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Turkulaiset lapset valmistautuvat muut-
tuvaan maailmaan peruskoulun kautta. 
Koulussa opetellaan tarpeellisia tietoja ja 
taitoja sekä yhteisön jäsenenä toimimista 
tulevaa elämää varten. Tämä opas tarjoaa 
ajankohtaista tietoa lapsesi koulunkäyn-
tiin liittyvistä asioista. Kaikista käytännön 
asioista saat lisätietoa lapsesi lähikoulusta 
ja koulun omilta kotisivuilta. Ajankohtaista 
tietoa löytyy myös Turun perusopetuksen 
kotisivuilta www.turku.fi/perusopetus.

Turun perusopetuksen viimeisimpään laa-
tukyselyyn vastasivat koulujen henkilöstön 
ja oppilaiden lisäksi oppilaiden huoltajat. 
Voin ilokseni kertoa, että koulumyönteisyys 
ja turvallisuus ovat ilonaiheita turkulaisissa 
kouluissa. 

Saimme hoidettua koronakevään etä- ja 
lähiopiskelut yhdessä kunnialla maaliin 
vaikeasta ja nopeasti käynnistyneestä 
poikkeustilanteesta huolimatta. Oppilaille 
tehdyn kyselyn perusteella etäopiskelun 
aikana opettajiin oli helppo ottaa yhteyttä ja 
opettajat pyrkivät varmistamaan, että kaik-
ki pysyivät opiskelussa mukana. Oppilaat 
myös kokivat, että opettajat olivat kiinnos-
tuneita heidän kuulumisistaan. Kevät opetti 
sekä oppilaille että opetushenkilö-kunnalle 
uusia tapoja toimia. Valmiudet lisääntyivät 
kaikilla.

Perusopetuslaki velvoittaa kouluja yhteis-
työhön kotien kanssa. Koulun ja kodin yh-
teistyötä tehdään monin eri tavoin. Yhteistyö 
voi liittyä lapsen oppimiseen, arviointiin, 
opetussuunnitelman laatimiseen ja koulun 
toiminnan kehittämiseen. Vanhempainillat, 
juhlat ja avointen ovien päivät ovat hyviä 
esimerkkejä kodin ja koulun yhteistyöstä. 

Oman luokan yhteistyömuotoja ovat esi-
merkiksi yhteiset retket.

Turussa A1-kielen opiskelu alkaa kaikil-
la ykkösluokkalaisilla heti lukuvuoden 
2020–2021 alussa. Suomenkielisessä 
perusopetuksessa oppilaiden A1-kieli on 
pääsääntöisesti englanti, ja kieltä opiskel-
laan yhden viikkotunnin ajan. A1-kielellä 
voi olla lukujärjestyksessä kiinteä oppitunti 
tai kielenopetus voidaan toteuttaa useina 
lyhempinä opetustuokioina viikon aikana. 
Kieliluokilla varhentaminen tapahtuu kie-
lilinjan mukaisesti. Varhennettua A1-kieltä 
on tarkoitus opiskella toiminnallisesti peli-
en ja leikkien avulla, ja kieltenopiskelussa 
keskitytään suulliseen kielitaitoon ja kieli-
kasvatukseen.

Syksyllä opiskelut aloitetaan lähiopetuk-
sessa. Korona voi kuitenkin aiheuttaa lu-
kuvuoden aikana joitakin erityisjärjestelyjä. 
Ilmoitamme mahdollisista poikkeusoloista 
tarvittaessa lapsesi oman lähikoulun kaut-
ta.

Toivotan kaikille koululaisille ja heidän 
huoltajilleen hyvää ja turvallista lukuvuot-
ta 2020–2021!

Tommi Tuominen 
perusopetuksen palvelualuejohtaja 
Turun kaupunki

Tervetuloa 
kouluun!

Oppivelvollisuus
 
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat 
oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä 
vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuk-
sen oppimäärä on suoritettu tai kun op-
pivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 
10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä 
tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sai-
rauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista 
saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa op-
pivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikai-
semmin ja kestää, kunnes oppivelvollisuus 
on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden al-
kamisesta on kulunut 11 vuotta. 

Kouluyhteisö
Perusopetusta annetaan yhdeksänvuo-
tisessa oppivelvollisuuskoulussa. Koulu 
tarjoaa oppilaille yleissivistäviä tietoja ja 
taitoja jatko-opintoja varten. Koulua joh-
taa rehtori tai johtaja. Luokasta huolehtii 
luokanopettaja tai luokanohjaaja, joskus 
myös erityisluokanopettaja. Lisäksi opetus-
ta antavat aineenopettajat, erityisopettaja ja 
7.–9. luokilla oppilaanohjaaja, joka antaa 
opiskeluun ja uravalintaan liittyvää yleistä 
ohjausta. Koulussa voi myös olla koulun-
käynninohjaajia. 

Kouluyhteisön työtä tukevat koulutervey-
denhoitaja, koululääkäri, kuraattori ja psy-
kologi. Tärkeitä kouluyhteisön työntekijöitä 
ovat myös koulusihteeri, kiinteistönhoitaja 
sekä siivous- ja ruokapalveluhenkilökun-
ta. Päävastuu koulunkäynnistä ja opis-
kelusta on oppilaalla itsellään ja kodilla. 

Koulun valinta
 
Jokaiselle oppivelvolliselle on varattu paikka omassa lähikoulussaan. 

Turun kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa olevan oppilaan (1.–9. luokka) lä-
hikoulu osoitetaan oppilasaluejaolla. Oppilaan sijoituksesta oppilasalueen sisällä päättää 
rehtori. Keskitetyn palvelun koulujen (erityiskoulujen) ja luokkien oppilasalueena on koko 
kaupunki.

http://www.turku.fi/perusopetus
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Turun pohjoinen yhteistyöalue
Puolalan ja Topeliuksen koulujen oppilasalue:
 - Puolalan ja Topeliuksen koulujen oppilasalue
 - Pansion ja Aunelan koulun oppilasalue 
Rieskalähteen koulun oppilasalue:
 - Hepokullan ja Teräsrautelan koulujen oppilasalue
 - Kähärin ja Raunistulan koulujen oppilasalue 
Turun Lyseon koulun oppilasalue:
 - Turun lyseon ja Kärsämäen koulun oppilasalue 
Yli-Maarian koulun oppilasalue:
 - Moision, Paattisten ja Yli-Maarian koulujen oppilasalue
 - Jäkärlän koulun oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:
 - Mikaelin koulu
 
 
 
Turun eteläinen yhteistyöalue
Luostarivuoren koulun oppilasalue: 
 - Luostarivuoren koulun oppilasalue
Puropellon koulun oppilasalue:
 - Ilpoisten ja Luolavuoren yleisopetuksen luokat 1-6 koulujen oppilasalue
 - Vähä-Heikkilän koulun oppilasalue
Syvälahden koulun oppilasalue:
 -Haarlan, Syvälahden ja Wäinö Aaltosen koulujen oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:  
 - Luolavuoren koulu, pienluokat
Muu koulu:
 - Turun Steiner-koulu

Turun itäinen yhteistyöalue
Vasaramäen koulun oppilasalue:
 - Lausteen ja Vasaramäen koulujen oppilasalue
Nummenpakan koulun oppilasalue:
 - Hannunniitun ja  Nummenpakan koulujen oppilasalue
 - Pääskyvuoren ja Varissuon koulujen oppilasalue
Keskitetyn palvelun koulut ja luokat:
 - Hannunniitun koulu, keskitetyt luokat
 - Katariinan koulu
 - Kiinamyllyn koulu
 - Nummenpakan koulu, keskitetyt pienluokat
Muut koulut:
 - Turun normaalikoulu
 - Turun kansainvälinen koulu
 - Satulavuoren koulu

Hakumenettely
Oppilas pääsee ilman hakua oman oppi-
lasalueensa hänelle osoitettuun kouluun. 
Perusopetuksen oppilas voi hakea yhteen 
muuhun kuin oman oppilasalueensa lähi-
kouluun seuraavasti: 

Vapaa haku (turkulaisille) 

 1. luokalle, (rajoitettu hakuaika  
 tammikuussa) 

 7. luokalle, (rajoitettu hakuaika  
 helmikuussa) 

Vieraan oppilasalueen kouluun haku 
muulloin kuin vapaan haun yhteydessä 
(turkulaisille) 

 1.–9. luokalle, perusteltu syy,         
 lomake ”hakemus toiseen   
 kouluun” 

Erikoisluokalle / erikoispainotteiselle 
luokalle haku (haku Wilma-ohjelman 
kautta tammikuussa vapaan haun yhtey-
dessä) 

 valintakokeet tai muut erityiset  
 valintakriteerit 

Vieraskuntalaisena haku 

 edellytyksenä vapaa oppilas-  
 paikka, täytetään ns.   
 vieraskuntalaisanomus

Vieraskuntalaisanomus ja hakemus eri-
koisluokalle/erikoispainotteiselle luokalle 
toimitetaan siihen kouluun, jonne koulun-
käyntioikeutta haetaan. Hakulomakkeita 
saa kouluista tai osoitteesta   
www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautu-
minen 

Turkulaiset oppilaat ilmoittautuvat 1. luokil-
le sähköisesti Wilman kautta. 6. -luokkalai-
set siirtyvät automaattisesti oman oppilas-
alueensa yläkouluun. Muun oppilasalueen 
yläkouluun haetaan Wilman kautta.

