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VALINNAISET OPINNOT 8. ja 9. luokalla 

1) Taito- ja taideaineiden 
syventävät opinnot (3 + 2) 

 

8. luokalla valitset seuraavista oppiaineista kaksi (2 + 1) ja  

9. luokalla yhden (2): 

 

KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, MUSIIKKI, 

TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ 

2 vuosiviikkotunnin kokonaisuus on pitkä valinnainen. 

1 vuosiviikkotunnin kokonaisuus on lyhyt valinnainen. 

2) Valinnaisainekokonaisuudet    

(3 + 3) 

8. ja 9. luokalla valitset yhden valinnaisaineen, joka on 3 

vuosiviikkotunnin mittainen. 
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Helsingin kaupunki —  

 

  Taito- ja taideaineet 
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Helsingin kaupunki —  

Syventävä kotitalous luokilla 8-9 

Valinnainen kotitalous perustuu niille taidoille, joita jo 
osaat. Opittavat uudet taidot laajentavat ja syventävät 
kotitalouden taitojasi ja tietojasi. Kotitalous-oppiaine on 
hyödyllinen sekä tätä päivää että tulevaa elämää varten. 

Tunneilla opiskellaan 

- ruoanvalmistusta 

- leipomista 

- kodin ja keittiön siistinä pitämistä 

- vastuullista kuluttamista 

- ravitsemussuosituksia 

- mainonnan ja median merkitystä kuluttamiseen 

- oman maan ja muiden maiden ruoka- ja juhlaperinteitä 

- hyviä tapoja 
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Helsingin kaupunki —  

Tunneilla työskennellään suunnitelmallisesti, itsenäisesti ja 
huolellisesti, jotta opetuskerran urakkaluonteisesta työstä 
saadaan onnistunut lopputulos. Kotitaloudessa teoria ja 
toiminta liittyvät toisiinsa. Itsenäinen tiedonhaku ja tiedon 
soveltaminen käytännön toimintaan kuuluvat myös 
opiskeluun. Tunneilla voit myös soveltaa muissa 
oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja. 

Kotitaloustunneilla opitaan myös neuvottelemaan, 
tekemään 
kompromisseja, 
sopimaan työnjaosta ja 
auttamaan toisia 
tarvittaessa. Myös 
virheet ja 
epäonnistumiset 
opettavat. 
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Helsingin kaupunki —  

Syventävä kuvataide 

Pitkä kuvataide 

Kuvataiteen pitkällä valinnaiskurssilla vahvistat ja syvennät 
kuvallista osaamistasi. Harjoittelet erilaisia kuvataiteen 
tekniikoita: esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, 
kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa, valokuvausta. 
Opetuksessa hyödynnetään myös tietokoneita 
kuvanmuokkaukseen ja editointiin. Tutkitaan yhdessä 
kuvataidetta ja käydään ajankohtaisissa näyttelyissä. 
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Helsingin kaupunki —  

Töiden lähtökohtana on koko kuvallinen ympäristömme: 
rakennettu ympäristö, muotoilu, median maailma sekä 
omat kokemukset ja mielikuvitus. Aiheet valitaan myös 
oppilaiden kiinnostuksen mukaan, ajankohtaisia ilmiöitä 
unohtamatta. 

Kuvataidevalinnainen tarjoaa rauhallista syventymistä 
omaan taiteelliseen työskentelyyn ja uudenlaisia keinoja 
itseilmaisuun. 

Kuvataiteen tunneilla harjoittelet myös jatko-opinnoissa ja 
työelämässä hyödyllisiä taitoja: kolmiulotteista 
hahmottamista, sommittelua, kuvakerrontaa ja viestintää. 

Lyhyt kuvataide 

”Tehdään näyttely!” 

Lyhytkurssilla tutustutaan taiteelliseen prosessiin. 
Tuotokset kootaan 
yhteiseen näyttelyyn. 
Tarkka sisältö ja 
tekniikat suunnitellaan 
kurssille osallistuvien 
kanssa. Jos oppilaat 
ovat kiinnostuneita 
esimerkiksi elokuvista, 
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Helsingin kaupunki —  

voidaan keskittyä elokuvan keinoihin, kuvaamiseen ja 
editointiin. Tutustutaan taiteilijan, taidekäsityöläisen tai 
taideteolliseen ammattiin mahdollisuuksien mukaan 
vierailuja tehden. 

