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OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN

Hyvä seitsemäsluokkalainen!
Kahden seuraavan vuoden opiskelua varten sinä valitset opinto-ohjelmaasi valinnaisia oppiaineita.
Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden ja
aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja.

Valinnaisaineita opiskellaan yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia (1vvh = 45 min). Valinnaiskurssin
laajuus on 2 vvh, joka muutetaan 60 minuutin oppitunneiksi ja sijoitetaan neljän jakson järjestelmään,
jolloin valinnaisaineiden opiskelussa saattaa tulla vapaajaksoja.

Sinun tulee yhdessä huoltajan kanssa vastata valinnaisainekyselyyn, jonka oppilaanohjaajat
lähettävät huoltajan sähköpostiin. Valinnaisainekyselyssä sinun tulee valita kolme valinnaisainetta,
joita tulet opiskelemaan 8.-9. luokalla. Jos opiskelet A2- kieltä, valitset ainoastaan kaksi 2 vvh:n
valinnaisainetta. Ilmoita varsinaisten valintojen lisäksi kaksi varavalintaa, joita tarvitaan, jos
valinnaisryhmää ei muodostu. Näin käy siinä tapauksessa, jos jotain valinnaisainetta on valinnut vain
muutama luokkakaveri tai syntyy muita erityisiä lukujärjestysongelmia. Valinnaisaineryhmien
syntyminen varmistuu toukokuussa, kun oppilaiden valinnat ovat varmistuneet.

Valintoja tehdessäsi on sinun hyvä muistaa, että kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta opiskellaan
vain 7. luokalla. Musiikin opiskelu päättyy kahdeksannella luokalla.

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.

Opinto-ohjaaja selvittää oppilaille valintajärjestelmää ja opettajat kertovat omista
valinnaisaineistaan. Valinnaisainevalintojen aikataulu tarkentuu myöhemmin (hiihtoloman jälkeen).
Opinto-ohjaaja vastaa kysymyksiin valinnaisaineiden valintajärjestelyistä. Tässä esitteessä on
esitelty tarjolla olevat valinnaisaineet.

Kalle Komulainen, rehtori
Anna-Kaarina Jääskeläinen, apulaisjohtaja
Katri Roppola, opinto-ohjaaja
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B2-KIELI: ESPANJA

Kielitaito on satsaamista tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa
kielitaito on valtti opiskelussa ja työelämässä. Sinulla on
mahdollisuus valita B2-espanjan kieli valinnaisaineeksi
kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. Peruskoulussa saat
vankan peruskielitaidon. Opit ymmärtämään, puhumaan ja
kirjoittamaan kieltä. Kielen opiskelua on helppo jatkaa myös
jatko-opintopaikoissa.
Espanjan kieli kuuluu romaanisiin kieliin. Se on yksi maailman
neljästä puhutuimmasta kielestä ja yksi YK:n kuudesta virallisesta
kielestä. 400 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään espanjaa ja
yhteensä espanjan puhujia on 466 miljoonaa. Erityisesti Etelä- ja
Keski-Amerikassa, Meksikossa ja myös Yhdysvalloissa puhutaan
espanjaa. (https://www.ethnologue.com, www.tieku.fi)

Espanjan valinnaiskurssien aikana opit esimerkiksi asioimaan ja
toimimaan monissa arkipäivän tilanteissa sekä kertomaan itsestäsi
ja sinulle tärkeistä asioista. Kieltä opiskellessa opit myös kulttuurien
välisiä eroja. Vaihtelevilla oppitunneilla keskustellaan, kuunnellaan,
kirjoitetaan, opetellaan kielen rakenteita, tehdään ryhmätöitä ja
joskus pieniä näytelmiä.
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KOTITALOUS
Kotitalouden valinnaisen kurssin tarkoituksena on kehittää ja
syventää
oppilaan
valmiuksia,
jotka
auttavat
häntä
selviytymään arkipäivän hallinnasta. Opiskelussa perehdytään
moniin ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin, jotka
koskevat häntä itseään, kotia, perhettä sekä näiden välisiä
yhteyksiä ympäristöön ja yhteiskuntaan.

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
ammatinvalintaan.

