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Muut valinnaiset (lyhyt, 1 vvt) 

 

BÄNDIKÄMPPÄ (xBÄND) 

Kurssilla musisoidaan paljon. Eri kappaleita soitetaan ja lauletaan yhdessä ja ohjelmistoon 

pääsee vaikuttamaan omien toiveiden kautta. Kurssilla voidaan mahdollisuuksien mukaan 

muodostaa myös pari pienempää bändiä ja keskittyä johonkin tiettyyn soittimeen tai 

laulajan rooliin. Vaikka kurssilla painotetaan edellä mainittuja asioita, on sillä mahdollista 

tehdä myös muuta musiikkiin liittyvää oppilaiden toiveiden mukaan. 

 

MUSIIKKISTUDIO (xMUST) 

Kurssi on omistettu musiikkiteknologialle ja elektroniselle musiikille. Kurssilla tehdään paljon 

omia kappaleita iPadeilla, mutta myös tietokoneilla opetellaan pari hyödyllistä 

musiikkiohjelmaa. Projekteina voi olla lisäksi muun muassa musiikkivideoiden ja 

radiomainoksien tekoa. Teknologiaa käsitellään toki useampien musiikkityylien kautta, 

mutta pääpaino on elektronisessa musiikissa ja rapmusiikissa. Kurssilla perehdytään 

esimerkiksi DJ-laitteisiin ja -taitoihin ja tutustutaan muutenkin musiikkigenreihin, joissa 

musiikin tuottaminen koneiden avulla on vahvasti läsnä. Vaikka kurssilla painotetaan edellä 

mainittuja asioita, on sillä mahdollista tehdä myös muuta musiikkiin liittyvää oppilaiden 

toiveiden mukaan. 

 

 

MAALAUS- JA PIIRUSTUSKURSSI (xMAPI) 

Piirretään ja maalataan monia eri välineitä käyttäen, mm. lyijykynä, liidut, värikynät, tussit, 

akvarelli- ja akryylivärit, pastellivärit. 

 

REKVISIITTA- JA LAVASTEKURSSI (xRELA) 

Suunnitellaan, taiteillaan ja valmistetaan koulun esityksiin ja tapahtumiin näkyvyyttä ja 

näyttävyyttä: lavasteita, somisteita, julisteita, mainoksia, valokuvia, seinämaalauksia. 

Erilaisilla kuvis- ja kässätekniikoilla tehdään visuaalisesti vaikuttavaa eri materiaaleista mihin 

tahansa tarpeeseen. Luovasti. 

 

 

TUUNAUS (xTUUN)  
Kurssilla kaivaudutaan syvälle omiin vaatekaappeihin. Etsitään sieltä kaikkea sellaista, mikä 
ei ole enää aikoihin eksynyt päälle syystä tai toisesta ja tehdään niistä jälleen 
käyttökelpoisia. Voit korjailla rikkimenneitä tuotteita, koristella niitä mitä luovimmin 
yksityiskohdin, lyhentää, pidentää, kaventaa tai leventää tuotetta. Voit ommella vanhoista 
tuotteista jotain aivan uutta esim. vanhoista farkuista olkalaukun tai sisustustyynyn. Kurssin 
aikana vieraillaan kirpputoreilla ja etsitään myös sieltä tuotteita uudistettaviksi. 
Tämä kurssi sopii kaikille ekologisia arvoja kannattaville, vahvistat omien kädentaitojen 
hyödyntämistä. Opit hyviä niksejä vanhan uudistamiseen. 
  



 
LANKATÖITÄ (xLANK) 
Kurssilla valmistetaan omavalintainen neulottu / virkattu tuote. Suunnittelet työsi oman 
taitotasosi mukaisesti, voit aloittaa aivan alkeista tai kokeilla itsellesi haastavampia 
neulepintoja, palmikkoa, kirjoneuletta, pitsineuleita. Myös neulekoneet ovat käytettävissä. 
Voit virkata kaikkea sisustuskoreista ja matoista pöytäliinoihin, koristelumitähtiin tai 
amigurumihahmoihin. 
Jos et ole vielä neulonut villasukkia, tämä kurssi on juuri oikea mahdollisuus siihen. 
 
