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SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN
Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 7. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen
antamaan tietoa yläluokkien valinnaisaineista ja niiden valinnasta. Mieluisat valinnaisaineet motivoivat
toivottavasti myös muiden aineiden opiskelussa. Perehtykää huolella valinnaisainetarjontaan.
Opiskeluryhmät muodostetaan tehtyjen valintojen perusteella, ja muutoksia tehdään vain
äärimmäisissä poikkeustapauksissa.
Kahden seuraavan vuoden opiskelua varten sinä valitset opinto-ohjelmaasi valinnaisia oppiaineita.
Valinnaisten tehtävänä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden tietoja ja
taitoja. Valinnaisten tehtävänä on myös antaa sinulle mahdollisuus löytää uusia kiinnostusten kohteita
ja harrastaa sinulle mieluisia asioita.
Valinnaisaineita opiskellaan yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia (1vvh=45 min). Valinnaisaineiden
laajuudet ovat pääsääntöisesti 2 vvh. Tekstiilissä ja teknisessä voit valita laajemman, 4 vvh:n kurssin.
Valitset
 kolme valintaa, joiden laajuudet ovat 2 vvh tai
 jos valitset yhden laajemman 4 vvh:n kurssin, voit valita tämän lisäksi yhden 2 vvh:n
valinnaisaineen
 jos opiskelet A2-kieltä, valitset kaksi 2 vvh:n valinnaisainetta tai yhden 4vvh:n valinnaisaineen
Valitse varsinaisten valintojen lisäksi varavalinnat, joita tarvitaan, jos valinnaisryhmää ei muodostu.
Näin käy siinä tapauksessa, jos jotain valinnaisainetta on valittu vähän. Työjärjestykset voivat vaikuttaa
vielä lopulliseen valintaasi.
Valintoja tehdessäsi sinun on hyvä tietää, että kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta opiskellaan vain 7.
luokalla. Musiikkia opiskellaan vielä 8. luokalla ja liikuntaa opiskellaan 7.-9. luokilla.
Valintasi ovat voimassa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana, joten harkitse huoltajiesi kanssa
tarkkaan, mitä valitset. Valintojen muuttaminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa.
Menestyminen valinnaisaineissa arvioidaan numeroarvosanalla. A2- ja B2-kielten opiskelijat voivat
halutessaan valita päättötodistukseen suoritusmerkinnän numeroarvioinnin sijaan. Valinnat eivät
rajoita oppilaan jatko-opintomahdollisuuksia.
Tämän vihkon viimeiseltä sivulta löydät valinnaisaineiden valintakortin, johon merkitset valintasi ja
varavalintasi. Valintakortit palautetaan luokanvalvojalle 16.12.2015 mennessä.
Opinto-ohjaaja ja valinnaisaineita tarjoavat opettajat informoivat oppilaita valinnaisaineista. Tässä
vihkossa on esitelty tarjolla olevat valinnaisaineet.
Yhteystiedot: Anne Järvelä p. 040-7179676 ja opinto-ohjaaja Jarmo Keränen p. 044-4911135
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KIELET
RANSKA
Ranskan kieli on yksi maailman valtakielistä, ja sitä puhutaan viidellä
mantereella. Noin 300 milj. ihmistä puhuu ja ymmärtää ranskaa ympäri
maailmaa, heistä noin 70 milj. äidinkielenään. Se on tärkeä kieli
kansainvälisessä yhteistyössä, esimerkiksi EU:ssa, YK:ssa ja Kansainvälisessä
Punaisessa Ristissä. Se on myös laajasti käytetty diplomatian kieli.
Työmarkkinoilla ranskasta on hyötyä ulkomaankaupassa ja monissa
palveluammateissa, esim. hotelli- ja ravintola-alalla sekä muodin ja
kosmetiikan aloilla. Ranskan kielen myötä pääsee kohti uusia kokemuksia:
tietoja, kirjoja, elokuvia, matkoja, ystäviä, seikkailuja ja kiinnostavia työpaikkoja.