 

Päätöksen oppilaan ottamisesta vieraan 
oppilasalueen kouluun tekee vastaanotta-
van koulun rehtori muutoin paitsi erityistä 
tukea tarvitsevien osalta. Päätös voidaan 
tehdä alakoulussa (vuosiluokat 1–6) 6. luo-
kan loppuun ja yhtenäiskouluissa 9. luokan 
loppuun. Kun turkulainen oppilas hyväk-
sytään muuhun kuin oman oppilasalueen 
alakouluun 6. luokan loppuun, oppilaan 
koulu 7. luokalta alkaen on myös tämän 
uuden oppilasalueen koulu. Erikoisluokilla 
opiskelevat oppilaat siirtyvät liikuntalinjaa 
lukuun ottamatta 6. luokalta ilman haku-
menettelyä sen koulun 7. luokalle, jossa 
erikoisluokkatoiminta jatkuu. Liikuntalin-
jalla ei ole automaattista jatkumoa yläkou-
lun liikuntaluokille.

Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa 
on tilaa, oppilaat otetaan

1. oman koulun oppilasalueelta 
2. omalta yhteistyöalueelta (koulumatkan     
    pituuden mukainen järjestys) 
3. muulta yhteistyöalueelta (koulumatkan          
    pituuden mukainen järjestys) 
4. vieraasta kunnasta.

Erikoisluokalle tai erikoispainotteiselle 
luokalle oppilaat valitaan valintakokeiden 
ja muiden ennalta määrättyjen valintakri-
teerien mukaisesti. Nämä oppilaat otetaan 
heti omalta oppilasalueelta tulevien jälkeen 
ennen omalta yhteistyöalueelta tulevia op-
pilaita.

Yhteistyö- ja oppilasalueet

http://www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautuminen
http://www.turku.fi/perusopetus/ilmoittautuminen
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Koulukuljetus

Koulumatka on matka kodin pihalta koulun 
pihalle lyhintä jalankulkukelpoista yleisessä 
käytössä olevaa tietä pitkin. Jos koulumatka 
lähikouluun on pidempi kuin viisi kilomet-
riä, on oppilaalla oikeus maksuttomaan 
bussikorttiin. Näin on myös, jos oppilaan 
koulumatka on oppilaan ikään tai muihin 
olosuhteisiin nähden vaarallinen, liian vai-
kea tai rasittava. Tilauskuljetus järjestetään 
vain poikkeustapauksissa esimerkiksi psy-
kologin- tai lääkärinlausunnon perusteella. 
Lisätietoa koulukuljetuksista: puh. 040 775 
1731 ja  040 648 4490,    

www.turku.fi/koulukuljetus

Erikoisluokat

Erikoisluokat painottavat jotain oppiai-
netta. Näille erikoisluokille on määrätty 
hakumenettely ja valintakoe. Valintako-
keen avulla selvitetään oppilaan edellytyk-
set selviytyä opiskelusta erikoisluokalla. 

Ensimmäiseltä luokalta alkavat Luosta-
rivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokka 
(Martin yksikössä), Vähä-Heikkilän kou-
lun ranskan kieliluokka, Puolalan koulun 
englannin ja saksan kieliluokat ja suoma-
lais-venäläinen luokka sekä Turun normaa-
likoulun englannin kieliluokka.

 

 
 
Kolmannelta luokalta alkavat Puolalan 
koulun musiikkiluokat, Raunistulan kou-
lun matematiikkaluokat, Luostarivuoren 
koulun (Martin yksikössä) kuvataideluokat 
ja Vasaramäen koulun liikuntalinja. 

Seitsemänneltä luokalta alkavista paino-
tuksista saa tietoa koulujen esittelytilai-
suuksissa ja koulujen kotisivuilta. 

Erikoisluokalla opiskeleminen liikuntalin-
jaa lukuun ottamatta merkitsee sitoutu-
mista valittuun opiskelulinjaan peruskou-
lun loppuun asti. Valinnoilla suljetaan pois 
myöhempiä valinnan mahdollisuuksia. Sen 
takia on syytä perehtyä etukäteen huolelli-
sesti erikoisluokan opetukseen. Ennen ha-
kuaikoja järjestetään aina esittelytilaisuus 
ja usein myös avoimien ovien päivä. 

www.turku.fi/erikoisluokat 

 

Koulujen muista painotuksista ja va-
linnanmahdollisuuksista saa tietoa 
kouluista ja koulujen verkkosivuilta:  
www.turku.fi/koulut 

 

 
Turun kaupungin koulut noudattavat koulu-
kohtaista opetussuunnitelmaa, joka perus-
tuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman 
perusteisiin ja kaupungin opetussuunni-
telmaan.

Opetussuunnitelmasta selviää, mitkä ovat 
koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, 
mitä koulussa opiskellaan, miten opiskelua 
voidaan tukea ja miten tuntimäärät jaetaan 
eri luokka-asteilla. Koululla voi olla myös 
omia painotuksia eri oppiaineissa. Opetus-
suunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: 
www.turku.fi/perusopetus/ops

Valtakunnalliset opetussuunnitelman pe-
rusteet hyväksyttiin vuonna 2014 ja ope-
tussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 
luokilla 1-6 ja sen jälkeen edeten vuosi-
luokka kerrallaan. 

 
Opetuksen tavoitteena on kasvattaa ihmi-
syyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, saa-
vuttaa tarpeelliset tiedot ja taidot elämää ja 
jatko-opintoja varten, edistää yhdenvertai-
suutta ja elinikäistä oppimista sekä vahvis-
taa laaja-alaista osaamista. Koulun toimin-
nassa korostuvat hyvinvointi ja turvallinen 
arki, yhdessä tekeminen, oppimisen ilo ja 
monipuolinen työskentely. Opetuksessa 
korostetaan oppilaan ajattelun ja tiedon-
hankinnan taitojen kehittämistä. Oppilaita 
kannustetaan oma-aloitteisuuteen sekä 
huolehtimaan itsestä ja toisista. Huoltajat 
ovat aikaisempaa enemmän mukana kou-
lun kehittämisessä.

Opetussuunnitelma

http://www.turku.fi/koulukuljetus 
http://www.turku.fi/erikoisluokat 
http://www.turku.fi/koulut  
http://www.turku.fi/perusopetus/ops
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1-2 LK: Ydintavoitteena koululaiseksi kas-
vaminen: 

• 1. luokalla alkaa ensimmäinen vie-
ras kieli. Suomenkielisessä perus-
opetuksessa A1-kielenä opiskellaan 
pääsääntöisesti englantia. Kieliluokil-
la varhentaminen tapahtuu kielilinjan 
mukaisesti.

• Opiskellaan äidinkieltä ja kirjalli-
suutta, A1-kieltä, matematiikkaa, 
uskontoa tai elämänkatsomustie-
toa, ympäristöoppia, musiikkia, 
kuvataidetta, käsityötä ja liikun-
taa; yhteensä 20 tuntia viikossa.  
Vahvistetut oppiaineet jatkuvat koko 
perusopetuksen ajan. 

  

3-6 LK: Ydintavoitteena oppijana kehitty-
minen: 

• 3. luokalla oppilas valitsee valinnai-
seksi aineeksi 2 viikkotuntia jotakin 
taide- ja taitoainetta; yhteensä 22 
tuntia viikossa

• 4. luokalla opiskellaan lisäksi yksi tun-
ti viikossa yhteiskuntaoppia, valinnais-
ta ainetta on 1 tunti viikossa; yhteensä 
24 tuntia. Tällöin voi aloittaa lisäksi 
vapaaehtoisen A2-kielen.

