
VALINNAISAINEET 8. LUOKALLE 2022-2023 

 

TAITO- JA TAIDEAINEET – Syventävät opinnot (pitkä 2 vvt)  A-valinnat 

Kurssin arviointi: Numeroin 4-10, muuttaa 7.lk:n yhteisen aineen arvosanaa 

 
MUSIIKKI (vMU) 
Laajennetaan aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Kurssilla musisoidaan runsaasti yhdessä, mutta 
osaamista kehitetään monipuolisesti myös muilla musiikin osa-alueilla kuten musiikin kuuntelussa ja 
ymmärtämisessä, musiikkiteknologiassa (esim. iPad), tietyissä soittimissa (esim. piano, ukulele, 
rummut, kitara, basso), laulamisessa, omien sävellysten ja sanoitusten teossa sekä uusien 
musiikkityylien ja musiikkikulttuurien omaksumisessa. Oppilaat pääsevät myös ehdottamaan 
kurssilla musisoitavia kappaleita. 
Huom! Valitse vain jompikumpi: joko pitkä (vMU) tai lyhyt (xMU) musiikki. 
Näiden lisäksi voit valita muista valinnaisaineista Bändikämpän ja/tai Musiikkistudion. 
 
KUVATAIDE (vKU) 
Piirustus, digitaalinen piirtäminen (iPad + iPen), maalaus, kolmiulotteiset työt, muotoilu, 
valokuvaus, video, arkkitehtuuri, kuuluisat taideteokset ja median kuvat – ja tietysti itse tekemistä 
innolla ja luovalla asenteella. 
 
KÄSITYÖ (vKS) 
Valinnaisen käsityön kurssilla oppilas syventää ja soveltaa käsityön eri tekniikoiden tuntemustaan ja 
osaamistaan pääosin itse suunnittelemiaan tuotteita valmistamalla. Kurssi sisältää molempien 
käsityöalojen, sekä tekstiilityön että teknisen työn, menetelmiä materiaaleineen. Valmistettavat 
työt valitaan kunkin ryhmän kanssa erikseen. 
 
LIIKUNTA (vLI) 
Liikunnan valinnaiskurssilla harjoitellaan liikuntataitoja niin yksilö- kuin joukkuelajien avulla. 
Kurssilla opetellaan myös uusia lajeja ja tutustutaan kaupungin liikuntatarjontaan. Liikuntakurssi 
sopii kaikille, jotka haluavat liikkua enemmän koulupäivän aikana, ovat kiinnostuneita 
harjoittelemaan monipuolisesti erilaisia lajeja ja haluavat kehittyä liikunnassa. 

KOTITALOUS (vKO) 
Valinnaisaineen teemana on herkullinen ja toimiva arki. Kotitalousopetuksen sisältöihin kuuluvat 
monipuolinen ateriasuunnittelu, kuluttaja- ja talousosaaminen sekä kodin puhtaanapito. 
Valinnaisaineessa tutustutaan kalenterivuoden juhliin, suomalaiseen ja kansainväliseen 
ruokakulttuuriin ja opetellaan juhlien järjestämistä. Lisäksi perehdytään elintarvikkeiden 
turvallisuuteen ja erityisruokavalioihin. Valinnaisaineessa edellytetään motivaatiota harjoitella 
kaikkia teemoihin liittyviä taitoja. Tunneilla on tärkeää ennakkoluuloton ja innostunut asenne uusia 
ruokia ja makuja kohtaan. 
Kotitalouden lyhyt taito- ja taidevalinnainen on sisällöltään sama. Valitse vain jompikumpi: joko 
pitkä (vKO) tai lyhyt (xKO) kotitalous.  
  



TAITO- JA TAIDEAINEET – Syventävät opinnot (lyhyt 1 vvt)  B-valinnat 

Kurssin arviointi: Numeroin 4-10, muuttaa 7.lk:n yhteisen aineen arvosanaa 

 
MUSIIKKI (xMU) 
Laajennetaan aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Kurssilla musisoidaan runsaasti yhdessä, mutta 
osaamista kehitetään monipuolisesti myös muilla musiikin osa-alueilla kuten musiikin kuuntelussa ja 
ymmärtämisessä, musiikkiteknologiassa (esim. iPad), tietyissä soittimissa (esim. piano, ukulele, 
rummut, kitara, basso), laulamisessa, omien sävellysten ja sanoitusten teossa sekä uusien 
musiikkityylien ja musiikkikulttuurien omaksumisessa. Oppilaat pääsevät myös ehdottamaan 
kurssilla musisoitavia kappaleita. 
Huom! Valitse vain jompikumpi: joko lyhyt (xMU) tai pitkä (vMU) musiikki. 
Näiden lisäksi voit valita muista valinnaisaineista Bändikämpän ja/tai Musiikkistudion. 
 
