
 

 Vistan koulu 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 Vistan koulu 

VALINNAISAINEIDEN VALINTA 

Perusopetuksen valinnaisten opintojen tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja 
vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää 
osaamistaan omien kiinnostustensa pohjalta. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa 
valintojen tekemisen taitoja. Tunnit valinnaisaineisiin vapautuvat 7. luokalla päättyvistä oppiaineista 
(kotitalous, kuvataide, käsityö, musiikki). 
 
Vistan koulussa 
Oppilaat saavat valita 8. ja 9. luokkaa varten yhden (1) taito- ja taideaineen sekä valinnaisaineista 
kaksi (2) kokonaisuutta 8. ja 9. luokille. Kaikki 7. luokan aikana tehtävät valinnat ovat oppilaalle 
sitovia. Valinta on hyvä tehdä oppilaan toiveet, taipumukset, harrastukset ja jatko-opintosuunnitelmat 
huomioiden. Käsityön ja kotitalouden ryhmissä ryhmäkoko on enintään 16 oppilasta. Ryhmien 
perustamisen alarajaa ei voi määritellä, vaan se vaihtelee vuosittain oppilaiden valintojen sekä koululla 
käytettävissä olevan tuntikehyksen perusteella. 
 
Valinnaisaineet 

❖ taito- ja taideaine: opiskellaan 2 tuntia viikossa (2 vvt) sekä 8. että 9. luokilla 

❖ pitkä valinnaisaine: opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokilla 

❖ lyhyt valinnaisaine: opiskellaan yhden lukuvuoden ajan 2 tuntia viikossa (toinen 8. luokalla ja 

toinen 9. luokalla) 

 
Valintamahdollisuudet  
 

                Vaihtoehto 1:                  Vaihtoehto 2: 

8. luokka 9. luokka   8. luokka 9. luokka 

             Taito- ja taideaine               Taito- ja taideaine  

2 vvt 2 vvt  2 vvt 2 vvt 

           Pitkä valinnaisaine 1             Pitkä valinnaisaine 1 

2 vvt 2 vvt  2 vvt 2 vvt 

           Pitkä valinnaisaine 2  Lyhyt valinnaisaine Lyhyt valinnaisaine 

2 vvt 2 vvt  2 vvt 2 vvt  
 
Arviointi 
Kaikki valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Taito- ja taideaineen valinnainen arvioidaan osana 7. 
luokalla ollutta taito- ja taideainetta. 
 
Vaikutus jatko-opintoihin 
Valinnaisaineilla on vaikutusta jatko-opintoihin haettaessa ja siitä lyhyesti seuraavassa. 

❖ Lukioon haettaessa pääsyn ratkaisee päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, johon huomioidaan 
valinnaisaineista ainoastaan B2-kieli (ranska, saksa tai venäjä). B2-kielen arvosanan voi kuitenkin jättää 

pois päättötodistuksesta huoltajan pyynnöstä.  

❖ Ammatilliseen koulutukseen haettaessa otetaan muiden oppiaineiden arvosanojen ohella huomioon 
myös valinnaisaineet. Poikkeuksen muodostavat luonnontiede, espanja ja tietotekniikka, joiden 

arvosanoja ei huomioida pistelaskussa. Luonnontiede voi kuitenkin joissakin tapauksissa nostaa 
emoaineen (BI, KE) numeroa.  
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Valinnaisaineiden käsittely koulussa 
Opinto-ohjaajat käsittelevät valinnaisaineiden valintaan ja merkitykseen liittyviä asioita 
oppilaanohjauksen tunneilla. Opettajat kertovat valinnaisaineistaan omilla oppitunneillaan ja koteihin 
jaetaan valinnaisainevihko.  
 
Valinnat Wilmaan 
Valinnat tehdään Wilman kurssitarjottimelle, joka löytyy oppilaan Wilman etusivulta. Valintoja voi 
tehdä keskiviikon 18.1.2023 kello 18:00 – sunnuntain 5.2.2023 kello 18:00 välisenä aikana. 

 
Mistä valinnaisaineiden tunnit tulevat? 
7. luokan jälkeen taito- ja taideaineista päättyvät kaikki muut paitsi liikunta, joka jatkuu koko 
yläkoulun ajan. Osa päättyvien taito- ja taideaineiden tunneista siirtyy lukuaineisiin (4 vvt) ja osa 
valinnaisaineisiin (6 vvt). 

 

      VISTAN YLÄKOULUN TUNTIJAKO 

    7 8 9 YHT. 