• 5. luokalla opiskellaan uutena oppiai-
neena historiaa, valinnaista aineita 
on 1 tunti viikossa; yhteensä 25 tuntia 
viikossa.

• 6. luokalla uutena oppiaineena alkaa 

B1- kieli, opiskellaan sekä historiaa 
että yhteiskuntaoppia, valinnaista ai-
netta on 1 tunti viikossa; yhteensä 25 
tuntia viikossa.

7-9 lk: Ydintavoitteena yhteisön jäsenenä 
kasvaminen:

• 7. luokalla ympäristöopin tilalle tule-
vat biologia, maantieto, fysiikka, kemia 
ja terveystieto. Muita uusia oppiainei-
ta ovat kotitalous ja oppilaanohjaus. 
Opiskellaan historiaa, mutta ei yh-
teiskuntaoppia. Yhteisinä oppiainei-
na päättyvät kotitalous, kuvataide ja 
käsityö; vähintään 29 tuntia viikossa.

• 8. luokalla opiskellaan perusope-
tuksessa viimeistä vuotta historiaa 
ja musiikkia yhteisenä oppiaineena.  
Oppilaille tarjotaan valinnaisia aineita 
yhteensä 5 tuntia viikossa, joista yksi 
voi olla B2-kieli; vähintään 29 tuntia 
viikossa.

• 9. luokalla opiskellaan taas yhteiskun-
taoppia. Valinnaisten aineiden tarjonta 
on määrältään sama kuin 8. luokalla; 
vähintään 30 tuntia viikossa.

Lisäksi Turussa kaikille oppilaille tarjotaan 
valtakunnallisen minimituntimäärän lisäksi 
yhteensä kolme lisäviikkotuntia luokilla 1-6 
ja yksi lisäviikkotunti jollakin luokalla 7-9. 
Eri oppiaineiden yhteistyönä toteutetaan 
vähintään kaksi monialaista oppimiskoko-
naisuutta vuodessa.

Oppilaan arvostelusta  
oppimisen arviointiin 
Arvioinnin kohteita ovat oppiminen, työs-
kentely ja käyttäytyminen. Arvioinnin ylei-
senä periaatteena on, että oppimisen edis-
tymistä verrataan ennalta määriteltyihin 
ja oppilaiden tiedossa oleviin tavoitteisiin. 
Oppilaita ei verrata toisiinsa. Arviointita-
vat ovat monipuolisia ja itsearviointia ke-
hitetään määrätietoisesti. Opittuja asioita 
dokumentoidaan myös digitaalisesti. Op-
pimista arvioidaan sanallisesti luokilla 1-4 
ja numeerisesti luokilla 5-9. 

Kouluissa järjestetään yhteisiä arviointi- ja 
kehityskeskusteluja oppilaan, huoltajan ja 
opettajan kanssa. On tärkeää, että oppilas 
on keskusteluissa aina mukana. Tällöin 
tuodaan esiin oppilaan vahvuuksia oppija-
na. Se vahvistaa itsetuntoa ja motivaatiota 
oppimiseen. Yhdessä tehdään näkyväksi 
oppimisen edistyminen ja määritellään 
myös uusia tavoitteita.

Oppimisen arviointi on luonteeltaan roh-
kaisevaa, keskustelevaa, ohjaavaa ja se 
kannustaa ponnistelemaan.

Katsomusaineiden  opetus

Uskonto/elämänkatsomustieto on perus-
opetuksen pakollinen oppiaine. Uskon-
nonvapauslain nojalla oppilaalla on oikeus 
oman uskontonsa opetukseen. Katsomus-
aineen valinta on pysyvä, ellei uskontokunta 
muutu. Kaikissa Turun kouluissa opetetaan 
evankelis-luterilaista uskontoa. Opetuk-
seen osallistuvat kaikki evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat. Lisäksi 
opetetaan ortodoksista, roomalaiskatolista 
ja islamin uskontoa sekä elämänkatsomus-
tietoa, ei kuitenkaan aina omalla koululla. 
Opetus voi myös tapahtua etäopetuksena. 
Muihin kuin edellä mainittuihin uskonnol-
lisiin yhdyskuntiin kuuluville järjestetään 
oman uskonnon opetusta, mikäli kolmen 
samaan yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan 
huoltajat sitä pyytävät.

www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine

 
 

 Laaja-alainen osaaminen

1. Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

2. Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

3. Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidotIhmisenä ja 

kansalaisena 
kasvaminen

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja 
viestintä-
teknologinen 
osaaminen

6. Työelämätaidot 
ja yrittäjyys

7. Osallistuminen, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen

Viikkotunnit ja ydintavoitteet

http://www.turku.fi/perusopetus/katsomusaine 
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Kouluterveydenhuolto 

Jokaiselle koululle on nimetty oma koulu-
terveydenhoitaja ja koululääkäri. Heidän 
vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ilmoi-
tetaan koteihin erikseen. Koulun alkaessa 
täytetään oppilasta koskeva terveystieto-
lomake. Ensimmäisellä luokalla oppilas 
kutsutaan lääkärintarkastukseen, johon 
huoltaja tulee mukaan. Muut laajat terve-
ystarkastukset ovat 5. ja 8. luokilla. 

Muu oppilashuolto 

Oppilashuollon tavoitteena on edistää op-
pilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvoin-
tia. Oppilashuolto on koko kouluyhteisön 
tehtävä. 
Oppilashuollolla tarkoitetaan psykolo-
gi- ja kuraattoripalveluja sekä kouluter-
veydenhuollon palveluja. Oppilashuoltoa 
toteutetaan sivistystoimialan ja hyvin-
vointitoimialan monialaisena yhteistyönä. 

Yhteistyötä tehdään tiiviisti oppilaiden ja 
heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaes-
sa muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on 
oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja 
muiden koulunkäyntiin liittyvien ongelmien 
ehkäiseminen ja tunnistaminen mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa.  

Oppilashuolto järjestetään yhteisöllisenä 
oppilashuoltona ja yksilökohtaisena oppi-
lashuoltona. 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuol-
toryhmä (KOR) luo kouluyhteisössä edelly-
tyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle 
ja avoimelle vuorovaikutukselle. Ryhmä 
kokoontuu vähintään kerran kuukaudes-
sa ja koordinoi yhteisöllistä oppilashuol-
totyötä koulussa. Ryhmä seuraa, arvioi ja 
kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien 
hyvinvointia.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoite-
taan oppilaalle annettavia kouluterveyden-

Oppilaan parhaaksi
Perusopetus, oppimateriaalit ja kouluruo-
ka ovat oppilaalle maksuttomia. Jokaisel-
la oppilaalla on oikeus turvalliseen oppi-
misympäristöön. Turvallisuus merkitsee 
muun muassa sitä, että apua ja tukea on 
saatavilla.

Tärkeimmät avun ja tuen antajat ovat op-
pilaan huoltajat. Mitä ylemmistä luokista 
on kyse, sitä enemmän oppilaan tulee itse 
ottaa vastuuta koulunkäynnistä ja asioiden-
sa hoitamisesta.

Kouluateria

Oppilas saa koulupäivinä kello 10–12 läm-
pimän aterian, joka kattaa noin kolmasosan 
päivittäisestä ravinnontarpeesta. Tämän 
lisäksi koululaisen tulisi kotona saada aa-
miaisen, väli- ja iltapalan lisäksi vielä toinen 
lämmin ateria. Kouluruokailu on osa koulun 
tapa- ja kulttuurikasvatusta.

Koulujen ruokalista löytyy muun muassa 
osoitteesta www.turku.fi/kouluruoka

Oppilaalle tarjotaan erityisruokavalio lää-
ketieteellisistä tai uskonnollis-eettisistä 
syistä.

 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen 
järjestettävää ohjattua vapaa-ajan toimin-
taa, joka osaltaan tukee lapsen kasvua ja 
kehitystä. Aamu- ja iltapäivätoiminta on 
tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuo-
siluokkien oppilaille sekä muiden vuosi-
luokkien erityisen tuen oppilaille. Toimin-
taa järjestää ja koordinoi  sivistystoimiala. 
Iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 
tiloissa tai koulun läheisyydessä sijaitse-
vissa kaupungin, seurakuntien ja järjestö-
jen tiloissa. Toimipaikkoja on kattavasti eri 
puolilla Turkua. Aamutoimintaa ei järjestetä 
kaikissa toimipaikoissa. Toimintamaksuun 
sisältyy ohjatun monipuolisen toiminnan 
lisäksi päivittäinen välipala ja vakuutus.

