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Valinnaisaineet ja oppilaan valinta
Perusopetuksen valinnaisten opintojen tarkoituksena on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat
oppilaalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa.
Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoa.
Uuden opetussuunnitelman myötä taito- ja taideaineista (kotitalous, kuvataide,
tekninen työ, tekstiilityö) oppilaan oli viime vuonna valittava yksi aine, jota
opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla. Tämä valinnainen taito- tai taideaine arvioidaan
osana aiemmin yhteisenä opiskeltua ainetta. Päättötodistukseen tästä aineesta tulee
siis vain yksi arvosana. Päättyvien yhteisten taito- ja taideaineiden arvosanat siirtyvät
aikanaan perusopetuksen päättötodistukseen.
Muut valinnaisaineet ovat joko sekä 8. että 9. luokalla tai pelkästään 8. tai 9. luokalla
opiskeltavia aineita. Mikäli oppilas valitsi viime vuonna vain 8. luokalla opiskeltavan
aineen, tekee hän nyt tämän tilalle 9. luokkaa varten uuden valinnan. Kaikista näistä
valinnaisaineista tulee oma arvosanansa todistukseen.
Valinnaisaineet tulee valita huolellisesti ja harkiten. Valinnaisainevalinnat ovat sitovia,
eikä valintoja voi myöhemmin vaihtaa kuin erittäin painavasta syystä. Tässä
oppaassa on esitelty Hirvikosken yhtenäiskoulun 9. luokan valinnaisaineet. Kaikkia
kursseja ei välttämättä ole tarjolla joka lukuvuonna. Kunkin lukuvuoden tarjonta
esitellään valintakortissa. Muista myös, että kurssien toteutuminen on viime kädessä
riippuvainen valitsijoiden määrästä.
Valinnaisainevalinnat eivät rajoita oppilaan jatko-opintomahdollisuuksia, mutta niistä
saadut arvosanat voivat vaikuttaa toisen asteen yhteishaussa ammatillisen
koulutuksen hakupisteisiin. B2-kieli lasketaan mukaan lukuaineisiin lukioon
haettaessa. Lisätietoa yhteishaun valintaperusteista saat opolta tai osoitteesta
www.opintopolku.fi.
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Esimerkki erilaisista valintamahdollisuuksista 9. luokalle:
Oppilas 1

taito- tai taideaine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

Oppilas 1 on valinnut viime vuonna pakollisen taito- ja taideaineen lisäksi kaksi ainetta, joita molempia
opiskellaan 8. ja 9. luokalla 2 viikkotuntia. Hän ei tee enää erikseen valintaa 9. luokkaa varten.
Oppilas 2

taito- tai taideaine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
9. luokka
2 viikkotuntia

Oppilas 2 on valinnut viime vuonna pakollisen taito- ja taideaineen lisäksi yhden aineen, jota
opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Lisäksi hän on valinnut yhden pelkästään 8. luokalla opiskeltavan aineen.
Tämän tilalle hän valitsee nyt yhden aineen 9. luokkaa varten.
Oppilas 3

taito- tai taideaine
8. ja 9. luokka
2 + 2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
9. luokka
2 viikkotuntia

+

valinnainen aine
9. luokka
2 viikkotuntia

Oppilas 3 on valinnut viime vuonna pakollisen taito- ja taideaineen lisäksi kaksi pelkästään 8. luokalla
opiskeltavaa ainetta. Näiden tilalle hän valitsee nyt kaksi ainetta 9. luokkaa varten.

Hirvikosken yhtenäiskoulun yläluokkien tuntijako:
7

8

9

3,5

3,5

3

A-kieli

2

2

3

B-kieli

2

1

1

Matematiikka

3

4

4

Biologia ja maantieto

2

2

3

Fysiikka ja kemia

2

3

2

Terveystieto

1

1

1

Uskonto/Elämänkatsomustieto

1

1

1

Historia ja yhteiskuntaoppi

2

2

3

Musiikki

1

1

Kuvataide

2

Käsityö

3

Liikunta

2

Kotitalous

3

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

2

0,5

1

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

2

2

Valinnaiset aineet

4

4

30

30

Oppilaanohjaus

Oppilaan tuntimäärä yhteensä

0,5

30

4

Kotitalous

Kansainvälinen ruokakulttuuri 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Kurssilla perehdytään sekä suomalaiseen että kansainväliseen ruokakulttuuriin.
Tutustutaan suomalaiseen terveelliseen ravitsemukseen ja pohditaan ruoka-aineiden
valintaan vaikuttavia ajankohtaisia trendejä. Hankitaan tietoa ruoan turvallisuudesta.
Kurssilla valmistetaan ruokaa niin kotimaisista raaka-aineista sekä kansainvälisten
keittiöiden ohjeiden mukaan monipuolisesti.