KORUJA JA KIRJONTAA (xKOKI) 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin koru- ja kirjontatekniikoihin mm. helmikudonta, 
helmipunottelu, ystävännyöritekniikat, paperikorut, kirjonta sekä käsin että koneella. 
Valmistettavat työt suunnitellaan oppilaiden omista lähtökohdista. Voit keskittyä yhteen 
isompaan työhön esim. ristipistotaulu tai kokeilla useampia tekniikoita erilaisissa 
pienemmissä töissä: ranne-, kaula- ja korvakoruja, avainnauhoja, hiuslenkkejä. Tällä kurssilla 
voit toteuttaa töitä myös muilla erikoistekniikoilla esim. nyplätä kirjanmerkin.  
Tämä kurssi soveltuu hyvin pikku näpertelystä pitäville. 
 
KEKSINTÖKURSSI (xKEKU) 
Nyt lähtee puute maailmasta! Valtameret puhdistuvat! Pudonnut herne saadaan 
poimittua lattialta kumartumatta! Kampaan ei enää tartu hiuksia! Ehkä. 
Tällä kurssilla ratkotaan ongelmia käytännönläheisesti, hauskasti ja nokkelasti. Etsitään 
ongelmia, siilataan ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdään prototyyppejä, pienoismalleja tai 
havainnemalleja ratkaisuista. Isoista, pienistä, läheltä, kaukaa - kaikki käy. Opettelet 
lähestymään ongelmia loogisesti ja analyyttisesti sekä pohtimaan ratkaisuja luovasti ja 
avarakatseisesti. Opit käyttämään erilaisia materiaaleja, työkaluja ja laitteita sen mukaan 
kuin työssäsi tarpeita ilmenee. Pääasia, että on hauskaa keksiä ja väsätä. Sitten vaan 
Leijonan luolaan ja rahoiksi! 
 
TEKNINEN LYHYT (xTELY) 
Täällä tehdään vapaavalintaisia puu- ja metallitöitä tai konehommia. Leikkuulaudat, 
pikkupöydät, hyllyt ja muut tarpeelliset tai muuten vain kivat kapistukset. Tee vaikka 
toteemi. Täällä tuunaat myös fillarin tai fiksaat mopedin, teet ottivieheet seuraavaksi 
kesäksi, komeat korut itsellesi tai Hänelle tai vaikka pihalle peltisen lintulaudan. Sopii kaikille 
lähtötasosta riippumatta. 
 

 

PALLOPELIT (xPAPE) 

Harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Ylläpidetään ja kohotetaan 

peruskuntoa. Sopii sekä tytöille että pojille. 

 

KUNTOLIIKUNTA (xKUNT) 

Tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja seura fyysisen kunnon eri osa-alueita monipuolisesti. 

Sisältöinä esim. kuntosaliharjoittelu, toiminnallinen harjoittelu, kehonhuolto, 

kestävyysliikunta. Kuntotestit kurssin alussa ja lopussa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille. 

 



 

LUPA KOKATA! (xLUKO)  
Kurssilla opiskellaan elintarvikehygieniaa Lupa kokata-nettimateriaalin avulla. Teorian 
lisäksi kurssilla tehdään pieniä käytännön harjoituksia. Kurssilla työskentely vaatii itsenäistä 
työotetta. Kurssi antaa valmiudet suorittaa hygieniapassin, mutta passia ei voida suorittaa 
kurssilla. Hygieniapassin suorittamiseen annetaan ohjeet kurssin lopuksi, mutta testiin tulee 
hakeutua omatoimisesti ja sen kustannukset ovat n. 45 euroa. 
 
KOKKIKURSSI (xKOKU) 
Valmistetaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. 
 

 

RennoX (xREX)   
Opi tunnistamaan ja hallitsemaan stressiä ja jännittämistä. Valinnaisaine perustuu 
toiminnallisiin tunteihin, joiden tarkoitus on lisätä hyvinvointiasi ja itsetuntemustasi. 
 