SAKSA
Keski-Euroopan valtakieltä, saksaa, puhuu äidinkielenään yli 100 milj. ihmistä.
Tekniikan, kaupan, teollisuuden ja matkailun aloilla saksa on suomalaisille
tärkeä, jopa välttämätön kieli, koska Saksa on Suomen tärkeimpiä
kauppakumppaneita. Saksan opiskelu on kannattava sijoitus jatko-opintoja ja
työuraa ajatellen. Se on merkittävä sekä EU:n että monien kansainvälisten
talous- ja kulttuuriyhteisöjen kieli. Suomalaisten on helppo oppia ääntämään
saksaa, ja kielen rakenne ja sanasto muistuttavat sen sukulaiskieliä ruotsia ja
englantia.

B2-kielten opetus voidaan tarvittaessa järjestää etäopetuksena. Etäopetuksessa oppilaat ovat
reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa ja opettajaansa, vaikka oppilaita on eri kouluista.
Opettaja ja oppilas näkevät ja kuulevat toisensa. Jokaisella on käytössään oma tietokone,
kuulokemikrofoni ja web-kamera.
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KOTITALOUS
Kotitalouden opiskelun tarkoituksena on herättää oppilaissa kiinnostusta ja valmiuksia huolehtia
itsestään ja lähiympäristöstään.
Valinnainen kotitalous perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn. Oppiaineessa
korostuu oppilaan oma aktiivisuus tietojen ja taitojen hankkimisessa sekä kehittämisessä.
Tarkoituksena on, että oppilas haluaa ja myös ottaa vastuuta valinnoistaan.
Kotitaloudessa tuetaan oppilaan arjen hallintaa, kannustetaan harrastustoimintaan ja ohjataan
mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan.
8. ja 9. luokilla kotitalousopetus muodostuu 7. luokalla opittujen taitojen syventämiseen,
laajentamiseen
ja
soveltamiseen.
Tunneilla
tutustutaan
mm.
Suomen
ruokaperinteeseen, kansainväliseen ruokakulttuuriin, juhlien järjestämiseen ja vaikkapa
erityisruokavalioihin kokaten ja leipoen.
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KUVATAIDE
Tavoitteet
Valinnaisen kuvataiteen tavoitteena on syventää kuvataiteen ja kuvaviestinnän
ilmaisutapojen tuntemusta ja käyttämistä. Oppilas pääsee käyttämään ja nauttimaan
erilaisista kulttuuripalveluista sekä tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta.
Sisältö
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
 erilaisia ilmaisutapoja ja tekniikoita monipuolisesti, kuten piirustusta, grafiikkaa,
maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, tilataidetta
 kuvasommittelua
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
 taidehistoriaan liittyvä työ
 kuvien analysointia, taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä
 ohjattu käynti taidemuseossa ja/tai -galleriassa
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
 tilan ja ympäristön havainnointia ja tallentamista esim. piirtämällä, mahdollisesti
suunnittelua ja rakentamista
 muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua,
käyttöesineen valmistaminen erilaisista materiaaleista
Media ja kuvaviestintä
 kuvakerronnan muotoja: esim. sarjakuva tai mainoskuva
 erilaisten kuvaviestimien oivaltava käyttö: esim. omien töiden dokumentointi

Arviointi
Valinnaisen kuvataiteen arvioinnissa painotetaan oppilaan aktiivista osallistumista, omaaloitteisuutta, asennetta ja työskentelyä. Arvioinnissa huomioidaan, kuinka oppilas osaa
toteuttaa aiempaa oppimäärää ja soveltaa ja syventää sitä. Keskeistä on myös oppilaan oma
oivallus kuvan suunnittelun tekemisessä sekä omien ratkaisujen perustelu.

5

LIIKUNTA (POJAT)

Tavoitteet






liikuntataitojen kehittäminen ja syventäminen
fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen
mahdollisuus oman urheilulajin aktiiviseen harrastamiseen ja kilpailemiseen
yhteistyötaitojen ja sosiaalisuuden kehittäminen joukkueen jäsenenä
ilo ja virkistys

Sisältö
 valittujen liikuntalajien ja -muotojen harjoittelu ja pelaaminen
 ryhmän kiinnostus määrää harrastettavat lajit (oppilaat
suunnitteluun)

osallistuvat

aktiivisesti
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LIIKUNTA (TYTÖT)