 

Syventävä liikunta 

Pitkä liikunta   

  

“Liiku monipuolisesti!”  

  

Valinnaisen liikunnan tunneilla pääset syventämään jo 

aiemmin opittuja liikuntataitoja ja kokeilemaan 

monipuolisesti eri liikuntalajeja. Liikuntamuodot valitaan 

eri vuodenaikojen ja oppilaiden toiveiden mukaan koulun 

resurssit ja mahdollisuudet huomioiden.  

  

Kurssilla tutustutaan oppilasryhmän toiveiden mukaisesti 

koulussa vähemmän harjoiteltaviin liikuntalajeihin esim. 

keilailuun, golfiin, frisbeegolfiin, vesipalloon, melontaan, 
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Helsingin kaupunki —  

soutuun, itsepuolustukseen, intercrossiin, lippupalloon ja 

rugbyyn.  

  

Opintojen tavoitteena on 

parantaa oman kehon 

hallintaa ja liikkumistaitoja 

soveltaen niitä eri 

lajitaitoihin. Lajeina 

voidaan tutustua esim. 

painiin, nyrkkeilyyn, 

akrobatiaan, parkouriin, 

uimahyppyihin ja 

kiipeilyyn. Pallo- ja 

mailapeleissä kehitetään 

pelivälineen hallintaa ja 

perustaitoja eri 

pallopelejä, viitepelejä ja 

turnauksia pelaten.   

  

Syventävä kurssi tarjoaa taito-oppimisen rinnalla rentoa 

yhdessäoloa, iloa ja virkistystä. Osa lajeista toteutetaan 

kurssilaisten kanssa yhdessä suunnitellen. Kurssi soveltuu 
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Helsingin kaupunki —  

kaikille liikunnasta kiinnostuneille, ja erinomaisesti myös 

kilpaurheilijoille harjoittelun monipuolistamiseksi.  

  
  

Lyhyt liikunta 

  

“Tikis!”  

  

Treenataan yhdessä täysillä, mutta rennosti keskittyen 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kurssilla perehdytään 
erityisesti fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen 
monipuolisella harjoittelulla unohtamatta yhdessä 
tekemisen riemua uusia lajeja kokeillen, pelaillen ja 
kisaillen.   
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Helsingin kaupunki —  

 

“Tikis!”- tunneilla pääset kokeilemaan monia liikuntalajeja 
esim. itsepuolustusta, nyrkkeilyä,  crossfittia, 
painonnostoa, kahvakuulaa, pilatesta, joogaa, parkouria, 
street workoutia.  Opinnoissa tutustutaan terveysliikunnan 
suosituksiin ja henkilökohtaisen kunto-ohjelman 
perusteisiin keskittyen kuntosaliharjoitteluun, 
kehonhuoltoon, liikkuvuusharjoitteluun ja 
kestävyysliikuntaan ja stressinhallintaan. 
Liikuntaharjoittelun ohessa opiskellaan ravinnon ja levon 
merkitystä hyvinvointiin, ja tehdään yhteistyötä 
kotitalousryhmän kanssa suunnitellen ravitsevia 
ateriakokonaisuuksia.   

Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat pitää itsestään 

hyvää huolta ja syventää tietotaitojaan kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista.   
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Helsingin kaupunki —  

 

  

 Syventävä musiikki 

  
Pitkä musiikki  

 

”Kamat pystyyn ja nupit kaakkoon!” ja ”Keikkaa 

pukkaa!”  