ENSIAPU JA PELASTUSTAITO (xEPA) 
Osaatko auttaa elotonta? Tunnistatko sairauskohtauksen saaneen? Miten toimia, kun kuulet 
yleisen vaaramerkin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen sekä opit 
toimintatapoja Ensiapu ja pelastustaito valinnaisaineen tunnilla. Tärkeä kansalaistaito on 
tunnistaa vaaratilanteet, osata auttaa ja toimia oikein hätätilanteissa. 
 

MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI (xMASY) 
Peruskoulun matematiikan oppisisältöjä laajennetaan ja syvennetään harjoittelemalla 
erityisesti lukiossa tarvittavia matematiikan taitoja. Kurssi on jatkoa 8. lk:n syventävän 
matematiikan kurssille, mutta kurssille voi osallistua myös käymättä 8. lk:n MASY-kurssia.  
 
MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (xMATU) 
Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opiskeltuja asioita. Kurssi on tarkoitettu 
matematiikan perustaitojen varmentamiseen jatko-opintoja varten. Kurssin tavoitteena on 
helpottaa siirtymistä toisen asteen koulutukseen. 
 

ENGLANNIN SYVENTÄVÄ (xENSY) 
Opittujen perusasioiden vahvistaminen ja kielitaidon eri osa-alueiden laajentaminen mm. 
erilaisten tekstien, kuullun ymmärtämisharjoitusten, suullisten ja kirjallisten harjoitusten 
avulla. Aktiivisille englannin opiskelijoille. 
 
ENGLANNIN TUKI (xENTU) 
Yhdeksännen luokan opiskelua tukien opiskellaan vaihtelevin menetelmin perusasioita. 
 
TRÄNA MERA! - RUOTSIN TUKIKURSSI (xRUTU) 
Vahvista sanavarastoasi ja rakenna kieliopin osaamistasi perusasioita kertaamalla! 
Säännöllistä tukea ruotsin normituntien opiskeluun - et siis tarvitse erillistä tukiopetusta! 
 
  



 
TRÄNA ÄNNU MERA! - RUOTSIN SYVENTÄVÄ KURSSI (xRUSY) 
Laajenna kielitaitoasi ja rohkaistu puhumaan - ett måste lukioon menijöille! Kerrataan 
keskeistä sanastoa ja kielioppia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
 
VENÄJÄÄ, PRIVET! (xVENA) 
Jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita vaihtelevin menetelmin esim. matkailijan tarpeeseen. 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin esim. musiikki, ruokakulttuuri, kuvataide, kirjallisuus. 
 

ANTIIKIN HISTORIAA (xAHIS) 
Antiikin historian valinnaiskurssi raottaa ovea nykyisen kulttuurimme ja sivistyksemme 
alkulähteille. Pyramidien Egyptistä tutustumme mm. faaraoiden hovin ja hieroglyfien 
salaisuuksiin. Kreikkalaisen kulttuurin saloista perehdymme mm. olympolaisiin jumaliin, 
sankareiden seikkailuihin ja tieteen kehitykseen. Rooman valtakunnasta tutustumme sen 
kuningasaikaan, vallankumoukseen ja keisarikauteen. Mitä tapahtui gladiaattoriareenoilla, 
mitä tapahtui Pompeijissa, miksi Brutus murhasi Caesarin jne. opiskelijoille. 
 
ILMAISUTAITO (xILTA) 
Improvisaatio-, tutustumis-, aisti- ja puheharjoituksia. Tavoitteena oman esiintymisen 
kehittäminen. 
 
TUKIOPPILASTOIMINTA (xTUTO) 
Tukioppilaiden tehtävänä on luoda yhteishenkeä ja vaihtelua koulun arkeen. Erityisen 
merkittävä rooli tukioppilailla on uusien seiskaluokkalaisten saapuessa yläkouluun. Tukarit 
auttavat myös ennaltaehkäisemään kiusaamista.  
Oppilaiden osallisuus kuuluu tukioppilastoimintaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy 
nuorten omat ideat. Tukarit järjestävät kouluun iloa teemapäivillä: tervetulojuhlan 
seiskoille, pukuviikkoja, piparipartion ja jouluradion, ystävänpäivän… ja vuoden 
kohokohtana 9-GAALAN! 
Tukaritoiminta edellyttää tukioppilaskoulutuksen suorittamista ja toiminnasta saa erillisen 
todistuksen. 


