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Tässä vihossa on tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen yhdeksännen luokan 

lyhyiden valinnaisaineiden valintoja varten. 

 

Pitkät valinnaiset jatkuvat automaattisesti kahdeksannelta luokalta. Niistä 
kertyy yhteensä neljä kurssia ja niitä on jatkossakin molempia 2h/vk. 

 

 

 

Nyt saat valita yhdeksännelle luokalle lisäksi kaksi lyhyttä valinnaisainetta. 
Molempia aineita opiskelet yhdeksännellä luokalla kahdessa jaksossa 2h/vk, 
toista syyslukukaudella ja toista kevätlukukaudella. 

 

Nyt valitset siis kaksi lyhytkurssia. 

(A2-kielen opiskelijoille lyhyiden kurssien valinta on vapaaehtoinen.) 

 

Varsinaisten valintojen lisäksi valitset myös neljä varavalintaa, molemmille 

valinnoille siis kaksi varavalintaa. 

 

 

Lyhytvalintojen arviointi: 

 

Kurssin alussa oppilas asettaa itselleen tavoitteet ja kurssin päättyessä 
oppilas/opettaja yhteistyössä arvioivat onko tavoitteet saavutettu. Hyväksytty 



suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa. Mahdollisista muista 
arviointikriteereistä kurssin opettaja tiedottaa kurssin alkaessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄT VALINNAISAINEET 

(Valittu seitsemännellä luokalla.) 

 

Ryhmä 1. PITKÄT VALINNAT Taito- ja taideaineet Valinta Varavalint

a 

Kotitalous   

Kuvataide   



Musiikki   

Käsityö   

Liikunta   

Liikuntaluokan liikuntakurssi   

 

 

Ryhmä 2. PITKÄT VALINNAT Taito- ja taideaineet 

sekä muut valinnaiset 

Valinta Vara-

valinta 

Kotitalous   

Kuvataide   

Musiikki   

Tekstiilityö   

Tekniikka   

Palloilullinen liikunta   

Iloa ja virkistystä liikunnasta   

Luova ilmaisu   

Saksan kieli   

Ranskan kieli   

Venäjän kieli   

Matematiikka   

Tietotekniikka   

Taloustieto ja Euroopan Unioni   

 

 

 

 



 

 

LYHYET VALINNAISAINEET 
 

 

LYHYET VALINNAISAINEET 

9. luokalle valittavia ½ kurssin aiheita 

Cooking in English 

Sisustaminen 

Asusteita, varusteita ja leluja lemmikeille 

Hygieniaa ja leivontaa 

Kalastus 

Liikunnan pelikurssi 

Rennosti liikkuen 

9.lk kevättanssiaiskurssi 

Musiikin teko 

Seikkaile ja selviydy –retkeilykurssi 

Omaa jälkeä! 

 

 

COOKING IN ENGLISH 

 

Kurssilla pyritään yhdistämään kielen opiskelu ja kotitalous. Tutustutaan erityisesti 

englanninkielisten maiden ruokakulttuureihin ja niiden ilmenemiseen maailmalla. 

Kielitaito karttuu englanninkielisiä ruokaohjeita ja muuta materiaalia käytettäessä.   

 

Monipuolisia työskentelytapoja: pari- ja ryhmätöitä, haastatteluita, suullisia      

esityksiä, mahdollisia vierailuita ja vierailijoita, sähköiset oppimisympäristöt 

(eTwinning). Kurssilla vuorottelevat teoria- ja kotitaloustunnit.  

Suoritusmerkintä. Kurssin alussa tavoitteiden asettaminen. Kurssin päättyessä 

opettaja ja oppilas tarkastelevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja annettujen 

tehtävien suorittamista. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa. 



Oppilaiden osallistuminen suunnitelman laatimiseen. Kurssin sisältö muodostuu 

osallistujien tason ja toiveiden mukaan. 

 

SISUSTAMINEN 

 

Kurssilla tehdään seuraavaa: 

 

• Sisustussuunnittelua.   

• Oman huoneen, kodin eri tilojen tai julkisen tilan sisustamista.   

• Tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.   

• Sisustuksen eri tyylit, muotivirtaukset ja sesongit.   

• Sisustustekstiilien valmistamista eri tekniikoin  

 

 

 

ASUSTEITA, VARUSTEITA JA LELUJA LEMMIKILLE 

 

Kurssilla teemme lemmikeille suojavaatteita, leluja, hihnoja, petejä tai mitä itse 

keksitkin. Esimerkiksi kissalle voit valmistaa vaikka raapimispuun. 

 

 

 

 

 

HYGIENIAA JA LEIVOINTAA 

Kurssilla valmistetaan erilaisia leivonnaisia ja saadaan perusvalmiudet 
hygieniaosaamiseen. 



Tavoitteena on tutustua ja ymmärtää hygienian merkitys pakkaamattomien 
elintarvikkeiden käsittelyssä. Elintarvikehygienian perusteet kurssisisältö määrittyy 
Eviran, Lupa-kokata kurssimateriaalin mukaisesti (kuva yllä).  

Kurssilla käsitellään aihetta leivonnan avulla, valmistetaan erilaisia leivonnaisia, 
tutustutaan mm. eri taikinatyyppeihin ja kohotusaineisiin. 

Kurssisisältö mukautuu opiskelijoiden oman mielenkiinnon mukaan. Kurssin jälkeen 
on mahdollista osallistua hygieniapassitestiin omakustanteisesti.  

 

KALASTUS 

Kurssilla tehdään kalastusretkiä lähiseutujen kalastuskohteisiin. Keskitymme 

koskikalastukseen Herralankoskilla, mutta teemme retkiä myös muualle. 

Oma virveli tai perhosetti olisi suotavaa olla, mutta lainavälineitäkin löytyy. 

Kurssilla tehdään vierailu Ideaparkissa sijaitsevaan Kalastus Suomeen ja tutustutaan 

siellä välineistöön. 

 

 LIIKUNNAN PELIKURSSI 

Kurssilla syvennetään ja sovelletaan havainto- ja välineenkäsittelytaitoja erilaisten 

joukkue- ja mailapelien avulla. 

Tavoitteena on lisäksi harjoitella eri lajien avulla lajitaitoja, pelitaktiikkaa sekä 

perusliikuntataitoja sekä nauttia ryhmässä toimisesta ja rennosta pelailusta kaverien 

kanssa. 

Kurssi sisältää monipuolisesti ja ryhmän toiveet huomioiden erilaisia joukkue- ja 

mailapelejä, kuten sulkapallo, pingis, pickleball, pesäpallo, salibandy, futsal, jalka-, 

lento- ja koripallo sekä jääpelit. 

 

RENNOSTI LIIKKUEN  

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on liikunnan ilo ja virkistäytyminen liikunnan avulla. 

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä liikunnan merkityksestä kokonaisvaltaiselle 

terveydelle ja kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Tavoitteena on 

keskittyä lajeihin, joita voi harrastaa vapaa-ajalla yksin tai kaksin. 

Lisäksi kurssi voi sisältää joukkuelajeja, joissa tavoitteena on itsetunnon ja 

sosiaalisten taitojen kehittäminen. 

Kurssin sisältää monipuolisesti sekä yksin-, pareittain, pienryhmänä tai joukkueena 

suoritettavia liikuntamuotoja. Lajeja ovat esimerkiksi lenkkeily, suunnistus ja retkeily, 

yleisurheilu, frisbeegolf, golf, kuntosali ym. lihaskuntoharjoittelu, kehonhuolto, 

sulkapallo, tennis, pickleball, pingis, kinball, kaupunkisota sekä erilaiset 

rentoutumismenetelmät. 



 

9. LUOKAN KEVÄTTANSSIAISKURSSI 

Kurssilla opetellaan erilaisia pari- ja ryhmätansseja sekä opitaan sosiaalisia- ja 

vuorovaikutustaitoja. 

Kurssin päättyy tanssiaisiin, jotka järjestämme yhdessä. 

Kurssi sisältää erilaisia tansseja, kuten valssia, buggia, yleistanssia sekä wanhoja 

tansseja yms. Kurssille ilmoittautuessa et tarvitse paria, vaan tanssimme vaihtuvin 

kokoonpanoin. 

 

MUSIIKIN TEKO 

Kurssilla käydään läpi sanoitukseen, säveltämiseen ja sovitukseen (iPadilla) liittyviä 

asioita ja tehdään omaa musiikkia. 

Tarvittaessa voidaan hyödyntää lukion studiotiloja mm. laulun ja soittimien 

äänityksessä. 

Aikaisempi musiikin harrastuneisuus ei ole välttämätöntä.  

 

SEIKKAILE JA SELVIYDY -RETKEILYKURSSI  

 

Teoriatunneilla käydään läpi retken varusteisiin ja valmisteluihin liittyviä asioita. 

Käytännön tunneilla harjoitellaan muun muassa yöpymään maastossa, 

valmistamaan ruokaa retkikeittimellä, tekemään tulet, suunnistamaan ja antamaan 

ensiapua. 

 

Kurssiin voi sisältyä toiveiden mukaan seikkailuliikunnan osioita esimerkiksi 

melontaa.  

 

Kurssilla suoritetaan kahden päivän vaellus Pirkanmaan alueella, jossa käydään läpi 

retkeilyssä vaadittavia taitoja. Jokaisen osallistuvan oppilaan tulisi pystyä 

järjestämään itselleen makuupussi, -alusta sekä kantolaite (reppu/rinkka) vaellusta 

varten. 

 

OMAA JÄLKEÄ! 



 

Tällä kurssilla keskitytään oppilaan omiin aiheisiin ja mielenkiinnon kohteisiin 
kuvataiteessa. Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisua ja löytää ja 
kehittää omia vahvuuksia kuvataiteessa. 

 

Pääsääntöisesti työskennellään kuvataiteen luokassa. Oppimisympäristöt voivat 
vaihdella oppilaiden työskentelyn edellyttämiin ympäristöihin. 

 

Kurssin sisältö muodostuu osallistujien oman mielenkiinnon mukaan. Opetuksessa 
huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet kuvataiteen opetukseen. 

 

LYHYTVALINTA TEHDÄÄN FORMS –LOMAKKEELLA VIIMEISTÄÄN 
6.5. klo 15 MENNESSÄ. 

 


