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KAHDEKSASLUOKKALAISILLE JA HUOLTAJILLE 
 

 

Hämeenlinnan lyseon koulussa valitaan 9. luokalle yksi uusi lyhyt valinnaisaine, jota 
opiskellaan kaksi tuntia viikossa joko syys- tai kevätlukukauden ajan. Tämä lyhyt 

valinnaisaine arvioidaan hyväksytty/ hylätty -merkinnällä. Valinnaisaineelle valitaan 
myös kaksi varavalintaa. 

 
Pitkät valinnaisaineet säilyvät samoina kuin 8. luokalla.  

 
Kurssien toteutuminen edellyttää, että sen valitsee riittävä määrä oppilaita. Koulu 

päättää toteutettavat valinnaisaineet oppilaiden valintojen perusteella. Kurssien osal-

listujamäärät ovat rajattuja. Kaikki eivät välttämättä mahdu esisijaiseen valinnaisai-
netoiveeseensa, joten myös varavalinnat kannattaa miettiä tarkasti. 

 
Valinta tehdään omilla tunnuksilla Wilmassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3 

 

 

                                            

Sodan tuulet  

 

Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät: 

Sodan tuulet 2 –kurssilla tutkimme maailman kriisejä ja sotia toisesta maailman-

sodasta nykypäivään. Tarkastelemme maailmalla tapahtuneita kansamurhia kuten 

holokausti, armenialaisten, Ruandan ja Jugoslavian sodan kansanmurhia ja Kam-

bodzhan punakhmerin toimia 1970-luvulla. Kurssin loppupuolella keskitymme Eu-

roopan tapahtumiin ja Venäjän rooliin nykyisissä Euroopan kriiseissä. Käytämme 

aikaa myös nykyisen maailmanpolitiikan ja eri kriisipesäkkeiden tarkasteluun. Ta-

voitteena on ymmärtää eri kriisien syitä ja seurauksia laajemmin ja syvällisem-

min.  

Kurssi teemme monipuolisesti yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sähköisesti tai perin-

teisesti. Apuna käytämme historian oppikirjaa, nettiä, lehtiä, erilaisia dokument-

teja ja pätkiä elokuvista tai sarjoista. Oppilaat saavat vaikuttaa sisältöön ja työ-

tapoihin.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Rikos ja rangaistus 

 

Lakitiedon kurssi keskittyy nuorten kannalta olennaisiin lakiasioihin. Kurssin ai-

kana tutustutaan myös rikoksiin ja niiden tutkintaan sekä oikeuslaitoksen toi-

mintaan. Suunnittelemme ja pidämme 7.-luokkalaisille opetustuokion “viisaasti 

somessa”. Kurssi sisältää vierailuja mm. käräjäoikeuteen, poliisilaitokselle ja 

Vankilamuseoon. Käymme seuraamassa oikeudenkäynti ja poliisilaitoksen kier-

roksella pääsemme putkaan. Oppitunteja pitävät myös koulun ulkopuoliset asi-

antuntijat ja vierailijat esimerkiksi poliisi ja vankilanjohtaja. Aihetta käsitel-

lään erilaisten oikeusesimerkkitapausten sekä käytännön ongelmien ja tilantei-

den avulla. Työskentelymenetelminä ovat keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt. 

Kurssi täydentää yhteiskuntaopin opintoja. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Bändikurssi 

 

Musiikin bändikurssilla jatketaan jo seiskalla aloitettua bändisoittimien (ki-

tara, basso, rummut, koskettimet) ja -laulun opiskelua sekä käydään asioita 

musiikin perusteista. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
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Taide tutuksi! 

 

Taide tutuksi -kurssilla perehdytään erityisesti taidehistorian aikakausien ku-

vamaailmaan ja tutustutaan eri kulttuurien taiteeseen. Tavoitteena on saada 

hyvä yleiskäsitys taiteen historian pääpiirteistä. Tunneilla valmistellaan taide-

historian esitys. Osa tunneista on luentomaisia, mutta tehdään myös paljon ku-

vallisia harjoitustöitä eri tekniikoin. Kurssi on sinulle, jos haluat tutustua eri 

taidesuuntiin sekä kehittää luovuuttasi taidetta tehden! 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arviointiin vaaditaan annettujen 

tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen. 

