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PERUSOPETUKSEN  
PALVELUALUEJOHTAJA

TOMMI TUOMINEN

L
apsen ja nuoren opetusta ja kasvatusta ei hoida kukaan yksinään. Tarvitaan yh-
teistyötä kodin ja koulun välille. Jotta yhteistyö on sujuvaa, huoltajan on tiedet-
tävä, mitä koulussa tapahtuu ja hänet on otettava mukaan vaikuttamaan. 

Eräs keino tiedonkulun lisäämiseen on Oppiva Turku -verkkolehti, josta huolta-
ja voi lukea muun muassa kielten opiskelusta ja harrastusmahdollisuuksista.

Moni muukin aihealue puhuttaa turkulaiskouluissa. On ensiarvoisen tärkeää, 
että oppilaat ja henkilökunta voivat kouluissa hyvin. Pyrimme tukemaan heitä muun muas-
sa parantamalla koulujen fyysisiä olosuhteita, tarjoamalla koulutuksia sekä tuomalla oppi-
misen tuen oppilaan ja huoltajan lähelle.  

Turussa lähes 20 prosentilla oppilaista on monikulttuurinen tausta. Jatkossa meidän tulee 
luoda kaikille oppilaille polkuja, joiden kautta he voivat opiskella itseään kiinnostavia asioi-
ta. Kotoutuminen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyminen ovat siinä avainasemassa. 
Samalla meidän kaikkien tulee huolehtia omalta osaltamme siitä, että vähennämme yhteis-
kunnan polarisoitumista käytettävissä olevin keinoin.

Emme tiedä tarkkaan vielä, minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa tarvitaan. Sen me 
kuitenkin tiedämme, että vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidoille tulee olemaan aina 
kysyntää. Siksi näitä taitoja opiskellaan koulussa kaikissa oppiaineissa.

Tulevaisuuden työelämän tarpeisiin pyrimme vastaamaan muun muassa STEAM Turun 
avulla. Se on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja tek-
nologiapolku, joka tarjoaa eri ikäisille lapsille ja nuorille väylän tieteen ja teknologian pariin. 

On tärkeää, että peruskoulusta katsotaan ulos ympäröivään yhteiskuntaan. Sitä kautta 
saamme kasvatettua lapsista ja nuorista itseensä uskovia tulevaisuuden haasteiden ratkai-
sijoita.

Oikein miellyttäviä lukuhetkiä!
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PERUSPÄIVÄ
PERUSKOULUSSA

M
aksim Mosin opiskelee ysiluokal-
la Puropellon urheiluyläkoulussa. 
Suurin osa luokan oppilaista on 
jääkiekkolinjalta. Niin on myös 
Mosin, joka pelaa jääkiekkoa 
TPS:n B-Akatemiassa.

Jääkiekkolinjalla koulu, Turun seudun Urheilua-
katemia ja seurat järjestävät oppilaille tiistaisin ja 
torstaisin ohjattuja aamuharjoituksia. Tarvittaessa 
oppilaat saavat vapaata pelireissujakin varten. 
Muuten koulupäivät ovat samanlaisia kuin missä 

tahansa muussa peruskoulussa.
Mosin lupasi esitellä tavallista koulupäiväänsä 

kahden koulupäivän ajalta.

MAANANTAI ON TAVALLINEN KOULUPÄIVÄ

Mosinin kouluviikko alkaa kello 8.10 suomi toi-
sena kielenä eli äidinkielen tunneilla. Tavallisesti 
opettaja käy oppilaiden kanssa ensin läpi kotiteh-
täviä ja tunnilla käsiteltäviä teemoja, kuten suo-
men sukulaiskieliä. Sen jälkeen oppilaat lukevat 

käsiteltävästä asiasta kirjasta ja tekevät tehtäviä. 
Opiskelu tapahtuu opettajan ohjeiden mukaan 
itsekseen, paritöinä tai ryhmissä.