 
Bändipassi 1:n ja 2:n suorittaminen kahdeksannen ja 
yhdeksännen luokan pitkässä musiikin valinnaisessa 
syventää soitto – ja laulutaitoja. Oppilaalla on 
mahdollisuus ajan kanssa keskittyä itselleen läheisempään 
instrumenttiin. Tavoitteena on esiintyminen erilaisissa 
kokoonpanoissa ja omien biisien 
tekeminen. Tavoitteeseen päästään yhdessä treenaamalla 
edelleen erityylisten kappaleiden nuotinnoksia ja tulkintaa. 
Kurssilla opitaan vastuunottoa sekä omasta soitosta että 
bändin yhteisestä hyvästä meiningistä. Laulutekniikan 
opettelu, stemmalaulu ja erityyppisten laulutekstien 
persoonallinen tulkinta kuuluvat kurssien sisältöihin. Kurssi 
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Helsingin kaupunki —  

antaa mahdollisuuden erilaisten produktioiden 
toteuttamiselle muiden oppiaineiden kanssa sekä 
tutustumisia helsinkiläiseen konserttitarjontaan.  
  

 
 
 
 
 
 Lyhyt musiikki /   
 

”Yy-kaa-koo-nee!”  

Musapassin suorittaminen kurssilla tähtää 
bändisoittotaitojen vakiinnuttamiseen. Kurssilla otetaan 
haltuun soittimien perusmerkintätavat, soittotekniikat, 
mikkilaulutekniikka ja erilaiset soundit. Perehdytään 
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Helsingin kaupunki —  

populaarimusiikin kenttään meillä ja muualla soittaen, 
laulaen ja kuunnellen. Kurssi tarjoaa 
esiintymismahdollisuuksia ja konserttikäyntejä.   
 
  
 

Syventävä tekninen työ  

  

Pitkä ja lyhyt valinnainen 

   

Valinnaiskurssilla opittava asia kytketään oppilaan omiin 
kokemuksiin ja oppimista pyritään toteuttamaan 
ongelmalähtöisesti yksin tai ryhmässä toimien. Kurssilla 
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Helsingin kaupunki —  

harjaannutetaan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja 
ja taitoja kaikilla teknisen työn osa-alueilla. Oppilas asettaa 
itselleen mielekkäitä haasteita ja tavoitteita tuotteen 
ideointi-, suunnittelu-, valmistus- sekä arviointivaiheessa. 
Ts. oppilaan on mahdollista suunnitella itselleen 
mielekkäitä projekteja omien innostuksen alueiden 
piiristä.   
Käsillä tekeminen kehittää luovuutta ja 
ongelmanratkaisukykyä. Käytettävät materiaalit ja töiden 
kolmiulotteisuus stimuloivat aivoja ja kehittävät näin 
kolmiulotteista hahmottamiskykyä. Luova toiminta aktivoi 
ja mahdollistaa haastavien kokonaisuuksien oppimisen. 
Käsillä tekeminen nostaa itsetuntoa, rakentaa 
kokonaisempaa minäkuvaa ja aikaansaa positiivisen kuvan 
omasta pystyvyydestä.  
  
 

Syventävä tekstiilikäsityö 

Pitkä tekstiilikäsityö 
 
Työt mitoitetaan kurssin laajuuden mukaan.   
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Helsingin kaupunki —  

"Tekstiilistudio"  

 
Tavoitteena on syventää ja vahvistaa 
oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen, 
herättää uteliaisuutta kokeilevaan ja 
keksivään käsityöhön. Vahvistaa oppilaan 
suunnittelua alkuideoinnin lisäksi kehittäen visuaalista ja 
teknistä suunnittelua.  Ideointia, innovointia ja 
tekemistä rikastetaan eri tutustumiskäynneillä.   
Kokeillaan monipuolisesti 
eri tekstiilikäsityön materiaaleja, tekniikoita ja 
työvälinetä sekä opitaan valitsemaan opettajan 
avulla niistä omaan ideointiin ja 
työskentelyyn sopivat. Valmistaa itse 
suunniteltuja tuotteita tai teoksia esimerkiksi vaatteita, 
asusteita, sisustustuotteita, taidetekstiilejä.    
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Helsingin kaupunki —  

Hyödynnetään tietotekniikan tuomia 
mahdollisuuksia käsityöprosessin eri 
vaiheissa. Arvioidaan ja 
muokataan suunnitelmia oman ryhmän sekä opettajan 
pohdinnan avulla.   
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Helsingin kaupunki —  

