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Valinnaisaineen opetussuunnitelma: Maalaa ja tuunaa (TN) 
 

 
Tyyppi: _____ Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet  
               __x__ Valinnaiset aineet                                                          
 
Luokka-aste: 3 lk ___ 4 lk ___ 5 lk ___ 6 lk ___ 7 lk ___ 8 lk _x_ 9 lk _x__ 
 
Oppiaine: Käsityö (tekninen työ) 
 
Viikkotuntimäärä: 1 vvh 
 
Laaja-alaisen osaamisen alue: 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppinen ___x____ 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu _______ 
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ___x____ 
L4 Monilukutaito ___x____ 
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen _______ 
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys ___x_____ 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ___x____ 
 
 

Tavoitteet: 
 
Erilaiset pintakäsittelytekniikat ja niiden monipuolinen hallinta on osa käsityöprosessia. Kurssin tavoitteena on 
pintakäsittelytekniikoiden osaamisen syventäminen monipuolisin työtavoin, teknisen työn oppimisympäristössä. Tavoitteena on 
ohjata oppilasta hahmottamaan, ymmärtämään, valitsemaan ja hallitsemaan pintakäsittelyyn liittyviä erikoistekniikoita, jotka 
soveltuvat kyseessä olevaan kohteeseen. Oppilas kannustetaan luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen tiedonhankintaan.  
 
 

Sisällöt: 
 
Oppilaalla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa pintakäsittely omaan huonekaluunsa, käyttöesineeseensä tai johonkin 
muuhun ehostusta kaipaavaan tuotteeseen. Kurssilla tutustutaan pintakäsittelyn erikoistekniikoihin, kuten teippauksiin, 
upotusmaalaukseen sekä ruiskumaalaukseen. Kurssilla käydään myös läpi maaleihin sekä verhoiluun liittyvää tietoutta.  
 
Opetellaan maalaustöiden perustekniikoita, kuten suojausta, maalausta siveltimellä ja telalla. Opetellaan ja harjoitellaan 
tekniikoiden soveltuvuutta tuote- sekä rakennusmaalaukseen. Tarjotaan mahdollisuutta kokeilla esimerkiksi tapetointia tai 
seinäpinnan maalausta. Opetellaan valitsemaan sopivia pintakäsittelytuotteita sekä huolehtimaan turvallisesta ja kestävän 
kehityksen mukaisesta työskentelystä. 
 
Kurssin alussa kaikille yhteisiä harjoitustehtäviä ja teoriaa. Opetus painottuu tämän jälkeen oppilaan oman kiinnostuksen 
kohteen mukaan.  
 
 

Oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet (jos tarpeen) 
 
Opintokokonaisuus toteutetaan saman sisältöisenä kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.  
Oppilas voi valita tämän valinnaisaineen vain kerran joko kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla. 
 
 

Arviointikriteerit: Huom. Jos 2vvh, pitää olla myös Hyvän osaamisen kriteerit 
 
Arviointi on jatkuvaa ja kohdistuu koko käsityöprosessiin, oppilas saa palautetta työskentelystään.  
Arviointi on hyväksytty tai hylätty. 
 
 
 

 