Mosin sanoo oppivansa kaikilla tavoilla. Ryhmä-
työt saavat ajatukset kuitenkin kunnolla liikkeelle.

- Muutenkaan siinä ei tarvitse tehdä itse sa-
taa prosenttia työstä vaan sitä voi jakaa muiden 
kanssa, Mosin kuvailee.

Kello 9.40 alkavalla terveystiedon tunnilla Mosin 
on opiskellut edellisviikkoina syöpään ja ihmisen 
terveyshaittoihin liittyviä asioita.

- Kiinnostaa tietää, mistä tuollaiset asiat johtuvat 
ja miten niitä voi parantaa.

Ruokailu on tavallisesti 12.25. Mosinin suosikki-
ruoka on makaronilaatikko.

Ruokailun jälkeen vuorossa on biologiaa, jossa 
on käsitelty muun muassa ihmisen anatomiaa, 
silmän rakennetta ja elimistön toimintaa.

Mosinilla on melkein jokaisella tunnilla perintei-
seen tapaan kirja ja kynä käytössä. Digilaitteita 
hyödynnetään esimerkiksi ryhmätöissä ja verkko-
tehtävissä.

Puropellon koulun jääkiekkolinjalla opiskelevan Maksim Mosinin tavallinen koulupäivä pitää sisällään 
perinteisiä oppitunteja ja jääkiekkoharjoituksia. Jääkiekkolinjalle hän haki kuudennella luokalla.

< TPS:n B-Akatemian joukkueen ottelu Kokkolan Hermestä vastaan. 
Maksim Mosin kärkkyy maalilla. Kuva: Toni Elo

Mosin Puropellon koululla. 

<



- Kaikilla opettajilla on oma tapansa 
opettaa. Esimerkiksi yhteiskuntaopissa me 
ollaan tehty kaikki tehtävät tietokoneella. 
Silloin opettaja pääsee katsomaan saman 
tien, mitä me ollaan tehty ja milloin.

Minkälainen on Mosinin mielestä hyvä 
opettaja?

- Opettaja, joka osaa selittää käsiteltävän 
aiheen tarkasti, on kiinnostunut omasta 
työstään ja opettaa positiivisesti. Muuten 
riippuu aineesta ja aiheesta, mikä saa mi-
nut kiinnostumaan.

Kello 13 vuorossa on valinnaisainetta, 
Mosinin tapauksessa kotitaloutta. Ysiluo-
kalla kotitaloustuntien teemana on ollut eri 
maiden ruuat.

- Viimeksi tehtiin italialainen tiramisu. Se 
meni aika hyvin, ei ainakaan palanut poh-
jaan, Mosin naureskelee.

Päivä päättyy opinto-ohjauksen tunteihin. 
Pääpaino on yhteishakuun valmistautu-
misessa. Aiemmin aiheena on ollut myös 
TET- eli työelämään tutustumisjakson har-
joittelupaikan hakeminen. Mosin suoritti 
oman TET-harjoittelunsa Turun seudun 
Urheiluakatemiassa, jossa hän teki erilaisia 
toimistotöitä.

TIISTAI ALKAA 
JÄÄKIEKKOHARJOITUKSILLA

Mosinin tiistai käynnistyy jääkiekkohar-
joituksilla Impivaaran jäähallilla. Ensin 
vuorossa ovat jääharjoitukset, sen jälkeen 
nopeus- ja keskivartalotreenit.

Kaikkiaan Mosinin viikkoon kuuluvat 
kolmet aamu- ja neljät iltatreenit, ja harjoit-
telu tapahtuu jäällä ja punttisalilla. Tiistain 
ja torstain aamuharjoitukset ovat koulun 
jääkiekkolinjan harjoituksia, muut TPS:n 
B-Akatemian treenejä.

TPS:n B-Akatemian Mestis-sarjan pelit 
ovat viikonloppuisin. Niitä on kauden aika-
na reilut 40 ja pudotuspelit päälle.

