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Saatteeksi valintoihin 
 

9. luokan valinnaiset valitaan yhdeksi vuodeksi. 8.luokalla valitut pitkät valinnat jatkuvat kaikilla 

kahdessa aineessa aiempien valintojen mukaan. Muistakaa valintoja tehdessänne, että niiden 

muuttaminen myöhemmin on mahdollista vain terveydellisistä syistä. Näistä tässä esitteessä 

esitellyistä kursseista oppilas valitsee neljä vihkosen lopussa olevan taulukon mukaisesti. Huomioi 

valintoja tehdessäsi kurssin sisällön kuvaus, älä valitse kurssia nimen perusteella tai sen mukaan 

kenen arvelet sitä opettavan.  

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 3 

 

 



 
 

 

AINEIDEN ESITTELY 
 

Seuraavista esittelyistä voit valita itseäsi eniten kiinnostavat, niin että jokaisesta valintakortin 

sarakkeesta valitset yhden varsinaisen kurssin ja varalta toisen kurssin. 

 

Leivontakurssi      
 

 

Kurssilla valmistetaan erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia arkeen ja juhlaan oppilaiden toiveet 

huomioiden. Tutustutaan leivonnaisten klassikoihin ja trendeihin. Lisäksi pääset suunnittelemaan 

leivonnaisia ja miettimään “Miksi kannattaa leipoa itse”. 

 

 

 

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.  

 

 

Luonnossa liikkuminen ja retkeily 
 

Tykkäätkö ulkoilla? Haluatko nähdä ja kokea uutta luonnossa? Oletko erähenkinen tai 

partioainesta? 

Vaikka ei olisikaan, nyt on mahdollisuus mennä metsään ja luikkia luontoon luvan 

kanssa, kouluaikana! Aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Kurssilla liikutaan luonnossa ja opitaan 

monenlaisia retkeilytaitoja. Samalla voidaan tehdä havaintoja luonnon eliöistä ja ilmiöistä, mutta ei 

nipoteta nenä kirjassa. Kurssin aikana opit myös omatoimisen patikkavaelluksen tai vaikkapa 

kalareissun suunnittelun perusteita.  Mahdollisuuksien mukaan retket voivat suuntautua esim. 

polkupyöriä, omia koipia, veneitä tai kanootteja käyttäen lähitienoon retkeilykohteisiin maalla ja 

vesillä. Tulet tehdään ja telttakin pystytetään. Mukaan tälle kurssille tarvitset vain reipasta 

retkimieltä sekä kelin mukaiset ulkoilukamppeet, repun ja hyvät jalkineet. Joko lähdetään! 

 

 

 



 
 

Draama 

 
Tehdään erilaisia ilmaisutaidollisia harjoituksia, mm. tunneilmasua, improvisaatiota, äänimaisemia, 

pantomiimeja ja erilaisten roolihahmojen rakennelmia. Työskennellään prosessidraaman keinoin. 

Tuotetaan yksin tai ryhmässä näytelmäkohtauksia ja dialogeja. Tehdään mahdollisesti 

esitys/esityksiä, jotka esitetään jollekin luokalle tai muulle yleisölle.  

Psykologia 

Perehdytään opiskeluun ja oppimiseen psykologian näkökulmasta mm. tehokkaat 

opiskelumenetelmät, motivaatio ja oppiminen.  

Perehdytään johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, 

syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus, rakkaus.  

Käydään läpi ihmisen elämänvaiheita ja niiden kehitystehtäviä.  

           

Puukon valmistus    

Käyttö- tai koristepuukon valmistus: terän taontaa, karkaisu, kahvan valmistus, tupen ompelu. 

 

Valinnainen ruotsi 

 

Ruotsin taitojen kertausta ja syventämistä monenlaisten ryhmätöiden, puheharjoitusten, leikkien ja 

pelien avulla. Ryhmä pääsee vaikuttamaan kurssin sisältöön. 

 

Englanti 

Englannin taitojen syventämistä monipuolisten harjoitusten avulla.  Suunnitellaan kurssin sisältö 

yhdessä. 

 

Lasketaan… 

…ei mäkeä, vaan laskuja!  

 



 
 

Kurssilla syvennetään laskutaitoa erilaisten matematiikkaan, fysiikkaan tai kemiaan liittyvien 

tehtävien avulla.  

Kurssilla keskitytään erityisesti jatko-opintojen kannalta tärkeiden osa-alueiden ja taitojen 

kehittämiseen. Kotitehtäviä ei kurssilta tule, mutta kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 

aktiivista työskentelyä ja läsnäoloa oppitunneilla.  

 

Musiikki 

Syvennetään musiikin tuntemusta edelleen laulaen, soittaen ja musiikkia kuunnellen 

Katsotaan musikaali ja sen myötä tutustutaan muuhunkin taidemusiikkiin. Syvennetään tietoja 

maailman musiikkikulttuureista. Tutustutaan musiikin ammatilliseen koulutukseen. 

Tehdään oma biisi. 

 

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. 

 

 



 
 

 

Käsityökahvila 

 

Leivotaan perinteisiä leivonnaisia ja tehdään käsitöitä perinteisillä tekniikoilla. Kurssilla keskitytään 

käytännön tekemiseen.  

 

Perinnetekniikoita ovat mm.  värjäys, neulonta, virkkaus, tuftaus, kehräys värttinällä, kudonta 

kangaspuilla. 

 

Perinneleivontaa: piirakoita, pitkoja, pikkuleipiä ja muita perinteisiä suomalaisen kahvipöydän 

suolaisia ja makeita tarjottavia 

 

 

Kuvataide 

  

Kerrataan erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita. Saat oman valinnan mukaan toteuttaa itseäsi ja 

ilmaista tunteita taiteen keinoin. Mahdollisuus suunnitella sisustusta esimerkiksi omaan 

huoneeseen. Tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailu lähialueelle taidenäyttelyyn ja tutustutaan 

suomalaisen kultakauden suuriin taiteilijoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 


