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Ohjeita valinnaisaineiden valintaan  

 

Raumankarin koulun 7.luokkalaisille ja heidän huoltajilleen 

Tämä vihkonen pitää sisällään valinnaisaine-esittelyn 8. ja 9. luokan valintoja varten. 

Esitteessä on lyhyesti kerrottu valinnaisaineiden sisällöistä. 

Pitkiä valinnaisia valitaan kaksi. Näitä pitkiä valinnaisia opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. 

että 9. luokan ajan ja ne pysyvät samoina koko ajan. Käyttäkää siis eniten aikaa näiden pitkien 

valinnaisten valitsemiseen. Muistakaa, että opetussuunnitelma määrää, että ainakin toisen 

pitkän valinnaisen täytyy olla taito- ja taideaine, eli joku seuraavista: kuvataide, musiikki, 

liikunta, käsityö tai kotitalous. 

Seuraavana valitaan 8.luokan ajaksi taito-ja taideaineiden valinnainen. Tätä valinnaista on 1 

tunti viikossa 8.luokan ajan. Jotta oppitunnit taito- ja taideaineissa toteutuisivat järkevästi 

opiskelemme yleensä näitä valinnaisia tuplatunnit, eli 2 tuntia kerralla joka toinen viikko.  

Lyhyet valinnaisaineet ovat 1 viikkotunnin kursseja, eli niitä on 1 tunti viikossa 8.luokalla. 

Taas, jotta aineet toteutuvat mahdollisimman järkevästi, opiskelemme niitä 2 tuntia kerralla 

joka toinen viikko. 8. luokalla opiskellaan valinnaisaineita yhteensä 7 tuntia viikossa.  Olkaa 

myös huolellisia täyttäessänne valinnaisainekorttia, että valitsette 1.valinnan lisäksi myös 

varavalintoja jokaiseen valintaan, jos ensimmäinen toive ei syystä tai toisesta toteudukaan. 8. 

luokalla oppilaat valitsevat lyhyitä valinnaisia 9. luokan ajaksi, eli nämä 7. luokalla valitut 

lyhyet valinnaiset loppuvat. 8. luokan aikana valittavista valinnaisista tehdään oma 

valinnaisaine-esite seuraavana vuonna ja sen sisältö yleensä vaihtelee jonkin verran 

vuosittain.  

Kun valitset valinnaista, lue oppaan kuvaus tarkasti. Älä koskaan valitse kurssia pelkän nimen 

perusteella tai sen perusteella, missä on kavereita tai kenen opettajan arvelet kurssilla 

opettavan.  

Vanhempien ja oppilaiden on myös hyvä tietää, että mikään valinnainen itsessään ei ole 

edellytys jatko-opintoihin. 

 

Muistakaa valintoja tehdessänne, että valintojen muuttaminen myöhemmin on 

mahdollista vain terveyssyistä! 
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TUNTIJAKO 

 

(Pakolliset oppiaineet)  7.lk 8.lk. 9.lk 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 4 3 3 

Englanti (A-kieli) 2 3 2 

Ruotsi (B-kieli) 1 1,5 1,5 

Matematiikka 4 3 4 

Biologia 1 1 1,5 

Maantieto 1 1 1,5 

Fysiikka 1 1,5 1 

Kemia 1 1,5 1 

Terveystieto 1 1 1 

Uskonto, elämänkatsomustieto 0,5 1 1,5 

Historia 2 2 - 

Yhteiskuntaoppi - - 3 

Musiikki  2 - - 

Kuvataide  2 - - 

Käsityö 2 - - 

Liikunta 2 3 2 

Kotitalous 3 - - 

Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 

Valinnaiset aineet  - 4 4 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset - 3 2 

Yhteensä 30 30 30
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Pitkien valinnaisaineiden esittely 

 

Näistä valittuja aineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. ja 9.luokkien ajan. 

Pitkistä aineista valitaan kaksi ainetta, joista vähintään toinen on taito- ja 

taideaine. 