- Meillä on aika hyvä joukkue, joten toi-
vottavasti me päästään pudotuspeleihin, 
Mosin kertoo.

Mosin pelaa yleensä laiturina, ja pelityy-

liään hän kuvailee duunariksi. Perinteisesti 
duunarin tehtävänä on kaivaa kiekkoja 
joukkuekavereille ja pelata muutenkin var-
maa koko kentän peliä.

Puropellon koulun jääkiekkolinjalle Mosin 
haki kuudennella luokalla. Tuolloin valinta-
koe koostui fysiikkatesteistä ja kaksipäiväi-
sistä jäätesteistä. Tuloksia hän odotti kaksi 
kuukautta.

Bussikuljetus lähtee Impivaarasta kello 
10.25 koulua kohti.

Ruokailun jälkeen vuorossa on kemiaa. 
Se on Mosinin suosikkilukuaine. Viime ker-
ralla Mosin ja kumppanit mittasivat lampun 
virtaa ja jännitettä. Opettaja näytti kokeen 
ensin luokan edessä ja sen jälkeen oppi-
laat yrittivät sitä itse.

- Mikään ryhmä ei onnistunut tehtävässä 
ensimmäisellä yrityksellä, ja mekin pyydet-
tiin monta kertaa apua. Mutta lopulta saa-
tiin se kuitenkin tehtyä. Hyvä päästä teke-
mään itse ja oppimaan siitä, Mosin toteaa.

Välitunneilla Mosin istuskelee usein pen-
keillä kavereidensa kanssa. Välipalaa voi 
käydä ostamassa klo 12.40 alkavalla vä-
litunnilla. Siihen tarvitaan välipalakortti, 
jonka voi ostaa Arkean nettisivuilta.

- Se on pelastanut monta kertaa päivän, 
kun on ollut väsynyt ja nälkäinen. Varsinkin 
jos on pitkä päivä, eli koulu loppuu 15.30 
ja treenit alkaa neljältä, Mosin kertoo.

Koulupäivän päättää suomi toisena kie-
lenä -tunti, joka on sisällöltään suunnilleen 
samanlainen kuin maanantaiaamuna.

Tiistai on viikon lyhin päivä, sillä muina 
päivinä Mosinilla on koulua puoli neljään 
asti.

Haastattelun päätteeksi Mosinin pitääkin 
jo kiirehtiä traktorimönkijällä Impivaaran 
jäähallia kohti.

Lue lisää Turun seudun urheilu- ja 
liikuntapainotteisista yläkouluista: 

Turun seudun Urheiluakatemian 
yläkouluesite

VIDEOPÄIVÄKIRJAT
kurkkaa turkulaiskoululaisten arkeen

Kurkista täältä Wäinö Aaltosen koulun video. 

Kurkista täältä Vähä-Heikkilän koulun video. 

https://www.urheiluakatemia.fi/sites/default/files/atoms/files/ylakouluesite_suomeksi_1.pdf
https://www.urheiluakatemia.fi/sites/default/files/atoms/files/ylakouluesite_suomeksi_1.pdf
https://youtu.be/KUDHwnnDUCA
https://youtu.be/YNSb1azfJQE


H
arrastuskerhoja ja -työpajoja jär-
jestetään turkulaisissa ala- ja ylä-
kouluissa lukuvuonna 2021–2022. 
Toimintaa järjestetään koulujen 
tiloissa tai koulujen välittömässä 
läheisyydessä. Kerhojen sisällöt 

on valittu lasten kuulemisesta saatujen koulu-
kohtaisten tietojen perusteella.

Toiminta on osa valtakunnallista harrastami-
sen Suomen mallia, jossa tavoitteena on lisätä 
lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla 

HARRASTAMISEN
TURUN MALLI

jokaiselle mieluisa ja maksuton harrastus koulu-
päivän yhteydessä.

