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OPPIAINEIDEN VALINNAISET OPPIMÄÄRÄT 2017-2018  KÄPYLÄN PERUSKOULU 
 
 
Yleistä: Oppilas valitsee 8. luokalla yhteensä 7 viikkotuntia ja 9. luokalla yhteensä 5 viikkotuntia va-
linnaisia kursseja. Valinnaisia kursseja voidaan tarjota kaikissa oppiaineissa. Valinnaiskurssi toteu-
tetaan, jos valitsijoita on riittävästi. 
 
Kursseja on kahdenlaisia, valinnaisainetyyppisiä ja teemakurssityyppisiä. Valinnaisainekursseja 
opetetaan pääsääntöisesti kaksi tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla, jolloin kurssin kestoksi on 
merkitty 76+76 tuntia. Oppilas valitsee kaksi valinnaisainetta (= 4 tuntia viikossa). Lisäksi oppilas 
valitsee 8. luokalla kolme ja 9. luokalla yhden teemakurssin, joiden kesto on 38 tuntia. Rehtori voi 
hyväksyä koulun ulkopuolella suoritettuja opintoja teemakursseja korvaaviksi. 
 
Kurssin tunnus:  Työjärjestyksessä käytetty tunnus, teemakursseilla myös lyhenne nimestä. 
Oppiaine:Oppiaineen nimi haluttaessa. 
Kurssin nimi:Valinnaisainekursseilla perus- tai jatkokurssi, teemakursseilla teeman nimi. 
Kesto: 76+76 tuntia tai 38 tuntia. 
 
 
Valinnaisainekurssit 
 
 
Kurssin tunnus: B2SA2 Oppiaine:  Saksa 
Kurssin nimi: Saksan peruskurssi Kesto:   76+76 h 
Tavoitteet: Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan B-kielen perustai-
don saavuttaminen. Lisäksi oppilas saa tietoa saksankielisen alueen kulttuurista. Opetus edistää 
oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. 
Sisältö ja työskentely: Opetellaan saksan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kannustetaan aktii-
viseen, itsenäiseen työhön ja jatkuvaan kielenopiskeluun. 
 
 
 
Kurssin tunnus: B2ES2 Oppiaine:  Espanja 
Kurssin nimi: Espanjan peruskurssi Kesto:   76+76 h  
Tavoitteet: Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan B-kielen perustai-
don saavuttaminen. Lisäksi oppilas saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista. Opetus edis-
tää oppilaan kieltenopiskelutaitoja. Kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. 
Sisältö ja työskentely: Opetellaan espanjan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kannustetaan ak-
tiiviseen, itsenäiseen työhön ja jatkuvaan kielenopiskeluun. Tutustutaan espanjankielisten maiden 
kulttuureihin. 
 
 
Kurssin tunnus: MU2 Oppiaine:  Musiikki 
Kurssin nimi: Musiikin jatkokurssi Kesto:   76+76 h 
Tavoitteet: Aktiivisen musiikkisuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tietojen ja taitojen sy-
ventäminen laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Laajennetaan musiikin eri lajien ja tyylien 
tuntemusta sekä rakennetaan luovaa suhdetta musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin. 
Sisältö ja työskentely: Äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia sekä eri tyylejä ja lajeja 
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edustavaa yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa. Yhteissoittotaitoa kehittäviä harjoituksia sekä moni-
puolisesti eri musiikkityylejä ja -kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa. Omien musiikillisten ide-
oiden kokeilua käytännössä. 
 
 
Kurssin tunnus: KU2 Oppiaine:  Kuvataide 
Kurssin nimi: Kuvataiteen jatkokurssi Kesto:   76+76 h  
Tavoitteet: Kuvailmaisun ja kuvallisen ajattelun kehittäminen. Muotoilun ja taiteen eri prosessien 
syvempi ymmärtäminen. 
Sisältö ja työskentely: Kehitetään monipuolisesti eri tekniikoin kuvailmaisua ja kuvallista ajattelua. 
Vahvistetaan kulttuurista osaamista tutustuen modernin ja nykytaiteen tyylisuuntiin, sarjakuvaan, 
valokuvaukseen ja ympäristöestetiikkaan. Perehdytään muotoiluun prosessina erilaisten materiaa-
lien ja luovan ongelmanratkaisun keinoin. Opetellaan kuvaviestinnän keinoja ja kriittistä medialu-
kutaitoa. 
 