Tekninen työ

Syventävä kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja
materiaaliin. Oppilas voi valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja
sen toteutus suunnitellaan itse, tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, omaaloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun materiaaliin.
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Tekstiilityö

Syventävä kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja materiaaliin. Oppilas voi
valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja sen toteutus suunnitellaan itse,
tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, oma-aloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun
materiaaliin.
Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin
tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan
asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan.

Liikunta

Syventävä kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Tällä kurssilla pelataan ja harjoitellaan runsaasti pallo- ja joukkuepelejä. Lisäksi
opettelemme erilaisia pienpelejä ja viitepelejä.
Kurssilla liikuntaan monipuolisesti soveltaen jo opittuja taitoja. Kurssi sisältää
mahdollisesti myös uusiin lajeihin tutustumista. Opiskelijoilla on jonkin verran
mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön.
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Ilmaisutaito

Ilmaisutaidon kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Ilmaisutunneilla tehdään erilaisia kokonaisilmaisuun, draamaan tai teatteriin
liittyviä

harjoitteita.

Tavoitteena

ongelmanratkaisutaitoja,

vahvistaa

on

kehittää

itsetuntoa

oppilaan
ja

vuorovaikutus-

parantaa

ilmaisu-

ja
ja

esiintymisvalmiuksia.
Ilmaisutunneilla
hyödynnetään

voidaan

esimerkiksi

harjoitella
koulun

ja

valmistella

tilaisuuksissa.

erilaisia

Opetukseen

esityksiä,

joita

sisältyy

sekä

draamakasvatuksen että teatteri-ilmaisun keskeisiä menetelmiä.

Englanti

Syventävä kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Tällä kurssilla syvennetään jo opittuja englannin taitoja tulevat jatko-opinnot
huomioon ottaen.
Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kehitetään suullista kielitaitoa.
Pyritään laajentamaan sanastoa ja vahvistamaan rakenteiden hallintaa monipuolisten
harjoitusten avulla. Kurssilla painottuu viestinnällinen harjoittelu: keskustellaan paljon,
työskennellään pareittain ja ryhmissä, pelataan jne.
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Ympäristökasvatus

Vihertäjä 8. tai 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Vihertäjä on uusi valinnaisaine, jossa opiskellaan ja edistetään monipuolisesti
ympäristöasioita. Kurssilla mm. perehdytään luonnon monimuotoisuuteen lähellä ja
kaukana sekä suunnitellaan ja kokeillaan ympäristöä säästäviä valintoja kotona,
koulussa ja lähiseudulla. Kurssilla tutkitaan, keksitään, keskustellaan, välitetään tietoa,
otetaan kantaa, retkeillään ja vieraillaan eri kohteissa.
Opiskelijat pääsevät itse vaikuttamaan kurssilla toteutettavien projektien ja työtapojen
valintaan - tarvitseeko koulu oman kasvimaan? Tarttuvatko kierrätysvinkit kavereihin
päivänavausvideosta? Olisiko sinusta lampaan kummiksi?
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle keinoja ja motivaatiota kestävän kehityksen
mukaiseen elämäntapaan ja lisätä ympäristötietoutta ja -ystävällisyyttä opiskelijan
kotiseudulla. Kurssilla lisätään myös konkreettisesti lähialueen vihreyttä kasvattamalla
hyöty- ja koristekasveja. Kurssitöistä jokainen opiskelija kokoaa portfolion, joka
yhdessä jatkuvan näytön kanssa toimii kurssiarvioinnin pohjana. Kurssilla on
numeroarviointi.

Pelillinen ohjelmointi

Kurssi 8. tai 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ohjelmointiympäristöihin (Esim. Scratch ja Tynker). Näitä
hyödyntäen harjoitellaan pelin tekoa ja tehdään omia pelejä. Omaan peliin voi
halutessaan suunnitella grafiikkaa ja musiikkia. Kurssilla tutustutaan myös robotteihin
ja niiden ohjelmointiin. Kurssilla ei tarvita ennakkotietoja ohjelmoinnista tai pelien
tekemisestä.
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Ruotsi

Syventävä kurssi 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka haluavat syventää ruotsin kielen
taitoaan jatko-opintoja varten. Kerrataan tärkeitä rakenteita ja harjoitellaan kuullunja luetunymmärtämistä. Laajennetaan sanavarastoa mediaa, kirjallisuutta ja
musiikkia hyödyntäen. Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita ja vahvistetaan
suullista kielitaitoa pelien ja leikkien avulla.

Matematiikka

Syventävä kurssi
matematiikasta kiinnostuneille 9. luokka

2 viikkotuntia, numeroarviointi

Tiili painaa kilon plus puoli tiiltä. Paljonko tiili painaa?
Syventävän kurssin tarkoituksena on helpottaa lukio-opintojen aloittamista. Kurssi
soveltuu toki myös muille matematiikasta kiinnostuneille. Kurssilla syvennetään
tunneilla jo opittuja asioita ja lisäksi opitaan uutta. Kurssilla on aikaa perehtyä
haasteellisiin ja kiinnostaviin aiheisiin, joita voidaan valita myös ryhmän mielenkiinnon
mukaan.
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