Valinnaisen kurssin opetus muodostuu 7. luokalla opittujen tietojen
ja taitojen syventämiseen, laajentamiseen ja soveltamiseen.
Tunneilla tutustutaan mm. suomalaiseen ruokaperinteeseen,
kansainväliseen ruokakulttuuriin, erikoisruokavalioihin, erilaisten
juhlien valmisteluihin ja toteutuksiin, ateriasuunnitteluun ja omien
suunnitelmien toteutukseen, sekä asunnon suunnitteluun.
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KUVATAIDE

Kuvataiteet valinnaiskurssilla syvennetään taiteen tuntemusta
monin tavoin, itse töitä suunnitellen ja eri tekniikoita kokeillen.
Valinnainen kuvataide kehittää koko kuvailmaisua elämysten ja
onnistumisten kautta. Tämän päivän kuvatulvasta selviämiseen
annetaan eväitä syventämällä oppilaan yleistä kuvanlukutaitoa.
Tehtävät suoritetaan pääasiassa yksilötöinä, mutta pari- ja ryhmätyöt ovat
mahdollisia. Työskentelyssä yhdistetään kuvataiteen eri osa-alueita
laajoiksi teemoiksi ja aihekokonaisuuksiksi, mahdollisuuksien mukaan
oppiainerajat ylittäen. Tekniikat ja aihepiirit vaihtelevat tehtävien mukaan.
Oppilaiden mielenkiinnon mukaan voidaan joihinkin työtapoihin perehtyä
perusteellisemminkin. Näin syvennetään oppilaan välineenhallintaa ja
teknistä osaamista.

Opetuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
-

itseilmaisun ja kuvallisen käsialan vahvistaminen
visuaalisen maailman havainnointi ja ymmärtäminen
luova ongelmanratkaisu
pyrkimys luoda omakohtainen suhtautuminen taiteeseen

Valinnaisen kuvataiteen tunneilla perehdytään muun muassa:
-

piirtämiseen (hiili, lyijykynä, kuivapastelli, tussi)
maalaamiseen (akvarellit)
grafiikkaan (pressprint, linokaiverrus, kuivaneula)
keramiikkaan ja plastiseen sommitteluun (muotoilu ja rakentelu)
digitaaliseen valo- ja videokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn
kuvanlukutaitoon (taidekuva ja media).

5

MUSIIKKI
Valinnaiskurssilla syvennetään oppilaan musiikintuntemusta monin
tavoin, itse soittaen ja laulaen sekä erilaisiin musiikintyyleihin
tutustuen.
Valinnainen
musiikki
kehittää
oppilaan
kokonaispersoonallisuutta tarjoten elämyksiä ja onnistumisen
kokemuksia. Samalla syvennetään musiikillisia perustietoja ja taitoja.
Musiikin valinnaiskurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa soitto- tai
laulukoulutusta vaan oppilaan oma taitotaso riittää, innostus musiikkiin
ainoana vaatimuksena. Kurssilla opiskellaan asioita käytännön kautta eli
laulaminen ja musisointi ovat hyvin keskeisessä asemassa. Oppilaiden
mielenkiinnon mukaan voidaan joihinkin aihekokonaisuuksiin perehtyä
perusteellisemminkin. Valinnaisen musiikin kautta on mahdollista osallistua
koulun juhlien musiikkiesitysten valmisteluun.

Opetuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
- itseilmaisullisten taitojen ja itseluottamuksen kehittäminen
- pyrkimys luoda omakohtainen suhtautuminen musiikkiin
- syventää kykyä havainnoida ja jäsentää musiikkia ja musiikillisia
kokemuksia
- antaa musiikin harrastamiseen liittyviä perustietoja ja –taitoja
- kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja

Valinnaisen musiikin kurssin sisältöjä ovat muun muassa:
- erilaisiin musiikkityyleihin tutustuminen (mm. pop, jazz, rock, latin)
- 7. ja 8. luokan perusopetuksessa opittujen tietojen ja taitojen
syventäminen
- yhteissoiton harjoittaminen
- nuottien luvun ja nuoteista soittamisen sekä improvisointikyvyn
kehittäminen
- äänentoistolaitteisiin ja niiden käyttöön tutustuminen
- modernin musiikkiteknologian tarjoamiin musiikin tekemisen
mahdollisuuksiin tutustuminen.
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KÄSITYÖ – TEKNINEN TYÖ
Valinnaisessa teknisessä työssä keskitytään itsenäiseen
työskentelyyn ja omatoimiseen suunnitteluun. Tavoitteena on
suunnitella ja valmistaa omavalintaisia töitä jo opitun tiedon
pohjalta. Töiden yhteydessä syvennetään opittuja taitoja ja
tekniikoita.

