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1 Lukijalle 
 
Tässä oppaassa esitellään Porolahden peruskoulussa lukuvuonna 2021-2022 tarjottavat valinnaisaineet sekä 

kerrotaan valinnaisaineiden arvioinnista, vaikutuksesta jatko-opintoihin sekä valitsemisen käytänteistä. 

Valinnaisaineiden myötä oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opintojensa sisältöön aiempaa laajemmin ja 

tehdä opiskelu yläkoulussa entistä mielekkäämmäksi. 

 

Perusopetuksen opinto-ohjelma muodostuu yhteisistä oppiaineista ja valinnaisaineista. Historian opiskelu 

päättyy kaikilla kahdeksannen luokan lopussa. Taide- ja taitoaineet päättyvät yleisopetuksen oppilailla 

seuraavasti: kotitalous päättyy 7.luokalla, musiikki ja käsityö päättyvät 8.luokalla. ja liikunta ja kuvataide 

päättyvät 9.luokalla. Musiikkipainotuksessa olevilla oppilailla taide- ja taitoaineet päättyvät seuraavasti: 

kotitalous ja käsityö päättyvät 7.luokalla, kuvataide päättyy 8.luokalla. ja liikunta ja musiikki päättyvät 

9.luokalla. 

 

Valinnaisia oppiaineita on kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Mikäli oppilas on aloittanut alaluokilla 

vapaaehtoisen A2-kielen, se sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. Myös kuvataiteen tai musiikin 

painotuksen valinneilla kyseinen aine sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. 

 

Yleisopetuksen oppilailla päättyvät taide- ja taitoaineet 

7lk.     8lk.     9lk. 

 

 

 

 

 

 

Musiikkipainotuksen oppilailla päättyvät taide- ja taitoaineet 

7lk.     8lk.     9lk. 
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Pitkään (2 vvt) valintaan sitoudutaan yhdeksi (1) vuodeksi. B2-kielen valinta sitä vastoin tehdään kahdeksi 

(2) vuodeksi. Näitä oppiaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa läpi 8. ja 9. luokan. Myös lyhyisiin valinnaisiin 

(1 vvt) sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. On tärkeää, että oppilas keskustelee valinnaisaineiden valinnoista 

yhdessä huoltajan kanssa. Saman pitkän ja lyhyen valinnaisaineen voi valita vain kerran. 

 

Koululla on sekä turvallisuus että lukujärjestysteknisistä syistä oikeus päättää toteutettavista 

valinnaisaineista ja ryhmien oppilasmääristä. Tämän takia oppilas valitsee valinnoilleen myös 

varavaihtoehdot. Mikäli ensisijainen valinta ei toteudu, määräytyy valinnaisaine varavalintojen perusteella. 

Varavaihtoehdot tulee siis pohtia huolella. Valinnaisaineiden ensisijaisena valintaperusteena tulisi olla 

aineen henkilökohtainen kiinnostavuus. Omat taipumukset, taidot ja harrastukset sekä aikaisempi 

koulumenestys kannattaa myös ottaa huomioon valinnassa.  

 

Valinnat tehdään sähköisellä lomakkeella, jonka linkki lähetetään Wilmassa huoltajille ja oppilaille 

perjantaina 12.2.2021. Valinnat tulee tehdä sunnuntaihin 28.2.2021 mennessä huoltajan Wilman kautta. 

Lomakkeen täyttäminen ajoissa on erittäin tärkeää, sillä lomake sulkeutuu 28.2.2021 kello 23:55.  

 

Tsemppiä valintojen tekemiseen! 
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2 Arviointi 
 

Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin eli niistä tulee erillinen numero päättötodistukseesi. 

Päättötodistukseesi tulee siis erikseen arviointi pakollisen oppiaineen ja sitä vastaavan pitkän valinnaisen 

oppimäärän opinnoista, ts. kaksi numeroa kyseisistä aineista. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä 

arviointeina suoritetuiksi (S) tai hylätyiksi (Hyl).  Syventävä kurssi voi vaikuttaa yhteisen oppiaineen 

(emoaine) päättöarvosanaan korottavasti. Arviointitapa käydään läpi oppilaiden kanssa aina opintojen 

alkaessa. 

 

 

Valinnaiset kielet eli A2- ja B2-kielet, arvioidaan numeerisesti arviointiasteikolla 4-10. A2-kielestä voi 

huoltajan anomuksella saada päättötodistukseen merkinnän H eli hyväksytty, jolloin oppiaineiden arviointi 

ei vaikuta päättötodistuksen keskiarvoon. Anomus tehdään rehtorille viimeistään 9. luokan keväällä. Muussa 

tapauksessa numero tulee automaattisesti, jolloin se vaikuttaa keskiarvoon niin ammatilliseen koulutukseen 

kuin lukiokoulutukseenkin haettaessa.  

