
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevien 8. ja 9.- luokkalaisten 

valinnaisaineopas 2019–2020 

     
 

 

 

 

 

 



Hyvät 7. ja 8. luokkien oppilaat 

Tässä esitellään 8. ja 9. luokille valittavat valinnaiset aineet.  Huomioi, että yhteinen kotitalous, kuvataide, 

käsityö ja musiikki päättyvät 7. luokalla.  

Seuraaville luokka-asteille valittavat valinnaisaineet muodostuvat kolmesta ryhmästä: 

1. Valinnaiset taide- ja taitoaineet:  kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki.  

     Yhden vuosiviikkotunnin taide-ja taitoaineet opetetaan 9. luokalla kaksoistunteina yhtenä lukukautena.    

     Näiden aineiden arviointi sisältyy emoaineen arviointiin. 

     Kahden vuosiviikkotunnin pituiset taide- ja taitoaineet opetetaan 8. ja 9. luokilla kaksoistunteina koko  

     lukuvuoden. 

     Näissä aineissa on numeroarviointi ja ne vaikuttavat myös emoaineen päättöarvioinnin arvosanaan. 

 

  2. Valinnaisaineet: Nämä aineet ovat yhden vuosiviikkotunnin mittaisia ja opetetaan kaksoistunteina 

     yhden lukukauden ajan.  Nämä aineet arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

3. Vieraat kielet alkavat 8. luokalla B2-kielenä: espanja, saksa ja venäjä. 
    Kielet ovat kahden vuosiviikkotunnin mittaisia läpi lukuvuoden ja opetetaan kaksoistunteina. Kielissä on 
    numeroarviointi.   
    Huomioi, että 8. luokalla aloitettu B2-kieli jatkuu 9. luokalla. Et voi lopettaa sitä kesken. 

Oppilas valitsee erilaisen määrän valinnaisia riippuen siitä, millä linjalla opiskelee. Tarkastele huolellisesti 

taulukkoa, mistä selviää, kuinka monta valinnaista sinun pitää mistäkin ryhmästä valita.  

HUOMIO! Muista miettiä tarkkaan myös varavalinnat, sillä kaikki kurssit eivät välttämättä toteudu. 

 

Kaikki valinnaiset sisältyvät 30 viikkotuntiin, paitsi B2-kielen tunnit tulevat näiden tuntien päälle. 

 

8. luokka  
 

1. taide- ja taito- 
aineet 2 tuntia 
 

2. valinnaiset 
1 tunti 

3. B2-kieli 
vapaavalintainen 

yleislinja  
 

yksi valinta 
 

kaksi valintaa 
 

voit valita 
 

MALU  
 

yksi valinta 
 

menee MALUun 

 

voit valita 
 

urheiluluokka  
 

menee liikuntaan 
 

menee 
valmennukseen  

voit valita 
 

liikuntalinja  
l 
 

menee liikuntaan kolme valintaa 
 

voit valita 
 

9. luokka 1. taide-ja 
taitoaineet 1 tunti 

1. taide- ja taito- 
aineet 2 tuntia 

2. valinnaiset 
1 tunti 

 

yleislinja yksi valinta ei yhtään neljä valintaa jatkuu 

MALU yksi valinta yksi valinta menee MALUun jatkuu 

urheiluluokka ei yhtään menee liikuntaan menee 
valmennukseen 

jatkuu 

liikuntalinja ei yhtään  menee liikuntaan  kolme valintaa jatkuu 



 

Valinnaisten aineiden sisällöt ja kuvaukset 

 

1. Taide- ja taitoaineet 2 vvh 

Kotitalous 

Kurssin tavoitteena on antaa monipuolisia valmiuksia oman arjen hallintaan.  

Kurssilla kerrataan ja syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja. 

Oppitunneilla painotetaan käytännön ruoanvalmistus- ja leivontatehtäviä, joiden avulla käsillä tekemisen 

taidot harjaantuvat. Kurssilla on jakso, jonka aikana oppilaat järjestävät pienimuotoisen juhlan. Kurssilla 

keskustellaan kasvamisesta, vanhemmuudesta ja kodin arjen hallinnasta 

Kuvataide 

Kurssin tavoitteena on oppia ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kuvia.  Tutustutaan 

monipuolisesti kuvan tekemisen keinoihin. Lähtökohtana on taide- ja käyttökuvat sekä oman 

kuvaharrastuksen aiheet ja tyylit.  Harjoitellaan omaa henkilökohtaista kuvailmaisua ja siihen sopivaa 

ilmaisumuotoa. Kuvia tehdään yksin, pareina ja koko ryhmän kanssa yhdessä sekä vieraillaan 

taidelaitoksissa. 