AI   3 4 3 10 

ENA   2 3 2 7 

RUB   1,5 1 1,5 4 

MA    3 4 4 11 

BG   2 2 3 7 

FK   2 3 2 7 

TT    1 1 1 3 

UE/-O/ET  1 1 1 3 

HI + YH  2 2 3 7 

MU    2 0 0 2 

KU   2 0 0 2 

KS   3 0 0 3 

LI    2 2,5 2,5 7 

KT   3 0 0 3 

OPO   0,5 0,5 1 2 

TT_VAL    2 2 4 

VAL   0 4 4 8 

YHT.    30 30 30 90 
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TAITO- JA TAIDEAINEET, 2 vvt + 2 vvt             

(valintaryhmä 1) 

 
Kotitalous 
Kotitalouden valinnaiskurssi (tKO) 
 
TAVOITE: Ruoanvalmistuksesta, leipomisesta ja kodinhoidosta kiinnostuneille 

7. luokalla opitun pohjalta.  
 
SISÄLTÖ:  Opettelemme valmistamaan taloudellista ja helppotekoista 

perusruokaa sekä leivonnaisia. Tutustumme myös 
erityisruokavalioihin, suomalaisen ruokakulttuurin syntyyn ja 
tapakulttuuriin arjessa ja juhlassa. Tutkimme lisäksi eri maiden 
keittiöitä. Harjoittelemme taitoja, joita tarvitaan itsenäiseen 
elämään. Kotitalouksien ympäristövaikutukset käymme läpi 
kestävän kehityksen näkökulmasta.    

 

Kuvataide 
Kuvataiteen valinnaiskurssi (tKU) 
 
TAVOITE:  Kuvataiteen valinnaiskurssin tavoitteena on syventää visuaalisen 

kulttuurin tuntemusta ja kehittää oppilaan kuvallista ilmaisua 
seitsemännellä luokalla omaksuttujen perusteiden jälkeen. 
Kahdeksannella luokalla teemoina ovat veistokset ja eri 
materiaaleista toteutettavat kolmiulotteiset rakenteet sekä uudet 
maalaustekniikat. Yhdeksännellä luokalla syvennytään piirtämiseen, 
grafiikkaan ja valokuvaukseen. 

 
SISÄLTÖ: Valinnaiskurssilla pyritään sekä haastavampien materiaalien että 

uusien tiedostavampien oppimisprosessien avulla edelleen 
kehittämään oppilaan valmiuksia tutkia ja ilmaista suhdettaan 
maailmaan taiteen keinoin. Sisältö on  sama vKU-kurssin 
kanssa, joten tämän valinnut ei voi valita vKU-kurssia. 

 

Liikunta 
Liikunnan valinnaiskurssi (tLP/tLT) 
 
TAVOITE:  Kokeillaan erilaisia lajeja, tutustutaan lähiliikuntapaikkoihin, 

kehitetään liikuntataitoja monipuolisesti ja nautitaan yhdessä 
liikkumisesta. Suunnitellaan ohjelmaa oppilaiden toiveiden ja 
harrastuneisuuden mukaan sekä kokeillaan rohkeasti uusia juttuja 
tarjonnan mukaan. 
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SISÄLTÖ:  Muokkautuu ryhmän mukaan. Edetään joustavasti tekemällä ja 

kokeilemalla oppien. Mahdollisuus myös retkiin, tutustumiskäynteihin ja 
oman liikuntaharrastusta tukevaan harjoitteluun. 

  

Musiikki 
Musiikin valinnaiskurssi (tMU) 
 
TAVOITE: Kurssilla tutustutaan musiikin eri ilmiöihin Suomessa ja ulkomailla. 

Kurssilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. 
Oppilaalla on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen eli syventää 
omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa. Yhteismusisoinnin kautta 
opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä 
esiintymistä. Kurssille osallistuvat oppilaat pääsevät halutessaan myös 
soittamaan tai laulamaan koulun juhlissa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä 
ryhmän kanssa.  

 

SISÄLTÖ: Soittaminen, laulaminen, kuunteleminen. 

 

Käsityö 
Teknisen työn painotus (tTN) 
 
TAVOITE: Tietojen ja kädentaitojen sekä suunnittelutaidon kehittämiseksi kurssilla 

annetaan valmiuksia ymmärtää, soveltaa ja käyttää työvälineitä, 
materiaaleja, tekniikoita, teknisiä laitteita sekä uutta teknologiaa. 