Tavoitteet
 Iloa, virkistystä ja hyvää oloa muun koulutyön tueksi!
 Tunneilla kehitetään liikuntataitoja, peliälyä sekä yhteistyötaitoja.
 Tutustutaan uusiin lajeihin ja opitaan liikunnallinen elämäntapa.
Sisältö
 Ryhmän valitsemien lajien harjoittelu ja pelaaminen. Toiveiden mukaan uusien lajien
kokeileminen sekä vierailut koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille (golf, keilaus jne).
Mahdollinen
osallistuminen
koulun
joukkueena
peliturnauksiin
ja
muihin
liikuntatapahtumiin.
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MEDIA JA ILMAISU
Kurssin keskeinen tavoite on oppia ja syventää viestinnän perustaitoja. Kurssilla tutustutaan lehtija radiotyöhön, elokuvaan ja videotyöskentelyyn sekä harjoitellaan itseilmaisua.
Kurssi on median, teatterin, elokuvan ja videoilmaisun kokonaisuus, jossa eri osa-alueet nivoutuvat
yhteen. Kahdeksannella luokalla painottuvat koululehden teko ja ilmaisutaito. Yhdeksännellä
luokalla keskitytään elokuvaan, videokuvaukseen ja -editointiin.
Kurssilla tuotetaan monipuolisesti lehtitekstejä, jotka pyritään toimittamaan koululehdeksi.
Samalla harjoitellaan haastattelutekniikkaa, lehden kuvitusta, lehtikuvausta ja taittoa.
Media ja ilmaisu -kurssilla tehdään erilaisia videoprojekteja. Niihin valmistaudutaan muun muassa
monenlaisten ilmaisutaidon harjoitusten avulla, harjoittelemalla käsikirjoituksen laatimista ja
opettelemalla videokuvausta ja -editointia. Kurssiin kuuluu myös vierailuja teatteriin ja
elokuvateatteriin mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan.
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MUSIIKKI
Valinnaisen musiikin tärkein tavoite on musiikinilon kokeminen soittaen ja laulaen musiikista
innostuneiden ihmisten parissa. Valinnaisessa musiikissa tavoitteena on kehittää taitoja musiikin
tuottamisessa ja myös eri musiikkilajien ja -tyylien ymmärtämisessä. Käytännön tasolla tämä
tarkoittaa seuraavaa:
 oppii bändi- ja koulusoittimien perusteet
 lauletaan moniäänisiä kappaleita, oppii stemmalaulun
 tehdään projekti ryhmän kiinnostuksen mukaan

Lisäksi kurssilla opiskellaan musiikin yleistietoutta, pääosin aktiivisen tekemisen kautta. Näitä osaalueita ovat esim.
 rockmusiikin soittimet ja soundit
 näyttämömusiikki
 ulkomainen rock-musiikki
 suomalainen iskelmä- ja rockmusiikki
 maailman musiikki
 taidemusiikki
 kansanmusiikki
 tietokoneen käyttö musiikin työkaluna
 muu mahdollinen ryhmää kiinnostava aihepiiri

Oppilaan ei tarvitse olla ennestään taitava muusikko. Tärkeintä on, että on innostunut ja
kiinnostunut, sekä haluaa kehittää itseään musiikin saralla. Jos hallitsee jo esimerkiksi jonkin
instrumentin perusteet, voi käyttää sitä työskentelyssä tai harjaantua muissa musiikin osa-alueissa.
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TEKNINEN TYÖ
Tarkoituksena on antaa eväitä selvitä tulevaisuuden teknisessä maailmassa, oppia ymmärtämään
ja käyttämään hyväksi teknisiä laitteita, oppia suunnittelemaan ja rakentamaan pieniä laitteita ja
esineitä sekä oppia huolto- ja korjaustaitoja jokapäiväistä elämää varten.
Aineiden oppisisällöt ovat jatkoa seitsemännen luokan teknisen työn kurssille. Valinta ei
kuitenkaan edellytä teknisen työn opintoja seitsemännellä luokalla, joten kaikki voivat valita näitä
oppiaineita.
Kaikkien oppiaineiden tunneilla suunnitellaan ja rakennetaan esineitä ja laitteita, opitaan
käyttämään uusia työtapoja ja koneita turvallisesti. Tekemisen lomassa opitaan ja käydään lävitse
oppiaineeseen kuuluvia perusasioita.
Tekninen työ jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat puutyö, metallityö ja koneoppi sekä
sähköoppi / elektroniikka. Nämä jokainen ovat omia oppiaineitaan, ja kutakin ainetta opetetaan 2
tuntia viikossa. Näistä kolmesta oppiaineesta voi valita yhden tai kaksi, eli kaksi tai neljä tuntia.
Oppilas valitsee alla olevista osioista joko 2 tai 4 tunnin kokonaisuuden.