KUVATAIDE (xKU) 
Piirustus, digitaalinen piirtäminen (iPad + iPen), maalaus, kolmiulotteiset työt, muotoilu, 
valokuvaus, itse tekemistä innolla ja luovalla asenteella. 
  
KÄSITYÖ (xKS) 
Valinnaisen käsityön kurssilla oppilas syventää ja soveltaa käsityön eri tekniikoiden tuntemustaan ja 
osaamistaan pääosin itse suunnittelemiaan tuotteita valmistamalla. Kurssi sisältää molempien 
käsityöalojen, sekä tekstiilityön että teknisen työn, menetelmiä materiaaleineen. Valmistettavat 
työt valitaan kunkin ryhmän kanssa erikseen. 
 
LIIKUNTA (xLI) 
Liikunnan valinnaiskurssilla harjoitellaan liikuntataitoja niin yksilö- kuin joukkuelajien avulla. 
Kurssilla opetellaan myös uusia lajeja ja tutustutaan kaupungin liikuntatarjontaan. Liikuntakurssi 
sopii kaikille, jotka haluavat liikkua enemmän koulupäivän aikana, ovat kiinnostuneita 
harjoittelemaan monipuolisesti erilaisia lajeja ja haluavat kehittyä liikunnassa. 
 
KOTITALOUS (xKO) 
Valinnaisaineen teemana on herkullinen ja toimiva arki. Kotitalousopetuksen sisältöihin kuuluvat 
monipuolinen ateriasuunnittelu, kuluttaja- ja talousosaaminen sekä kodin puhtaanapito. 
Valinnaisaineessa tutustutaan kalenterivuoden juhliin, suomalaiseen ja kansainväliseen 
ruokakulttuuriin ja opetellaan juhlien järjestämistä. Lisäksi perehdytään elintarvikkeiden 
turvallisuuteen ja erityisruokavalioihin. Valinnaisaineessa edellytetään motivaatiota harjoitella 
kaikkia teemoihin liittyviä taitoja. Tunneilla on tärkeää ennakkoluuloton ja innostunut asenne uusia 
ruokia ja makuja kohtaan. 
Kotitalouden pitkä taito- ja taidevalinnainen on sisällöltään sama. Valitse vain jompikumpi: joko 
lyhyt (xKO) tai pitkä (vKO) kotitalous. 

  



MUUT VALINNAISET – Syventävät valinnaiset aineet (pitkä 2 vvt) A-valinnat 

Kurssin arviointi: Numeroin 4-10 

 

BÄNDIKÄMPPÄ (vBÄND) 
Oletko oman elämäsi Adele, etkä saa tarpeeksi laulamisesta? Vai ihailetko kenties Led Zeppelinin 
John Bonhamia ja paukuttelisit mieluiten rumpuja aamusta iltaan? Vai onko sittenkin piano oma 
juttusi? Bändikämppä-kurssilla pääset musisoimaan paljon! Eri kappaleita soitetaan ja lauletaan 
yhdessä, ja ohjelmistoon pääsee vaikuttamaan paljon myös omien toiveiden kautta. Kurssilla 
voidaan mahdollisuuksien mukaan muodostaa myös pari pienempää bändiä (joko kurssilla 
muodostettuja tai ehkä sinulla on jo jokin valmis bändi mielessä?). Kurssilla on mahdollista lisäksi 
esimerkiksi säveltää ja sanoittaa omia biisejä. Vaikka kurssilla painotetaan edellä mainittuja asioita, 
on sillä mahdollista tehdä myös muuta musiikkiin liittyvää oppilaiden innostuksen mukaan. 
 