 
Kurssin tunnus: KO2 Oppiaine:  Kotitalous 
Kurssin nimi: Kotitalouden jatkokurssi Kesto:   76+76 h  
Tavoitteet: Aiemmin opitun tiedon kertaaminen ja syventäminen. Tutustuminen suomalaiseen 
ruokaperinteeseen ja kansainvälisiin keittiöihin. Innostuminen itsenäiseen ja luovaan työskente-
lyyn keittiössä. 
Sisältö ja työskentely: 8. luokka: Ateriasuunnitelmia ja -toteutuksia. Tutustumista kansainväliseen 
ruoka- ja tapakulttuuriin. 
9. luokka: Suomalaiseen ruokakulttuuriin ja eri alueiden perinneruokiin tutustuminen. Kalenteri-
vuoden juhlat ja perinteet. Ateriasuunnittelu. Työtapoina ovat käytännön työskentely keittiössä ja 
puutarhalla sekä pienet suulliset ja kirjalliset esitykset. 
 
 
Kurssin tunnus: TS2 Oppiaine:  Tekstiilityö 
Kurssin nimi: Tekstiilityön jatkokurssi Kesto:   76+76 h  
Tavoitteet: Syventää ja laajentaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Pyritään monipuoliseen teks-
tiilityön eri tekniikkojen hallintaan. 
Sisältö ja työskentely: Vaatteiden ja asusteiden valmistamista ompelukone- ja saumurityöskente-
lynä sekä neuloen ja virkaten. Oma tyyli ja värit, pukeutuminen eri tilanteissa. Lapsen vaatetuk-
seen tutustuminen. Sisustussuunnitelmia ja sisustustekstiilien valmistamista. Painotetaan oppilaan 
omaa aktiivisuutta suunnittelijana, työn valmistajana, dokumentoijana ja työnsä arvioijana. Anne-
taan mahdollisuudet eriytyvälle, yksilölliselle työskentelylle oman erityisosaamisen ja suuntautu-
neisuuden mukaisesti. 
 
 
Kurssin tunnus: TN2 Oppiaine: Tekninen työ 
Kurssin nimi: Teknisen työn jatkokurssi Kesto:  76+76 h  
Tavoitteet: Tietojen ja taitojen syventäminen teknisessä työssä 
Sisältö ja työskentely: Valinnaisessa teknisessä työssä harjaannutetaan ja syvennetään aiemmin 
opittuja tietoja ja taitoja kaikilla teknisen työn osa-alueilla. Valmistettavat tuotteet myös suunni-
tellaan pidemmälle, jolloin hahmotetaan eteen tulevia ongelmia muotoiluun, toteutustapoihin tai 
muihin resursseihin liittyen. Opittava asia kytketään entistä enemmän oppilaan kokemusmaail-
maan ja pyritään toteuttamaan ongelmalähtöisesti yksin tai ryhmässä toimien. Mahdollisuus tu-
tustua tietokoneohjatun CNC-jyrsimen toimintaan. 
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Teemakurssit, yhteiset 8. ja 9. luokalle 
 
Huom! Näitä 8.- ja 9.-luokkalaisille yhteisiä teemakursseja voi valita vain kerran.  
 

Kurssin tunnus: 89AI1Kir 
Kurssin nimi:  Sata tapaa kirjoittaa   Kesto: 38 h  
Tavoitteet ja sisältö: Kirjallista irrottelua yhdessä ja yksin. Kurssilla etsitään uusia tapoja tehdä 
tekstejä, omia juttuja, ja nautitaan kaunokirjallisuudesta. 
Kohderyhmä: Kirjoittamisesta kiinnostuneet, joilla on perusvalmius siihen. 

 
Kurssin tunnus:          89EN1Em 
Kurssin nimi:  E-mail English   Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Harjoitellaan kirjallisesti sähköpostilla jo opittua peruskielitaitoa. Kansainvälisyys ja 
muihin kulttuureihin tutustuminen toteutuvat aidossa tilanteessa. 
Sisältö ja työskentely: Kirjoitetaan sovituista aiheista. Kurssi edellyttää oppilaalta aktiivista 
osallistumista ja oma-aloitteisuutta. 

