisessä pääosin ruotsin kielellä. 

Lisää tietoa kielikylpyyn hakemisesta löytyy seuraavasta linkistä: 

Kielikylpyopetukseen hakeminen 2022-2023 

hakemisesta ja valintakokeesta. Tervetuloa yllä olevan linkin kautta 

 

* MA 21.1.2022  

 HAKU KIELIKYLPYOPETUKSEEN JA KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY  

  

* 3.2.-4.2.2022.  KIELELLISTEN VALMIUKSIEN KOE (SUOMEKSI) JA RUOTSIN KIELTÄ 

MITTAAVA OSIO. 

- Hakijat saavat henkilökohtaisen kutsun, josta käy ilmi tarkempi aikataulu. 

Jos lapsesi on valintakoepäivänä sairas, ilmoita siitä valintakokeen järjestävän koulun 

rehtorille ennen valintakokeen alkamista. Toimita lapsesi sairauden osoittava/todistava 

lääkärinlausunto valintakoepäivän osalta ennen valintakokeiden alkamista. Rehtori 

päättää uuden valintakokeen järjestämisestä. 

 

 

Mikäli teillä on kysyttävää kielikylpyopetuksen hakuun liittyen,  

olkaa yhteydessä rehtori Velijussi Kyllijokeen. 

(wilma / velijussi.kyllijoki@espoo.fi / p. 0438246050 ) 

 

 

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/kouluun-hakeminen/painotettu-opetus/ruotsin-kielikylpyopetus#section-25886
https://wilma.espoo.fi/messages/6818143#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed

