
ALUE/KOULU A1-KIELI/KIELET A2-KIELI/KIELET 

Alue 1, idän koulut 
Aluepäällikkö Kimmo Mustonen 

    

Aurinkolahden peruskoulu en, ra, ru  en, es, ru, sa 

Itäkeskuksen peruskoulu ki, en, sa, ra  en, ra, sa, ki 

Keinutien ala-asteen koulu en, ru  en, sa 

Kontulan ala-asteen koulu en, sa, es en, sa 

Laakavuoren ala-asteen koulu en, ru sa, ve 

Lemmilän koulu en ei A2-kieltä 

Mellunmäen ala-asteen koulu en, ru sa, ve 

Merilahden peruskoulu en, ra, ru en, ra, ru 

Myllypuron peruskoulu en, ve, ra ru, ra, ve, en 

Naulakallion koulu en ei A2-kieltä 

Puistopolun peruskoulu en, ru, ra en, ru, es, sa 

Puotilan ala-asteen koulu en, ru kielikylpyluokilla ru, sa, es 

Sakarinmäen peruskoulu en es, ru 

Vartiokylän ala-asteen koulu en, es en, es, ru, sa 

Vesalan peruskoulu en, ru en, sa 

Vuoniityn peruskoulu en, sa, ru en, ra, ru, ve 

Alue 2, koillisen koulut 
Aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja 

    

Hietakummun ala-asteen koulu en, es en, es, sa, ve 

Hiidenkiven peruskoulu en, ru, ra ra, ru, ve, en 

Jakomäen peruskoulu en ru, ra 

Karviaistien koulu en ei A2-kieltä 

Latokartanon peruskoulu en, ru, sa, ra en, ru, sa, ra 

Maatullin ala-asteen koulu en, ru en, ru, ra, ve 

Malmin peruskoulu en, es en, es, sa, ve 

Pihlajamäen ala-asteen koulu  en, ru en, ru 

Pihlajiston ala-asteen koulu en, sa sa, en 

Puistolan peruskoulu en, sa, ru es, en, ru, sa 

Puistolanraitin ala-asteen koulu en, sa, ru es, en, ru, sa 

Pukinmäenkaaren peruskoulu en, ve, ru en, sa, ru, ve, es 

Siltamäen ala-asteen koulu en ra, ru 



Suutarilan ala-asteen koulu en, ru en, sa 

Suutarinkylän peruskoulu en ru, sa, ra 

Tapanilan ala-asteen koulu en, ru en, ru, ra 

Alue 3, länsi-pohjoisen koulut 
Aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen 

    

Haagan peruskoulu en, ru, sa, ve en, ru, sa, es 

Kannelmäen peruskoulu en, ru, sa, ra en, ra, sa, ve 

Konalan ala-asteen koulu en, ra en, ru, ra 

Malminkartanon ala-asteen koulu en, ru en, ru, ra 

Maunulan ala-asteen koulu en, ru, ra en, ru, ra 

Meilahden ala-asteen koulu en, ki ru, sa 

Metsolan ala-asteen koulu en sa, ra 

Munkkiniemen ala-asteen koulu en, ra en, sa 

Munkkivuoren ala-asteen koulu en, sa sa, en 

Oulunkylän ala-asteen koulu en sa, ra 

Pakilan ala-asteen koulu en sa, ru 

Paloheinän ala-asteen koulu en, ru, ra en, ra, ru 

Pihkapuiston ala-asteen koulu en, ru en, ra, ru 

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu en ra, es, ru 

Pitäjänmäen peruskoulu en ru, sa 

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu en, ru, sa en, ra, ru, sa 

Solakallion koulu en ei A2-kieltä 

Strömbergin ala-asteen koulu en ra 

Toivolan koulu en ei A2-kieltä 

Torpparinmäen peruskoulu en, ra, sa en, ra, sa 

Alue 4, etelä-keskisen koulut 
Aluepäällikkö Hanna Välitalo 

 
  

Aleksis Kiven peruskoulu en es, ra, ru, sa, ve 

Arabian peruskoulu en, ra en, ru, sa 

Jätkäsaaren peruskoulu en es, ra 

Kaisaniemen ala-asteen koulu en, es, ra en, ra, ru, sa 

Kalasataman peruskoulu en es, sa 

Kallion ala-asteen koulu en, ra en, es, ra, ru, sa 

Katajanokan ala-asteen koulu en ra, es 



Koskelan ala-asteen koulu en, es en, es 

Käpylän peruskoulu es, en en, es 

Lauttasaaren ala-asteen koulu en, es, ra, sa en, es, ra, sa 

Pasilan peruskoulu en, ru, ra en, ra, sa 

Ressun peruskoulu en es, ra 

Ruoholahden ala-asteen koulu en, sa en, es, ra 

Snellmanin ala-asteen koulu en, ra ra, en, ru 

Suomenlinnan ala-asteen koulu en ra 

Taivallahden peruskoulu en, sa en, sa, es 

Tehtaankadun ala-asteen koulu en, ra en, ra, ru 

Töölön ala-asteen koulu en, ra en, ra, es 

Vallilan ala-asteen koulu en ra, ru 

Yhtenäiskoulu en, ra ra, en 

Alue 5, kaakon koulut 
Aluepäällikkö Taina Tervonen 

    

Hertsikan ala-asteen koulu en, ra en, ra 

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu en, ru ra, en 

Kulosaaren ala-asteen koulu en es, ra 

Laajasalon peruskoulu en, ru, ra en, es, ra, sa 

Outamon koulu en ei A2-kieltä 

Poikkilaakson ala-asteen koulu en es, sa 

Porolahden peruskoulu en, ra en, ru, sa, ra 

Roihuvuoren ala-asteen koulu en ra 

Santahaminan ala-asteen koulu en sa 

Sophie Mannerheimin koulu en es 

Tahvonlahden ala-asteen koulu en es, ru 

 