 

Taide- ja taitoaineiden  pitkät valinnaiset 

 

Pitkä valinnainen käsityö: kovat materiaalit  

SISÄLTÄÄ: 

-Puutyötä 

 *puun koneellista työstöä 

 *oikeat ja turvalliset työmenetelmät 

-Metallityötä 

 *Metallin perustekniikoita 

 *Hitsausta ja juottamista 

-Teknologiaa 

 *Koneoppia 

 *Sähköoppia 

 *elektroniikan sovellutuksia automaatiossa 
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”Menolippu musiikkiin: Kuutamosonaatista Paratiisin valloitukseen”  

Musiikin pitkä linja 8.-9. –luokille 

 

Paljon musiikin tekemistä yksin ja ryhmissä: 

- soittamista 

- laulamista 

- säveltämistä 

- sovittamista 

Studiovierailu lähialueen äänitysstudioon 

Mahdollinen muusikkovieraan tapaaminen 

Omia kirjallisia tuotoksia: 

- musiikin eri tyylisuuntien esittelyjä 

- muusikkoesittely 

- musiikkiin liittyvien ammattien esittelyä (9.lk) 

Tutustuminen musikaaliin / musiikkinäytelmään (9.lk): 

- katsotaan joku musikaali;  tehdään elokuvaan liittyviä mukavia 

tehtäviä ☺. 

 

Huomioidaan ryhmän jäsenten omia ideoita myös ☺. 

 

 

Liikunnan sykettä - valinnaisliikunta 
 

Tule oppimaan uusia monipuolisia lajitaitoja tai syventämään jo opittuja! 

 

Koet liikunnan iloa ja yhdessä tekemisen riemua sekä pääset mukaan muokkaamaan 

sisältöjä. 

 

Sisältöinä voisi olla: 

 

• eri palloilulajit 

• laskettelu 

• musiikkiliikunta, erilaiset jumpat 

• ratsastus 

• kiipeily, kuntosali 

• keilaus, golf 
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• rullaluistelu, pyöräily, maastoliikunta 

• uinti, vesijuoksu 

 

INNOSTUS LIIKUNTAAN RIITTÄÄ- TULE MUKAAN! 

 

 

Pitkä valinnainen kotitalous           
 

8. luokalla: 

- Vahvistetaan seiskaluokalla opittuja kodinhoidon ja asumisen taitoja 

- Opitaan lisää suomalaisesta ruokakulttuurista ja perinteistä sekä siitä, miten 

ruokakulttuuri on muodostunut ja muuttunut vuosikymmenten aikana 

- Juhlan aika: Perehdytään juhlien järjestämiseen, kalenterivuoden  ja 

elämänkaaren juhliin 

- Opitaan käyttämään kodin pienkoneita (vohvelirauta, sauvasekoitin jne.) 

ruoanvalmistuksen apuna 

- Erityisruokavaliot ruoanvalmistuksessa 

 

Kotitalouden kurssin opiskelu painottuu käytännön työskentelyyn.  

Ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoidontehtäviä tehdään itsenäisesti, pareittain ja 

ryhmissä. 

 

9. luokalla: 

- Ruokatrendit ja ruoka mediassa 

- Tutustutaan vieraiden maiden ruokakulttuureihin 

- Eettisyys ja ekologisuus 

- Omaan kotiin: Mitä elämä maksaa? Asunnon hankinta, laskut, tuet, 

vakuutukset, budjetin laatiminen jne. 

 

Kotitalouden kurssin opiskelu painottuu käytännön työskentelyyn.  

Ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoidontehtäviä tehdään itsenäisesti, pareittain ja 

ryhmissä. 

 

 

Pitkä valinnainen käsityö: pehmeät materiaalit 

Käsitöitä kaikille 

⬜ Virkkausta 
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⬜ Neulontaa   

 

⬜ Ompelua 

 

⬜ Kankaanpainantaa   

 

⬜ Kaikenlaista käsillä tekemistä 

    … oman valinnan mukaan 

 

 

Kuvataide 
 

”Niin kuin maa kasvaakseen 

tarvitsee sadetta ja aurinkoa, 

vaatii ihmisen kasvu 

vapautta, tietoa ja kauneutta.” 

- Alli Kantola – 

 

Kuvataiteen opetuksessa on tavoitteena KERRATA kuvataiteen erilaisia osa-alueita ja 

tekniikoita.  

