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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 
osallistujamäärät ovat rajattuja. Kaikki eivät välttämättä mahdu esisijaiseen 
valinnaisainetoiveeseensa, joten myös varavalinnat kannattaa miettiä tarkasti.  
  
Valinta tehdään omilla tunnuksilla Wilmassa. 
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Bändikurssi  
  
Musiikin bändikurssilla jatketaan jo seiskalla aloitettua bändisoittimien 
(kitara, basso, rummut, koskettimet) ja laulun opiskelua, soitetaan 
yhdessä bändinä sekä opetellaan soitetun ohjelmiston kautta musiikin 
perusteita.  
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
 
Espanjan lyhytkurssi  

  
Espanjan lyhytkurssilla tutustutaan espanjakielisten maiden tapoihin ja 
kulttuuriin. Samalla opit kertomaan perusasioita itsestäsi, vaihtamaan kuulumisia 
sekä käyttämään espanjaa tavallisissa asiointitilanteissa. Bienvenidos!  
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
 
Hygieniapassi-kurssi 

 
Kurssin sisältö ja tavoitteet:  
Kurssilla käydään läpi elintarvikehygienian perusteita ja loppupuolella 
suoritetaan osaamistesti eli hygieniapassi. Passia tarvitsee, jos on töissä 
kahvilassa, ravintolassa, pikaruokalassa, jäätelökioskilla, suurkeittiössä, 
elintarvikemyymälässä. Passista hyötyy mm. kesätöitä hakiessa. Koulu 
maksaa yhden testikerran. Lisäksi kurssilla on kokeellista ruoanvalmistusta.  

 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 
aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien 
tekeminen. 

 
Iloa fiktiosta  

Kurssin sisältö ja tavoitteet: 

Iloa fiktiosta -kurssilla nautitaan fiktiosta sekä lukien että kirjoittaen. Kurssilla 
tutustutaan erilaisiin ja eripituisiin fiktiivisiin teksteihin ja kirjoitetaan niitä myös 
itse. Tunneilla keskustellaan ja voidaan käyttää myös draaman keinoja 
kirjallisuuden käsittelyssä. Kurssilla on mahdollisuus kehittää omaa 
kirjoitustaitoaan, eikä tekstejä ole pakko näyttää muille, jos ei halua. Tavoitteena 
on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen kurssilainen uskaltaa kertoa 
ajatuksiaan esimerkiksi luetuista teksteistä   

Kurssin sisältö ja painotukset tarkentuvat ja muotoutuvat yhdessä kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Tavoitteena on nauttia lukemisesta ja kirjoittamisesta.  

Kurssi sopii esimerkiksi sellaiselle oppilaalle, jonka tekee mieli kääriytyä 
peittoon ja uppoutua tekstien maailmaan.  
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 



 

 

 
 

Iloa ilmaisuun 
   

Kurssin tavoitteena on oman esiintymisrohkeuden vahvistaminen ja 
henkilökohtaisen, suullisen ilmaisun kehittäminen. Tunneilla tehdään 
monipuolisesti erilaisia yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Sisällön painotukset 
muotoutuvat ryhmäläisten 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 

 
 

3D-mallinnus ja CNC-tekniikka  
  

Kiinnostaako sinua kappaleiden mallinnus tietokoneella ja NC-ohjelmointi. 
Tällä kurssilla perehdytään autodeskin mallinnusohjelmistoihin sekä 
yksinkertaiseen NC-ohjelmointiin. Kurssilla tutustutaan laserleikkaukseen, 
cnc-jyrsimeen ja –sorvaukseen. Tehdään koekappaleita koulun cnc-
työstökoneilla sekä tutustutaan cnc-tekniikan käyttöön tuotanto-olosuhteissa. 
Tämä kurssi sopii hyvin niille oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita 
työstökoneiden ohjaamisesta tietokoneella ja kokemaan matkan tietokoneelta 
tuotteeksi. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 

 
Koodaa nettisivuja ja käsittele kuvia!  

  
Kurssilla tutustutaan nettisivukoodin perusteisiin ja koodataan pieniä omia 
nettisivuja. Lisäksi opitaan kuvankäsittelyyn liittyvät perusasiat, tutustutaan 
kuvankäsittelyohjelman työkaluihin ja tehdään vaativampiakin 
kuvamanipulaatioita.   
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista 
osallistumista oppitunneille ja annettujen tuntitehtävien tekemistä. 

 
  

Koristelukurssi 
 
Kurssin sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tutustutaan erilaisiin 
koristelutekniikoihin sekä suolaisten että makeiden leivonnaisten koristelussa. 
Valmistetaan erilaisia koristeita mm. sokerimassasta ja suklaasta. Harjoitellaan 
pursotuksia mm. kermalla ja pikeerillä sekä valmistetaan koristeita erilaisista 
kasviksista. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma nimikkoleivonnainen 
koristeluineen.  
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Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen 
osallistuminen oppitunneille sekä nimikkoleivonnaisen toteuttaminen. 
  