Toimintaan haetaan maaliskuun loppuun 
mennessä ja paikka myönnetään vuodeksi 
kerrallaan. Iltapäivätoimintahakemus kan-
nattaa tehdä kouluun ilmoittautumisen yh-
teydessä Wilmassa.

Lisätietoja toimipaikoista, asiakasmaksusta 
ja palveluntuottajista www.turku.fi/ippe 

http://www.turku.fi/kouluruoka
http://www.turku.fi/ippe
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huollon palveluja, oppilashuollon psykologi- 
ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppi-
lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. 
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu 
oppilaan osallisuuteen, omiin toivomuk-
siin ja mielipiteisiin ikä, kehitystaso ja muut 
henkilökohtaiset edellytykset huomioiden. 

Oppilaan ja huoltajan luvalla voidaan koo-
ta monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) 
nimetyn asian käsittelyä varten. Ryhmän 
kutsuu koolle se työntekijä, jolla huoli he-
rää. Hän toimii puheenjohtajana ja hankkii 
oppilaan ja/tai huoltajan kirjallisen suos-
tumuksen asian käsittelyyn ryhmässä. Op-
pilaan/huoltajan suostumuksella ryhmään 
voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, 
psykologi, lääkäri, oppilaanohjaaja, opetta-
ja, erityisopettaja tai muu siinä tilanteessa 
keskeinen henkilö.

Psykologipalvelut 

Koulupsykologipalveluista vastaavat pää-
osin perhe- ja sosiaalipalvelujen psyko-
sosiaalisten palvelujen koulupsykologit. 
Psykologin työn tavoitteena on lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä 
koulunkäynnin tukeminen. Tämä tapahtuu 
osaltaan osallistumalla koulun arjen ja toi-
minnan kehittämiseen siten, että jokaisella 
oppilaalla olisi koulussa hyvä ja turvallista 
olla. 

Lisäksi työnkuvaan kuuluu koulun henkilö-
kunnan konsultointi erilaisissa oppilaiden 
koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja oppimiseen 
liittyvissä asioissa. Koulupsykologi voi myös 
osallistua luokkatyöskentelyyn sekä erilais-
ten ryhmien toteuttamiseen. 

Koulupsykologi voi tukea lapsia, nuoria ja 
perheitä mm. oppimiseen sekä tunne-elä-
mään liittyvissä asioissa sekä ohjata tar-
vittaessa muiden palveluiden piiriin. Kou-
lupsykologiin voi olla yhteydessä lapsi tai 
nuori itse, huoltaja, koulun henkilökuntaan 
kuuluva tai muu yhteistyötaho. 

Koulukuraattoripalvelut 

Sivistystoimialan opetuksen tukipalve-
lut vastaavat perusopetuksen kouluku-
raattoripalveluista. Koulukuraattorilta 
saa apua koulunkäyntiin, kasvatukseen, 
kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä 
kysymyksissä. Koulukuraattoriin voi olla 
yhteydessä oppilas itse, huoltaja, koulun 
henkilökuntaan kuuluva tai muu yhteis-
työtaho.Lisäksi koulukurattorin työhön 
kuuluu koulun henkilökunnan konsultointi 
erilaisissa oppilaiden koulunkäyntiin, hyvin-
vointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa.  
Koulukuraattori voi myös osallistua luok-
katyöskentelyyn sekä erilaisten ryhmien 
toteuttamiseen. 

Luottamuksellisuus

Kaikki kouluyhteisön työntekijät hoitavat 
oppilaan asioita luottamuksellisesti. Ongel-
matilanteissa ratkaisuja etsitään yhdessä 
oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 
 

Oppimiseen vaikuttaa:  
• oppilaiden ja huoltajien myönteinen asen-
   noituminen kouluun 
• koulun opetusjärjestelyt 
• ammattitaitoinen ja innostunut henkilö-
   kunta 
• viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö 
• kannustava ilmapiiri 
• oppilaan omien vahvuuksien huomioon- 
   ottaminen 
• opiskelutaidot 
• sitoutuminen ja innostus oppimiseen 
• harrastukset 
• mahdollisuus osallistua päätöksentekoon 
   ja vaikuttaa omiin asioihinsa
• yhdessä toimiminen

• hyvä vuorovaikutus

 
 
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö vahvistaa 
lapsen/nuoren itsetuntoa ja turvallisuutta 
ja auttaa onnistumaan koulutyössä. Luotta-
muksellinen suhde huoltajien ja opettajan 
välillä luo pohjaa onnistuneelle yhteistyölle.

Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan 
on tärkeää. Koulutyö on oppilaan omaa vas-
tuullista työtä ensiluokasta lähtien. Mitä 
nuorempi oppilas on, sitä enemmän hän 
tarvitsee aikuisen tukea.

Yhteistyö vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista 
molemmin puolin. Opettaja tiedottaa kou-
luasioista yhdessä sovitulla tavalla. Samoin 
koulu edellyttää, että huoltajat tiedottavat 
lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. 

Kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja 
ovat esimerkiksi vanhempainillat, tapaa-
miset, luokkatoimikunnat ja koulun juhlat.

Monissa kouluissa toimii oma vanhempain-
yhdistys. Turussa vanhempainyhdistysten 
alueellisena yhteistyöelimenä toimii TUR-
VARY ry.

Wilma-ohjelma
Kouluissa on käytössä  Wilma-ohjelma, 
joka on internetissä toimiva yhteydenpi-
toväline. Wilma löytyy osoitteesta https://
wilma.turku.fi. Ohjelman käyttämiseen tar-
vitaan käyttäjätunnus ja salasana. Huoltaja 
saa koulusta avainkoodin, jonka avulla hän 
voi tehdä tunnuksen Wilmaan. Osa huolta-
jista on saanut wilmatunnukset jo lapsen 
ollessa esiopetuksessa. Samaan käyttäjä-
tunnukseen huoltaja voi lisätä kaikki Turun 
kaupungin kouluissa opiskelevat lapsensa 
”käyttöoikeudet”-kohdasta. 

Wilma-ohjelmaa käytetään mm. poissa-
olojen selvittämiseen, joten tunnuksia ei 
pidä antaa lapsille. Jos salasana unohtuu, 
Wilman etusivulta löytyy ”unohditko sala-
sanasi” -linkki.

Wilmassa voi nähdä mm. koulun ajan-
kohtaiset tiedotteet, pikaviestit, kokeet, 
tuntimerkinnät, lapselle annettavan kou-
lunkäynnin tuen ja koulun vuosisuunnitel-
man. Wilman kautta voi lähettää viestejä 
opettajille ja ”lomakkeet”-kohdasta voi mm. 
tarkistaa omat ja huollettavien yhteystiedot.

Wilman ilmoitusasetuksista huoltaja voi 
määritellä, kuinka usein ja mistä mer-
kinnöistä hän haluaa Wilman lähettämiä 
sähköpostiviestejä. Sähköpostiviestejä voi 
saada esim. pikaviesteistä, tuntimerkin-
nöistä, koearvosanoista sekä tiedotteista. 

 

   

Kodin ja 
koulun 
yhteistyö

https://wilma.turku.fi
https://wilma.turku.fi
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Oppilaan kolmiportainen tuki 

Koulu tukee oppilasta monin tavoin hänen 
kasvussaan ja oppimisessaan. Tukimuo-
doista neuvotellaan ja sovitaan huoltajan 
kanssa. Tarkoitus on, että oppilas saa tukea 
heti, kun sen tarve havaitaan, jotta vaikeu-
det eivät kasvaisi. Tuen määrä ja laatu sovi-
tetaan oppilaan tarpeisiin. Perusopetuslain 
mukaan oppilaan tulee saada tukea heti 
tarpeen ilmetessä:

1. kaikille tarkoitettu yleinen tuki tilapäisiin                                    

    oppimisvaikeuksiin 

2. jatkuviin lieviin oppimisvaikeuksiin tar-

    koitettu tehostettu tuki 

3. laajoihin oppimisvaikeuksiin tarkoitettu 

    erityinen tuki 

Yleinen tuki 

Yleistä tukea on mm. oman opettajan an-
tama tuki luokassa. Tämä merkitsee esim. 
yksilöllisten tehtävien tai lisäajan antamista 
oppitunneilla. Tätä kutsutaan eriyttämisek-
si. Tukiopetus on lisäopetusta aineessa, 
jossa oppilaalla on tilapäisiä vaikeuksia. 
Sitä annetaan joko varsinaisten oppituntien 
aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetuk-
sesta tiedotetaan kotiin. 