 
Kurssin tunnus: 89ES1Bu 
Kurssin nimi: Buenos dìas!   Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Opetellaan espanjan kielen alkeita. 
Sisältö ja työskentely: Opetellaan espanjan kielen alkeita.; ääntämistä, tervehdyksiä, lausah-
duksia ja lauseita. Tutustutaan myös espanjankielisten maiden tapoihin ja kulttuuriin.  
Kohderyhmä: Sopii vasta-alkajille. 

 
 

Kurssin tunnus: 89BI1Ka 
Kurssin nimi: Kaiken maailman eläimet  Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Syventää tietoja eläinkunnan luokittelusta, eläinten biologiasta ja käyttäytymisestä 
sekä tehdä opintokäyntejä ”eläimellisiin” kohteisiin. 
Sisältö ja työskentely: Eläinrakkaan valinnaiskurssi, jossa tutustutaan eläinmaailmaan – lapa-
madosta aina miekkavalaisiin. Kurssilla käsitellään mm. eläinten elinpaikkavaatimuksia, niiden 
sopeutumista ja käyttäytymistä. Kurssilaisten toivomukset pyritään huomioimaan aihealueiden 
painotuksissa. Kurssilaiset tekevät tutkielman valitsemastaan aiheesta. Yhteistoiminnallisilla 
eläinaiheisilla peleillä ja leikeillä harjoitetaan myös ryhmän yhteistyötaitoja.  
Kohderyhmä: Erityis- ja yleisopetuksen oppilaat. 

 
 

Kurssin tunnus:  89MU1Lau 
Kurssin nimi:  Laulu   Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Soiva, terve, ilmaisuvoimainen ja kestävä ääni. 
Sisältö ja työskentely: Lauletaan monipuolista yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa oppilaiden toi-
veet huomioonottaen.  

 
 

Kurssin tunnus: 89MU1Soi 
Kurssin nimi:  Soitto   Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Soittotaidon kehittäminen sujuvammaksi ja vivahteikkaammaksi 
Sisältö ja työskentely: Sointumerkeistä soittamista kitaralla ja kosketinsoittimilla. Bassonsoiton 
ja rumpukomppien harjoittamista monipuolisemmaksi. 
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Kurssin tunnus:   89 KU1 Dig   Kesto: 38 h 
Kurssin nimi: Digitaalisen valokuvauksen teemakurssi 
Tavoitteet: Kurssilla käydään läpi kuvaajan etiikkaa ja tekijänoikeuksia, tutustutaan valokuvauk-
sen historiaan ja lajityyppeihin sekä tiedostonmuotojen ja tiedostokoon merkitykseen eri käyt-
tötarkoituksissa. Pohditaan kuvarajauksen, -koon ja -kulman merkitystä kuvan viestille ja kuva-
taan paljon. Oman kameran käyttäminen on mahdollista, kunhan otetut valokuvat on mahdol-
lista toimittaa koululle digitaalisessa muodossa. 
 

 
Kurssin tunnu:  89KU1Ker 
Kurssin nimi:  Keramiikan teemakurssi 
Kurssilla tutustutaan keramiikan historiaan ja savityöskentelyn alkeisiin. Tehdään erilaisia savi-
töitä makkara-, levy- ja vapaan muotoilun tekniikoilla ja tutustutaan erilaisiin tapoihin koris-
tella saviesineitä. Kokeillaan dreijan käyttöä ja erilaisia lasitteita.  

 
 

Kurssin tunnus: 89KU1K 
Kurssin nimi: Kokeilevan kuvailmaisun työpajakurssi  Kesto: 38 h  
Tavoitteet: Tavoitteena on oppia rohkeutta kokeilla uutta, luovaa kuvailmaisua, uusia toiminta-
malleja ja työtapoja; lisätä ennakkoluulottomuutta materiaalien ja aiheiden sekä yhteistyönä 
tehtyjen projektien suhteen.  
Sisältö ja työskentely: Sisällöt ja toimintatavat vaihtelevat käytettävien materiaalien mukaan. 
Tarkempi sisällön suunnittelu tapahtuu kurssilla yhteisesti. 
Kohderyhmä: Erityis- ja yleisopetuksen oppilaat. 

 
 

Kurssin tunnus: 89KO1Le 
Kurssin nimi: Leivonta   Kesto: 38 h  
Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään leivonnan perustaitoihin ja -tekniikoihin sekä harjoi-
tellaan valmistamaan myös erikoisempia leivonnaisia. Kurssilla leivotaan sekä suolaisia että 
makeita leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Kurssin sisältöön vaikuttaa kalenterivuoden tapahtu-
mat sekä kurssilaisten toiveet.  
Kohderyhmä: Sopii kaikille yläkoulun jauhopeukaloille! 
 