 

 

Pallopelikurssi 

 

Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  

Harjoitellaan uusia ja vanhoja pallo-, maila- ja tarkkuuspelejä tavoitteena pal-

loilutaitojen parantaminen sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Tyttöjen palloilukurssi 

 

Pelaillaan monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Kurssilla voidaan tutustua myös 

vähän harvinaisempiin lajeihin, jotka saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa 

kustannuksia. Tarjolla on kuitenkin aina maksuton vaihtoehto. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Koodaa nettisivuja ja käsittele kuvia! 

 

Kurssilla tutustutaan nettisivukoodin perusteisiin ja koodataan pieniä omia net-

tisivuja. Kurssilla opitaan kuvankäsittelyyn liittyvät perusasiat, tutustutaan 

kuvankäsittelyohjelman työkaluihin ja tehdään vaativampiakin kuvamanipulaa-

tioita.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
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Lukupiiri 

 

Lukupiiri-kurssilla luetaan yhdessä ja itsenäisesti erilaisia teoksia romaaneista 

runoihin osallistujien kiinnostuksen mukaan. Luetusta keskustellaan yhdessä, ja 

sitä käsitellään eri tavoin, esimerkiksi draamaa, kirjoittamista tai videokuvaa-

mista hyödyntäen. Kurssilta vieraillaan kirjastossa lukuvinkkauksessa, tutustu-

taan perinteisen kirjan lisäksi e-kirjoihin ja äänikirjoihin sekä tutkitaan myös 

harvinaisempia kirjallisuudenlajeja. Suurimpia tavoitteita kuitenkin ovat luke-

misen ilon ja itseä kiinnostavan luettavan löytäminen sekä uppoutuminen tari-

noiden maailmoihin arjen keskellä! 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Oppimisen tuki yseille  

 

Kurssin sisältö ja tavoitteet  

Saat lyhytkurssin verran lisää aikaa opiskella erityisopettajan kanssa mitä tahansa 

oppiainetta. Jos itsenäisessä läksyjen tekemisessä on hankaluuksia tai työt tup-

paavat jäämään rästiin, tämä kurssi on sinua varten. Sopiva maksimikoko ryhmälle 

on 10 oppilasta.  

Arviointi  

Hyväksytty / hylätty 

 

Rohkeutta esiintymiseen 

 

Kurssin tavoitteena on oman esiintymisrohkeuden vahvistaminen ja henkilökoh-

taisen, suullisen ilmaisun kehittäminen. Tunneilla tehdään monipuolisesti erilai-

sia yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Sisällön painotukset muotoutuvat ryhmäläis-

ten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena kurssilla on luottamuksellinen 

ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa kokeilla rajojaan. “Mokaaminen on lahja.” 

Kurssi sopii sekä esiintymisestä nauttiville että siinä kehittymään pyrkiville.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Matematiikan lukioon valmentava kurssi 

 

Kurssilla varmistetaan erityisesti polynomilaskennan ja yhtälöiden hallinta, 

jotka ovat tärkeä perusta lukion pitkän matematiikan opiskelussa. Tavoitteena 

on, että oppilaalla on kurssin suoritettuaan hyvät valmiudet ja taitotaso lukion 

matematiikan opintoja varten.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Oppilaan on suoritettava kaikki kurssiin kuulu-

vat tehtävät saadakseen hyväksymismerkinnän. 
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Mopon huolto- ja liikenneturvallisuuskurssi 

 

Kiinnostaako sinua mopo tai jokin muu pärisevä kone? Jos vastasit kyllä, niin 

tämä kurssi on sinua varten. Kurssin aikana voit huoltaa omaa mopoa, mönkijää, 

polkupyörää jne. Kurssin tavoitteena on tutustua moottoritekniikkaan, huoltaa 

ja kunnostaa omia tai opettajan tuomia polttomoottori laitteita. Tutustumme 

liikennesääntöihin ja pohdimme, miten voimme omalta osaltamme parantaa lii-

kenneturvallisuutta. Tämä kurssi sopii myös hyvin niille oppilaille, jotka ovat 

kiinnostuneita mopokortin suorittamisesta. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 