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu 
oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai so-
peutumisvaikeuksia. Sitä annetaan yksi-
löllisesti muun opetuksen ohella saman-
aikaisopetuksena omassa luokassa tai pie-
nissä ryhmissä muutamia tunteja viikossa. 
Pyrkimyksenä on vaikuttaa myönteisesti 
opiskelutottumuksiin, työskentelytapoihin 
ja koulumotivaation. Erityisopettaja toimii 
yhteistyössä opettajien ja vanhempien 
kanssa. Yleisen tuen antamisesta voidaan 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa 
laatia oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee pysyvästi tukiopetusta 
tai osa-aikaista erityisopetusta tai useita 
tukitoimia samanaikaisesti, laaditaan hä-
nelle opettajan/opettajien pedagogisen 
arvion perusteella oppimissuunnitelma, 
johon kirjataan oppilaan saama ns. te-
hostettu tuki ja yksilölliset tavat saavuttaa 
opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. 
Oppimissuunnitelma noudattaa yleistä op-
pimäärää ja se voidaan laatia periaatteessa 
kaikille niille oppilaille, joiden opiskelussa 
on yksilöllisiä ratkaisuja (myös nopeasti 
eteneville oppilaille). Oppimissuunnitelma 
laaditaan yhteistyössä opettajan, huoltajan, 
oppilaan sekä mahdollisesti erityisopetta-
jan tai muun asiantuntijan kesken. 

Jotkut oppilaat tarvitsevat koulunkäyn- 
ninohjaajan apua ja ohjausta oppimiseen ja 
jokapäiväisiin toimintoihin.

Erityinen tuki

Jos oppilas monipuolisesta tehostetusta tu-
esta huolimatta tarvitsee vielä lisää tukea, 
tehdään yhteistyössä opettajan, huoltajan ja 
oppilaan kesken ns. pedagoginen selvitys. 
Pedagogisessa selvityksessä kuvataan op-
pilaan vaikeudet, hänen saamansa tehos-
tettu tuki sekä erityisen tuen tarve. Joissa-
kin tapauksissa selvitystä voidaan täydentää 
myös psykologin tai lääkärin lausunnolla 
tai sosiaalisella selvityksellä. Pedagogisen 
selvityksen perusteella tehdään erityisen 
tuen päätös.

Erityisen tuen päätöksen avulla oppilaan 
oppimääriä, opiskelumuotoja tai oppimis-
ympäristöä voidaan yksilöllistää. Päätöksen 
tekee erityispalvelupäällikkö, joka myös 
päättää opiskelupaikasta ja -ryhmästä. Se 
voi olla oman lähikoulun luokka, alueen 
pienluokka (erityisluokka) tai vaativaan 

erityiseen tukeen erikoistunut keskitetyn 
palvelun koulu tai luokka. Opetuspaikasta 
ja muista erityisen tuen päätökseen sisäl-
tyvistä seikoista kuullaan oppilasta ja huol-
tajaa. Erityisen tuen päätökseen kirjataan 
oppilaan tarvitsemat avustaja- ja tulkkaus-
palvelut. Uusi erityisen tuen päätös tehdään 
aina, kun tuen tarve muuttuu ja ainakin 2. 
luokan lopussa ja ennen 7. luokkaa. 

Erityistä tukea saavalle oppilaalle laadi-
taan yhteistyössä opettajan, huoltajan ja 
oppilaan kesken henkilökohtainen opetuk-
sen järjestämistä koskeva suunnitelma eli 
HOJKS, joka on suunnitelma opetuksen 
järjestämistavoista ja sisällöistä. 

www.turku.fi/oppilaantuki 

Vieraskielisten oppilaiden tuki

Vasta Suomeen saapuneelle peruskoului-
käiselle lapselle tarjotaan perusopetuk-
seen valmistavaa opetusta. Näin oppilas 
voi rauhassa sopeutua uusiin oloihin ja 
saada valmiuksia suomalaisessa koulussa 
opiskeluun. Valmistavasta ryhmästä oppi-
las siirtyy omaan lähikouluunsa yleensä 
vuoden opiskelun jälkeen. 

Vieraskieliselle oppilaalle opetetaan äi-
dinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa suo-
mea toisena kielenä (S2). Tavoitteena on 
sellainen kielitaito, että oppilas pystyy 
opiskelemaan peruskoulun oppiaineita ja 
toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Omakielinen opettaja tukee yhteistyössä 
luokan- ja aineenopettajien kanssa eri op-
piaineiden oppimista ja kasvatustavoittei-
den saavuttamista oppilaan omalla äidin-
kielellä. Tukena voi olla myös omakielinen  

 
 
 

Tukea oppimiseen

http://www.turku.fi/oppilaantuki
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koulunkäynninohjaaja. 

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen ope-
tuksen tavoitteena on tukea oppilaan oman 
kielen käyttötaitojen kehittymistä ja oman 
kulttuurin tuntemusta. 

www.turku.fi/perusopetus/monikulttuu-
rinen

Joustava perusopetus
Turun sivistystoimiala tarjoaa yläkoului-
käisille 7.-9. luokkien oppilaille mahdolli-
suuden toiminta- ja työpainotteiseen omaa 
elämänhallintaa ja jatkokoulutusmahdol-
lisuuksia vahvistavaan oppimismuotoon. 
Oppiminen tapahtuu koulutiloissa, työpai-
koilla, muissa toimintapaikoissa sekä opin-
to- ja tutustumiskäynneillä. Tarkoituksena 
on, että toimintatavat ja opetusmenetelmät 
vastaavat nuorten yksilöllisiin tarpeisiin ja 
lisäävät motivaatiota sekä koulussa viih-

tymistä.

Tavoitteena on myös elämänhallinnan 
kasvu, perusopetuksen päättötodistuksen 
suorittaminen ja jatkokoulutuspaikan saa-
minen toisella asteella. 

www.turku.fi/jopo

http://www.turku.fi/perusopetus/monikulttuurinen
http://www.turku.fi/perusopetus/monikulttuurinen
http://www.turku.fi/jopo
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AUNELAN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/aunela/ 
Osoite: Opintie 1, 20210 Turku 
Koulunjohtaja: Markku Laakso 
Gsm: 050 432 3593 
Oppilaita lv. 2019-2020: 178
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ranska, espanja
B1:ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä sivistystoimiala 

HAARLAN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/haarla/
Osoite: Meteorikatu 1, 20900 Turku 
Rehtori: Minna Kirkkola 
Puhelin: (02) 2629 066 
Gsm: 050 432 3666 
Oppilaita lv. 2019-2020: 339
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, 
järjestäjänä sivistystoimiala

HANNUNNIITUN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/hannunniittu/ 
Hannunniitun yksikkö 
Osoite: Virmuntie 3, 20540 Turku 
Kohmon yksikkö 
Osoite: Ritavuorenkuja 6, 20540 Turku 
Rehtori: Timo Lehtinen p. (02) 2629 108 
tai 0400 944 245

Apulaisrehtorit: Sami Kluuskeri p. 040 
179 2588 
Eva Aitasalo, p. 040 355 9081
Oppilaita lv. 2019-2020: 615
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti, espanja 
A2: espanja, ruotsi, saksa, englanti
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta:  Hannunniitun ja Jaanin 
seurakuntataloilla,  järjestäjänä seurakun-
tayhtymä. Kohmon iltapäivätoiminta on 
koulussa, järjestäjänä sivistystoimiala
Erityispiirteet: perusopetus oppilaille, joil-
la kielellisiä erityisvaikeuksia, kuuroille ja 
huonokuuloisille oppilaille 
Kuntoutus: Puheterapia 
Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta 
koulun tiloissa. 

HEPOKULLAN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/hepokulta/
Osoite: Varkkavuorenkatu 42, 20320 Turku 
Rehtori: Ari Normasto 
Puhelin: (02) 2629 120 
Gsm: 044 907 2335 
Oppilaita lv. 2019-2020: 372
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä sivistystoimiala.