 Käsityö 

Kurssilla tehdään projekteja, joissa oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa tekemiseensä ja syventää samalla 

tekniikan perustietojen- ja taitojen ymmärrystä. Oppilaita ohjataan kokonaisen käsityöprosessin hallintaan, 

joka sisältää tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja oman työn arvioinnin. Työskentelyssä perinteisempien 

työtapojen lisäksi käytetään 3D-tulostusta, joka antaa lisää ulottuvuutta projekteihin. Kurssilla oppilas 

syventää tietämystään työvälineistä ja materiaaleista sekä oppii käyttämään itsenäisesti käsityökaluja ja 

koneita. Oppilas valmistaa suunnittelemiansa esineitä ja oppii käyttämään laitteita turvallisesti. 

Työskentelyssä painotetaan ekologisuutta, ympäristövastuullisuutta ja esineiden kierrätykselle annetaan 

arvoa. Oppilaan oma-aloitteisuus ja kiinnostuneisuus vaikuttavat työtapojen valintaan. Teknisestä 

käsityöstä saat hyvää vaihtelua ja haastetta kouluviikon arkeen!  

Liikunta 

Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa. Kurssin aikana tutustutaan uusiin ja syvennytään vanhoihin 

liikuntalajeihin, kehitetään omia liikuntataitoja ja opitaan uusia.  Kurssin aikana tehdään myös muutamia 

liikuntaretkiä. Kurssin aluksi syksyllä ja keväällä suunnitellaan yhteisesti liikuntatuntien ohjelma. Kurssin 

sisällössä huomioidaan vuodenaikojen vaihtelu. 2h/viikko koko lukuvuoden ajan.  

Kurssin arviointi tapahtuu numeroarvioinnilla lukuvuoden lopuksi. Arvioinnin kohteena on oppiminen ja 

työskentely. Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen, pitkäjänteinen itsenäinen työskentely, 

toimiminen ryhmässä ja yrittäminen kaikilla liikuntatunneilla.  

Musiikki 

Musiikki/ bändisoitto. Soitetaan ja lauletaan yhdessä!  Jokainen saa itse valita, mihin soittimeen haluaa 

keskittyä, mutta jatkamme myös rumpujen, kitaran, kosketinsoittimen ja basson soiton sekä laulutaitojen 

kehittämistä.  Bändisoiton lisäksi kuunnellaan musiikkia, tehdään omia biisejä ja tutustutaan digitaalisuuden 

mahdollisuuksiin musiikin tekemisen apuna. Soittajat voivat halutessaan myös säestää tai esiintyä koulun 

juhlissa.  

 



Taito- ja taideaineet 1 vvh (vain tulevat 9. luokkalaiset) 

Kuvataide  

Kokeillaan nopeaa ja hidasta piirtämistä sekä tehdään kuvia mallista ja omista mielikuvista. Vaihdellaan 

kuvien kokoa pienestä suureen. Harjoitukset tehdään erilaisilla piirtimillä useita erilaisia papereita ja pintoja 

käyttäen. Tutustutaan tunnettujen piirtäjien töihin. 

Liikunta 

Eri liikuntalajeja vuodenajat huomioiden. 

Musiikki 

Musiikkia monipuolisesti. 

Käsityö 

Käsitöitä eri materiaaleja, kovia ja pehmeitä, käyttäen. 

Kotitalous 

Kansainvälinen keittiö. Makupaloja maailmalta. 

 

2. Valinnaisaineet  

Media ja esiintyjän taidot   

Media ja esiintyjän taidot-kurssilla tutustumme toiminnallisesti median moninaiseen maailmaan, 

uutistoimittajan työhön, tubettamiseen, tv-ohjelman tekemiseen, pelien maailmaan ...  

Harjoittelemme kuvan, äänen ja erilaisten ilmiöiden lukutaitoa sekä kehitämme median käyttöämme ja 

keskustelu- ja ilmaisutaitojamme. Käymme myös tutustumassa media-ammattilaisten työhön aidossa 

ympäristössä, esimerkiksi uutistoimituksessa tai tv-studiossa. 