 
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 kuuluvat 
tehtävät saadakseen hyväksymismerkinnän.  
  
 
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 tuppaavat jäämään rästiin, tämä kurssi on sinua varten. Sopiva maksimikoko 
ryhmälle on 10 oppilasta.   
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

 
Pallopelikurssi pojille 

  
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:   
Harjoitellaan uusia ja vanhoja pallo-, maila- ja tarkkuuspelejä tavoitteena 
palloilutaitojen parantaminen sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty  

  
  

Tyttöjen palloilukurssi  
  

Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät: 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 

 
Rikos ja rangaistus  
  
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät: Lakitiedon kurssi keskittyy 
nuorten kannalta olennaisiin lakiasioihin. Kurssin aikana tutustutaan 
myös rikoksiin ja niiden tutkintaan sekä oikeuslaitoksen toimintaan. 
Suunnittelemme ja pidämme 7.-luokkalaisille opetustuokion “viisaasti 



 

somessa”. Kurssi sisältää vierailuja mm. käräjäoikeuteen, 
poliisilaitokselle ja Vankilamuseoon. Käymme seuraamassa 
oikeudenkäynti ja poliisilaitoksen kierroksella pääsemme putkaan. 
Oppitunteja pitävät myös koulun ulkopuoliset asiantuntijat ja vierailijat 
esimerkiksi poliisi ja vankilanjohtaja. Aihetta käsitellään erilaisten 
oikeusesimerkkitapausten sekä käytännön ongelmien ja tilanteiden 
avulla. Työskentelymenetelminä ovat keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt.  
Kurssi täydentää yhteiskuntaopin opintoja.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 
 

Ruotsin lyhytvalinnainen  
  

Ruotsia lukioon meneville: kerrataan ja vahvistetaan keskeisimpiä yläkoulussa 
opittuja ja lukion aloitusta helpottavia rakenteita ja sanastoa monipuolisilla 
tavoilla.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 
                                             

Sodan tuulet 2   
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Sodan tuulet 2 –kurssilla tutkimme maailman kriisejä ja sotia toisesta 
maailmansodasta nykypäivään. Tarkastelemme maailmalla tapahtuneita 
kansamurhia kuten holokausti, armenialaisten, Ruandan ja Jugoslavian 
sodan kansanmurhia ja Kambodzhan punakhmerin toimia 1970-luvulla. 
Kurssin loppupuolella keskitymme Euroopan tapahtumiin ja Venäjän rooliin 
nykyisissä Euroopan kriiseissä. Käytämme aikaa myös nykyisen 
maailmanpolitiikan ja eri kriisipesäkkeiden tarkasteluun. Tavoitteena on 
ymmärtää eri kriisien syitä ja seurauksia laajemmin ja syvällisemmin.   
Kurssi teemme monipuolisesti yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sähköisesti tai 
perinteisesti. Apuna käytämme historian oppikirjaa, nettiä, lehtiä, erilaisia 
dokumentteja ja pätkiä elokuvista tai sarjoista. Oppilaat saavat vaikuttaa 
sisältöön ja työtapoihin.   
Arviointi: Hyväksytty/hylätty  
 
Sukellus elokuvaan 9. LK. 

Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Tällä kurssilla katsellaan elokuvia. Katselemisen lomassa ja/tai jälkeen 
työstetään nähtyä ja koettua erilaisin menetelmin yksin ja yhdessä 
esimerkiksi keskustellen, kirjoittaen ja toiminnallisesti.  

9. luokan kurssilla katsellaan kirjallisuuden klassikoista tehtyjä elokuvia, niin 
ulkomaisia kuin kotimaisia, sekä piipahdetaan myös (lyhyt)dokumenttien 
maailmassa. Lisäksi kurssi sisältää kirjan ja elokuvan vertailun. Kurssilla 
käydään läpi elokuvan ilmaisukeinoja sekä perehdytään elokuva-alan 
ammatteihin. Mahdollisuuksien mukaan yksi elokuvista koetaan 
elokuvateatterissa. Kurssilla voidaan myös tehdä lyhytelokuva, jos 
ryhmässä on siihen halukkuutta. Kurssi kuitenkin painottuu elokuvien 
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katselemiselle. Kurssin lopullinen sisältö rakennetaan yhdessä kurssin 
alkaessa. 

Kurssille mahtuu 16 oppilasta. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksytysti suorittaminen 
edellyttää aktiivista osallistumista ja omien ajatusten jakamista 
oppitunneilla sekä yhden kurssikirjan lukemista omalla ajalla. 