 

 

ILPOISTEN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/ilpoinen/ 
Osoite: Lauklähteenkatu 13, 20740 Turku 
Rehtori: Johanna Järvinen 
Gsm: 050 432 3579 
 
Sähköpostiosoite: johanna.e.jarvinen@
turku.fi  
Oppilaita lv. 2019-2020: 310
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi 
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, 
järjestäjänä sivistystoimiala.

JÄKÄRLÄN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/jakarla/ 
Osoite: Arkeologinkatu 9, 20460 Turku 
Koulunjohtaja: Vesa Arponen 
Puhelin: (02) 2629 000 
Gsm: 044 907 2028 
Oppilaita lv. 2019-2020: 163
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ruotsi
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä sivistystoimiala. 

KÄHÄRIN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/kahari/
Osoite: Pietari Valdink. 14, 20100 Turku
Koulunjohtaja: Kirsti Savikko

Puhelin: (02) 2629 150
Gsm: 044 907 2013
Oppilaita lv. 2019-2020: 159
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjes-
täjänä Lounais-Suomen Martat ry.

 

 

Vuosiluokkien  
1–6 koulut
Rehtorien ja koulunjohtajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@turku.fi

https://blog.edu.turku.fi/aunela/ 
https://blog.edu.turku.fi/haarla/
https://blog.edu.turku.fi/hannunniittu/ 
https://blog.edu.turku.fi/hepokulta/
https://blog.edu.turku.fi/ilpoinen/ 
https://blog.edu.turku.fi/jakarla/ 
https://blog.edu.turku.fi/kahari/
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LAUSTEEN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/lauste
Osoite: Raadinkatu 7, 20750 Turku
Rehtori: Sanna Hirvola
Gsm: 050 432 3620
Oppilaita lv. 2019-2020: 220
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ranska, saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä sivistystoimiala.
Koulu toimii 1.8.2019 alkaen väistötiloissa. 

 
PAATTISTEN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/paattinen/
Osoite: Toffinkuja 2, 21330 Paattinen 
 
Koulunjohtaja: Sini Koskinen
Gsm: 040 672 0240
Oppilaita lv. 2019-2020: 182
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Paattisten koulussa, jär-
jestäjänä TPS juniorijalkapallo ry. 

 
PANSION KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/pansio/
Osoite: Pernontie 29, 20240 Turku 
Rehtori: Antti Hyssälä
Gsm: 050 4323 599
Oppilaita lv. 2019-2020: 263
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska

B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Pansion Nuorisotalossa, 
os. Pernontie 16, järjestäjänä sivistystoi-
miala.

PÄÄSKYVUOREN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/paaskyvuori/ 
Osoite: Talvitie 10, 20610 Turku 
Rehtori: Erkki Rötkönen
Gsm: 050 432 3633
Oppilaita lv. 2019-2020: 272
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä Lounais-Suomen Martat ry 

RAUNISTULAN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/raunistula/
Osoite: Oikotie 1-3, 20300 Turku
Rehtori: Annamari Tulla
Gsm: 040 129 2435
Koulusihteeri: 044 907 4468
Oppilaita lv. 2019 -2020: 312
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa 
B1: ruotsi
Erityispiirteet, painotukset:
Matematiikkaluokka, 3.-6. luokat
Iltapäivätoiminta: Raunistulan koulu, Oi-
kotie 1-3, järjestäjänä Auralan nuoret ry

 
TERÄSRAUTELAN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/terasrautelan-
koulu/ 
Teräsrautelan yksikkö 
Osoite: Korkkisvuorenkatu 14, 20320 Turku 
Suikkilan yksikkö 
Osoite: Talinkorventie 16, 20320 Turku 
Rehtori: Johanna Erkkilä 
Gsm: 050 432 3668
Sähköpostiosoite: johanna.r.erkkila@tur-
ku.fi 
Puhelin: TER (02) 2629 453 
SUI (02) 2629 446 
Oppilaita lv. 2019-2020: 283
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ruotsi, saksa 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: TER, koulun tiloissa, jär-
jestäjänä  sivistystoimiala
SUI, Suikkilan seurakuntatiloissa, järjestä-
jänä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. 

VARISSUON KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/varissuonkoulu/ 
Osoite: Kuopuksenpolku 1, 20610 Turku 
Koulunjohtaja: Nana Lampi
Gsm 050 432 3677
Koulusihteeri: 0400 944562
Oppilaita lv. 2019-2020: 170 
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa (ranska ja venäjä 
vain Normaalikoulun kanssa yhdessä)
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Varissuon nuorisotalos-
sa, järjestäjänä sivistystoimiala

 

VÄHÄ-HEIKKILÄN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/vahaheikkila/
Vähä-Heikkilän yksikkö 
Osoite: Myllymäentie 42, 20810 Turku 
Uittamon yksikkö 
Osoite: Jalustinkatu 8, 20880 Turku 
Rehtori: Taru Pätäri (VÄH) 
Gsm: 050 432 3684
Puhelin: Vähä-Heikkilä (02) 2629 277 
Uittamo (02) 262 9272 
Oppilaita lv. 2019-2020: 495
Luokka-asteet: VÄH 1-6, UIT 1-4 
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, ranskan kieliluokalla ranska
A2: englanti, espanja
B1: ruotsi
Erityispiirteet: ranskan kieliluokka (VÄH)
Iltapäivätoiminta: Vähä-Heikkilän koulun ti-
loissa, järjestäjänä TPS Juniorjalkapallo ry.
Uittamon seurakuntakodissa, järjestäjänä 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. 

WÄINÖ AALTOSEN KOULU
 
https://blog.edu.turku.fi/wa/   
Osoite: Wäinö Aaltosen koulutie 3, 
Honkaistentie 72, 20900 Turku
Rehtori: Tiina Paappa
Gsm: 040 482 7240
Oppilaita lv. 2019-2020: 424
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Painotukset: kielipainotteinen opetus (EN)
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjes-
täjänä sivistystoimiala. Hirvensalon seu-
rakuntakeskuksessa, järjestäjänä Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä. 

https://blog.edu.turku.fi/lauste
https://blog.edu.turku.fi/paattinen/
https://blog.edu.turku.fi/pansio/
https://blog.edu.turku.fi/paaskyvuori/ 
https://blog.edu.turku.fi/raunistula/
https://blog.edu.turku.fi/terasrautelankoulu/
https://blog.edu.turku.fi/terasrautelankoulu/
http://info.edu.turku.fi/terasrautela/ 
https://blog.edu.turku.fi/varissuonkoulu/
https://blog.edu.turku.fi/vahaheikkila/ 
https://blog.edu.turku.fi/wa/  
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Vuosiluokkien  
1-9 koulut

 
LUOSTARIVUOREN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/
Rehtori: Henri Littunen
Osoite: Luostarinkatu 13, 20700 Turku
Gsm: 040 1861 144
Kanslia: 040 841 5003
Apulaisrehtori: Juha Mäenpää 
Osoite: Hopeasepänkuja 2, 20810 Turku 
Puhelin: 044 907 4631 
Kanslia: 044 907 4468
Luostarivuoren yksikkö (luokat 7-9) 
Luostarinkatu 13, 20700 Turku 
Martin yksikkö (luokat 1-6) 
Hopeasepänkuja 2, 20810 Turku 
Kerttulin yksikkö (luokat 1-2) 
Kellosoittajankatu 6, 20500 Turku 
Kerttulin yksikkövastaava Tea Palmu
Puhelin: 050 432 3610 
Oppilaita lv. 2019-2020: 748
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti, ruotsi (+ruotsin kielikylpyluo-
kille) 
A2: ruotsi (luokille 4-9), saksa, 
englanti (+ruotsin kielikylpyluokille)
B1:ruotsi
B2: saksa, ranska, espanja
Painotukset: kuvataidepainotteiset luokat
3-9, ruotsin kielikylpyluokat 1-9, liikunta-
painotteiset luokat 7-9 
Jaksojärjestelmä: ei 
Iltapäivätoiminta: Martin yksikkö, Urheilu-
puistossa, järjestäjänä Lounais-Suomen
Martat ry. Kerttulin yksikkö, Seikkailupuis-
to, järjestäjänä sivistystoimiala