Toiminta on laadukasta. Harrastusten ohjaajina 
toimivat ohjaamisen tai oman lajinsa osaajat ja 
ammattilaiset. Lasten ja nuorten toivomia har-
rastuksia pyritään tuomaan aiempaa enemmän 
koulupäivien yhteyteen muun muassa siksi, että 
harrastuksiin ja niistä kotiin siirtymiseen ei tar-
vitsisi kulkea enää erikseen, nuorten aikaa sääs-
tyisi iltaisin muillekin asioille kuin harrastuksissa 
käymiselle ja mahdollisuudet harrastaa itselle 

mieluisaa lajia olisivat kaikille tasavertaiset. 
Kaikki harrastamisen Turun mallin toiminta on 
osallistujille maksutonta.

Syyslukukaudella käynnistyi yli 80 
harrastamisen Turun mallin kerhoa eri puolilla 
Turkua. Kerhot on valittu koulukohtaisesti lasten 
ja nuoret harrastustoiveet huomioon ottaen. 
Noin 60 kerhoa järjestetään koulujen tiloissa. 
Kouluissa pyörivien kerhojen lisäksi uusia har-
rastusryhmiä koululaisille on käynnistynyt myös 
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa, Las-
tenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa, kolmella 
eri nuorisotilalla (Syvälahti, Aunela ja Ypsilon) 
sekä kuudessa eri lähikirjastossa (Ilpoinen, 
Nummi, Pansio, Varissuo, Hirvensalo ja Vasara-
mäki). Lisäksi yläkoululaisille käynnistyi harras-
tusryhmiä Kupittaan alueen harrastuspaikoissa.

ETSIVÄ HARRASTUSTOIMINTA AUTTAA 
LÖYTÄMÄÄN HARRASTUKSEN

Lisäksi osassa Turun peruskouluja järjestetään 
etsivää harrastustoimintaa. Etsivän harrastus-
toiminnan palvelu on tarkoitettu niille oppilaille, 
joille ei ole vielä löytynyt mieluisaa harrastusta. 
Koulujen oma etsivän harrastustoiminnan yhd-
yshenkilö auttaa ja neuvoo lapsia ja nuoria löy-
tämään heille mielekästä vapaa-ajan tekemistä. 
Tällä hetkellä etsivää harrastustoimintaa toteu-
tetaan Aunelan, Hannunniitun, Ilpoisten, Luosta-

rivuoren, Puolalan, Yli-Maarian, S:t Olofsskola-
nin, Jäkärlän, Varissuon, Katariinan, Hepokullan, 
Lausteen ja Rieskalähteen kouluissa sekä Turun 
Steiner-koulussa.

Turun mallin harrastustarjonta on monipuolista. 
Turkulaiset lapset ja nuoret pääsivät sen myötä 
aloittamaan harrastuksen tänä lukuvuonna mm. 
sirkuksen, parkourin, kuvataiteen, kädentaitojen, 
teatterin, sanataiteen, valokuvauksen, arkkiteh-
tuurin, kuntosalin, pelisuunnittelun ja breakdan-
cen parissa.

Tiedot kunkin koulun yhteydessä järjestettä-
vistä harrastusryhmistä löytyvät verkosta Turun 
koulukohtaisista harrastelukkareista osoittees-
ta turku.fi/harrastelukkarit. Koulujen kerhot on 
pääasiallisesti suunnattu oman koulun oppilaille.

LISÄTIETOJA
turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
minedu.fi/suomen-malli

YHTEYSTIEDOT
Rebekka Hermonen, projektipäällikkö, 
rebekka.hermonen@turku.fi
Aino Turtiainen, projektityöntekijä, 
aino.turtiainen@turku.fi
Olga Wasenius, projektityöntekijä, 
olga.wasenius@turku.fi
Arttu Eteläpelto, projektityöntekijä, 
arttu.etelapelto@turku.fi

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista Turussa kerrotaan myös videolla, joita julkaistaan ensi lukuvuonna kaupungin kanavissa. 

