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A2-kielen valinta
Turun perusopetuksen kieliohjelman mukaan 
oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko 
hän jo alakoulussa kahta vai kolmea vierasta 
kieltä. 
Oppilas voi valita toiseksi vieraaksi kielekseen 
neljännellä luokalla alkavan A2-kielen. Tätä 
kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Tunnit ovat 
joko valinnaisainetunteja tai ne opiskellaan 
normaalin työmäärän lisäksi, mikäli valinnai-
saineiden tuntimäärä ei riitä. Valittavat kielet 
ovat englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa 
tai venäjä. Kieliä opiskellaan eri kouluissa 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varhaiskas-
vatus- ja perusopetusjaoston hyväksymän 
kieliohjelman mukaisesti. Periaatteena on, 
että alakoulussa aloitettu kieli jatkuu oman 

oppilasalueen yläkoulussa. Ryhmä perus-
tetaan, jos siihen ilmoittautuu vähintään 14 
oppilasta.
Kielivalintaan sitoudutaan koko peruskoulun 
ajaksi. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida, 
että vieraan kielen opiskelu edellyttää sinnik-
kyyttä ja pitkäjänteisyyttä. A2-kielenä englan-
tia, espanjaa, ranskaa, venäjää tai saksaa 
lukeville alkaa 6. luokalla lisäksi ruotsin kieli. 
A2-ruotsi sen sijaan korvaa 6. luokalta aloitet-
tavan ruotsin kielen. 8. luokalla on vielä kaikil-
la mahdollista aloittaa uusi valinnainen kieli. 
A2-kielen opiskelu voi vaikuttaa yläkoulun va-
linnaisainevalintoihin siten, että vuosiluokilla 8 
ja 9 A2-kieli luetaan yhdeksi valinnaisaineeksi.

Matkalla maailmalle
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Kielet Turun kouluissa
Pohjoinen alue 4-6 lk:t 
ENGLANTI: Puolala
ESPANJA: Aunela, Hepokulta, Jäkärlä, 
Kärsämäki, Pansio, Topelius, Turun Lyseo, 
Yli-Maaria
RANSKA: Aunela, Kärsämäki, Puolala, 
Pansio, Topelius, Turun Lyseo
RUOTSI: Jäkärlä, Kähäri, Kärsämäki, 
Paattinen, Raunistula, Teräsrautela, Turun 
Lyseo, Yli-Maaria
SAKSA: Hepokulta, Kähäri, Mikael, Puolala, 
Raunistula, Teräsrautela
Eteläinen alue 4-6 lk:t
ENGLANTI: Luostarivuori, Vähä-Heikkilä
ESPANJA: Vähä-Heikkilä
RUOTSI: Haarla, Ilpoinen, Luolavuori, 
Luostarivuori, Syvälahti, 
Wäinö Aaltonen
SAKSA: Haarla, Ilpoinen, Luostarivuori, 
Syvälahti, Wäinö Aaltonen
Itäinen alue 4-6 lk:t  
ENGLANTI: Hannunniittu
ESPANJA: Hannunniittu, Katariina, 
Nummenpakka, Pääskyvuori, Varissuo
RANSKA: Lauste, Vasaramäki
RUOTSI: Hannunniittu, Katariina, 
Nummenpakka, Pääskyvuori, Varissuo
SAKSA: Lauste, Hannunniittu, Katariina, 
Nummenpakka, Pääskyvuori, Varissuo, 
Vasaramäki
VENÄJÄ: Varissuo (yhteistyössä Turun nor-
maalikoulun kanssa)

Joissakin kouluissa on mahdollista aloit-
taa A2-kielen opiskelu etäopetuksena. 
Etäopetuksessa oppilaat ovat reaaliaikaisessa 
vuorovaikutuksessa toisiinsa ja opettajaansa, 
vaikka kaikki opiskelevat omissa kouluissaan. 
Myös lähipäiviä voidaan silloin tällöin järjes-
tää. Etäjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.



TURUN KAUPUNKI ─ 4

Kieliohjelma
Kielten opiskelu alkaa heti ensimmäisellä 
luokalla. A1-kieli on useimmilla englanti. 
Kieliluokilla ja muutamassa koulussa voi valita 
myös muun A1-kielen. Mikäli oppilas valitsee 
A2-kielen, sen opiskelu alkaa 4. luokalla. 6. 
luokalla oppilaat aloittavat kaikille yhteisen B1-
kielen, joka on ruotsi. 8. luokalla on mahdol-
lista aloittaa valinnainen B2-kieli. Mahdollisia 
B2-kieliä ovat espanja, italia, kiina, latina, 
ranska, saksa, venäjä ja viro.

Kielten valikoima vaihtelee kouluittain. 
Turussa toimii lisäksi 1. luokalta alkavat 
englannin, saksan ja ranskan kieliluokat, 
suomalais-venäläiset luokat sekä ruotsin kieli-
kylpyluokat. Kieliluokkiin voidaan ottaa joitakin 
lisäoppilaita 3. ja 7. luokalta alkaen, mikäli 
tilaa on. 

www.turku.fi/kieliluokat
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