 
SISÄLTÖ: Valmistetaan ohjattuja ja vapaavalintaisia töitä monipuolisesti eri 

materiaaleja ja tekniikoita hyväksikäyttäen. 

 

Käsityö 
Tekstiilityön painotus (tTS) 
 
TAVOITE: Tekstiilityön valinnaiskurssilla syvennetään seitsemännellä luokalla 

omaksuttua kokonaisen käsityön hallintaa.  Toteutetaan omia 

suunnitelmia käsityötuotteista.  

 

SISÄLTÖ: Haluatko solmeilla, värjätä, neuloa tai ommella? Toteutus ideasta 

tuotteeksi ja käsityöprosessin dokumentointi. Kurssilla ideoidaan ja 

toteutetaan omia käsityöprojekteja, jotka dokumentoidaan digitaalisesti. 

Käsityötekniikoita voivat olla esimerkiksi värjäys ja painanta, kuvan siirto, 

solmeilut, korujen valmistus, tilkkutyöt, neulonta, ompelu, vaatetus tai 

näiden yhdistelmät. Kurssilla harjoitellaan tulkitsemaan ohjeita ja 

soveltamaan ohjeita omien suunnitelmien mukaisiksi. Kurssiin sisältyy 

tutustumista museoihin, näyttelyihin tai yrityksiin.  
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PITKÄT VALINNAISAINEET, 2 vvt + 2 vvt 

(valintaryhmä 2)  

 
Ranska, B2-kieli  
Ranskan kieli (vRA) 
 
TAVOITE: Kielistä kiinnostuneille ja muissa kieliopinnoissaan menestyneille 

(englannin ja ruotsin arvosana mielellään vähintään 8) opetetaan 
ranskan kieltä peruskielitaidon saavuttamiseksi ja jatko-opiskeluun 
ohjaamiseksi.  

 Opitaan asioimaan arkielämän tilanteissa ja kertomaan itsestä 
ranskan kielellä. Lisäksi opitaan Ranskan kulttuuria ja maantietoa. 

 
SISÄLTÖ: Luku- ja kuuntelutehtäviä, parityöskentelyä, puheharjoittelua. 
 
 

Saksa, B2-kieli  
Saksan kieli (vSA) 
 
TAVOITE: Kielistä kiinnostuneille opetetaan saksaa, joka on tärkeä kaupan, 

tekniikan, kulttuurin ja matkailun kieli. Tarkoitus on oppia kielen 
perusrakenteet ja harjaannuttaa sellaisiin perusvalmiuksiin, joiden 
avulla selviää helpoissa arkielämän keskustelutilanteissa. Lisäksi 
tutustutaan Saksan kulttuuriin. 

 
SISÄLTÖ: Luku- ja kuuntelutehtäviä, parityöskentelyä, puheharjoittelua. 

Kulttuuriin tutustutaan mm. musiikin kautta. Oppimisessa vertaillaan 
saksan kieltä englannin ja ruotsin kieleen.  

 
 

Venäjä, B2-kieli    
Venäjän kieli (vVE) 
 
TAVOITE: Kielistä kiinnostuneille opetetaan venäjää tulevaisuuden kielenä, 

tärkeänä liike-elämän, tekniikan ja matkailun kielenä 
peruskielitaidon saavuttamiseksi. Tavoitteena on oppia venäläiset 
kirjaimet ja niiden kirjoittaminen, kielen perusrakenteet ja saada 
taito selviytyä arkielämän tilanteissa venäjän kielellä. 

 
SISÄLTÖ: Luku- ja kuuntelutehtäviä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä, 

puheharjoittelua, lukukappaleiden videokertausta. Oppimisessa 
pyritään hyödyntämään esim. muiden kielten yhtäläisyyksiä. 
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Kotitalous 
Kotitalouden valinnaiskurssi (vKO) 
 
TAVOITE: Ruoanvalmistuksesta, leipomisesta ja kodinhoidosta kiinnostuneille 

7. luokalla opitun pohjalta. Osana tätä kurssia suoritetaan 
hygieniapassi. 

 
SISÄLTÖ:  Opettelemme valmistamaan taloudellista ja helppotekoista 

perusruokaa sekä leivonnaisia. Tutustumme myös 
erityisruokavalioihin, suomalaisen ruokakulttuurin syntyyn ja 
tapakulttuuriin arjessa ja juhlassa. Tutkimme lisäksi eri maiden 
keittiöitä. Harjoittelemme taitoja, joita tarvitaan itsenäiseen 
elämään. Kotitalouksien ympäristövaikutukset käymme läpi 
kestävän kehityksen näkökulmasta.  

