
VALINNAISAINEET

TA R J OT I N  8 L K



VALINTOJEN TUEKSI

• Voit tehdä monenlaisia valintoja, mutta peruskoulun jälkeen 

ovet ovat auki joka suuntaan

• Paras ja ainoa oikea valinta on itse tehty valinta!

• Tavoitteena on vähintään 15 oppilaan ryhmäkoko

• Koulun kotisivuilta löytyy lisää infoa tarjontaan 





Valinnaisaineita on yläkoulun aikana yhteensä 11 vuosiviikkotuntia. 
Pääsääntöisesti näistä 6 vuosiviikkotuntia opiskellaan kahdeksannella 
luokalla. Loput 5 tuntia yhdeksännellä luokalla. (Huom. A2-kieli jo 
seitsemännellä luokalla.) 
 
Valinnaiset jakautuvat pitkiin ja lyhyisiin valinnaisiin. Pitkää valinnaista 
opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokilla, ja ne arvioidaan 
numeroin 4 – 10. Lyhyet valinnaiset kestävät useimmiten yhden 
lukukauden (kevään tai syksyn), kaksi tuntia viikossa. 
 
Valittavat valinnaisaineet ovat taito- ja taideaineita (käsityö, musiikki, 
liikunta, kuvataide ja kotitalous) sekä muita valinnaisaineita (esim. 
kielet, tietotekniikka tai tukioppilastoiminta). 
 
Valinnaisten arviointi: 
Taito- ja taideaineita ovat siis kuvataide, musiikki, liikunta, käsityö, 
kotitalous. Taito- ja taideaineet arvioidaan osana oppiainetta, 
valinnaisesta ei siis saa erillistä arvosanaa. 
 
Muut pitkät valinnaiset arvioidaan erillisellä numeroarvosanalla. 
 
Muut lyhyet valinnaiset arvioidaan hyväksytty/ hylätty 
 
 
Valinnat tulee tehdä huolella, sillä niitä ei enää myöhemmin voi muuttaa 
ilman painavaa syytä. Valinnaiskurssin toteutuminen edellyttää, että 
sen valitsee riittävän moni oppilas.  



VALINNAT



A2 OPPILAAT

• A2 – kielen oppilaat eivät tee palkkiin 2 

valintaa, sillä heillä on A2- kieli tuossa 

palkissa jo valmiina.



NÄET LYHYEN KUVAUKSEN KURSSISTA NAPAUTTAMALL A HIIREN OIKEAN 
PUOLEISTA PAINIKETTA



VALINNAISAINEET

• Taide- ja taitoaineet ja muut valinnaisaineet ( tunnista ero )

• Pitkät valitaan suoraan → 8 ja 9

• Lyhyet  valitaan → 8  ( ysin lyhyt valitaan sitten kasin aikana )

• Oma valinta, ei kaverin valinnan perässä

• Sitova

• Tarjotin aukeaa  Ma 27.3. klo 18.00 ja sulkeutuu Pe 31.3. klo 

16.00
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