 
MIKAELIN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/mikael/
Osoite: Koulukatu 8 20100 Turku 
Rehtori: Jyrki Latva 
Gsm: 050 590 7466 
Apulaisrehtori: Jari Malin 
Gsm: 050 331 3140 
Koulusihteeri: 040 166 2185
Oppilaita lv. 2019-2020: 199
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: saksa
B1: ruotsi 
Erityispiirteet: opetusta erityisen tuen pii-
rissä oleville oppilaille, joilla on vaikeuksia 
sopeutua suuressa ryhmässä toimimiseen 
ja joilla on vaikeuksia oman toiminnan oh-
jauksessa
Koulukadun yksikkö 
vuosiluokat 1-6, os. Koulukatu 8 20100 Tur-
ku, p. 050 590 7466 / Jyrki Latva 
Lyseon yksikkö 
vuosiluokat 7-9, os. Varusmestarintie 19 
20360 Turku, p. 044 907 5418 / Pertti Hie-
tanen
Urheilupuiston yksikkö 
opetusryhmät 1-6 ja 7-9, 
os. Itäinen Pitkäkatu 45, 20810 Turku, 
p. 044 907 5427 / Juha Sundqvist
Jopo-yksikkö 
vuosiluokat 7-9, os. Itäinen Pitkäkatu 45, 
20810 Turku p. 050 432 3654 Erik Eemilä

Rehtorien ja koulunjohtajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@turku.fi

 
KATARIINAN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/katariina/
Osoite: Kirkkotie 31, 20540 Turku
Rehtori: Jorma Kauppila
Gsm: 050 432 3607
Apulaisrehtori: Mikko Nikkola
Gsm: 044 907 4461
Koulusihteeri: 044 907 2344
Oppilaita lv. 2019-2020: 326
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: saksa, espanja, ruotsi
B1: ruotsi
Urheilupuiston yksikkö
Osoite: Itäinen Pitkäkatu 45, 20810 Turku
Erityispiirteet: perusopetus oppilaille, joilla 
on erityisen tuen tarve liikunnassa, motorii-
kassa, kielen kehityksessä tai oppimisessa 
tai tehostetun tuen tarve lyhyen kouluhis-
torian vuoksi.
Kuntoutus: Pedagoginen kokonaiskuntou-
tuminen, puhe-, toiminta- ja fysioterapiaa
Aamu- ja iltapäivätoimintaa Kirkkotiellä, 
järjestäjänä sivistystoimiala

KIINAMYLLYN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/kiinamylly
Osoite: Lemminkäisenkatu 18 C, DataCity, 
3.krs, 20520 Turku
Koulunjohtaja: Niina Ekqvist
Gsm: 044 907 4681
Erityispiirteet: sairaalaopetusta erikoissai-
raanhoidossa oleville perusopetusikäisille 
ja AVO-opetusta psykisiatrisessa avohoi-
dossa oleville perusopetusikäisille oppi-
laille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt
tai vaarassa keskeytyä.

 
 
LUOLAVUOREN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/luolavuori/
Osoite: Luolavuorentie 36, 20810 Turku
Rehtori: Anne Perjopuro   
Gsm: 040 675 6478
Apulaisrehtori: Mikko Hirvonen 
Gsm: 044 907 4632
Oppilaita lv. 2019-2020: 513
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä sivistystoimiala 
Erityispiirteet: Laajasti yksilöllistetty perus-
opetus, autismin kirjoon kuuluvat, As-ope-
tus, toiminta-alueittain opetus.
Luolavuoren koulun yksiköt: 
Luolavuoren yksikkö, yleisopetusluokat 
1-6 sekä pienluokat 1-9
osoite: Luolavuorentie 36, 20810 TURKU
Inkilän yksikkö
osoite: Inkilänkatu 4, 20300 TURKU
puh. 040 627 9646
Erityispiirteet: toiminta-alueittain opetus
Piiparinpolun yksikkö, pienluokat 1-6
osoite: Piiparinpolku 3, 20360 TURKU 

puh. 050 432 3683

https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/
https://blog.edu.turku.fi/mikael/
https://blog.edu.turku.fi/katariina/
https://blog.edu.turku.fi/kiinamylly
https://blog.edu.turku.fi/luolavuori/
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SYVÄLAHDEN KOULU 

https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/
Osoite: Vanha Kakskerrantie, 20900 Turku
Rehtori: Jarmo Salo 
Gsm: 050 432 3688
Apulaisrehtori: Marko Koski
Gsm: 040 1937352
Oppilaita lv. 2019-2020: 664
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: espanja tai ranska
Jaksojärjestelmä: ei
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Syvälahden 
koulu, järjestäjänä Turun Urheiluliitto 
Erityispiirteet: 
Yhdessä tekemisen kulttuuri. 

TOPELIUKSEN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/topelius/
Osoite: Pakkarinkatu 10, 20100 Turku
Rehtori: Timo Himanen
Puhelin: (02) 2629 371, 044 907 2358 
Apulaisrehtori: Maija Hämäläinen
Gsm: 040 573 6738 
Kanslia: (02) 2629 307 
Vuosiluokat 1-6 
Oppilaita lv. 2019-2020: 195
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta:  Pakkarinkatu 10, järjes-
täjänä Lounais-Suomen  Martat ry.
Vuosiluokat 7-9 
Oppilaita lv. 2019-2020: 324
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti, ranska 

A2: englanti (ranskan kieliluokat), espanja, 
ranska
B1: ruotsi
B2: espanja, ranska, latina
Jaksojärjestelmä: pääosin hajautettu, re-
aaliaineet osittain jaksoissa
Erityispiirteet: ranskan kieliluokat 7-9, ro-
maninen kielivalikoima 

TURUN LYSEON KOULU
https://blog.edu.turku.fi/lyseo/
Osoite: Varusmestarintie 19, 20360 Turku
Rehtori: Tiina Taskinen
Puhelin: 040 537 6269
Apulaisrehtori: Leif Grönroos 
Puhelin: 040 620 4327
Kanslia: (02) 2629 716
Oppilaita lv. 2019-2020: 447
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ruotsi, ranska
B1: ruotsi
B2: saksa, espanja
espanja, ranska, ruotsi, saksa (ei enää aloi-
teta uusia saksanryhmiä)
Jaksojärjestelmä: ei 
Painotukset: liikunta, englanninkielinen 
aineenopetus
Pallivahan yksikkö, luokat 1.-6.
Osoite: Paltankatu 4, 20360 Turku
Kärsämäen yksikkö ,luokat 1.-2.
Kärsämäentie 46, 20360 Turku
Oppilaita lv. 2019-2020: 265
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ranska, ruotsi 
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Kärsämäen yksikkö 1. 
vuosiluokan oppilaille, 
Pallivahan yksikkö 2. vuosiluokan oppilaille
järjestäjänä Lounais-Suomen Martat Ry.

 

NUMMENPAKAN KOULU 
https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/
Rehtori: Jukka Laine
Gsm: 050 432 3647
Nummen yksikkö, luokat 1-6 
Osoite: Kirkkotie 31, 20540 Turku 
Apulaisrehtori: Katja Nousiainen
Gsm: 040 192 5441
Koulusihteeri: 044 907 2344 
Oppilaita lv. 2019-2020: 248
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
Aamu- ja iltapäivätoiminta:  Nummenpakan 
koulu, järjestäjänä sivistystoimiala
Halisten yksikkö, luokat 1-2 
Osoite: Paavinkatu 13, 20540 Turku 
Apulaisrehtori: Katja Nousiainen 
Koulusihteeri: 044 907 2344
Oppilaita lv. 2019-2020: 58
Erityispiirteet: pienluokka vuosiluokilla 1-2 
Iltapäivätoiminta: Jumppala, järjestäjänä
Turun Urheiluliitto ry ja Halisten seura-
kuntakoti, järjestäjänä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä.
Aurajoen yksikkö, luokat 7-9
Osoite: Papinkatu 4, 20540 Turku
Rehtori: Jukka Laine
Gsm: 050 432 3647
Kanslia: (02) 2629 244
Erityispiirteet: pienluokat vuosiluokilla 7-9 
kielihäiriöisille, kuuroille ja huonokuuloi-
sille
Oppilaita lv. 2019-2020: 430
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa, ranska, englanti
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska, espanja
Jaksojärjestelmä: ei