 
Kurssin tunnus: 89KO1ABC     
Kurssin nimi: Herkkusuun ABC  Kesto: 38 h  
Tavoitteet, sisältö ja työskentely: Monipuolista ruoanlaittoa ja leivontaa arkeen ja vähän juh-
laankin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan 2-3 ateriakokonaisuutta, ja kokeillaan ja kehitel-
lään uusia ruoka- ja leivontaohjeita. Sopii erityisesti niille, jotka eivät ole valinneet pitkää valin-
naista kotitaloutta. 
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Kurssin tunnus: 89TN1Pä 
Kurssin nimi: Pärinää ja pauketta  Kesto: 38 h 
Sisältö ja työskentely: Kaksi- ja nelitahtimoottoreiden rakenne, toiminta ja huolto. Projekti-
luonteisesti korjataan oppilaiden omia pienmoottoreita, mm. mopoja, skoottereita, moottori-
sahoja, ruohonleikkureita. Mahdollisuus myös omien polkupyörien huoltoon ja korjaukseen. 

 
Kurssin tunnus: 89TN1PePe 
Kurssin nimi: Pelle Peloton   Kesto: 38 h 
Sisältö ja työskentely: Tällä kurssilla sinulla on loistava tilaisuus toteuttaa sisäistä Pelle Peloton-
tasi. Mahdollisuus myös suunnitella ja toteuttaa jokin ainutlaatuinen yhteistyöprojekti joko 
koko ryhmän kesken tai pienemmässä porukassa. 

 
 
Kurssin tunnus: 89LI Pa 
Kurssin nimi:  Palloilukurssi   Kesto:38h 
Sisältö ja työskentely: Tuntien aikana syvennytään mahdollisimman monipuolisesti eri palloilu-
lajien saloihin. Lajitaitoja kehitetään sekä harjoitusten, että pelaamisen kautta. Tavoitteena on 
saada hiki virtaamaan. 
 

 
Kurssin tunnus: 89LI TaKe   Kesto: 38 h 
Kurssin nimi: Tanssi ja kehonhuolto  
Sisältö ja työskentely: Kokeillaan monipuolisesti eri tanssi- ja kehonhuoltomuotoja. Nautitaan 
musiikista liikunnassa ja ilmaisullisista harjoitteista. Tutkitaan saadaanko liikunnasta hyvää oloa 
ja apua muun muassa stressinhallintaan. 
 

 
Kurssin tunnus: 89ERI1 
Kurssin nimi: Apuopettajana erityisopetuksen ryhmässä Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Tutustua erityisen tuen luokan toimintaan ja erilaisten oppijoiden ohjaamiseen. 
Sisältö ja työskentely: Toimit erityisopetuksen luokassa apuopettajana auttaen, ohjaten ja tu-
kien oppilaita. 
Kohderyhmä: Oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita kasvatus- ja opetustyöstä. 

 
 

Kurssin tunnus: 89AT1WWW 
Kurssin nimi: Internet ja ohjelmointi  Kesto: 38 h 
Tavoitteet, sisältö ja työskentely: Oppia internetin monipuolista käyttöä ja materiaalin tuotta-
mista sekä ohjelmoinnin perusteita. Pienen www-sivun tekeminen, pilvipalveluiden hyödyntä-
minen, ohjelmointi. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti nettiin, sosiaaliseen mediaan ja netin 
käytön ongelmiin. Tehdään WWW-sivuja, harjoitellaan ohjelmointia. 
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Kurssin tunnus: 89AT1Gra 
Kurssin nimi: Graafinen suunnittelu  Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Tietojen ja taitojen syventäminen kuvankäsittelyssä ja julkaisujen laadintatöissä 
Sisältö ja työskentely: Opetellaan kuvan, värien ja tekstin käsittelyyn liittyviä asioita piirto- ja 
kuvankäsittelyohjelmien, taitto-ohjelman ja esitysgrafiikkaohjelman avulla. Kurssilla saa hyvät 
valmiudet tuottaa itse erilaisia kuvia, mainoksia, esitteitä, lehtisiä, kortteja, animaatioita tai Po-
werpoint-esityksiä.  