TEKNOLOGIA (vTEKN) 
Valinnaisen käsityön teknologian suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on elektroniikassa ja 
digitaalisissa ympäristöissä. Tarkoitus on tutustua sähkötekniikan ja elektroniikan perusteisiin ja 
valmistaa elektroninen laite esim. stereovahvistin sekä suunnitella ja valmistaa sille kotelo. Kurssilla 
tutustutaan myös ohjelmoitaviin alustoihin (esim. Arduino) ja suunnitellaan sekä toteutetaan 
erilaisia laitteita niiden pohjalta. Kurssityöt voi toteuttaa joko yksin tai ainakin soveltuvin osin 
parityönä tai sopivissa ryhmissä. Opiskellaan myös mallintamista 2D ja 3D –ohjelmilla ja toteutetaan 
malleja cnc –jyrsimellä ja 3D –tulostimella. Pyritään järjestämään yritysvierailuja alan yrityksiin. 
 
TEKSTIILITYÖ (vTEKS) 
Valinnaistekstiilityön kurssilla syvennetään omia käsityötaitoja monipuolisesti tekstiilityön eri osa-
alueilla. Oppilaat suunnittelevat omista lähtökohdistaan tarpeellisia käsityötuotteita – vaatteita, 
asusteita, neuleita, sisustustekstiilejä ja toteuttavat niitä eri tekstiilityön tekniikoin – ommellen, 
neuloen, virkaten, kirjoen, painaen, huovuttaen, kutoen jne. Työt ja aihealueet valitaan kunkin 
ryhmän kanssa erikseen. Työn valmistuksessa pyritään oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen 
toteutukseen. Tavoitteena on löytää tekemisen ilo ja saada monenlaisia onnistumisen elämyksiä. 
Tämä kurssi on niin laaja, että ehdit vaikka sisustaa oman huoneesi ja vaatekaappisi uudelleen – 
tilkkupeitto sängyn päälle, räsymatto lattialle, kirjoneulelapaset käsiin ja uusi college vaatekaappiin. 
 
MAKUMATKA MAAILMAN YMPÄRI KOTITALOUDESSA (vMAKU)   
Lyhin tie maailmalle kulkee oman keittiön kautta! Kansainväliset keittiöt valinnaisessa  
oppiaineessa tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin valmistamalla erilaisia pääruokia, 
jälkiruokia ja leivonnaisia. Tunneilla toteutettavat ruoat valitaan raaka-aineiltaan ja 
valmistustavoiltaan sellaisiksi, että voit toteuttaa niitä helposti myös kotona. Tunneilla on tärkeää 
ennakkoluuloton ja innostunut asenne uusia ruokia ja makuja kohtaan. 
 
9-luokalla tehdään arvioitava päättötyö valitun maan ruokakulttuurista. 
 
KUVATAIDE (vKUVA) 
Piirustus, digitaalinen piirtäminen (iPad + iPen), maalaus, kolmiulotteiset työt, muotoilu, 
valokuvaus, video, arkkitehtuuri, kuuluisat taideteokset ja median kuvat – ja tietysti itse tekemistä 
innolla ja luovalla asenteella. 
 
 
 
 



TERVEYSTIETO (vTE) 
Syvennetään laajasti terveystiedon osaamista oman elämän näkökulmasta. Pääpaino 
toiminnallisissa tunneissa. Kurssilla ei tule läksyjä eikä pidetä kokeita. 
Huom! Kurssi pitää sisällään (xEPA) Ensiapu ja pelastustaito –valinnaisaineen sisällön, joten et voi 
valita näitä molempia.  
 
ILMAISUTAITO (vILMA) 
Kurssilla opit toimimaan ryhmässä ja rohkaistut esiintyjänä. Saat kokemuksia erilaisista 
esiintymistilanteista yksin ja muiden kanssa. Uskallat heittäytyä rennossa ilmapiirissä. Opit 
improvisoimaan ja tekemään monenlaisia teatteri- ja ilmaisuharjoituksia. Pääset vaikuttamaan 
kurssin sisältöihin myös itse. Jos ryhmä haluaa, tehdään myös pienimuotoisia esityksiä ryhmän 
ulkopuoliselle yleisölle. 
 
SAKSA (vSAB2) 
Opitaan kielen perusrakenteita ja arkikielen alkeita. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Saksa on 
tärkeä kieli nyky-Euroopassa! Lukiossa jatkomahdollisuus. 
 
RANSKA (vRAB2) 
Bonjour! Tällä kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja –sanastoa sekä tutustutaan ranskalaiseen 
nykypäivän kulttuuriin ja harjoitellaan arkipäivän keskustelutilanteita. Lukiossa jatkomahdollisuus. 
 