Valinnaisen teknisen työn tavoitteet:
- kehitellä omia ideoita
- suunnitella omien ideoiden pohjalta toimivia tuotteita
- oppia valitsemaan työhön soveltuvat materiaalit ympäristö
huomioiden
- valmistaa tuote omatoimisesti ja ohjatusti
- kehittyä oman työskentelyn ja työn tuloksen arvioinnissa
Työskentely toteutetaan aihekokonaisuudet huomioon ottaen. Työt
voidaan toteuttaa joko yksin tai ryhmissä. Projekti voi olla
lyhytkestoinen tai se voi kestää jopa koko lukuvuoden. Työn
suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon omat kyvyt ja pitää
kyetä luoviin ongelmanratkaisuihin. Oppilaan pitää myös osata
suunnata työskentelyään annetun palautteen mukaisesti. Töiden
aiheet voivat liittyä esimerkiksi omaan harrastukseen tai aihe voi olla
lähtöisin esimerkiksi jostakin materiaalista, huoneen sisustuksesta
tai jostain arkipäivän ongelmasta. Materiaalien käytössä on
huomioitava myös taloudellisuus ja materiaalin soveltuvuus kuhunkin
käyttötarkoitukseen.
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KÄSITYÖ – TEKSTIILITYÖ
Valinnaisen tekstiilityön kurssin tavoitteena on lisätä ja kehittää
oppilaan itsenäistä työskentelyä sekä suunnittelu- ja
ongelmanratkaisutaitoja.
Tavoitteena
on
myös
oman
persoonallisen työn ja tekemisen arvostaminen. Tekstiilityötä
opiskelemalla voit kehittää kädentaitojasi, suunnittelu- ja
värisilmää, materiaalitajua ja ennen kaikkea: opit erilaisten
valmistustapojen avulla loihtimaan tuotteita suunnitelmasta
todeksi.

Kurssilla syvennetään ja kehitetään oppilaan aiemmin oppimia tietoja
ja taitoja. Valinnaisessa käsityössä saat itse olla mukana
vaikuttamassa siihen millaisia töitä vuoden mittaan tehdään. Tutuksi
tulevat mm. tuotteen suunnittelu, vaateompelu, kodintekstiilien
ompelu, konekirjonta, lankatyöt ja kankaankudonta. Oma luovuus ja
kiinnostus saavat näkyä kaikissa toteutetuissa töissä.

Kurssin tarkemmat sisällöt voivat vaihdella vuosittain.

Vallinnaiseen käsityönopetukseen kuuluu lisäksi näyttelyissä
käyntejä, pukeutumisen ja käsityön historiaan tutustumista
mahdollisuuksien mukaan.
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TIETOTEKNIIKKA JA MEDIATAITO
Nykypäivän tietoyhteiskunnassa tietotekniikkaa on joka
puolella, ilman sitä yhteiskunta ei nykypäivänä pysty
toimimaan. Tietotekniikka ja mediataito valinnaisainekurssien
tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet käyttää tietokonetta ja
tietoverkkoja työvälineenä sekä antaa realistinen kuva
tietotekniikan mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisäksi työn
tulosten selkeä ja esteettinen esittämään on yksi TVT ja
mediataidon tavoitteista. Valinnaisainekurssien aikana oppilaita
kannustetaan ideointiin ja itsenäiseen työskentelyyn sekä
opetaan yhteistyötä ja sen merkitystä.