 

-piirustus (tussi, lyijykynä, hiili ja väriliidut) 

-värioppi 

-muovailu (savi ja paperimassa) ja rakentelu (erilaisista materiaaleista) 

-maalaus (vesi- ja peitevärit, akryylimaalit) 

-kollaasi ja kirjoitus 

-arkkitehtuuri ja tekninen piirustus (omaan ympäristöön tutustuminen) 

-grafiikka (mm. pahvi, paperi, linoleum, eristelevy) 

-taidekuvan tarkastelu 

-valokuva ja kuvataiteessa 

 

Kuvataiteen opetuksessa tärkeitä asioita ovat oppilaan rohkaiseminen ja luovuuden 

painottaminen. Oppilas ilmaisee itseään ja omia kokemuksiaan kuvan ja värimaailman 

keinoin. Tämä painottuu erityisesti 9. luokalla.  

 

Raumankarin koulun kuvataiteen opetuksessa on olennainen osa myös erilaisten 

kierrätysmateriaalien hyödyntämisellä. Luonto on myös tärkeä inspiroija ja 

materiaalien lähde. 

Tutustutaan myös syventävästi tunnetuimpiin taiteilijoihin maailmassa sekä 

kotimaisessa taiteessa. Teemme mahdollisuuksien mukaan vierailun taidenäyttelyyn 

joko Himangalla tai lähikunnissa. 

 

Innostu, inspiroidu, rohkaise itseäsi ja muita, avarra katsettasi, irrottaudu, vapaudu, 

kokeile kierrätyksen mahdollisuuksia, lähde matkalle etsimään omaa itseäsi.  
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Saksa- Deutsch 

Tervetuloa oppimaan Keski-Euroopan tärkeintä kieltä, jota puhuu n. 100 miljoonaa 

ihmistä ympäri maailman. Suomessakin saksan kielen taitajia tarvitaan yhä enemmän 

eri aloilla, esim. teollisuudessa ja palvelualoilla. Saksan kielen osaaminen on siis 

valttia alalla kuin alalla! Lisäksi Saksa on yleisimpiä maita vaihtoon lähtevillä 

korkeakouluopiskelijoilla, joten sitäkin silmällä pitäen saksan oppimisesta voi olla 

hyötyä Sinulle.  

Oppimistasi tulee helpottamaan myös se, että saksa on englannin ja ruotsin sukukieli, 

joten huomaat opintojen aikana paljon yhteneväisyyksiä kielten välillä. 

Tavoitteenamme on kartuttaa kielitaitoasi, ja saada Sinulle uusi kommunikointiväline 

englannin ja ruotsin kielten rinnalle -ja kyllä, on täysin totta, että saksa vaatii Sinulta 

panostamista, kielioppitehtäviä ja sanojen opettelua, mutta nykyajan työmarkkinoilla 

saksan osaaminen on kovaa valuuttaa! Oletko esimerkiksi koskaan ajatellut, että 

kaikkihan osaavat jo englantia -mutta millä Sinä erotut töitä hakiessa?  

Oppitunneillamme tehdään töitä niin suullisesti, kirjallisesti kuin toiminnallisestikin, ja 

tutstutaan myös Saksan kielisten maiden kulttuureihin. Oppikirjana toimii Plan D, ja 

opintoja voi jatkaa 2. asteen oppilaitoksessa. 

Jos siis koet kielten opiskelun olevan Sinun juttusi, lähde rohkeasti mukaan!  

HERZLICH WILLKOMMEN!  

 

Mediapaja (pitkä valinnainen) 

 

Kurssin sisältö:  

  

-         Mediatekstien kirjoittamista     

-         Juttuja paikallisiin lehtiin 

-         Valokuvausta 

-         Somen sisällöntuotantoa 

-         Mediaetiikka 

-         Monimuotoisen median tutkimista 

-         Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan eri mediataloissa lähialueilla 
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Lyhyet valinnaisaineet ja taito- ja taideaineiden valinnaiset 

 

Näitä aineita opiskellaan 1 tunti viikossa 8.luokan ajan. Käytännössä opetus 

järjestetään niin että opiskellaan 2 tuntia kerralla joka toinen viikko koko 8.luokan 

ajan. 

Käsityön lyhyt valinnainen: kovat materiaalit 

Voit edetä kurssilla oman suunnitelman mukaan tehden esim. seuraavanlaisia töitä: 

* Elektroniikkarakentelu + sähköoppi 

* Korun valukurssi + emalointi 

* Entisöinti (vanha huonekalu) 

* Lovileikkaus 

* Hitsaus + taontakurssi 

* Huonekalukurssi 

 

Palloilukurssi  

Palloilukurssilla tutustutaan monipuolisesti eri palloilulajeihin, esim. lentopallo, 

koripallo, salibandy, futsal, sulkapallo, pesäpallo jne. Tavoitteena on harjaannuttaa 

lajitaitoa sekä sisäistää peliajatus. Sisältöä suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden 

kanssa lukuvuoden alussa.  