VENÄJÄ (vVEB2) 
Opetellaan kyrilliset aakkoset ja venäläinen kaunokirjoitus sekä harjoitellaan ääntämistä. Opitaan 
kielen perussanastoa ja –rakenteita jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Tutustutaan venäläisen 
kulttuuriin, esim. musiikki, elokuvat, kuvataide, ruokakulttuuri. Lukiossa jatkomahdollisuus. 

 

  



MUUT VALINNAISET – Valinnaiset opinnot (lyhyt 1 vvt)  B-valinnat 

Kurssin arviointi: Numeroin Hyväksytty / Hylätty 

 

MUSIIKKISTUDIO (xMUST) 
Uskotko pystyväsi tuottamaan musiikkia paremmin kuin itse Dr. Dre? Tervetuloa Musiikkistudio -
kurssille! Kurssi on omistettu musiikkiteknologialle ja elektronissävytteiselle musiikille, ja kurssilla 
tehdään paljon omia projekteja. Projekteissa tehdään esimerkiksi omia kappaleita iPadeilla, mutta 
myös tietokoneilla opetellaan pari hyödyllistä musiikkiohjelmaa. Teknologiaa käsitellään useampien 
musiikkityylien kautta, mutta pääpaino on elektronisessa musiikissa ja rap-musiikissa. 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 
innostuksen mukaan.  
 

 

MAALAUS- JA PIIRUSTUSKURSSI (xMAPI) 
Piirretään ja maalataan monia eri välineitä käyttäen mm. lyijykynä, liidut, värikynät, tussit, akvarelli- 
ja akryylivärit, pastellivärit, digitaalinen kuvantekeminen (iPad + iPen). 
 
KUVANVEISTO (xKUVE)  
Tällä kurssilla tehdään veistos tai useampi. Tai installaatio metallista tai kierrätysromusta, ja 
mahdollisesti toinen puumateriaaleista. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä ja niiden 
käyttöön opastetaan. Kurssia ohjaa sekä kuvataiteen että teknisen työn opettaja. 

TEKNINEN 3D (xTE3D) 
Kurssilla suunnitellaan pieniä vapaavalintaisia teknisen työn välineillä valmistettavia töitä, joihin 
mallinnetaan ja tulostetaan 3D-tulostimella osa tai osia. Eli tulee sekä 3D hommat että käsityö- ja 
konetekniikat käyttöön. Voit tehdä esim. pelin, koruja, rasian, pelihahmon tai mitä nyt keksitkin. 
 
TEKSTIILITYÖT (xTSLY)  
Tekstiilityön lyhytkurssille ovat tervetulleita kaikki, joilla on halu toteuttaa itseään käsin. Tekniikat ja 
työt valitaan oppilaiden tarpeiden mukaan. Voidaan korjailla ja tuunailla omia vaatteita 
mieluisemmiksi, neuloa vihdoinkin ne omat villasukat tai lempitumput, virkata pikkumatto omaan 
huoneeseen, tutustua ajankohtaisiin tekniikoihin, kuten makramé-solmeiluun, tai kokeilla vanhoja 
perinnetekniikoita vaikkapa nypläämällä kirjanmerkin. Kangasvärit ja huovutusvillat, helmet, 
kirjontalangat ja muut materiaalit ovat myös käytettävissä. Työ voi olla yksittäinen iso, koko kurssin 
kestävä tai sitten voit toteuttaa useampia pikkutöitä. Tärkeintä on itsensä toteuttaminen ja 
tekemisen meiniki. 
 

 

PALLOPELIT (xPAPE) 
Kurssilla harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti erilaisia pallopelejä sekä ylläpidetään ja kehitetään 
peruskuntoa monenlaisilla tavoilla. Kurssilla toimitaan sekaryhmässä. 
 



 

 

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. Huom! Jos olet valinnut TERVEYSTIETO (vTE) et voi 
valita tätä valinnaista. 
 

MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI (xMASY) 
Peruskoulun matematiikan oppisisältöjä laajennetaan ja syvennetään harjoittelemalla erityisesti 
lukiossa tarvittavia matematiikan taitoja. Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukion pitkää matematiikkaa 
miettiville. 
 
MATEMATIIKAN TUKIKURSSI (xMATU) 
Kurssilla valmennetaan, parannetaan ja syvennetään peruskoulun oppisisältöjen mukaisia 
matematiikan taitoja. Kurssin tavoitteena on helpottaa siirtymistä 9. luokalle. 
 