 
 

Kuvataide 
Kuvataiteen valinnaiskurssi (vKU) 
 
TAVOITE:  Kuvataiteen valinnaiskurssi on yksi mahdollisuus  syventää 

visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja kehittää kuvallista ilmaisuaan. 
Kahdeksannella luokalla teemoina ovat veistokset ja eri 
materiaaleista toteutettavat kolmiulotteiset rakenteet sekä uudet 
maalaustekniikat. Yhdeksännellä luokalla syvennytään piirtämiseen, 
grafiikkaan ja valokuvaukseen. 

 
SISÄLTÖ: Valinnaiskurssilla pyritään sekä haastavampien materiaalien että 

uusien tiedostavampien oppimisprosessien avulla edelleen 
kehittämään oppilaan valmiuksia tutkia ja ilmaista suhdettaan 
maailmaan taiteen keinoin. Sisältö on sama tKU-kurssin 
kanssa, joten tämän valinnut ei voi valita tKU-kurssia. 

 
Liikunta 
Liikunnan valinnaiskurssi (vLP, vLT) 
 
TAVOITE:  Kokeillaan erilaisia lajeja, tutustutaan lähiliikuntapaikkoihin, 

kehitetään liikuntataitoja monipuolisesti ja nautitaan yhdessä 
liikkumisesta. Suunnitellaan ohjelmaa oppilaiden toiveiden ja 
harrastuneisuuden mukaan sekä kokeillaan rohkeasti uusia juttuja 
tarjonnan mukaan. 

 
SISÄLTÖ:  Muokkautuu ryhmän mukaan. Edetään joustavasti tekemällä ja 

kokeilemalla oppien. Mahdollisuus myös retkiin, 
tutustumiskäynteihin ja oman liikuntaharrastusta tukevaan 
harjoitteluun. 



 

 Vistan koulu 

Musiikki 
Musiikin bändikurssi (vMU) 
 
TAVOITE: Kurssilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. 

Oppilaalla on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen, eli 
syventää omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa. 
Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja 
ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä. Kurssille osallistuvat 
oppilaat pääsevät halutessaan myös soittamaan tai laulamaan 
koulun juhlissa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.  

 
SISÄLTÖ: Soittaminen, laulaminen, kuunteleminen. 

 
 
Tekninen työ 
Teknisen työn valinnaiskurssi (vTN) 
 
TAVOITE: Opitaan elektroniikan perusteita rakentamalla elektronisia 

pienlaitteita. Tutustutaan 3D-mallinnukseen ja tulostukseen sekä 
laserleikkaukseen. Valmistetaan mekaanisia pienlaitteita ja 
tutustutaan näiden toimintaan. Töiden valmistaminen sisältää 
testaamista, mittaamista ja ongelmanratkaisua. Voimme myös 
lähteä tutkimaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmia tai vaikkapa 
historian tai fysiikan myyttejä teknisen työn keinoin. Kurssin 
puitteissa suoritetaan myös projektiluontoisia töitä eri oppiaineiden 
ja yhteistyötahojen kanssa. 

 
SISÄLTÖ: Oppilaskeskeisesti asioista selvää ottaen ja tekemällä oppien. 

 
 
Tekstiilityö 
Tekstiilityön valinnaiskurssi (vTS) 

TAVOITE: Ompelusta, neulonnasta, virkkauksesta, värjäyksestä ja tekstiilialan 
ilmiöistä kiinnostuneille. 

SISÄLTÖ:  Opettelemme valmistamaan tuotteita syventäen käsityötaitoja. 
Tutustumme myös muotiin, pukeutumisen genreihin, kestävään 
kehitykseen ja ympäristövaikutuksiin tekstiilialalla. 
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Tietotekniikka 
Toimisto-ohjelmat, ohjelmointi ja www-sivut (vTI) 
 
TAVOITE:  Opetellaan käyttämään yleisimpiä toimisto-ohjelmia kuten 

tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmaa. 
Opitaan myös kuvankäsittelyn perustaitoja. Opitaan käyttämään 
internetiä ja hyödyntämään pilvipalvelua tehokkaasti tietoturvaa 
unohtamatta. Opetellaan HTML:n perusrakenteet ja tuotetaan 
omia www-sivuja. Opitaan ohjelmoinnin perusrakenteet, sekä 
suunnitellaan ja tuotetaan toimivia ohjelmia. 