Puutyö
 kotimaiset puulajit esineiden raaka-aineena
 turvallinen omakohtainen työskentely peruskoneilla (pyörösaha, tasohöylä, jyrsin jne.)
 erikoisemmat pintakäsittelytekniikat
 perustyötapojen syventäminen
 esineen ja työprosessin suunnittelua
 oman laajemman työn suunnittelu ja toteutus
 tutustuminen alan teollisuuteen ja teollisiin työtapoihin
Metallityö / koneoppi
metallityö
 metallien käyttö rakenteissa, rakenteiden suunnittelu ja valmistaminen
 erikoisemmat metalliseokset, ominaisuudet ja käyttö
 MIG-, puikko- ja kaasuhitsaus, polttoleikkaus
 itsenäinen työskentely manuaalisella metallisorvilla
 putki- ja profiilirakenteet
 levyrakenteet, taivutukset ja liitokset
 käytännön lujuusoppia
 metallit ja muut materiaalit
 tutustuminen alan teollisuusautomaatioon
 oman laajemman työn suunnittelu ja toteutus
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koneoppi
 yleisimmät kone-elimet ja niiden toiminta
 voimansiirto
 poltto- ja voiteluaineet
 2T- ja 4T-moottorin toiminta
 pienmoottoreiden huolto ja korjaus (ruohonleikkurit, moottorisahat, mopot jne.)
 auton rakenne ja toiminta
 pienten sähkökoneiden toiminta, käyttö ja huolto (sähkömoottorit yms.)
 pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet
 pienen koneen tai laitteen suunnittelu ja rakentaminen
 huollossa tarvittavien työkalujen ja laitteiden rakentaminen
Sähköoppi / elektroniikka
 kodin sähköjärjestelmä
 sallitut sähkötyöt
 sähköopin perusteet
 elektroniikan komponentit, rakenne, toiminta, käyttö ja soveltaminen
 mikropiirit
 piirilevyn valmistus ja käyttö
 logiikan ja automaation perusteet
 tietokoneen käyttö laiteohjauksessa
 elektroniikan laitteiden käyttö ja huolto
 viihde-elektroniikan toiminta, käyttö ja huolto
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TEKSTIILITYÖ
Tavoitteet
Valinnaisessa tekstiilityössä pyritään kokemaan käsillä tekemisen iloa ja onnistumisen elämyksiä.
Tavoitteena on syventää ja laajentaa jo saavutettua tiedon ja taidon tasoa. Käsitöitä tehdessä
opitaan monipuolisesti ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä käsityön suunnittelu- ja
valmistusprosessi ideasta tuotteeksi. Tunneilla totutaan työskentelemään itsenäisesti ja
pitkäjänteisesti sekä ottamaan vastuuta omasta kehittymisestä.
Sisältö
Tekstiilityön tunneilla suunnitellaan ja valmistetaan persoonallisia vaatteita, asusteita ja
kodintekstiilejä monipuolisesti tekstiilityön eri osa-alueilta (ompelu, neulonta, virkkaus, kirjonta,
kankaankudonta, kankaanpainanta, värjäys, huovutus, helmityöt jne.) Uusia asioita opitaan mm.
suunnittelutaidoista, materiaaleista, tekniikoista ja laitteista (esim. kirjova ompelukone,
kangaspuut ja neulekone). Tietotekniikkaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri tilanteissa.
8. luokalla tekstiilityön asioita käsitellään yhdessä syksyn alussa valittavien aihepiirien avulla (esim.
Sisustustekstiili omaan huoneeseen, Pehmeää perheen pienimmille, Kauniit korut ja Tuunaan,
kierrätän ja muodistan). Oppilas suunnittelee itse aihepiiriin sopivan työn, materiaalit ja
toteutustekniikat.
9. luokalla tehdään töitä omien mieltymysten ja kiinnostuksen mukaan annettujen rajojen
puitteissa. Kevään ohjelmaan kuuluu itse suunniteltu laajempi ja haasteellisempi lopputyö.
Arviointi
Tekstiilityön arvioinnissa painotetaan oppilaan kädentaitojen lisäksi käsityötuotteen suunnittelu- ja
valmistusprosessin hallintaa. Tärkeä osa on myös oppilaan aktiivisuudella, omatoimisuudella ja
asenteella.
Tekstiilitöitä voi valita myös 4 tuntia. Sen sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin 2 tunnin valinnan,
mutta työt voivat olla haasteellisempia ja niitä tehdään enemmän ja monipuolisemmin eri
tekstiilityön osa-alueilta.
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TIETOTEKNIIKKA
Tavoitteet
 antaa oppilaille kattava näkemys tietotekniikan asemasta nykypäivänä
 totuttaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn
 saavuttaa riittävä perusohjelmistojen käyttötaito jatko-opiskelua ja työelämää varten
Sisältö