 

KEMIAN TYÖKURSSI (xKETY)  
Kurssilla tehdään sellaisia kemian töitä, joita ei normaaleille oppitunneilla ehditä käsittelemään, 
eivätkä ne välttämättä kuulu yläkoulun oppisisältöihin. Lisäksi kurssin aikana pyritään tekemään 
yritysvierailuja teknologia- ja kemian teollisuuden yrityksiin. 
 

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, jotka haluavat puhua paljon englantia. 
 
ENGLANNIN TUKI (xENTU) 
Opiskellaan perusasioita vaihtelevin menetelmin. Kurssi tukee kahdeksannen luokan oppisisältöjä. 
 
TRÄNA ÄNNU MERA! - RUOTSIN SYVENTÄVÄ KURSSI (xRUSY) 
Vahvista kielitaitoasi ja rohkaistu puhumaan. Laajennetaan sanavarastoa ja kerrataan kielioppia 
ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Harjoitellaan oman tekstin tuottamista. 
 
TRÄNA MERA! - RUOTSIN TUKIKURSSI (xRUTU) 
Vahvista sanavarastoasi ja rakenna kieliopin osaamistasi perusasioita kertaamalla! Säännöllistä 
tukea ruotsin normituntien opiskeluun - et siis tarvitse erillistä tukiopetusta! 
 



ILMAISUTAIDON IMPROKURSSI (xILTA) 
Kurssilla opit toimimaan ryhmässä ja rohkaistut esiintyjänä. Saat kokemuksia erilaisista 
esiintymistilanteista yksin ja muiden kanssa. Pääset vaikuttamaan kurssin sisältöihin myös itse. 
Harjoittelemme esiintymistaitoja mm. improvisaation, pienoisnäytelmien ja ilmaisuleikkien avulla. 
 
LUKEMINEN JA LUOVA KIRJOITTAMINEN (LULUx) 
Tykkäätkö lukea ja kirjoittaa kertomuksia, novelleja, satuja ja runoja? Lukeminen ja luova 
kirjoittaminen -valinnaisaineessa (LULUx) luetaan ja jutellaan teksteistä sekä tehdään pikkuriikkisiä 
ja vähän isompia luovan kirjoittamisen harjoituksia sekä puhutaan kirjoittamisen ihanuudesta ja 
kamaluudesta. 
 
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. 
Huom! Jos valitset kurssin 8. luokalla, et voi valita tätä kurssia enää 9. luokalla. 
 
FILOSOFIA (xFILO) 
”Sofian maailmaa”. Pohditaan suuria elämänkysymyksiä ja tutustutaan suuriin ajattelijoihin. 
”Tullakseen hyväksi filosofiksi tarvitaan vain kyky ihmetellä”.  
 
RAJATIETO (xRAJA) 
Tutustutaan paranormaaleihin ja yliluonnollisiin ihmeellisiin asioihin (ufot, telepatia, horoskoopit 
yms). Mitä ne ovat ja miten niihin voi suhtautua? Tietoa ja keskustelua! 
 
TUKIOPPILASTOIMINTA (xTUKI) 
Käy 8-luokalla kurssi, jossa saat tukioppilaana toimimisen taidot. Kurssi vaaditaan, jos haluat 9-
luokalla tukariksi. Opit suunnittelemaan kouluun vapaamuotoisia tapahtumia. Tukarit järjestävät 
iloa arkeen: tervetulojuhlan seiskoille, pukuviikkoja, piparipartion, ystävänpäivän, kioskeja… ja 
vuoden kohokohdan 9-GAALAN! Tukarikurssi ja –toiminta sopii erityisesti sinulle, jota kiinnostaa luova 
ideointi ja yhteistyö ryhmissä. Pääset auttamaan uusia seiskoja ja kehittämään koulun ilmapiiriä. Kurssista 
saa erillisen todistuksen. 

  
OPPILASAGENTIT (xOPAG)  
Oppilasagenttitoiminnassa valmistelemme ja toteutamme koulun juhlien tekniikkaa, kuten ääniä ja 
valoja, kuvaamme ja editoimme videomateriaalia koulun toiminnan tarpeisiin sekä suunnittelemme 
ja pidämme tietotekniikkaperehdytyksiä tarpeen mukaan niin muille oppilaille kuin opettajillekin. 
Toimintaa toteutetaan ympäri vuoden osittain projektiluonteisesti kulloisenkin tarpeen mukaan 8. 
ja 9. luokkien yhteisenä ryhmänä. Kurssista saa erillisen todistuksen. 