 
SISÄLTÖ:  Opitaan omaan tahtiin tietokoneella tekemällä. 

 
 
Yhteiskuntaoppi 
Kaupalliset ja yrittäjyys (vYH) 
 
TAVOITE: Oppilaat perehtyvät talouselämän eri puoliin, yksityisen ja julkisen 

talouden hoitoon, rahan merkitykseen, talouden suunnitteluun, 
rahalaitoksiin, sijoittamiseen, kaupankäyntiin, yritystoimintaan ja 
markkinointiin sekä vakuutuslaitoksiin ja yritystalouteen. Oppilasta 
tuetaan hankkimaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan myöhemmässä 
elämässä niin opiskelussa kuin työelämässäkin, riippumatta siitä, 
toimivatko he itsenäisinä yrittäjinä vai toisen palveluksessa. 

 
SISÄLTÖ: Opettajan johdolla perehdytään eri osa-alueisiin 

käytännönläheisesti. Tehdään harjoituksia yksin ja ryhmissä ja 
internetin avulla. Lisäksi talouden ilmiöihin tutustutaan 
oppimispelien, simulaatioiden, projektien ja yritysyhteistyön kautta. 
Tutustutaan paimiolaisiin yrityksiin esim. yritysvierailuin. Erityisesti 
9. luokalla painotetaan tekemällä oppimista perustamalla oppilaiden 
omia pienyrityksiä. 
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LYHYET VALINNAISAINEET, 2 vvt  

(valintaryhmä 3)  

8. luokalle valittavat 

 

Historia 
Historian syventävä valinnaiskurssi (xHI3) 
 

TAVOITE:  Oppilas laajentaa käsitystään menneestä ajasta ja saa 
monipuolisemman kuvan ihmisen toiminnasta ja tavoitteista 
menneinä aikoina. Tavoitteena on, että oppilas syventää 
osaamistaan peruskoulun historiassa käsiteltävissä oppisisällöissä. 
Lisäksi harjoitellaan historian taitoja, kuten erilaisten lähteiden 
käyttöä ja tulkitsemista sekä historiallisen tiedon kriittistä käsittelyä 
eri näkökulmista. 

SISÄLTÖ:  Kurssilla perehdytään 1800-lukua edeltävän historian keskeisiin 
käännekohtiin ja syvennetään oppilaiden käsityksiä 1800- ja 1900-
lukujen historiasta. Käsiteltävät aiheet voivat liittyä esimerkiksi 
Suomen historiaan, maailmanhistoriaan, sotahistoriaan tai 
paikallishistoriaa. Painopiste on oppilaslähtöisessä työskentelyssä 
kuten ryhmä- ja projektityöt, tutkielmat. Oppilaat voivat myös itse 
vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aiheisiin oman mielenkiintonsa 
mukaisesti.  

 

Kotitalous 
Leivonta ja tapakulttuuri (xKO3) 
 
TAVOITE:  Syventävä kurssi leivonnasta. Opitaan soveltamaan perusreseptejä 

kulloisenkin trendin mukaan. Opimme suomalaiseen tapakulttuuriin 
kuuluvia juhlatapoja. 

 
SISÄLTÖ:  Perustaikinat, koristelutekniikat, kattaminen arjessa ja juhlassa, 

tapakulttuuri/etiketti. 
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Kuvataide 
Piirtäminen (xKU3) 
 
TAVOITE:   Kehitytään piirtäjinä. 

SISÄLTÖ:  Harjoitellaan piirtämistä eri välineillä: hiili, tussi, lyijykynä, 
raapeterä, liidut, ruokokynä ja tekstausterät. Käsin ja/tai 
digitaalisesti muokaten. Piirretään mallista ja tutkitaan outojakin 
aiheita. Rikotaan opittuja kaavamaisuuksia ja hakeudutaan 
rohkeasti luoviin prosesseihin. Tehdään kuvituksia ja kuvasarjoja. 

 
Käsityö 
Tekninen työ, Polttomoottorikurssi (xTN4)  
 
TAVOITE:  Opitaan monipuolisesti polttomoottoritekniikkaa. Kurssin aikana 

puretaan, huolletaan ja kootaan nelitahtimoottori. 
 

SISÄLTÖ: Tekemällä oppien 

 
Käsityö 
Tekstiilityö, Neulekahvila (xTS3) 
 

TAVOITE: Neulekahvilassa neulotaan, virkataan, kirjotaan tai solmeillaan. 
Neulekahvila on suunnattu erityisesti oppilaille, jotka ovat 
innostuneita oppimaan uusia lankatekniikoita. 