tietokonelaitteistoon ja sen oheislaitteisiin sekä tietotekniikan käsitteisiin tutustuminen
laitteistojen kehittyminen kutomakoneesta supertietokoneiksi
tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat sekä tietoturvan merkitys tiedonkäsittelyssä
laitteen käyttöön sekä tiedonhallintaan perehtyminen
Internetin hyödyntäminen ja sieltä saatavan tiedon kriittinen käsittely
tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, tietokantaan ja esitysgrafiikkaan tutustuminen sekä
ohjelmoinnin periaatteisiin tutustuminen

Työskentelytavat
 mahdollisimman paljon itsenäisenä työskentelynä tietokoneiden avulla
 materiaalin hankinnassa hyödynnetään Internetiä

Kannattaako valita?
 jatko-opiskelutarpeet ja työelämä vaativat perustaitoja tietotekniikasta
 on vaikea kuvitella ammatteja, joissa ei nykyisin tarvita tietotekniikka
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LÄNSITUULEN KOULUN VALINTAKORTTI
Valitset a) kolme valintaa, joiden laajuudet ovat 2 vvh tai b) jos valitset yhden laajemman 4 vvh:n
kurssin (teknisestä tai tekstiilistä), voit valita tämän lisäksi yhden 2 vvh:n valinnaisaineen tai c) jos
opiskelet A2-kieltä, valitset kaksi 2 vvh:n valinnaisainetta tai yhden 4 vvh:n valinnaisaineen. Valitse
varsinaisten valintojen lisäksi varavalinnat, joita tarvitaan, jos valinnaisryhmää ei muodostu.
VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI
Oppilaan nimi _______________________________

Luokka __________________

Alleviivaa seuraavasta valintasi sekä ympyröi valintojen tuntimäärä. Kirjoita lisäksi viivalle
varavalintasi. Keskustele huoltajan kanssa, allekirjoita valintakortti (oppilas ja huoltaja) ja palauta
kortti luokanvalvojalle 16.12.2015 mennessä.

VALINNAISAINEET 8.- ja 9.-luokalle
Ranska……………………………………………………………………………………………………… 2
Saksa………………………………………………………………………………………………………… 2
Kotitalous…………………………………………………………………………………………………. 2
Tekstiilityö……………………………………………………………………………………………….. 2 tai 4
Tekninen työ…………………………………………………………………………………………….. 2 tai 4
Kone ja metalli………………………………… 2
Puutyö……………………………………………. 2
Sähkö ja elektroniikka……………………...2
Kuvataide…………………………………………………………………………………………………..2
Liikunta (pojat)…………………………………………………………………………………………..2
Liikunta (tytöt)………………………………………………………………………………………….. 2
Media ja ilmaisu……………………………………………………………………………………….. 2
Musiikki……………………………………………………………………………………………………. 2
Tietotekniikka…………………………………………………………………………………………… 2
Opiskelen A2-kieltä (4.-luokalta alkanut kieli)…………………………………………… 2
Valinnaisaineiden varavalinnat:
1) varavalinta______________________

2) varavalinta ______________________

Huoltajan allekirjoitus:____________________________________________
Oppilaan allekirjoitus:_____________________________________________
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