Kevätlukukaudella Turussa voi harrastaa yli 80 kerhossa, joista 
suurin osa järjestetään koulujen tiloissa. Muita kerhotiloja ovat muun 
muassa nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, lastenkulttuurikeskus 

Seikkailupuisto ja kuusi lähikirjastoa. 

https://www.turku.fi/harrastelukkarit
http://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://minedu.fi/suomen-malli
mailto:rebekka.hermonen%40turku.fi?subject=
mailto:aino.turtiainen%40turku.fi?subject=
mailto:olga.wasenius%40turku.fi?subject=
mailto:arttu.etelapelto%40turku.fi?subject=


ELÄMYSPOLKU
TFO:N LUMIUKKO-KONSERTTI

T
urun kaupungintalolla on alkamassa Lumiukko-elo-
kuvan konsertti. Brittiläisessä klassikkoanimaatiossa 
pieni poika ja lumiukko seikkailevat jouluyönä Brittien 
saarelta pohjoisnavalle joulupukkia tapaamaan. Eloku-
van taustalla soi Howard Blaken ikimuistoinen musiikki. 

Lumiukko-konsertissa elokuva heijastetaan salin 
takaseinään. Samalla Turun filharmoninen orkesteri säestää elo-
kuvan. Poikasopraanona aamun konsertissa toimii Kuutti Lumme, 
kapellimestarina Ross Jamie Collins.

KONSERTTI KERÄSI KAKKOSLUOKKALAISILTA KEHUJA

Luostarivuoren koulun Martin yksikön oppilaat Elina, Milja ja Kos-
ti ovat nähneet Lumiukko-elokuvan aiemmin televisiosta. Heidän 
mielestään sitä oli silti kivaa päästä katsomaan konserttitalolla 
oikean musiikin säestämänä.

- Elokuva oli samanlainen kuin televisiossa, paitsi että sen lauloi 
lapsi, Elina kertoo.

- Siinä oli hyvä laulaja, Milja lisää.
Konserttireissu oli kokonaisuutena kiva, vaikka kävelymatkaan 

meni aika paljon aikaa.
- Konserttitalo oli hieno paikka, Elina muistelee.
Mikä konserttikäynnissä oli Elinan, Miljan ja Kostin mielestä pa-

rasta?
- Se että sai katsoa elokuvaa, Milja kertoo.
- Ehkä se, kun pääsi uuteen paikkaan, Kosti sanoo.

ELÄMYSPOLKU TARJOAA KULTTUURIKOKEMUKSIA

Aiemmin Martin yksikön oppilaat ovat vierailleet Elämyspolussa 
Turun pääkirjastossa, Turun taidemuseossa ja Biologisessa muse-

Elämyspolku tutustuttaa peruskoululaiset Turun kulttuuritarjontaan. Luostarivuoren 
koulun Martin yksikön kakkosluokkalaiset ovat vierailleet Elämyspolussa konserttitalon 

lisäksi Turun pääkirjastossa, Turun taidemuseossa ja Biologisessa museossa. 

Elina, Kosti ja Milja odottavat Lumiukko-konsertin alkua Turun konserttitalon lämpiössä. 



ossa.
Opettaja Daria Korkka pitää hyvänä asiana, että 

koulusta pääsee välillä lähtemään toiseen ympäris-
töön.

- Kokemuksellinen oppiminen on aina kivaa ja toi-
senlaista kuin koulussa oppiminen. Oppilaatkin tyk-
käävät siitä aina.

Elämyspolun hyvä puoli on sekin, että oppilaat nä-
kevät monipuolisesti erilaista kulttuuritarjontaa, jo-
hon he eivät muuten koskaan välttämättä tutustuisi.