SISÄLTÖ: Opitaan valmistamaan erilaisia lankatöitä, joita voivat olla 
esimerkiksi sukat, lapaset, amppelit. Suunnittele ja valmista! 

 
Liikunta 
Virkistys ja rentoutus (xLI03) 
 
TAVOITE:  Oppilas virkistyy ja saa yhdessä liikkuen vastapainoa istuvalle 

koulutyölle. Tavoitteena on myös harjoitella itsetuntemusta ja oman 
elämän suunnittelua sekä ajankäytön hallintaa. 

 
SISÄLTÖ:  Kuntoillaan, pelataan, rentoudutaan ja harjoitellaan huolehtimaan 

itsestään. Oppilaiden toiveita huomioidaan ohjelmaa 
suunniteltaessa. 
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Liikunta 
Mailapelejä (xLI04) 
 
TAVOITE:  Salibandyn, pesäpallon, tenniksen ja sulkapallon teknisten ja 

taktisten taitojen syventäminen sekä mahdollisesti jääpeleihin 
tutustuminen. 

 
SISÄLTÖ:   Harjoitteita ja pelejä positiivisessa ilmapiirissä, hiki pinnassa. 

 
Luonnontiede 

Biologian ja kemian työ- ja retkeilykurssi (xBK3) 
 
TAVOITE: Opitaan asioita tutkimalla. Kartutetaan laborointityöskentelyn 

taitoja. Syvennetään biologiasta, kemiasta ja ympäristöasioista 
kiinnostuneiden oppilaiden luonnon ja oman elinympäristön  
tuntemusta käytännön kurssilla. 

 
SISÄLTÖ: Tehdään biologian ja kemian oppilastöitä. Retkeillään, tehdään 

projekti-ja maastotöitä. Kurssin aikana voidaan tehdä myös 
vierailukäyntejä erilaisiin laitoksiin. 

 

Musiikki 
Laulukurssi (xMU3) 
 
TAVOITE: Tutustutaan erilaisiin laulutyyleihin, pyritään laulamaan 

mahdollisimman erityylisiä kappaleita, myös eri kielillä. Lisäksi 
syvennetään omaa laulutekniikkaa ja samalla lisätään rohkeutta 
laulamiseen. 

 
SISÄLTÖ: Kurssilla lauletaan yhdessä. Laulut edustavat musiikin eri tyylilajeja 

niin, että myös oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssilla 
laulettavaan materiaaliin. Kurssilla perehdytään myös moniääniseen 
lauluun. Tavoitteena on esiintyä jossain koulun tilaisuudessa mutta 
esitykseen osallistumisesta päätetään ryhmässä. 

 
Ruotsi 
Ruotsin kertauskurssi (xRU) 
 
TAVOITE:  Tuntuuko, että yläkoulun ruotsin tuntimäärä, 4 vuosiviikkotuntia, ei 

riitä kielitaitosi ylläpitämiseen saati sen kehittämiseen. Sanastot ja 
rakenteet unohtuvat ja uuttakin pitäisi oppia? Haaveissa olisi kenties 
lukio mutta ruotsin kielen taitotasosi stressaa jo etukäteen. Ole 
kaukaa viisas ja valitse kasille ruotsin kertauskurssi täydentämään 
ruotsin opintojasi, joita 8. luokalla on tarjolla vain 1vvt. Kurssilla 
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kerrataan arkipäiväistä sanastoa ja hiotaan kielen perusrakenteet 
kuntoon. Lisäksi opit soveltamaan aiemmin opittuja taitoja sekä 
mahdollisuuksien mukaan syventämään ja laajentamaan 
sanavarastoasi. Kurssi soveltuu siis erinomaisesti niille, jotka 
haluavat korottaa ruotsin arvosanaa, kerrata perusasioita tai ovat 
menossa lukioon ja tarvitsevat preppausta ajoissa. 

Ruotsin kielen taitoa tarvitaan suuresti kaupan, teollisuuden, 
kulttuurin ja politiikan alalla sekä useissa palveluammateissa. Lisäksi 
useaan valtion virkaan vaaditaan toisen kotimaisen kielen taito. 