 

 

Käsityön erikoistekniikat 

 

Tavoitteena on syventää käsityötaitoja monipuolisesti tekstiilityön erikoisem-

milta osa-alueilta. Oppilaat tutustuvat erilaisiin langanvalmistustapoihin, teke-

vät pienet kokeilut kankaankudonnassa, sekä kokeilevat vapaalankahuovutusta 

ja punontaa. Perehdytään ryhmissä erilaisiin tekstiilimateriaaleihin, kuten puu-

villaan, villaan ja keinokuituihin, sekä niiden ominaisuuksiin pienten kokeilujen 

avulla. Kurssin tavoitteena olisi luoda hyvä pohja erilaisten tekstiilimateriaalien 

hahmottamiselle, jota sitten hyödynnetään oppilaiden valitsemissa töissä.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, käytän-

nön työtaitoihin, ryhmätyöskentelyyn sekä oppimispäiväkirjaan 

 

 

Tukioppilastoiminta 

 

Kahdeksannen luokan tukioppilaskurssin suorittaneet toimivat seitsemäsluokkalai-

sille kummioppilaina. Oppilaat ohjaavat erilaisia ryhmäytystilanteita sekä osallis-

tuvat koulun yhteishengen luomiseen ja mukavien tilaisuuksien suunnitteluun, ku-

ten halloween rastirataan ja joulukalenteriin. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Ruotsin lyhytvalinnainen 

 

Ruotsia lukioon meneville: kerrataan ja vahvistetaan keskeisimpiä yläkoulussa 

opittuja ja lukion aloitusta helpottavia rakenteita ja sanastoa monipuolisilla ta-

voilla. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 



 

 
 7 

 

 

Espanjan lyhytkurssi 

 

Espanjan lyhytkurssilla tutustutaan espanjakielisten maiden tapoihin ja kulttuu-

riin. Samalla opit kertomaan perusasioita itsestäsi, vaihtamaan kuulumisia sekä 

käyttämään espanjaa tavallisissa asiointitilanteissa. Bienvenidos! 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Unien aarrearkku  

Tällä kurssilla ei nukuta vaan työskennellään luovasti unien kanssa. Kullakin kerralla 

työskennellään luovin ja toiminnallisin menetelmin yöllinen unimaailma lähtökoh-

tana. Menetelmissä painottuu kirjoittaminen, mutta työskentelyssä voidaan käyt-

tää myös esimerkiksi kuvaa, liikettä ja draamaa. Kurssilla saa tietoa työskentelyn 

lomassa nukkumisen merkityksestä hyvinvoinnille sekä tavoista, joilla omien unien 

viestejä ja unisymboleita voi oppia ottamaan haltuun. Läpi kurssin pidetään unipäi-

väkirjaa, johon kirjataan nähdyt unet. Työskentely omien unien kanssa lisää itse-

tuntemusta ja auttaa ottamaan omia voimavaroja käyttöön. Kurssi on yhdistelmä 

psykologiaa ja luovaa työskentelyä. Kurssille osallistuminen ei edellytä mitään eri-

tyistä osaamista, ja kurssille voi osallistua, vaikkei edes muistaisi uniaan. Kiinnos-

tus uniin ja unien mahdollisuuksiin riittää. Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Tule 

kokemaan jotakin taatusti erilaista! 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssin saa suoritettua hyväksytysti osallistumalla 

aktiivisesti oppitunneilla tehtyihin harjoituksiin. Myös unipäiväkirjan pitäminen on 

suositeltavaa, koska se helpottaa työskentelyä oppitunneilla.  
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YHTEYSTIEDOT 

 

Hämeenlinnan lyseon koulu 

Lukiokatu 6-8 

13100 Hämeenlinna 

 

Oppilaanohjaajat  

Johanna Lindström p. 03-621 2468,  

johanna.lindstrom@hmledu.fi 

Johanna Verho 03-621 2543,  

johanna.verho@hmledu.fi 
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