Leivonta  

- Valmistetaan suolaisia ja makeita leivonnaisia perinteet ja trendit huomioiden 

- Kerrataan taikinatyypit ja niiden erityispiirteet 

- Opitaan muokkaamaan leivonnaisohjetta eri tarpeisiin 

- Kurssin sisällössä otetaan huomioon kalenterivuoden juhlat, ajankohtaiset 

teemat ja oppilaiden toiveet 
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Muut lyhyet valinnaiset 

Näitä valinnaisia opiskellaan vuoden ajan 2 tuntia kerralla joka toinen viikko. 

Aineiden ryhmittely selviää myöhemmin lukujärjestystä tehdessä.  

 

Kasvit ja eläimet hoidossamme 
 

 

Kurssilla tutustutaan ja osallistutaan kasvien ja eläinten hoitoon sekä tutustutaan 

erilaisiin luonnonvara-aloihin, kuten esim. kalastukseen ja metsästykseen. Kurssiin 

sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi puutarhalle, turkistarhalle, 

pieneläinhoitolaan, karjatilalle tms.  

 

Englantia lautasella 
 

Yhdistetyllä englannin ja kotitalouden kurssilla pääset  

tutustumaan englanninkielisten maiden kulttuuriin ja 

 juhlaperinteeseen sekä valmistamaan tyypillisimpiä  

amerikkalaisia ja englantilaisia ruokia ja leivonnaisia.  

 

Kurssin opetus järjestetään englanniksi, eli reseptit sekä muu lähdemateriaali on  

englanninkielistä. Kurssin tavoitteena on vahvistaa englannin suullisia taitoja sekä  

oppia käyttämään vieraskielisiä reseptejä ruoanvalmistuksessa. 

 

Elektroniikka  
 

Piirilevyn valmistus,  

juotosharjoitukset,  

komponenttien merkitys, laiterakentelua, kotelointi. 
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Ruotsin kielen kertauskurssi 

Kerrataan ruotsin kielen tähän saakka opittuja asioita pelien ja tehtävien avulla. Kurssi 

soveltuu kaikille niille jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan.  

Draama 

Rohkaistut esiintymään ja kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja yksin ja ryhmässä. 

Tehdään erilaisia ilmaisutaidollisia harjoituksia, mm. tunneilmaisua, improvisaatiota, 

äänimaisemia, pantomiimeja ja erilaisia rooli- ja tilannetyyppien kokeiluja. Voidaan 

dramatisoida ryhmän toiveiden mukaan oma tai valmis näytelmä.  

 

Tietotekniikka   
 

Harjoitellaan tietokoneen peruskäyttöä. Opetellaan käyttämään jatko-opinnoissa 

tarvittavia ohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- ja 

esitysgrafiikkaohjelmia. Tutustutaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan erilaisiin 

opiskelussa hyödynnettäviin ohjelmiin, kuten Geogebraan. Harjoitellaan ohjelmoinnin 

alkeita edeten yksinkertaisiin komentosilmukoihin oppilaiden aiempi osaamisen taso 

huomioiden. Ohjelmointikielenä pääasiassa Python. Myös oppilaat voivat ehdottaa heitä 

kiinnostavia aiheita yhteisesti opiskeltaviksi. 

 

Taju kankaalta    

Kurssin tavoite: 

Menneisyyden tunteminen on tärkeää, jotta tietäisimme, keitä me olemme, missä 

olemme ja mihin olemme menossa. Menneisyyteen liittyvä elokuva voi auttaa 

tajuamaan eli ymmärtämään historian tapahtumia ja hahmottamaan historian suhdetta 

nykypäivään.  

Sisältö: 

Kurssilla  

● katsotaan Koulukinon laajasta valikoimasta historiaan liittyviä elokuvia 

● syvennetään tietoa erilaisten tehtävien avulla 

● tutkitaan myös elokuvan historiaa 

 

Kurssin elokuvat liittyvät 8. luokan historian sisältöihin ja sopivat myös 9.luokkalaisille 

syventämään aiemmin opittua. 