Sisältö
















Tietokonelaitteisto
Tietoturva
Verkot
Käyttöjärjestelmän perusteet
Tekstinkäsittelyn perusteet
Esitysgrafiikan perusteet
Kuvankäsittelyn perusteet
Internetin käytön perusteet ja sähköposti käydään läpi muun opiskelun
ohessa.
Taulukkolaskennan perusteet
Office 365 ja OneDrive
Perehdytään pelien ohjelmointiin
Videonkäsittelyn perusteet
Robotiikan perusteet
Tietotekniikan historiaan tutustuminen
Animaatiot

Mediataidon osuudessa harjoitellaan kuvakerrontaa, videokuvaamista ja
opetellaan editoinnin perusteita. Kurssilla tehdään harjoitustyönä lyhytelokuva
ja animaatio. Oppilaiden toivomukset oppisisällöistä pyritään toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan. Työskentely on pääosin itsenäistä, periaatteena on
”tekemällä oppii”.
9

VALINNAINEN LUONNONTIEDE
Luonnontiede on luontoa tutkivien tieteiden
yhteisnimitys. Luonnontieteisiin voidaan lukea muun
muassa biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian
alat. Lääketiede, farmasia ja tekniikka luokitellaan
soveltaviin luonnontieteisiin. Luonnontieteet ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kemia ja
fysiikka ovat empiirisiä eli kokeellisia tieteitä. Tämä
tarkoittaa, että tutkimus perustuu havainnointiin ja
mittauksiin. Tietoa etsitään siis tekemällä erilaisia
laboratoriotutkimuksia.

Luonnontieteen
valinnaisaineessa
perehdytään
luonnontieteellisen tutkimuksen alkeisiin ja tulosten
raportointiin
sekä
opiskellaan
luonnontieteellistä
ongelmanratkaisua. Tunneilla opitaan käyttämään
monipuolisesti kemian, fysiikan ja biologian työvälineitä,
tekemään
haastavampia
laboratoriotöitä
sekä
raportoimaan niistä.
Tunneilla keskitytään niihin mielenkiintoisiin ilmiöihin,
joita ei muuten ehditä kokeellisesti tutkimaan.
Tutkimuksissa ja kokeissa rikotaan oppiainerajoja ja
yhdistetään kemian ja fysiikan aiheita esimerkiksi
biologiaan, kotitalouteen, lääketieteeseen sekä
arkkitehtuuriin ja tekniikkaan. Tunneilla keskitytään
kokeelliseen työhön, ja arviointi perustuu pääasiassa
tekemiseen. Kurssin puitteissa on mahdollista järjestää
vierailuja kiinnostaviin paikallisiin kohteisiin.
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ILMAISUTAITO JA DRAAMA
Me olemme kaikki syntyneet tähän maailmaan luovuuden ja
itseilmaisun lahjoilla varustettuna. Luovuus meidän sisällämme
on rajaton mahdollisuuksien virta. Se on kyky luoda uutta, kyky
löytää aina uusia polkuja ja tapoja tehdä asioita. Se on taito
ilmaista meitä itseämme ja tunteitamme kaikilla mahdollisilla
tavoilla. (www.luovuus.opassivut.com)

Ilmaisutaidon valinnaisaineessa kehitetään omaa ilmaisua monipuolisesti,
etsitään ja löydetään omia vahvuuksia sekä kerätään taitoja ja rohkeutta toimia
luontevasti erilaisissa tilanteissa. Tuntien aikana tehdään monipuolisia
ilmaisuharjoituksia niin ryhmässä kuin yksinkin. Harjoituksissa voidaan kokea
ja kokeilla sellaisia tunteita, ajatuksia ja ilmaisuja, jotka ovat arkipäivässä
mahdottomia tai kiellettyjä. Harjoituksissa saatujen kokemusten avulla opitaan
uusia asioita itsestä ja muista. Harjoitusten ja tehtävien avulla opetellaan
rentoutumaan, keskittymään ja luottamaan itseen ja muihin. Omien tunteiden
ilmaisu sekä itseluottamuksen kehittyminen ovat tärkeitä taitoja, joita
ilmaisutaito ja draamakasvatus kehittävät. Ilmaisutaito ja draamakasvatus
oppiaineena on muutakin kuin näyttelemistä. Esiintymispakkoa ei ole.
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KOMPASSI – OMA SUUNTA
Itsetuntemusta voi oppia siinä missä muitakin taitoja, kuten
lukemista, jääkiekkoa tai balettia. Oman itsensä tunteminen
vaatii kuitenkin harjoittelua, kuten mikä tahansa uuden taidon
opiskelu.
Kompassi - oma suunta on 8.-9. luokilla toteutettava valinnaisaine, jossa
keskitytään nuorten vahvuuksiin, voimavaroihin ja kiinnostuksen kohteisiin
keskustelujen, erilaisten harjoitusten, opintokäyntien ja kutsuvieraiden avulla.
Ryhmät ovat sukupuolisensitiivisiä ryhmiä, jolloin pojille ja tytöille on omat
ryhmänsä. Luottamus ja turvallisuuden tunne ryhmäläisten välillä on
ensiarvoisen tärkeää.