SISÄLTÖ:  Arkipäiväisiin aihepiireihin liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia 
yksin tai pareittain, harjoituksia kielen eri osa-alueilta kuten 
kirjallinen ja suullinen tuottaminen sekä kuunteluharjoituksia. 
Huom! syyslukukauden aikana ei tule kotitehtäviä. 
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LYHYET VALINNAISAINEET, 2 vvt  

(valintaryhmä 4)  

9. luokalle valittavat 

       
Englanti      
Englannin suullisen kielitaidon kurssi, Speaking skills, let's talk! (xEN) 
 
TAVOITE: Kurssilla keskustellaan englanniksi nuorten elämään ja 

ajankohtaisiin ilmiöihin ja asioihin liittyvistä aiheista ja tehdään 
suullistavia harjoituksia pareittain ja ryhmässä. Kurssi soveltuu 
englannista innostuneille, jotka kaipaavat lisähaastetta englanniksi 
puhumiseen ja kommunikointiin. 

 
SISÄLTÖ: Englanniksi keskusteluharjoituksia pareittain ja ryhmissä, 

ääntämisen ja intonaation opettelua, oman mielipiteen ilmaisemisen 
harjoittelua suullisesti, harjoittelua kirjoitetusta kielestä suulliseksi 
ilmaisuksi. 

 
Espanja  
Espanjan kieli  (xES5)  
   
 
TAVOITE: Opetellaan espanjan kielen alkeita ja arkipäivän askareissa 

tarvittavaa sanastoa. Tutustutaan espanjan kielen ominaispiirteiden 
lisäksi espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. 

 
SISÄLTÖ: Harjoitellaan arkikielessä ja matkailussa tarvittavaa helppoa 

sanastoa ja tilanteita, sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssilla 
tehdään luku- ja kuuntelutehtäviä, ääntämisharjoituksia, 
puheharjoittelua, parityöskentelyä. Espanjankieliseen maailman ja 
kulttuuriin tutustutaan mm. musiikin kautta.  

 

Liikunta 
Kuntosalikurssi (xLI5) 
 
TAVOITE:  Oppilas harjoittelee huolehtimaan omasta kunnostaan mielekkäästi 

liikkuen. 
 
SISÄLTÖ:  Kurssi koostuu yhdessä pelailusta ja/tai lihaskuntoharjoittelusta 

kuntosalilla. 
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Kotitalous 
Makumatka maailman ympäri (xKO5) 
 
TAVOITE:  Tutustumme eri maiden ruokakulttuureihin ja maailman 

ruokakaappiin käytännön harjoituksin. Pohdimme globaalia 
maailmaa ruokakulttuurin näkökulmasta. 

 
SISÄLTÖ:  Eri maiden keittiöiden ruokalajit ja leivonnaiset. Kirjalliset tehtävät 

ja esitykset aiheesta. 

 
Kuvataide 
Piirtäminen (xKU5)  
 
TAVOITE:   Kehitytään piirtäjinä. 

SISÄLTÖ:  Harjoitellaan piirtämistä eri välineillä: hiili, tussi, lyijykynä, 
raapeterä, liidut, ruokokynä ja tekstausterät. Käsin ja/tai 
digitaalisesti muokaten. Piirretään mallista ja tutkitaan outojakin 
aiheita. Rikotaan opittuja kaavamaisuuksia ja hakeudutaan 
rohkeasti luoviin prosesseihin. Tehdään kuvituksia ja kuvasarjoja. 

 

Käsityö  
Tekninen työ, Tuunauskurssi  (xTN6)  

 
TAVOITE: Kurssin aikana tuunataan oppilaiden omia mopoja, polkupyöriä tai 

vastaavia  ajoneuvoja. Muutostöiden tulee olla laillisia, turvallisia ja 
huoltajan hyväksymiä. Huom. kurssilla ei viritetä mopoja. 

 
SISÄLTÖ:  Tekemällä oppien. 

 
Käsityö  
Tekstiilityö, Pukeutuminen ja vaateompelu  (xTS5) 

 
TAVOITE:   Syvennetään aiemmin opittuja suunnittelu-, kaavoitus- ja 

ompelutaitoja. 

SISÄLTÖ:  Kaipaatko uutta ideaa pukeutumiseen? Kurssilla perehdytään 

pukeutumiseen ilmiönä sekä värien ja pukeutumisen merkityksiin. 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaate omien ideoiden ja 

käyttötarpeen pohjalta.  
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Musiikki 
Laulukurssi (xMU5) 
 
TAVOITE: Tutustutaan erilaisiin laulutyyleihin, pyritään laulamaan 

mahdollisimman erityylisiä kappaleita, myös eri kielillä. Lisäksi 
syvennetään omaa laulutekniikkaa ja samalla lisätään rohkeutta 
laulamiseen. 