Kirjoittajan taidot  

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan kirjoittamisen taitoja. Miten eri tekstilajit rakentuvat? Miten 

kirjoittaa sujuvaa ja selkeää tekstiä? Millaisia ovat sanataiteen ilmaisukeinot? Harjoittelemme tällä kurssilla 

niin luovan kirjoittamisen kuin asiatekstin rakentamisen taitoja.  

Näkökulmia kulttuuriin  

Kurssin aikana hyödynnetään Helsingin kulttuuritarjontaa eri tavoin: käydään vähintään yhdessä 

kulttuurikohteessa, seurataan kulttuuritapahtumien uutisointia ja kritiikkiä ja annetaan oppilaille 

mahdollisuus itsekin tulkita ja luoda kulttuuria.  Kurssin on tarkoitus olla ajankohtainen ja 

aktivoiva.  Oppilaitten omia toiveita otetaan huomioon.  

Yrittäjyys 

Yrittäjyyskurssilla sukelletaan yrittäjyyden ja työelämätaitojen ihmeelliseen maailmaan. Samalla kehitämme 

tiimityötaitoja ja opettelemme omien vahvuuksien tunnistamista. Kurssilla pääpaino on omassa 

tekemisessä, tuottamisessa ja vierailuissa. Harjoittelemme esimerkiksi yrityksen perustamista, 

perehdymme yrityksen talouteen ja mainontaan. Pääsemme myös tutustumaan aitoihin yrittäjän tarinoihin 

ja paikallisiin yrityksiin. 



Matkailukieliä 

 "Kurssilla käytetään espanjaa, venäjää, saksaa ja ruotsia, apukielenä ehkä myös englantia." Kutakin kieltä 

uutena aloittavat tutustuvat tavallisimpiin matkailijan kielenkäyttötilanteisiin (esim. esittelyt, numerot, 

kellonajat, hinnat, värit), kun taas kieltä jo osaavat kertaavat ja syventävät aiemmin opittua matkailijan 

näkökulmasta. Tutustutaan eri maiden kulttuureihin esim. tekstien, elokuvien, dokumenttien ja 

lehtiartikkelien välityksellä."  

Svenska för spelare 

Kurssilla käymme läpi peruslajien esimerkiksi jääkiekko, salibandy, jalkapallo sanastoa sekä fraaseja 

ruotsiksi. Lisäksi tutustumme Pohjoismaiden eri lajien liigoihin ja pelaajiin. Kurssille osallistujat voivat 

ehdottaa omia lajejaan. Tavoitteena on oppia Pohjoismaissa tarvittavaa pelisanastoa sekä ilmaisuja 

tulevaisuuden ammattisopimuksia varten. 

Tietotekniikka   

Keskitytään siihen, miten jatkuvasti ympärillämme olevat laitteet oikeasti toimivat- mistä ne oikeasti 

koostuvat ja mistä ne tietävät, mitä ihminen haluaa niiden tekevän. Opettelemme ainakin yhtä 

ohjelmointikieltä. Englannin taidosta on kurssilla hyötyä, mutta aktiivinen osallistuminen ja mielenkiinto 

ovat tärkeintä. 

 

Suomi-rock eilen ja tänään    

 

Kuinka rock-musiikki sai alkunsa Suomessa? Millaisia olivat ensimmäiset artistit ja bändit? Tutustumme 

käännösiskelmiin ja omaa musiikkiaan tehneisiin yhtyeisiin. Tavoitteena on ymmärtää miten suomalainen 

rock- ja iskelmä musiikki on kehittynyt reilun puolen vuosisadan aikana.   

Kurssin aikana soitetaan suomirockia 60-luvulta nykypäivään. Toteutus tapahtuu tyylejä kuunnellen, 

tiedonhankintatehtävinä, esitelminä ja bändisoittona.   

Soittaminen, sanoittaminen ja säveltäminen 

Kurssin tarkoituksena on kehittää monipuolisesti oppilaan omia musiikillisia taitoja niin valmiiden 

kappaleiden, kuin omien sävellysten avulla. Kurssilla soitetaan ja lauletaan monipuolista ohjelmistoa 

oppilaiden toiveiden mukaan. Kurssilla pääsee tekemään itse musiikkia erilaisten sävellys- ja 

sanoitustehtävien kautta. Kurssin aikana opiskelijat myös nauhoittavat omia musiikkiesityksiään. Tarkoitus 

on tämän lisäksi tutkia ja kirjoittaa laululyriikoita. 