 
PUOLALAN KOULU
https://blog.edu.turku.fi/puolala/
Rehtori: Tuomas Nousiainen
Apulaisrehtori: Kaisu Metsä-Tokila
Kauppiaskadun koulutalo, luokat 1-6
Koulurakennuksen   peruskorjauksesta 
johtuen vuosiluokkien 1-6 oppilaat työs-
kentelevät väistötiloissa, vuosiluokat 1-2 
Topeliuksen koulun yhteydessä (Pakka-
rinkatu 10) ja vuosiluokat 3-6 Sepänkadun 
koulurakennuksessa (Sepänkatu 2).
Osoite: Kauppiaskatu 14, 20100 Turku
Gsm: Kaisu Metsä-Tokila 050 432 3640
Koulusihteeri: 044 907 2343
Oppilaita lv. 2019-2020: 583
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, saksan kieliluokalla saksa, 
suomalais-venäläisellä luokalla venäjä
A2: englanti, saksa, ranska
B1: ruotsi
Erityispiirteet, painotukset: englannin ja 
saksan kieliluokat, suomalais-venäläiset 
luokat, musiikkiluokat
Iltapäivätoiminta: Puolalan koulun 
1.-2.-luokkien väistötilana toimii Tope-
liuksen koulu. Lounais-Suomen Martat 
ry järjestää iltapäivätoimintaa osoitteessa 
Hansakatu 2. Saksan kieliluokkien iltapäi-
vätoiminnan järjestäjänä Turun saksan kie-
liluokkien kannatusyhdistys ry, osoitteessa 
Hansakatu 2.
Puutarhakadun koulutalo, luokat 7-9
Osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku
Rehtori: Tuomas Nousiainen
Gsm 050 432 3642
Koulusihteeri: 044 907 2343
Oppilaita lv. 2019-2020: 382
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti, saksa, venäjä
A2: englanti, saksa, ranska
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska
Jaksojärjestelmä: ei
Erityispiirteet, painotukset: englannin ja 
saksan kieliluokat, suomalais-venäläiset 
luokat, musiikkiluokat

https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/ 
https://blog.edu.turku.fi/topelius/
https://blog.edu.turku.fi/lyseo/
https://blog.edu.turku.fi/nummenpakka/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/
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PUROPELLON KOULU
http://blog.edu.turku.fi/puris/
Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku
Rehtori: Mervi Viipuri
Puhelin: (02) 2629 280
Gsm: 044 907 2348
Kanslia: (02) 2629 285
Oppilaita lv. 2019-2020: 513
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska
Jaksojärjestelmä: on
Erikoisluokat: englantirikasteinen opetus
vuosiluokilla 8 ja 9, liikunta
Painotukset: ilmaisu ja viestintä

 
RIESKALÄHTEEN KOULU
http://blog.edu.turku.fi/rieskalahteenkou-
lu/
Osoite: Jöllintie 3, 20300 Turku
Rehtori: Arto Jokinen
Puhelin: (02) 2629 697
Gsm: 040 480 2759
Kanslia: 040 356 1308
Oppilaita lv. 2019-2020: 519
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: espanja, saksa
Jaksojärjestelmä: ei 

 
 

 

Vuosiluokkien  
7-9 koulut
Rehtorien ja koulunjohtajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@turku.fi

VASARAMÄEN KOULU 
http://blog.edu.turku.fi/vasaramaki
Rehtori: Sari Grönroos
Gsm: 050 432 3636 
Apulaisrehtori: Aino Holmén
Gsm: 040 1947 053
Lehmustien yksikkö, Lehmus (1-6)
Osoite: Lehmustie 7b, 20720 TURKU 
Oppilaita lv. 2019-2020: 303
Syreenikujan yksikkö, Syreeni (7-9, Valmo)
Osoite: Syreenikuja 1, 20720 TURKU 
Oppilaita lv. 2019-2020: 302
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: ranska, saksa 
B1: ruotsi 
B2: espanja, ranska, saksa 
Jaksojärjestelmä: ei 
Erityispiirteet: liikuntalinja
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjestä-
jänä Lounais-Suomen Martat ry.

YLI-MAARIAN KOULU
 
https://blog.edu.turku.fi/ylimaaria
Osoite: Kukkamaariankatu 44, 20400 Turku
Moision yksikkö (1-6)
Osoite: Moision koulutie 2, 20400 Turku
Rehtori: Marianne Ulfstedt
Gsm: 040 164 8972
Apulaisrehtori: Mia Autio
Puhelin: 02 262 9023
Kanslia: 040 8391 852/ koulusihteeri 
Oppilaita lv. 2019-2020: 640
Koulun kieliohjelma:
A1: englanti
A2: espanja ja ruotsi 
B1: ruotsi
B2: saksa, ranska
Jaksojärjestelmä: ei
Iltapäivätoiminta: Koulun tiloissa, järjes-
täjänä sivistystoimiala sekä Yli-Maarian 
seurakuntatalolla, järjestäjänä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä.

https://blog.edu.turku.fi/puris/
https://blog.edu.turku.fi/rieskalahteenkoulu/
https://blog.edu.turku.fi/rieskalahteenkoulu/
https://blog.edu.turku.fi/vasaramaki
https://blog.edu.turku.fi/ylimaaria
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ALUEELLISET PIENLUOKAT 

Aunelan koulu 

Hepokullan koulu

Ilpoisten koulu 

Moision koulu 

Nummenpakan koulu 

Turun Lyseon koulu

Puropellon koulu 

Pääskyvuoren koulu 

Rieskalähteen koulu 

Topeliuksen koulu

Varissuon koulu 

Vähä-Heikkilän koulu 

PERUSOPETUKSEEN VALMISTA-
VA OPETUS (juuri Suomeen muut-
taneille) 

Ilpoisten koulu 

Lausteen koulu 

Luostarivuoren koulu 

Pansion koulu 

Puropellon koulu 

Topeliuksen koulu 

Turun Lyseon koulu

Varissuon koulu 

Vasaramäen koulu 

JOUSTAVA PERUSOPETUS 

Mikaelin koulu

Muut koulut  Oppimisen luokkamuotoinen tuki  
lv. 2019-2020: 

TURUN NORMAALIKOULU 
www.tnk.utu.fi 
Osoite: Annikanpolku 9, 20610 Turku
Perusopetuksen rehtori: Satu Kekki
Sähköpostiosoite: satu.kekki@utu.fi 
Puhelin: 050 357 8848 
Oppilaita lv. 2019-2020: 598 (luokat 1-9) 
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä 
B1: ruotsi 
B2: ranska, saksa, venäjä 
Jaksotus: on 
Erityispiirteet: yliopiston harjoittelukoulu 
Painotukset: kaksikielinen luokka (englanti)
(1-9), science - luonnontiede, taide, media 
Kerhotoiminta: monipuolinen kerhotarjonta 
koulupäivän jälkeen 
Iltapäivätoiminta: Varissuon nuorisotalo, 
järjestäjänä sivistystoimiala 

TURKU INTERNATIONAL 
SCHOOL 
https://sites.utu.fi/tis/
Osoite: Kraatarinkatu 4, 20610 Turku (luo-
kat 1-6) 
Annikanpolku 9, 20610 Turku (luokat 7-9) 
Rehtori: Mirjam Virtanen
Sähköpostiosoite: mirjam.virtanen@utu.fi 
Gsm: 046 922 4778
Oppilaita lv. 2019-2020: 219
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti 
A2: saksa, ranska, venäjä, ruotsi, espanja 
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa, venäjä
Jaksotus: on
Iltapäivätoiminta: After-School Care
iltapäivisin koulun tiloissa 

 

TURUN STEINER-KOULU  

www.turunsteinerkoulu.fi
Osoite: Mestarinkatu 2, 20810 Turku
Rehtori Marja Kaislavirta, luokat 0-6, 
p.0400 285 923
Rehtori Marjo Lahti, luokat 7-9, 
p. 050 577 0204
etunimi.sukunimi@turunsteinerkoulu.fi 
Kanslia: (02) 2734 777
Sähköpostiosoite: kanslia@turunsteiner-
koulu.fi 
Oppilaita lv. 2019-2020: 212
Koulun kieliohjelma: 
A1: englanti
A2: saksa
B1: ruotsi
Iltapäivätoiminta: Kannatusyhdistyksen
pitämänä koulun tiloissa

SVENSKSPRÅKIGA SKOLOR

Grundläggande undervisning ges i Åbo i 5 
svenskspråkiga skolor: 

• Braheskolan

• Cygnaeus skola

• Sirkkala skola (åk 1-6) 

• Sirkkalabackens skola (åk 1-9)  

• S:t Olofsskolan (åk 7-9) 

Läs mer >>

http://www.tnk.utu.fi 
https://sites.utu.fi/tis/
https://www.turunsteinerkoulu.fi
http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/skolor-och-service 
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Seuraa meitä:

www.turku.fi/opetus

@turkusivistys

@turkusivistys