 
 
 
 
 

2.1 Valinnaisaineiden vaikutus jatko-opintoihin haettaessa 
 

Mikään peruskoulun jälkeinen jatko-opiskelupaikka ei edellytä jonkin tietyn valinnaisaineen valintaa, mutta 

kaikista valinnaisaineista on sinulle hyötyä tulevaisuudessa.   

 

Ammatilliseen koulutukseen haettaessa otetaan tällä hetkellä huomioon kaikkien aineiden keskiarvo 

(yleinen koulumenestys eli lukuaineet + taide- ja taitoaineet) sekä lisäksi kolmen parhaan taide- ja 

taitoaineen keskiarvo.  Taide- ja taitoaineita ovat liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki 

(painotettavat arvosanat). Ammatilliseen koulutukseen haettaessa huomioidaan siis myös pitkän taide- ja 

taitoaineiden valinnaisen (2 vvt) arvosana. 

 

Lukioon haettaessa otetaan tällä hetkellä huomioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. 

Tähän keskiarvoon lasketaan mukaan valinnaisaineista vain mahdollisen A2- tai B2-kielen päättötodistuksen 

arvosana. Lukiot voivat halutessaan ottaa huomioon yksittäisen aineen arvosanan (esim. yhteisen liikunnan 

arvosana urheilulinjalle haettaessa).  
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2.1.1 Valinnaisaineiden vaikutus jatko-opintoihin haettaessa-kaavio 
 

 
 

AMMATILLINEN KOULUTUS                                                   LUKIO 

 
 
  

ÄIDINKIELI 
ENGLANTI 

RUOTSI 
(A2-KIELI) 
(B2-KIELI) 

MATEMATIIKKA 
KEMIA 

FYSIIKKA 
BIOLOGIA 

MAANTIETO 
HISTORIA 

YHTEISKUNTAOPPI 
USKONTO/ET 

TERVEYSTIETO 
 

 

ÄIDINKIELI, S2 
ENGLANTI 

RUOTSI 
(A2-KIELI) 
(B2-KIELI) 

MATEMATIIKKA 
KEMIA 

FYSIIKKA 
BIOLOGIA 

MAANTIETO 
HISTORIA 

YHTEISKUNTAOPPI 
USKONTO/ET 

TERVEYSTIETO 
LIIKUNTA 

KUVATAIDE 
MUSIIKKI 
KÄSITYÖ 

KOTITALOUS 

 

 

LUKUAINEIDEN 

KESKIARVO 

 

KAIKKIEN 

AINEIDEN  

KESKIARVO 

3 PARHAAN 

TAIDE- JA 

TAITOAINEEN 

KESKIARVO 

LISÄÄ VALINTAPERUSTEISTA VOIT LUKEA OSOITTEESTA 

WWW.OPINTOPOLKU.FI 
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3 Ohjeet valinnaisaineiden valitsemiseen 
 

1. B2-kielen valitsevat (saksa, ranska tai espanja) 

- B2-kieltä opiskellaan läpi 8. ja 9. luokan eli se on laajuudeltaan 2 vvt. 
- Tämä valinta KORVAA PITKÄN VALINNAISAINEEN! 
- Muista tehdä kuitenkin varavalinnat pitkistä valinnaisista, jos kieliryhmää ei synny. 

 
 

2.  Pitkät valinnaisaineet (MUUT, kuin B2-kielen valinneet)  

- Valitset yhden pitkän (2 vvt) valinnaisaineen sekä kaksi varavalintaa. Pitkä valinnainen valitaan vain 
8.luokalle. 

 

3.  Lyhyet valinnaiset (KAIKKI valitsevat) 

- Valitset yhden lyhyen valinnaisaineen + kaksi varavalintaa 

 

 
 

Jos oppilas valitsee B2-kielen 

 

        

            +             

     

 

 

 

 

 
 
 

B2 -KIELI  

(saksa/ranska/ 

espanja)  

pitkä valinnainen 

2h 

VARAVALINNAT, mikäli 

kieliryhmää ei synny 

 

LYHYT 

VALINNAINEN 

1h 

PITKÄ 

VALINNAINEN 

2h 

 

+ VARAVALINTA 

+ VARAVALINTA 

 

+ VARAVALINTA 

 

+ VARAVALINTA 
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Yleisopetuksen ja musiikkipainotuksen oppilaat 

 
 

 
 