Poplaulukurssi 

Poplaulukurssilla lauletaan ryhmässä erityylisiä, mutta ryhmän toiveet huomioivia sävelmiä. Kurssin tehtävä 

on tarjota oppilaalle elämyksellinen tapa tutustua oman äänen mahdollisuuksiin ja käyttöön, oppia 

käyttämään omaa ääntään monipuolisesti, sekä nauttia laulamisesta, musiikista ja yhdessä musisoimisesta. 

Kurssin aikana voidaan harjoitella yksiäänisen laulamisen lisäksi esimerkiksi kaksi- tai kolmiäänistä 

laulamista, mikrofonilaulamista sekä solistin tai taustalaulajan tehtäviä. Tutustumme myös kuoro- ja 

lauluyhtyemusiikkiin. 

Seinämaalauskurssi 

Tutustutaan seinämaalauksen perinteeseen maailmalla ja nykyaikaisessa kaupunkimaisemassa. 

Suunnitellaan ja valmistetaan koulun käytävälle sopiva seinämaalaus. Harjoitellaan yhteissuunnittelua ja 

ryhmätyötä. 



Kuva ja kehys 

Kuvataidetunnilla tehdään taulu/tauluja akryylimaalauksina. Teknisessä työssä tehdään taululle kehykset. 

Taideretkeily 

Tehdään kuvia monipuolisesti erilaisissa paikoissa: koulussa, lähiympäristössä ja museoissa. Tutustutaan 

taidetarjontaan Helsingissä. 

Ihminen kuvassa 

Tutustutaan ihmiskuvaukseen erilaisten tyylien ja tarkoitusten kautta kuten muoto-, muoti-, mainos-, pila-ja 

valokuva. Opetellaan ihmisen mittasuhteita ja liikeratoja kuvan tekemisen näkökulmasta (mallipiirustus). 

Käytetään erilaisia tekniikoita ja materiaaleja (piirtäminen, maalaaminen, kipsi, savi, pahvi, kamera). 

Kansainvälinen keittiö 

Kurssilla lähdetään makumatkalle ympäri maailmaa. Kurssilla tutustutaan kansainväliseen ruokakulttuuriin 

sekä kokataan ja maistellaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia. Ruoat valitaan raaka-aineiltaan ja 

valmistustavoiltaan siten, että ne ovat helposti toteutettavissa kotonakin. 

Eurooppalainen keittiö 

Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen keittiöön ja ruokakulttuuriin. Leivotaan ja kokataan monia meille jo 

ennestään tuttuja juttuja tiedostaen niiden juuret. Tervetuloa oppimaan uutta ja vanhaa. 

Trendiruokaa 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasvisruokavaliotyyppeihin ja niiden erityispiirteisiin. Huomioidaan 

ympäristöystävällisyys ja tuunataan jämäruokia, aivan niin kuin kotonakin arkea pyöritettäessä. Kurssin 

sisältö muovautuu oppilasryhmän toiveiden mukaan. Tervetuloa! 

Leivontaa   

Valinnaisessa kotitaloudessa oppilas saa eväitä elämän arkeen ja juhlaan. Kotitaloudessa on iloinen 

tekemisen meininki, työtä tehdään itsenäisesti, pareittain ja ryhmässä ja työn myötä kehittyvät 

yhteistyötaidot, käytännön taidot, tietotaidot, luovuus ja vastuullisuus.   

Tutustutaan erilaisiin taikinatyyppeihin ja keskitytään oppilaiden omiin toiveisiin. Huomioidaan 

kalenterivuoden juhlat eri tavoin.  

Muutan pois! - omaan kämppään 

Muuttajan muistilista! Miten hoidat raha-asiat, yhteiskunnan tuet opiskelijalle. Tuunausta ja 

kierrätystä. Roskaruokaa vai ravintoa opiskelijabudjetilla? Kuka tiskaa ja imuroi? Mikä on pyykkitupa? Kuka 

muka lajittelee? Laastaria! vai riittääkö puhallus. Keneltä ruuvimeisseli? Ihana vapaus! 

Teknologiaa teknisissä töissä 

Opetellaan kokoamaan ja ohjelmoimaan LEGO-robotteja. Opetellaan käyttämään 3D-tulostinta. 

Valmistetaan elektronisia laitteita. 

Soitinvalmistusta teknisissä töissä 

Suunnitellaan ja valmistetaan omatekoinen soitin. Esimerkkeinä sormiharppu, kannel, cajon tai sähkökitara. 