Elämyspolun tarjontaan kuuluu lähiluontoretkiä, 
kirjasto- ja elokuvakäyntejä, museoita ja Turun tuo-
miokirkko, Yrityskylä-vierailu sekä teatteri- ja mu-
siikkiesityksiä. Tästä syksystä alkaen Elämyspolku 
on pitänyt viitosluokkalaisille sisällään myös Juniori 
AMK:ta, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan tie-
teen ja teknologian maailmaan.

- Kaikki Elämyspolku-käynnit ovat olleet tosi kivoja. 
Vaihtoehtoja on paljon ja ne kaikki ovat erilaisia. Niitä 
on myös saanut yhdisteltyä hyvin opiskeluun, Kork-
ka kertoo.

Elämyspolkuun osallistuminen on opettajan näkö-
kulmasta helppoa ja vaivatonta. 

- Elämyspolkuun voi ilmoittautua sähköpostiin tule-
vien mainosten kautta, ja paikan päällä meitä odot-
taa opastus, Korkka iloitsee.

Lue lisää Elämyspolusta: 
blog.edu.turku.fi/elamyspolku

S
yvälahden koulun viitosluok-
kalaiset osallistuvat Turun 
ammattikorkeakouluun (AMK) 
Taianomaista kemiaa -työpa-
jaan. Oppaina toimivat Turun 
AMK:n opiskelijat, joiden opin-

toihin työpajojen toteutukset kuuluvat. Pää-
vastuu pajoista on AMK:n opettajilla.

Rebekka kertoo päässeensä tekemään 
työpajassa slimea eli slaimia, ilotulitteita ja 
laavalampun. Slaimilla hän tarkoittaa veden, 
väriaineen ja perunajauhon sekoitusta.

- Slaimi on kovaa ja sit se on myös peh-
meää, Rebekka kertoo limaa muistuttavasta 
aineesta.

Ghalebin mukaan laavalampun tekemiseen 
tarvittiin öljyä, vettä ja vitamiineja. Kokees-
sa käytettiin myös kännyköitä, joiden avulla 
laavalamput saatiin valaistua pimennetyssä 
huoneessa.

- Siitä tuli aika hieno, Ghaleb kuvailee.

KEMIAN
TAIANOMAINEN MAAILMA

JUNIORI AMK SAA OPPILAAT 
INNOSTUMAAN

Opettaja Janna Kurth kuuli Juniori AMK:sta 
Turun kaupungin Elämyspolun kautta. 

Syksystä 2021 alkaen Juniori AMK on ollut 
kaikilla viidesluokkalaisilla osa Elämyspolun 
tarjontaa. Lähes 40 työpajan aiheet vaihteli-
vat ensiavusta kestävään kehitykseen, moni-
kulttuurisuuteen ja talonrakennukseen.

Kurth kehuu vuolaasti Taianomaista kemiaa 
-työpajaa. 

- Oppilaat vaikuttavat tosi innostuneilta. 
Kaikki ovat työn touhussa eikä ole mitään 
sählinkiä. Se on yleensä merkki siitä, että on 
mielenkiintoista hommaa.

OPISKELIJAT OPETTAVAT OPPILAITA

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Meri 
Lautkankare toimii Taianomaista kemiaa 

-työpajan varaprojektipäällikkönä. Työpajojen 
avulla koululaiset näkevät, minkälaista opis-
kelu on AMK:ssa.

Lautkankareen mielestä on hienoa, että 
viidesluokkalaiset pääsevät kokeilemaan 
AMK:n laboratoriota. 

- Minä ainakin kouluaikana olisin halunnut 
tämmöisen koulupäivän.

Kurkista työpajasta tehtyyn videoon täällä. 

Juniori AMK on Turun AMK:n ja STEAM 
Turun yhteistyön tulosta. STEAM Turku on 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen 
asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, 
joka tarjoaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille 
väylän tieteen ja teknologian maailmaan.