 
Lyhyt tekstiilikäsityö 
 

"Luovaa, kokeilevaa tekstiilityötä"  

 
Kurssin tavoitteena on innostaa ennakkoluulottomasti 
kokeilemaan tekstiilityötä uudella tavalla. 
Etsiä uusia ratkaisuja tehdä tuotteita, värjäyksiä, painataa, 
kuvansiirtoa jne. Syventää tekstiilityön osaamista 
tekemällä luovia monimateriaalisia 
ja eri oppiaineiden tietoja soveltavia teoksia. Ideointia ja in
novointia rikastetaan eri tutustumiskäynneillä.  
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Helsingin kaupunki —  

   

  

Valinnaisainekokonaisuudet 
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Helsingin kaupunki —  

Ilmaisu (soveltuvuuskoeoton kautta) 

 

Kielilinja (espanja/ranska/saksa /venäjä) 

B2-kieli (2 vvt) ja Koetaan kulttuuria (1 vvt)  
 

Avaa ikkunat maailmaan!  

Erotu eduksesi ja osaa vierasta kieltä – ole kansainvälinen! 

 
Tiedätkö, mitä nämä sanat tarkoittavat?   

 die Sonne,  le soleil, солнце, el sol   
 le monde, el mundo, die Welt, мир   
 hablar, sprechen, parler,  говорить  
          очень интересно , très 

intéressant, sehr interessant, muy interesante 
    

 
Voit valita koulussamme B2-kieleksi joko espanjan, 
ranskan, saksan tai venäjän.  Ota uusi kieli haltuusi – 
nuorena, omassa koulussa ja oman lukujärjestyksen 
puitteissa se onnistuu monesti kätevämmin kuin 
myöhemmin elämässä. Uuden kielen osaaminen tuo 
paljon iloa ja etua monessa tilanteessa.  Siitä on hyötyä 
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Helsingin kaupunki —  

erikielisten ystävien kanssa, matkustamisessa ja 
muutenkin maailman menon seuraamisessa. 
 
 B2-ryhmässä opit kieltä yhdessä toisten kanssa 
luontevasti ja mukavassa ilmapiirissä. Saat 
kielilinjalta taitoja toimia rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti monikulttuurisessa maailmassa.   
 
Kielen oppimisen lisäksi tutustut kielialueen 
kulttuuriin. Voit itse vaikuttaa siihen, millä tavalla 
kulttuuriin tutustutaan (esim. erilaiset projektit ja 
opintoretket).  
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Helsingin kaupunki —  

Espanja 

     

 

● Espanja on maailman neljänneksi puhutuin kieli – kieltä 

puhuu arviolta noin 450 miljoonaa ihmistä.  

● Pienelläkin kielitaidolla tulee toimeen, ja 

espanjankielisiltä saa aina myönteistä palautetta.  

● Ääntäminen on vaivatonta, ja puhua voi vaikka 

sanavarasto olisi pienikin.  

● Espanjan taito on valtti työmarkkinoilla esimerkiksi 

kaupan ja tekniikan aloilla.  
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Helsingin kaupunki —  

Ranska 

 

 

● Ranskaa puhutaan viidessä maanosassa.  

● Ranska on tieteen, kulttuurin ja matkailun kieli.  

● Ranska on kansainvälisten suhteiden kieli. Ranska on yksi 

EU:n ja YK:n virallisista kielistä. 

● Ranska on maailmaa avartava kieli, sillä se on Internetin 

kolmanneksi käytetyin kieli.  

● Ranskalla ja englannilla on paljon yhteistä sanastoa. 

 

 

 

 



   
 

25 
 

Helsingin kaupunki —  

Saksa 

 

 

 

● Saksa on EU:n puhutuin kieli, noin 100 miljoonaa ihmistä 

puhuu saksaa äidinkielenään keskellä Eurooppaa. 

 ● Työelämä arvostaa saksan kielen taitoa. Saksa on 

Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita.  

● Saksa on tärkeä matkailun, tieteen ja tekniikan kieli. 

