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Ohjeet: 

 

Jokainen 7. ja 8.luokkalainen valitsee itselleen tulevaa 8. ja tulevaa 9.luokkaa varten 

valinnaisaineet. Valinnaisaineiden määrä ilmoitetaan vuosiviikkotunteina. Oppilaan 

on valittava itselleen 4 vuosiviikkotuntia valinnaisaineita tässä oppaassa olevalta 

listalta.  

 

POIKKEUS: 

Mikäli oppilaalla on valittuna A2-kieli (saksa tai venäjä), hän voi valita ainoastaan 

2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineita.  

 

Hyvä lähtökohta valinnaisaineen valintaan on kiinnostus valinnaisaineeseen sekä 

oma harrastuneisuus. Lähtökohtaisesti valinnaisaineen valinta ei ole ehtona jatko-

opinnoille, mutta hyvästä valinnaisainearvosanasta saattaa olla etua pyrittäessä 

jatko-opintoihin, erityisesti ammatillisen koulutuksen opintoihin pyrkiessä. 

Valinnaisuus ei tarkoita vapaaehtoisuutta. Oppilaan on valittava valinnaisaineita, 

koska ne kuuluvat oppilaan 30 viikkotunnin kokonaisuuteen.  

 

Valinta kannattaa miettiä tarkkaan, koska vaihto valinnaisaineesta toiseen 

voidaan tehdä vain erittäin perustelluista syistä.  

 

Kaikkia valintoja ei aina voida toteuttaa, esimerkiksi silloin, jos valinnaisainetta on 

valinnut vain muutama oppilas. Siinä tapauksessa valinnaisaineryhmää ei voida 

perustaa.  

 

Samoja valinnaisaineita tarjotaan lähtökohtaisesti (muutamaa poikkeusta 

lukuunottamatta) sekä 8. ja 9.luokkalaisille. Ryhmissä voi siis olla oppilaita 

molemmista luokka-asteilta. 

 

 



Esivalinnat ovat nyt tehty. Esivalinnassa karsiutui pois huomattavan paljon 

valinnaisaineita, koska niitä ei valittu. Näin ollen valinnaisainetarjotin supistui 

lopulta neljään tarjottavaan aineeseen.  

Seuraavaksi esitellään valinnaisainetarjonta ensi vuotta varten: 

 

 

Käsityö 2 vvt, kovat materiaalit 

Tekninen työ 

Syvennetään koneiden ja laitteiden hallinnan perusteita. Pääasiallisesti työskentely 

perustuu siihen, että oppilaat tekevät omia projektitöitä. Syvennetään ja sovelletaan 

aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja oppilaan mielenkiinnon mukaan. Tässä 

valinnaisaineessa on mahdollista tehdä puutöitä, metallitöitä tai elektroniikkaa. 

Työskentelyssä korostuu oppilaan oma aktiivinen rooli tekijänä. Oppilastyön 

tekeminen on keskeisessä asemassa käsityöprosessissa. Teoriaopintoja tässä 

valinnaisaineessa ei ole. Oppilaan on otettava kokonaisvastuu omasta 

työskentelystä ja työn valmistamisesta. Useimmiten työskentely perustuu 

yksilötyöskentelyyn, mutta myös parin kanssa työskentely tai ryhmässä toimiminen 

opitaan tekemisen kautta.  

 

Liikunta 2 vvt 

 

Kurssilla syvennetään motorisia perustaitoja sekä omien fyysisten ominaisuuksien 

arviointia ja kehittämistä. Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti eri liikuntamuotoja 

ja –lajeja. Kurssilla oppilas osallistuu liikunnan suunnitteluun ja ohjaukseen 

kehittäen omia vahvuuksiaan liikkujana ja ryhmän jäsenenä. 

 

 

 

 

 

 



Kuvataide 2 vvt 

 

Havainnoidaan, tutkitaan ja analysoidaan omia ja ajankohtaisia kuvakulttuureita, ja 

tehdään niihin liittyviä tehtäviä eri tekniikoin ja työtavoin. Syvennetään ja kehitetään 

omaa kuvailmaisua, oman identiteetin kuvallistamista ja sanallistamista. 

Tarkastellaan kuvalla kertomista, vaikuttamista ja vuorovaikutusta sekä kulttuurista 

osaamista. Sovelletaan opittuja tekniikoita ja kokeillaan uusia. Tunnistetaan 

taiteentekemisen prosessi oppimisen osana.  

 

 

Kotitalous, 2 vvt 

Kotitalouden valinnaisaineessa vahvistetaan keittiössä tekemisen iloa, kartutetaan 

tietoja ja syvennetään jo opittuja kotitaloustaitoja. Valinnaisessa kotitaloudessa 

tutustutaan paremmin mm. maailman ruokakulttuureihin, suomalaiseen 

juhlaperinteeseen, leivontaan, erityisruokavalioihin ja ruuan valintaan. Lukuvuoden 

aiheet kootaan osin oppilaiden toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti. Opetellaan 

työskentelemään itsenäisesti ja oma-aloitteisesti sekä yksin, että yhdessä muiden 

oppilaiden kanssa. Työn myötä kehittyvät yhteistyötaidot, käytännön taidot, 

tietotaidot, luovuus sekä vastuullisuus.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 


