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Kaikille mahdollinen kielikylpy Porvoossa?
Porvoo on yksi maamme kunnista, jossa on mahdollisuus valita lapselle varhaiskasvatuksessa sekä koulussa kielikylpyopetus.
Kielikylpy on suunnattu lapsille, joiden vanhemmat puhuvat kotona muuta kieltä kuin ruotsia.

Porvoossa kielikylpy aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta. Lapsi käy päiväkodissa kaksi vuotta kielikylpyä, toinen vuosista
kielikylpyesiopetuksessa. Kielikylvyn ryhmä aloittaa siis yhdesså jo päiväkodissa, ja jatkaa aina yhdeksänteen luokkaan saakka yhdessä.
Porvoon Kielikylpy ry on saanut palautetta kielikylpypolun käyneiltä, nyt jo työelämässä olleilta vanhoilta oppilailta, että kielikylpy on
mahdollistanut heille laajemmat työmarkkinat sekä antanut jatko-opinnoissa kielellistä etua.

Porvoossa kielikylpy toteutuu laadukkaasti ja sitä toteutetaan sitoutuneesti sekä innolla niin oppilaiden kuin henkilökunnankin taholta. Kielikylvyn
vanhemmat ovat antaneet myös hyvää palautetta kielikylvystä kokonaisuutena yhdistykselle.
Porvoon Kielikylpy ry on kielikylpyoppilaiden vanhempien vanhempainyhdistys, joka edistää kielikylvyn jatkuvuutta ja toteutumista osaltaan, tukee
opetusta esimerkiksi materiaalein sekä avustaa muun muassa luokkaretkien toteutumisessa.
Voimme kaikki todella olla ylpeitä tästä mahdollisuudesta niin varhaiskasvatuksen kuin koulunkin puolesta, että Porvoossa perheillä on
mahdollisuus valita.

Kielikylpyyn pääsemiseksi ei ole pääsykokeita ja muutoinkin oppilaaksiotto tapahtuu tasa-arvoa kunnioittaen. Kuka tahansa voi hakeutua
kielikylpyyn, toki menetelmä itsessään on vaativa ja lapselle toisen kielen omaksuminen vaatii paljon ja näin ollen on hyvä harkita, onko kielikylpy
jokaisen lapsen kohdalla eduksi. Esimerkiksi jos lapsella on oppimisen vaikeuksia tai haasteita oman åidinkielen kanssa, voi uuden kielen
opetteleminen olla liikaa.
Tänä päivänä puhutaan paljon tasa-arvosta sen toteutum¡sesta yhteiskunnassamme. Olemme seuranneet lapsiperheisiin liittyvää keskustelua
tasa-arvosta ja nykyään korostuu varsinkin suuret tuloerot sekå lapsiperheköyhyys. On upeaa, että Porvoo mahdollistaa kaksikielisyyden
rlkastuttam¡sen sekä yksilöiden menestymisen toisen kielen johdosta, mutta onko se oikeasti kaikille mahdollista?