 



Pienesineitä puusta 

Suunnitellaan ja valmistetaan puuesineitä oman harrastuneisuuden mukaan. Työprojekti voi ja saa 

mielellään olla jonkin olemassa olevan esineen kunnostus tai uudelleen muotoilu. 

Tekstiilikäsityön valinnainen 

Kurssin tavoitteena on syventää aikaisempia käsityötaitoja ja – tietoja käsityön suunnittelussa ja 

valmistuksessa. Oppilas pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan omia mielenkiinnon kohteitaan vastaavia 

töitä, esimerkiksi vaatetukseen tai sisustustekstiileihin liittyen. Työskentelyssä painotetaan 

suunnitelmallisuutta, sekä kestävän kehityksen näkökulmaa. Kurssin puitteissa on mahdollista toteuttaa 

myös kurssisisältöä vastaavia opintoretkiä. 

Kokeileva käsityö 

Kokeilevan käsityön kurssilla oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia käsityötekniikoita ryhmän 

mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kurssilla on mahdollista kokeilla esimerkiksi erilaisia kankaan värjäys- ja 

kuviointitekniikoita, lankatekniikoita, huovutusta, helmikirjontaa yms. Valittujen tekniikkakokeilujen 

pohjalta valmistetaan pieniä käsitöitä. Lähtökohtana on uusien tekniikoiden oppiminen ja ennakkoluuloton 

kokeileminen! 

Retkeilykurssi 

Mennäänkö metsään? Tule harjoittelemaan retkeilyn ja luonnossa liikkumisen perustaitoja! Opi 

suunnittelemaan retkireitti, suunnistamaan kartan avulla perille, pakkaamaan mukaan oikeat varusteet ja 

valmistamaan itse maistuvaa retkimuonaa. Kurssin huipennukseksi teemme yön yli retken Nuuksioon. 

Luonto kutsuu - uskallatko mukaan? 

Retki2 - retkeilyn jatkokurssi 

Innostuitko retkeilystä? Haluaisitko vaeltaa uusille reiteille? Tule syventämään peruskurssilla opittuja 

retkeilytaitoja. Opi lisää retkeilyvarusteista ja niiden huollosta, reitin suunnittelusta ja retkiruokien 

valmistuksesta. Kurssin kohokohta on yöretki johonkin pääkaupunkiseudun upeista luontokohteista 

Laskettelu- ja liikuntakurssi  

Kurssin sisältö koostuu laskettelusta ja liikunnasta. Kurssi kestää kaksi jaksoa ja sisältää yhteensä 38 

opetustuntia.  

Kurssin aikana käydään kaksi kertaa laskettelemassa lähilaskettelukeskuksissa ja harrastetaan muuta 

liikuntaa. Laskettelukerroilla mukaan tarvitset laskettelu/lautailuvälineet. Välineet voit myös vuokrata 

paikan päältä laskettelukeskuksesta. Laskettelu tapahtuu kahtena iltapäivänä n. klo 12–17.  

Muut liikuntatunnit sisältävät muita yhdessä suunniteltuja liikuntatunteja (esim. palloilu) ja kurssin aikana 

käydään myös muutaman kerran kokeilemassa ns. extra liikuntalajeja (esim. keilaus, kiipeily).  

Palloilukurssi 

Kurssin alussa sovitaan ja suunnitellaan oppilaiden kanssa, mitä palloilulajeja kurssin aikana harjoitellaan ja 
pelataan (esim. jalkapallo, koripallo, lentopallo, salibandy, sulkapallo, pingis, tennis, käsipallo, pesäpallo, 
jenkkifudis, ultimate, jääkiekko, ringette, kaukalopallo). 

 

 



 
Kehonhuolto 
Kehonhuoltoa mm. venyttelyn, joogan ja pilateksen keinoin. Sopii kaikille urheilijoista sohvaperunoihin. 
Lisää liikkuvuutta, estää urheiluvammoja ja mm. kehittää kehonhallintaa. 

Crosstraining  

Kiertoharjoittelua, jossa kehittyy voima, kestävyys ja liikkuvuus.  

 

3. B2-kielet 

Espanja 

B2-espanjassa opitaan kahdeksannella luokalla mm. esittäytymään, kertomaan omasta perheestä ja kodista 

sekä tilaamaan ravintolassa espanjaksi. Yhdeksännellä luokalla puhutaan esim. harrastuksista, säästä ja 

nähtävyyksistä. Tunneilla käsitellään myös espanjankielisten maiden kulttuuria, kuten juhlaperinteitä, 

vapaa-ajanviettoa ja historiaa. Espanja on maailman valtakieliä (yli 400 miljoonaa puhujaa), joten 

espanjankielen taito avaa ovia niin työssä kuin vapaa-ajalla. 