  
Taide tutuksi!  

  
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Taide tutuksi -kurssilla perehdytään erityisesti taidehistorian aikakausien 
kuvamaailmaan ja tutustutaan eri kulttuurien taiteeseen. Tavoitteena on 
saada hyvä yleiskäsitys taiteen historian pääpiirteistä. Tunneilla valmistellaan 
taidehistorian esitys. Osa tunneista on luentomaisia, mutta tehdään myös 
paljon kuvallisia 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.  

  
Tekstiilityö 

  
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Oppilaat valitsevat omista lähtökohdistaan kiinnostavia tekniikoita, joita 
yhdistelemällä valmistetaan pieniä käsityötuotteita. Käytettävissä on kaikki 
käsityöluokan materiaalit ja mahdollisuudet. Pääset kurssilla vahvistamaan jo 
aiemmin opittuja tekniikoita niitä syventäen, esim. taitava neuloja voi harjoitella 
palmikoita, pitsi- tai kirjoneuleita tai sitten voit tutustua itsellesi vieraampiin 
käsityötekniikoihin, kuten makramé -solmeiluun, nypläykseen tai vaikkapa 
helmikudontaan. Tärkeintä on, että kurssin aikana jokainen oppilas uskaltaa 
heittäytyä kokeilemaan jotain itselleen aiemmin vieraampaa tekniikkaa, käsityön 
tekemisen iloa unohtamatta. 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.  

  
  

Tukioppilastoiminta  
  

Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Kahdeksannen luokan tukioppilaskurssin suorittaneet toimivat 
seitsemäsluokkalaisille kummioppilaina. Oppilaat ohjaavat erilaisia 
ryhmäytystilanteita sekä osallistuvat koulun yhteishengen luomiseen ja 
mukavien tilaisuuksien suunnitteluun, kuten halloween rastirataan ja 
joulukalenteriin.  
Arviointi: Hyväksytty/hylätty  

  



 

  
  

  
Venäjän lyhytkurssi  (opettajana Sanna Mansikka – jos ei ole Lyseolla töissä, 
kurssia ei järjestetä) 
 
Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät:  
Venäjän lyhytkurssilla tutustutaan kyrillisiin aakkosiin, maan tapoihin ja 
kulttuuriin. Samalla opit kertomaan perusasioita itsestäsi, vaihtamaan 
kuulumisia sekä käyttämään venäjää tavallisissa asiointitilanteissa. Добро 
пожаловать!  
Arviointi: hyväksytty/hylätty. 

 
 



    
  9  
  
YHTEENVETO JA VALINTAKORTTI VALINNAISAINEISTA (Valitse laatikosta 
varsinainen valinta ja kaksi varavalintaa).  

  
Oppilas: __________________________________________ lk: ________________  
  
Valinnaiskurssien valinta on kaksivaiheinen. Ensin kurssivalinta merkitään tähän 
korttiin. Tämän jälkeen oppilas sijoittaa valintansa Wilmaan. Valintakortti palautetaan 
opolle.   
  
Laita valitsemasi kurssin kohdalle X ja merkitse varavalinta 1 ja 
varavalinta 2 numerolla.  
  
Kurssin 
koodi (tarvitset tämän 
Wilmaan tarjottimelle) 
  

Lyhyet muut valinnaiset   Oma valinta   

xMU9 Bändikurssi    

xESP9 Espanjan lyhytkurssi    

xKO901 Hygieniapassi-kurssi     

xÄI902 Iloa fiktiosta  

xÄI903 Iloa ilmaisuun  

xTN903 3D-mallinnus ja CNC-tekniikka   

xAT9net Koodaa nettisivuja ja käsittele kuvia!   

xKO902 Koristelukurssi    

xMA9 Matematiikan lukioon valmentava kurssi    

xOT9 Oppimisen tuki yseille    

xLI901  Pallopelikurssi     

xLI902  Tyttöjen palloilukurssi      

xYH9 Rikos ja rangaistus    

xRU9 Ruotsin lyhytvalinnainen  

xHI902 Sodan tuulet 2  

xÄI904 Sukellus elokuvaan 9.lk.    

xKU902  Taide tutuksi!    

xTS9 Tekstiilityö     

xTOP9  Tukioppilastoiminta     

xVE9 Venäjän lyhytkurssi   

   
   
Hämeenlinnassa _____ / _____ 2022  
 
Huoltajan allekirjoitus:   Oppilaan allekirjoitus:  
  
 ________________________   ______________________  
  
 
VALINTA WILMAAN JA LAPUN PALAUTUS OPOLLE PE 4.2.2022 MENNESSÄ! 