 
SISÄLTÖ: Kurssilla lauletaan yhdessä. Laulut edustavat musiikin eri tyylilajeja 

niin, että myös oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssilla 
laulettavaan materiaaliin. Kurssilla perehdytään myös moniääniseen 
lauluun. Tavoitteena on esiintyä jossain koulun tilaisuudessa mutta 
esitykseen osallistumisesta päätetään ryhmässä. 

 
 
Tietotekniikka 

Peli- ja robottiohjelmointi (xAT5) 

 
TAVOITE: Kurssilla opitaan tekemään MIT App Inventorilla puhelimessa ja 

tabletissa toimivia pelejä ja sovelluksia. Kurssilla opitaan myös 
käyttämään ohjelmoitavaa Arduino-mikrokontrolleria, jonka 
ympärille voidaan rakentaa robotti tai muu vastaava automaattisesti 
toimiva järjestelmä käyttämällä sopivia elektroniikkakomponentteja 
ja antureita. Tavoitteena on, että harjoittelun jälkeen oppilas 
suunnittelee ja toteuttaa oman pelin ja oman automaattisen 
järjestelmän. 

 
SISÄLTÖ: Kurssi on jaettu kahteen osaan. Peliosiossa tehdään 

ohjelmointiharjoituksia sekä suunnitellaan ja toteutetaan oma peli 
tai sovellus. Robottiosiossa tehdään ohjelmointi- ja 
elektroniikkakytkentäharjoituksia sekä suunnitellaan ja toteutetaan 
oma robotti tai vastaava järjestelmä.  

 
 
Yhteiskuntaoppi 
Rikos ja rangaistus, Oikeustietoa nuorille (xYH5) 
 
TAVOITE: Kurssilla tutustutaan erityisesti nuorten kannalta olennaiseen 

lainsäädäntöön, rikosseuraamuksiin, Suomen oikeusjärjestelmään, 
tuomioistuinten ja poliisin toimintaan. Asioita käydään läpi 
käytännönläheisin esimerkein ja harjoituksin nuoria kiinnostavalla ja 
ymmärrettävällä tavalla. 
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SISÄLTÖ:  Painopisteenä on rikoslainsäädäntö ja rikollisuuden historia, minkä 
lisäksi kurssilla käsitellään monia nuoren kannalta olennaisia 
oikeudellisia teemoja kuten työelämän pelisääntöjä, perheoikeutta, 
liikennelainsäädäntöä ja tekijänoikeuslainsäädäntöä. 
Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään vierailukäyntejä. 
Lisäksi perehdymme oppilaiden omien mielenkiinnon mukaisiin 
aiheisiin lain ja oikeuden näkökulmasta. 
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OMAT VALINTANI 
 
 
 
 
 

• TAITO- JA TAIDEAINE: 

• PITKÄ VALINNAISAINE 1: 

• PITKÄ VALINNAISAINE 2: 

    
 
 
 
 

• TAITO- JA TAIDEAINE: 

• PITKÄ VALINNAISAINE 1: 

• LYHYT VALINNAISAINE, 8. LUOKKA: 

• LYHYT VALINNAISAINE, 9. LUOKKA: 

 
 

                Vaihtoehto 1:                  Vaihtoehto 2: 

8. luokka 9. luokka   8. luokka 9. luokka 

             Taito- ja taideaine               Taito- ja taideaine  

     
           Pitkä valinnaisaine 1             Pitkä valinnaisaine 1 

     
           Pitkä valinnaisaine 2  Lyhyt valinnaisaine Lyhyt valinnaisaine 

      
 

 
 

MUISTETTAVAA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 2. 

Vaihtoehto 1. 
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Apua voit pyytää 

opinto-ohjaajien 

lisäksi myös 

valinnaisaineita 

opettavilta 

opettajilta. 
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Vistantie 31-35 

21530 Paimio 

 

Rehtori Ari Nuorikkala, p. 02 4745351 

Apulaisrehtori Jaana Perko, p. 02 4745375 

Opinto-ohjaaja Riitta Hietaranta, p. 02 4745164        

              (7BCEF, 8BCEF, 9BCEF) 

Opinto-ohjaaja Suvianna Seppälä, p. 02 4745161  

       (7ADG, 8ADG ja 9ADG) 
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