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TOIMINTAKERTOMUS 2021- 2022         

1.8.2021 - 31.7.2022  

Hallitus ja toimihenkilöt kuluneella kaudella 

Vaasan Kielikylpy-yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Susanna Heinonen, 

sihteerinä Outi Jalava, rahastonhoitajana Laura Larikka ja varapuheenjohtajana Riia Rintamäki sekä 

varsinaisina jäseninä Niina Perälä, Eva Ristimäki ja Jonna Litmanen. Varajäseninä hallituksessa ovat 

toimineet Jarkko Huuki, Alma Tyrväinen, Rosa Koski ja Markus Pulkkinen 

Asiantuntijajäseninä tämän kauden aikana ovat toimineet seuraavat henkilöt: päiväkotien 

asiantuntijana Sarita Houtsonen, alakoululta on ollut edustajina Keskuskoulun opettaja Salla Niemi 

ja Länsimetsän koulun opettaja Saara Töyli, Merenkurkun koululta opettaja Kati Haapaniemi. Åbo 

Akademin edustajana on ollut Annika Peltoniemi.  

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut KTM Kaarlo Lepistö aikaisempien vuosien mukaan. 

Hallitus on toiminut koko kuluneen kauden täysimääräisenä.  

Jäsenet ja jäsenmaksut  

Yhdistyksellä on ollut parhaimmillaan 79 jäsenperhettä tilikaudella 1.8.2021–31.7.2022. 

Jäsenmaksun suuruus on ollut 15 euroa/henkilö tai jäsenperhe/vuosi ja yhteisöjäsen 150 euroa/6 

vuotta ja aikaisempien vuosien mukaan voi pidemmän jakson maksaa kerralla.  

Hallituksen toimintakausi 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut tällä toimikaudella 6 kertaa: Vuosikokousta valmisteleva 

kokous pidettiin 24.8.2021 etäkokouksena edellisen hallituksen toimesta. Vuosikokous sekä samalla 

uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin myös etänä 21.9.2021. Muut kokoukset on pidetty: 

9.11.2021 Inkerinpuiston päiväkodissa, etäkokoukset 11.1.2022 ja 19.4.2022 sekä 25.5.2022 Hejm-

ravintolassa. Toimintakaudella on pidetty myös neljä sähköpostikokousta 22.11.2021, 23.3.2022, 

27.4.2022 ja 2.5.2022. Yhdistyksen hallituksen jäsenten välinen muu sähköpostiviestittely sekä 

sähköinen pikaviestintä (WhatsApp) ovat olleet aktiivisessa käytössä virallisten kokousten lisäksi. 

Sähköiset keskustelut ovat liittyneet lähinnä toiminnan järjestämiseen.   

Yhteistyö ja yhteydet virkamiehiin 

Vaasan kaupungin kielikylpyopetuksen kehittämis- ja seurantatyöryhmä (Kiky-kese) kokoontui 

neljän kauden tauon jälkeen kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin 25.1.2022 ja 25.4.2022. Tarvetta Kiky-

keselle on, joten olemme tyytyväisiä työryhmän uudelleen käynnistämisestä. Hallituksesta näihin 

kokouksiin osallistui puheenjohtaja Susanna Heinonen ja Laura Larikka vanhempien edustajana. 

Kiky-kese kokoukset pidetään jatkossa kerran keväällä ja syksyllä.  

Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen kokouksissa Kielikylpy-yhdistyksen edustus ei ole ollut läsnä 

tällä toimintakaudella. Siellä yhdistyksen edustus on ollut aikaisemmin lähinnä seuraajana ja viestin 

viejänä sekä tuojana.  



Sivu 2 / 2 
 

Muiden koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistyksissä ei ole myöskään ollut suunniteltua 

yhdistyksen edustusta. Yleisissä koulujen ja päiväkotien vanhempainilloissa on ollut yleensä 

yhdistyksen hallituksesta edustus paikalla. Viime syksynä Kiky kävi esittäytymässä Satamapuiston 

päiväkodissa 27.10. ja 28.10.2021 vanhempainilloissa sekä tänä syksynä 15.8.2022 ja kesän alussa 

1.6.2022 Huvikummun päiväkodin vanhempainillassa.  

Yhteiset tapahtumat/toiminta  

Toimintaan on vaikuttanut vielä tänä kautena koronapandemia. Lähitapahtumia tai toimintaa ei ole 

voitu järjestää, joten projektien käynnistäminen on siirtynyt ja niitä jatketaan seuraavalla kaudella.  

Yhdistyksen saamat avustukset (Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner) antoivat 

mahdollisuuden tukea kielikylpyoppilaiden toimintaa. Kulturfondenilta saatu avustus on kohdennettu 

yleiseen toimintaan, Svenska Folkskolans Vännerin avustustuksen kohteena teatterikäynnit ja 

kirjahankinnat.  

Toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistyvissä tukiprojekteissa on painotettu luonnontiedettä ja 

ympäristöä sekä lukemista ja kirjallisuutta. Näistä esimerkkinä kirjailijavierailut ja tutustumiskäynnit 

Luma-keskukseen. 

Tiedotus  

Päätiedotus oppilaille ja heidän vanhemmilleen yhdistyksen asioista tapahtuu Wilman kautta. 

Yhdistyksellä on omat kotisivut www.vaasankielikylpy-yhdistys.fi. Näitä kotisivuja kaikki 

hallituksen jäsenet pääsevät muokkaamaan. Yhdistyksen jäseniä on mukana myös Facebookin 

keskustelufoorumissa: Vaasan Kielikylpy - Språkbad i Vasa. Tämä ei ole yhdistyksen ylläpitämä 

sivusto, vaan kaikille avoin keskusteluryhmä. Samoin yhdistyksellä on Instagram-tili nimellä 

vaasankielikylpy, joka on myös avoin kuvakerronnan sivusto.  

Hakuaika kielikylpyyn oli tänä vuonna jo tammikuussa 17.1.2022-28.1.2022. Laitoimme Vaasa-

lehteen ja sähköisen viestinnän kanaville mainoksen kielikylpyyn hakemisesta.  

Muu toiminta  

Suunniteltujen projektien toteuttamiseksi yhdistys on anonut avustuksia Svenska folkskolans 

vänner:ltä (SFV) ja Svenska Kulturfondenilta (SKF) Merenkurkun koulun Wasa Teaterin 

pakettivierailuihin ja yleiseen toimintaan.  

Yhdistys on tukenut rahallisesti päiväkotien ja koulujen toimintaa mm. kielikylpylasten leirikouluja, 

retkiä Bragen ulkomuseoon, Huvikummun päiväkodin kiertoajelua kaupungissa, kirjahankintoja 

Keskuskoululle Kerstin Gavander: Värdsklass ja Läsresan nivåbokspaket ja Zoo-kirjasarja 

Merenkurkun koululle. Avustukset on myönnetty erillisten anomusten perusteella.  

Keväällä 2022 yhdistys on jakanut stipendit kuudelle kuudennen luokan ja neljälle yhdeksännen 

luokan kielikylpyoppilaalle ruotsin kielen rohkeasta ja hyvästä suullisesta taidosta sekä sen 

aktiivisesta käyttämisestä arjessa ja opetuksessa.  