Saksa 

Saksan kieli on avain Keski-Euroopan kulttuuriin, tiede-, taide- ja musiikkielämään sekä henkilökohtaiseen 

kanssakäymiseen saksalaisten, sveitsiläisten ja itävaltalaisten kanssa. Sinulle on hyötyä saksasta 

matkustaessasi Keski-Euroopassa sekä varmasti tulevaisuudessa töitä hakiessasi. Kielitaito on pääoma, josta 

on hyötyä koko elämän ajan.  

Tunnet ehkä jo joitakin saksalaisia sanoja kuten Volkswagen, BMW, Bratwurst, Schweinsteiger, Bayern 

München, Walzer und Toblerone. Saksan autoteollisuus ja jalkapallo ovat käsiteitä. Pian pystyt 

kommunikoimaan yli 100 miljoonan saksaa äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa!  

Kurssilla käydään perussanastoa kuten tervehtiminen, viikonpäivät ja kelloajat, perhe ja suku, koulu ja 

oppiaineet, ruokia ja juomia, vaatteita ja asusteita, nähtävyyksiä, ostoksilla käymistä ja kehonosia.  

Venäjä 

Tervetuloa oppimaan sinua varmasti hyödyttävää kieltä. Voit hyödyntää venäjän opintojasi esimerkiksi 

kesätyötä hakiessasi.  Venäjä on maailman viidenneksi puhutuin kieli ja sitä puhuu äidinkielenään 275 

miljoonaa ihmistä. Suomessa venäjää puhuu äidinkielenään noin 70 000 ihmistä. Venäjä on pinta-alaltaan 

suurin naapurimaamme, ja maassamme vierailee vuosittain satoja tuhansia venäläisiä. Tunnettuja 

venäläisiä Suomessa ovat mm. tyttö pop-ryhmä t.A.T.u ja nuori jääkiekkoilija Vladislav Kamenev.  

B2-venäjä sisältää yhteensä kolme kurssia, joiden aikana opit kyrilliset kirjaimet, peruskielenkäyttötilanteet 

ja tutustut venäläiseen kulttuuriin.  

Добра пожаловатъ!  

 

 

 

 

 

 



 

MALU-linjan 8. ja 9. luokan sisällöt 

 Teema Opintokäynnit ja 
vierailijat 

Työskentely ja 
toimintatavat 

Arviointi 

8 LK pelien matematiikka, 

retkeily, survival-taidot, 

energia, tiede arjessa 

tekniikan museo, 

Heureka, kemian 

laboratoriovierailu 

esim. Gadolin 

ilmiöpohjaisuus, 

toiminnallista 

opiskelua ja tekemällä 

oppimista, omia 

tutkimuksia ja 

ryhmätöitä, retkiä ja 

vierailijoita 

mahdollisuuksien 

mukaan, 

oppimispäiväkirja, eri 

kilpailuihin 

osallistuminen 

mahdollisuuksien 

mukaan 

vuosiluokilla 7-9 

numeroarviointi, 9-

luokalla 

päättöarviointi, 

jossa katsotaan 

valinnaisainetta 

yhtenä 

kokonaisuutena 
9 LK todennäköisyyslaskenta, 

ajankohtaiset, 

ympäristöongelmat, 

teknologia, tiede 

arjessa, sähkö 

Biopop, SPR:n 

veripalvelu, 

energialaitos (esim. 

Helen), fysiikan 

laboratoriovierailu f2k 

tai ABB 

 

 

Valinnat tehdään Wilmassa kirjautumalla omilla tunnuksilla. Etusivulla on kurssitarjotin, jota klikkaamalla 

pääset valinnaisainevalikkoon. Tee valinnat 15.3. mennessä. 

HUOMIO!  Muista laittaa myös varavalinnat, sillä kaikille kursseille ei välttämättä tule tarpeeksi osallistujia! 

 

lisätietoja: 

apulaisrehtori 

kimmo.sivula-heiskanen@edu.hel.fi 

puh. (09) 3108 1449 

opinto-ohjaaja 

ulla.juolahti@edu.hel.fi 

puh. (09) 3108 1471 
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