Porvoossa kielikylpyä järjestetään tällä hetkellä Näsin päiväkodissa ja kevään myötä uudessa Päiväkoti Helmessä Näsin alueella.
Kielikylpyopetus koulun puolella taas on järjestetty Albert Edelfeltin koulussa mikä sijaitsee päiväkotiakin sen verran lähellä, että yhteistyö onnistuu
näiden välillä mainiosti. Yhteistyôllâ saavutetaan mm. pehmeämpi lasku koulutielle kummioppilastoiminnan sekä tutustumiskäyntien ansiosta. On
hienoa, että kielikylpy on keskitetty pienelle alueelle.
Sitten tullaan tähån tasa-arvo kysymykseen.
Vanhemmat kuljettavattoki päiväkotiin ja esikouluun lapsensa, se on sanomattakin selväå. Mutta kun alkaa uusi vaihe elämässä ja lapsi siirtyy
kouluun, onkin lapsen joissain tapauksissa kuljettava itsenäisesti heti alkutaipaleella. Tällä hetkellähän tilanne on se, että uudella
lähikoulupäätöksellä pari vuotta taaksepäin kumottiin kielikylpylapsilta o¡keus koulukuljetuksiin, mikäli lapsella oli lähikoulu maantieteellisesti jokin
toinen koulu. Näin ollen kielikylpy on tehty helpoksi vain AE-koulun lähialueen lapsille ja perheille. Päätöksen saivai kaikki oppilaat ensimmäisestä
luokasta yhdeksänteen luokkaan, joille AE-koulu oli ollut lähikoulu kielikylvyn vuoksi -osalle jo vuosia. Päätöksessä ilmoitettiin, ettå låhikoulu on
maantieteellisesti se lähin koulu, mutta opiskelu jatkuu normaalisti AE- koulussa.
Tänä päivãnä, kun valitsee lapselleen oppimispoluksi kielikylvyn, luonnollisesti lapsen kuljettaminen päiväkotiin kuuluu huoltajalle kaksi
ensimmäistä vuotta. Lapsen siirtyesså kouluun vanhemman tulee pystyä räätälöimään työaikansa niin että pystyy itse kuljettamaan lapsensa
kouluun. Työnantajalle on näin ollen sovittava, että huoltala menee tôihin lapsensa kouluajan puitteissa, jottei lapsen tarvitsisl joka aamu odottaa
koulun alkua itsenäisesti koulun läheisyydessä. Iämä ei ole kaikille todellakaan mahdollista.
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Myöhemmin kun lapset osaisivat jo käyttää julkista liikennettä, on huoliajalla oltava taloudellisesti sellainen tilanne, että hän pystyy kustantamaan
koulumatkat aina yhdeksänteen luokkaan saakka itse. Porvoon liikenteen liput maksavat halvimmillaan kuukausikortin ottaessa 68€/kk. Ja tämäkin
on toki mahdollista vasta kun lapsi on sen ikäinen, että voi itsenäisesti bussilla matkustaa. Esimerkiksi Hinthaaran, Jakarin tai Jårnbölen alueilta
tulee kaupunkiin joitakin vuoroja, osuisivatkohan kuinka usein läheile koulun alkamisaikaa? Toki vielä täytyy osata mahdollisesti vaihtaa keskusian
alueella oikeaan bussiin, jotta pääsee koulun lähelle. Toteutuuko tässä se, että kiel¡kylpy on kaikille mahdollista?
On selvää, että kuljetuksia ei voida järjestää ihan mihin tahansa kouluihin vanhemmat lapsensa haluaisivatkin lalttaa, mutta mikäli halutaan tarjota
kaikille kuntalaisille tämä mahdoll¡suus kielikylvystä, olisi kuljetukset otettava uudelleen kàyttöön (uusittava lähikoulupäätös).
Kielikylpyluokilla AE-koulussa käyvistä oppilaista suurin osa asuu tälläkin hetkellä niin lähellä koulua, ettei kuljetusta lain mukaan tarvitse järjeståä,
mutta mukaan mahtuu kourallinen våkeä jotka ràätälöivät arkensa, työnsä sekä ialouiensa sen mukaan, että lapselle on mahdollisuus osallistua
kielikylpy opetukseen. Tällä hetkellå
18 oppilasta on koulukuljetuksen piirissä (asuvat oppilaaksiottoalueella, koulutie on vaarallinen tai heillä on lääkärintodistus) ja arviolta 20
oppilasta tulisi lisäá lähikoulupäätöksellä. Kuljetuskustannukset eivät varmaan olisi tåhtitieteelliset, mutta usean perheen taloudellinen tilanne sekå
arjen järjestelyt helpottuisi huomattavasti mikäli lapset olisivat kyyteihin oikeutettuja. Toteutuuko tässä tasa-arvoinen menettely kuntalaisten
kesken?

Päättäjät, kun istulte alas kielikylpysuunnitelman päivittämisen sekä koulukuljetusten äärelle niin toivomme, että tekisitte päätöksen jossa Albert
Edelfeltin koulu olisi jälleen automaattisesti jokaisen kielikylpyopetuksessa olevan oppilaan lähikoulu ja näin ollen koulukuljetuskin mahdollistuisi
tasa-arvoista periaatetta noudattaen kaikille Porvoolaisille kielikylpyperheille? Mikäli tälle suhteellisen pienelle joukolle se ei olisi järjestettävissä,
niin eikö ol¡s¡ edes kohtuullista tukea bussilipuin tai muutoin kielikylpyperheitä valitsemallaan t¡ellä?
Porvoon kaupungin kielikylpysuunnitelmaa päivitetään myös parasta aikaa, joten olisiko hyvä hetki tehdä päätös siitä onko kielikylpy jatkossa
kaikille Porvoolaisille lapsíperheille tarjottava vaihtoehto vai onko kyseessä uudenlainen linjan veto, ja palvelu tarjotaan jatkossa korkeamman
tuloluokan Porvoolaisille? Tämä olisi hyvå huomioida nyt myös suunnitelmaa päivitettäessä.

Pilvi Mölså
hallituksen pj.
Porvoon Kelikylpy ry hallitus
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