Kielen kautta avautuu vilkas keskieurooppalainen 

kulttuuri.  
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Helsingin kaupunki —  

Venäjä 

 

 

 

● Venäjä on Euroopan puhutuin kieli!  

● Venäjän sanajärjestys on yksinkertainen, ja lainasanoja 

on paljon.  

● Yhteydet Venäjälle ja turismi lisääntyvät koko ajan, siksi 

tarvitaan kielen, kulttuurin ja tapojen taitajia. 
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Helsingin kaupunki —  

Kansainvälisyyttä! 

 

Kansainvälisyyttä arkeen! (3vvt) 

Osallistu, opi ja vaikuta!  
 
Kansainvälisyyslinjan oppilaat valitsevat lukuvuosi 
kerrallaan mihin kulttuureihin, kieliin ja projekteihin 
ryhmässä keskitytään. Jos koulussa on käynnissä jokin 
kansainvälinen projekti, esim. Erasmus + tai eTwinning, 
toiminta määräytyy pitkälti projektin mukaan ja siihen 
saattaa liittyä myös matkoille osallistumista. 
Linjalla käytetään monipuolisia ja mahdollisimman 
toiminnallisia työskentelytapoja. Saat tietoja ja osaamista 
seuraavista kolmesta osa-alueesta:   
 

1. Kulttuurin monet kasvot  
Kiinnostaako japanilainen manga? Ranskalainen 
chanson? Afrikkalainen batiikki?  Tässä on 
tilaisuutesi tutustua ja tutkia jotakin kulttuuria ja/tai 
sen ominaispiirteitä. Tarkoitus on oppia tekemällä: 
oppilaat voivat esimerkiksi järjestää näyttelyn tai 
pitää työpajan, jossa kokataan vaikkapa 
marokkolaista ruokaa. Tule jakamaan ideoitasi, 
tietojasi ja kokemuksiasi muiden kanssa!   
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Helsingin kaupunki —  

2. Ekotekoja ja välittämistä  
Tutustut erilaisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin 
esim. vapaaehtoistyön ja 
kestävää kehitystä edistävien järjestöjen toiminnan 
kautta. Oppilaat voivat esimerkiksi järjestää 
hyväntekeväisyystempauksen jonkin 
asian puolesta.    
  

3. Matkailijana maailmalla  
Opit toimimaan turistina vieraassa maassa ja 
kulttuurissa kyseisen maan kielellä. 
Kansainvälisyyslinjalla voit oppia yhden tai 
useamman vieraan kielen alkeistaitoja, joilla selviät 
tavallisimmissa arkipäivän viestintätilanteissa.   
  

Kulttuuria! 

Tervetuloa KULTTUURIA – kurssille löytämään uusia 
tapoja ilmaista itseään ja ympäröivää maailmaa!  
Otatko vaikutteita muodista, musiikista tai mediasta?  
Seuraatko ajankohtaisia ilmiöitä vaikkapa elokuvissa 
käyden tai tubettajia seuraten?  
  
KULTTUURIA! - kurssilla populaarikulttuurin ilmiöt meillä ja 
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Helsingin kaupunki —  

muualla avautuvat oman tekemisen ja tuottamisen 
kautta.  Nuorten seuraamat ajan ilmiöt osana omaa 
persoonallista tyyliä ja elämäntapaa muuttuvassa 
maailmassa ovat kurssin keskeistä sisältöä.   
KULTTUURIA! - kurssin sisältöjä ja toteutusta suunnitellaan 
yhdessä oppilaiden kanssa huomioiden oppilaiden omat 
mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet.   
KULTTUURIA! – kurssilla oppilas syventyy omien taitojensa 
kehittämiseen ja mielenkiinnon kohteidensa 
taustoihin.  Samalla kurssi antaa mahdollisuuden 
yhteistyöhön eri taito – ja taideaineiden osaajien kanssa. 
Omia vahvuuksiaan on mahdollisuus laajentaa 
kokeilemalla asioita poikkitaiteellisesti ilmiöiden taakse 
kurkistamalla. Liikumme ajankohtaisten ilmiöiden ja 
taiteen rajalla tutkien, kokeillen ja yhdistellen 
ennakkoluulottomasti. Muoti, elokuvat, musiikki, 
kirjallisuus, tanssi, sosiaalinen media, muotoilu sekä 
maskeeraus avaavat ikkunoita kulttuuriin eilen, tänään ja 
huomenna.   
KULTTUURIA! - kurssin toteutuksessa voivat olla mukana 
esimerkiksi seuraavat oppiaineet: käsityö, musiikki, 
kuvataide, ilmaisu sekä äidinkieli ja kirjallisuus. Vankka 
tiedollinen pohja yhdistyy monipuoliseen taiteen 
tekemiseen – kulttuurisia raja-aitoja ei tunneta eikä 
tunnusteta.  
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Helsingin kaupunki —  