Valinnaisainetuntien aikana opetellaan tunnistamaan omia tunteita,
vahvuuksia ja voimavaroja sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja tahtoa.
Tunneilla
tehdään
erilaisia
harjoituksia
arvoihin,
motivaatioon,
itsetuntemukseen ja tunnetaitoihin liittyen. Harjoitukset auttavat nuoria
löytämään kiinnostuksen kohteita muun muassa tulevia jatko-opintoja
ajatellen. Nuoret pääsevät vierailemaan eri oppilaitoksissa ja vapaaajanviettopaikoissa. Oppitunnit suunnitellaan yhdessä ohjaajien ja
valinnaisaineryhmäläisten kanssa, joten jokainen ryhmäläinen pääsee
vaikuttamaan tuntien sisältöön. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät
kertomaan kiinnostuksen kohteistaan, tarpeistaan, näkemyksistään ja
ajatuksistaan.


Valinnaisaineen tavoitteet:
o Tukea nuoria asioissa jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan
o Tukea nuorta itsenäistymisessä ja vastuunotossa
o Tukea itsetuntoa, ihmissuhteita, tulevaisuuden uskoa
o Tukea oman motivaation löytymistä koulutyöskentelyssä
o Lisätä nuorten osallisuutta
o Tukea vapaa‐ajan toimintaa
o Jäsentää ja käsitellä nuorille tärkeitä teemoja
o Herättää näkymä ” mitä teen peruskoulun jälkeen?” ja tukea jatko-opintojen
järjestymisessä ja tulevaisuuden suunnitelmien kirkastumisessa.
o Kertoa asioista nuorille, opastaa ja ohjata
o Kehittää sosiaalisia taitoja ja itseilmaisua
o Kehittää nuoren itseluottamusta
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Lähteet ja kuvat (kuvien käyttöoikeudet hakukoneessa: vapaasti
käytettävissä, jaettavissa)
https://www.ethnologue.com/language/spa
http://tieku.fi/kulttuuri/kielet/maailman-13-puhutuinta-kielta
http://pixabay.com/fi/saksa-levy-koulu-liitutaulu-liitu-64270/
http://pixabay.com/fi/keitti%C3%B6-astiat-kupit-kotitalous-417637/
http://pixabay.com/fi/keitti%C3%B6-astiat-kupit-kotitalous-417637/
http://pixabay.com/fi/taideterapia-229326/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne,_Still
_Life_With_Apples,_c._1890.jpg
http://pixabay.com/fi/musiikki-viulu-diskanttiavain%C3%A4%C3%A4ni-278795/
http://pixabay.com/fi/elektroniikka-teknologia-yhteydet-511747/
http://pixabay.com/fi/muoti-tekstiilit-v%C3%A4rit-girly-517643/
http://pixabay.com/fi/virkkaa-toisaalta-ty%C3%B6voiman-veneet450724/
http://pixabay.com/fi/tekniikka-tietotekniikan-tietokoneet-298256/
http://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Information_Technology_Colle
ge#mediaviewer/File:Mobile_software_development_laboratory_in_
The_Estonian_Information_Technology_College.jpg
http://pixabay.com/fi/elokuva-filminauhan-analoginen-69921/
http://verkkokoulu.jao.fi/kurssit/fyskem/doc/FYSIIKAN%20JA%20KE
MIAN%20VERKKOKURSSI-102.htm
https://pixabay.com/fi/laboratorio-kemikaali-tiede-1825276/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_rocket_launch_2_(S
tarwiz).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Streaking_(microbiology)
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