 
 
Kurssin tunnus: 89GE1Täh 
Kurssin nimi: Tähtitietoa ja planetaarion käyttö Kesto: 38 h 
Tavoitteet: Opitaan tähtitaivaan tuntemusta, tutustutaan omaan aurinkokuntaamme ja maail-
mankaikkeuden rakenteisiin tarkemmin. Opitaan käyttämään planetaariota. 
Sisältö ja työskentely: Tähtitaivaan havainnointi paljain silmin, kiikarilla ja kaukoputkella. Tähti-
tiedon alkeiden opiskelu opettajan johdolla, kokeillen ja itse ja ryhmässä tutkien. Aiheina tähti-
taivas, aurinkokunta, avaruustutkimus ja avaruuslennot. Vieraillaan hyvällä tähtisäällä Ursan 
tähtitornissa. Valmistetaan ja toteutetaan planetaariopäivät muulle koululle.  
Kohderyhmä: 8- ja 9-luokkalaiset 

 
 

Kurssintunnus:  89GeKoTnRet   Kesto: 38h 
Kurssin nimi:  Retkeilykurssi 
Tavoitteet: Retkeily- ja erätaitojen sekä luonnontuntemuksen syventäminen käytännössä. 
Sisältö: Opi ja syvennä retkeilytaitojasi! Tällä kurssilla harjoitellaan retkeilyn perustaitoja, kuten 
suunnistusta, kompassin käyttöä, kartanlukutaitoa, luonnontuntemusta ja gps:n käyttöä, val-
mistetaan ja huolletaan retkeilyvälineitä, kuten retkeilyastioita, makkaratikku, aurinkokello, 
taskulamppu, kuksa, loimulauta ja retkijakkara sekä harjoitellaan retkiruokien valmistusta. 
Kurssin vaativuus ja sisältö määrittyy pitkälti osallistujien ja heidän taitojen mukaan. Kurssi hui-
pentuu yhteiseen yöretkeen. Lisäksi oppitunneilla ollaan mahdollisimman paljon ulkona ja har-
joitellaan retkeilytaitoja käytännössä.  

 
 
 

Kurssin tunnus:   89TS1 Taju 
Kurssin nimi:         Taju kankaalla - käsityön teemakurssi   Kesto:38h 
Sisältö ja työskentely: Kurssin aikana koristellaan kangasta painaen, kirjoen, helmillä koristele-
malla tai muilla mukavilla ajan hengen mukaisilla tekniikoilla. Käytämme hyväksi uusien kankai-
den lisäksi myös kierrätystekstiilejä. Työskentelyn lähtökohtana voi olla joko jo olemassa oleva 
vaate / tuote tai tunneilla ’tuunataan tuoreeksi’ jo olemassa olevia tekstiilejä, tällaisia voivat 
olla esim. T-paidat, sisustustekstiilit ja kangaskassit.  
Kurssille osallistuminen on mahdollista vaikka tekstiilityön opinnoista olisi pidempikin aika.  
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Kurssin tunnus: 89AI1Ilm 
Kurssin nimi: Ilmaisutaidon lyhytkurssi  Kesto:38h 
Sisältö ja työskentely: Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti teatteri-ilmaisua. Siihen kuuluvat 
erilaiset leikit ja kilpailut, jotka lämmittävät kehoa. Ilmaisurohkeus ja puhetaito kasvavat, kun 
ryhmäläisten kanssa tuotetaan tunneille pieniä esityksiä elävästä elämästä. Tämän kurssin kes-
keinen työtapa on improvisaatio.  

 
 
Kurssin tunnus: 89AI1Näy 
Kurssin nimi: Näyttämölle 
Sisältö ja työskentely: Ilmaisutaidon näyttämökurssi kehittää äänenkäyttöä ja replikointia. Saat 
näytellä ja improvisoida ryhmän kanssa. Ryhmälle tarjoutuu mahdollisuus kehitellä näyttä-
mölle esitys, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää jossain koulun juhlassa. Tutustutaan näyttä-
mön tekniikkaan. Mitä lisää valot, musiikki ja verhot esitykseen tuovat? 
 
 
Kurssin tunnus: 89ES1Ka   Oppiaine:  espanja, yh, ge 
Kurssin nimi: Kansalaisvaikuttaminen – participatiòn ciudadana.  