KULTTUURIA! - oppiaineessa kulttuuriset ilmiöt vaihtuvat 
vuosittain. Oppiaineessa voidaan järjestää retkiä ja 
tutustumiskäyntejä sekä tehdä yhteistyötä koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa.   
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Helsingin kaupunki —  

 
Mediaa!   

  

 
 
 
Luolamaalauksista aina mukana kulkevaan älykännykkään - 
miten tämä muutos on tapahtunut?  
Media suorastaan vyöryy elämäämme. Miten se vaikuttaa 
sinun maailmankuvaasi? Miten sinä voit vaikuttaa 
maailmaan median välityksellä?   
Median oppitunneilla kurkistetaan median historiaan sekä 
tutkitaan mediakulttuuria ja erilaisia median käytön 
tapoja. Opit tarkastelemaan mediaa tiedonhaun, 
yhteydenpidon ja itseilmaisun näkökulmasta. Tutkit ja 
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harjoittelet erilaisia viestintätapoja, löydät vahvuutesi 
ja kehität sekä kirjallisia että kuvallisia 
viestintätaitojasi. Opit tarkaksi ja kriittiseksi 
median käyttäjäksi. Yhdessä ryhmän kanssa ideoit ja 
tuotat sisältöä esimerkiksi oman koulun 
verkkoviestintään.  
  

Tutki ja mieti!  

  
Valinnaisaine sisältää matematiikkaa, luonnontieteitä ja 
tietotekniikkaa. Tavoitteena on syventää kahdeksannen ja 
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yhdeksännen vuosiluokkien tietoja ja taitoja.  
  
 

Tavoitteena on rohkaista oppilasta soveltamaan 
luonnontieteitä ympäröivässä yhteiskunnassa, tukea 
oppilaan loogista ja luovaa ajattelua vaativien ongelmien 
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen 
kehittämisessä. Ohjataan oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 
Kannustetaan oppilasta harjaantumaan täsmälliseen 
ilmaisuun. Ohjataan oppilasta kehittämään tiedonhallinta- 
ja analysointitaitojaan sekä opastetaan tiedon kriittiseen 
tarkasteluun. Opastetaan oppilasta soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa luonnontieteiden opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa. Ohjataan oppilasta tekemään 
tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.  
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Yritä!  

 

Kiinnostaako yrittäminen? Haluatko vierailla yrityksissä? 

Onko sinulla unelmia, jotka haluaisit toteuttaa? 

Haluatko kehittää työelämätaitojasi? Miten haen 
työpaikkaa? 

Tunnista omat yrittäjätaitosi ja vahvuutesi! Tällä kurssilla 
saat olla luova! Tule suunnittelemaan, millainen olisi 
unelmien työpaikkasi ja yrityksesi. Kurssilla pohditaan sekä 
paikallisia että maailmanlaajuisia haasteita. Opit 
parantamaan vuorovaikutustaitojasi ja hahmottamaan 
laajempia kokonaisuuksia. Teet paljon yhteistyötä muiden 
kanssa. Tutustut johtajuuteen ja ymmärrät, mitä kriittinen 
ajattelu tarkoittaa. Opit laatimaan budjetteja ja 
huolehtimaan ympäristöstäsi. Pääset tutustumaan 
yrityksiin. Täältä saat avaimet työelämään! 

   



   
 

 

   