Syksystä 2021 lähtien Juniori AMK on osa viitosluokkalaisten Elämyspolkua. 

https://blog.edu.turku.fi/elamyspolku/
https://youtu.be/TLP-M3dWpGQ


T
ammikuussa tulevat ekaluokkalaiset 
ilmoittautuvat koulupolulle. Kielten 
opiskelu alkaa nykyään heti ensimmäi-
sellä luokalla. Turussa jokaisessa kou-
lussa on tarjolla ensimmäisenä vieraana 
kielenä englanti, mutta valita voi myös 

muita kieliä. 
Osa oppilaista hakeutuu kaksikielisen opetuksen 

luokille, joilla on Turussa jo pitkät perinteet. Kaksi-
kielisen opetuksen luokilla voi opiskella englannin 
lisäksi ranskaa, saksaa ja venäjää. Kielikylpyluokilla 
voi opiskella ruotsia. Uutena kielitarjottimella on 
Hannunniitun koulun A1-espanja ja Luostarivuoren 
koulun A1-ruotsi. 

Jos lapsi aloittaa ykkösellä muun kuin englannin 
opiskelun, englannin opiskelu aloitetaan neljännellä 
luokalla. Perheiden kannattaa rohkeasti harkita, voi-
siko ensimmäinen vieras kieli olla englannin sijasta 
joku muu.

KOLMASLUOKKALAISET VOIVAT VALITA A2-
KIELEN HELMIKUUSSA

Helmikuussa kolmasluokkalaiset pääsevät valitse-
maan aloittavatko he uuden pitkän kielen (A2-kieli). 

Syksyllä neljännelle luokalle siirtyvät ovat ensim-
mäinen ikäluokka, joilla ensimmäinen vieras kieli 
alkoi varhennettuna jo ekaluokalla. Tässä kohtaa 

kannattaa valita A2-kieli, jos lapsi on kiinnostunut 
oppimaan lisäkielen. Uuden kielen opiskelu lisää 
lapsen kielipääomaa. Tästä voit tutustua koulukoh-
taisiin kielivalikoimiin. 

Koulut tiedottavat A2-valinnoista sekä järjestävät 
mahdollisesti oppilaille kielimaistiaisia. Lisäksi kol-
masluokkalaiset kutsutaan Kielikarnevaali-etäta-
pahtuman 3.2., jossa tutustutaan toiminnallisesti eri 
kieliin. 

B2-KIELI VALITAAN SEISKALUOKALLA

Alkuvuodesta myös seitsemäsluokkalaiset voivat 
halutessaan ottaa uuden askeleen kielipolulla valit-

semalla kahdeksannella luokalla alkavaksi valinnai-
saineeksi vieraan kielen (B2-kieli). Tarjolla on es-
panjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Koulukohtaisen 
B2-kielitarjonnan voi tarkistaa täältä. 

Turussa on hyvät mahdollisuudet opiskella use-
ampaa eri vierasta kieltä peruskoulun aikana. Koko 
kaupungin kielipolkuun voit tutustua Kielten opiske-
lu-sivulla. 

Kannattaa tarttua tilaisuuteen ja kartuttaa kielipää-
omaa. Tulevaisuuden maailma tarvitsee eri kielten 
osaajia.

UUSI ASKEL KIELIPOLULLA?

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/erikoisluokat/kieliluokat
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/erikoisluokat/kieliluokat
https://youtu.be/8WxrSP7QW9M
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/a2-kielet_saavutettava_verkko.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/a2-kielet_saavutettava_verkko.pdf
https://blog.edu.turku.fi/kielivirta/?page_id=377
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/b2_kielitarjonta_2021_2022.pdf
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/kielten-opiskelu
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/kielten-opiskelu
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https://www.facebook.com/turkusivistys
https://www.facebook.com/turkusivistys
https://twitter.com/turkusivistys
https://twitter.com/turkusivistys
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