                                      +    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

LYHYT 

VALINNAINEN 

1h 

PITKÄ 

VALINNAINEN 

2h 

+ VARAVALINTA 

 

+ VARAVALINTA 

 
+ VARAVALINTA 

 

+ VARAVALINTA 
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4 Valinnaisainetarjonta lukuvuonna 2021 - 2022 

 
4.1 Pitkä valinnainen (2 vvt) 8.luokalle  B2-kielen lukijat tekevät tämän varavalintana 
 

1. Tekstiilityön taitaja   (ryhmäkoko 12-16) 

2. Teknisen käsityön taitajat  (ryhmäkoko 12-16) 

3. Kotitalouden taitaja   (ryhmäkoko 12-16) 

4. Bändikurssi    (ryhmäkoko 8-16) 

5. Musiikkiteatterikurssi   (ryhmäkoko 12-25) 

6. Kuvataiteen syventävä kurssi  (ryhmäkoko 12-25) 

7. Liikunnan kurssi   (ryhmäkoko 15-25) 

8. Tieto- ja viestintäteknologia  (ryhmäkoko 12-20) 

 

4.2 Lyhyt valinnainen (1 vvt) 8.luokalle   KAIKKI valitsevat 
 

1. Ilmaisutaito     (ryhmäkoko 12-20) 

2. Luova kirjoittaminen    (ryhmäkoko 12-20) 

3. Suomen kielen kurssi   (ryhmäkoko 5-10) 

4. Englannin kertauskurssi  (ryhmäkoko 12-20) 

5. Kotikaupunkini Helsinki  (ryhmäkoko 12-20) 

6. Pelimatematiikka   (ryhmäkoko 12-20) 

7. Kokeellinen kemia   (ryhmäkoko 10-16) 

8. Laulukurssi    (ryhmäkoko 12-25) 

9. Musiikin syventävä kurssi  (ryhmäkoko 12-25) 

10. Lupa kokata    (ryhmäkoko 12-16) 

11. Teknisen käsityön kurssi  (ryhmäkoko 12-16) 

12. Tekstiilikäsityön kurssi  (ryhmäkoko 12-16) 

13. Teknologiakasvatus   (ryhmäkoko 12-16) 

14. Liikunnan kurssi   (ryhmäkoko 15-25) 

15. Kuvaviestintä     (ryhmäkoko 12-20) 

16. Kuva –kässäkurssi   (ryhmäkoko 12-16) 

17. Ympäristökurssi    (ryhmäkoko 12-20) 

18. Tukioppilaskurssi 1    (ryhmäkoko 12-20) 

             (jatkuu yhdeksännellä luokalla Tukioppilaskurssi 2:na) 
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5 Valinnaisainekuvaukset  

  5.1. Pitkät valinnaisaineet (2 vvt)  
 

       5.1.1 Tekstiilityön taitaja 
 

Tavoite: 

Kurssi toteutetaan käsityöoppiaineen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita mukaillen.   

Tavoitteena on ohjata oppilasta aktiivisuuteen oman käsityöprosessin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Oppilasta rohkaistaan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden 

löytämiseen.  

 

Sisältö: 

Keskeistä kurssilla on vaatteiden, asusteiden ja sisustustekstiilien suunnittelu ja 

valmistaminen. Kurssilla syvennetään jo opittuja perustaitoja ja tutustutaan aiempaa 

monipuolisemmin erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin.   

 

Arviointi:  

 Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  

 
 
 
 

5.1.2 Teknisen käsityön taitaja 
 

Tavoite: 

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhden omavalintaisen 

tuotteen kurssin aikana.  

 

Sisältö: 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan oppilaan tarpeesta syntyneitä tai projektin mukaisia 

tuotteita. Teknisen käsityön syventävällä kurssilla tutustutaan metallin-, puun- ja 

muovintyöstötekniikoihin sekä materiaaleihin tuotteen mukaan. Kurssilla oppilas voi 

syventää tietämystään myös elektroniikan alueelta sekä 3D-mallintamisesta.  

 

Arviointi: 

Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  
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5.1.3 Kotitalouden taitaja 
 

Tavoite: 

Kotitalouden taitajassa tavoitteena on vahvistaa kotitalouden perustaitoja ruokaosaamisen, 

ruokakulttuurin, asumisen ja yhdessä elämisen sekä kuluttaja- ja talousosaamisen 

sisältöalueita hyödyntäen. 

 

Sisältö: 

Kurssin sisältöihin kuuluu mm. monipuolista ruoanvalmistusta, erityisruokavaliot, säilöntää, 

kansallinen ruokakulttuuri, kodin juhlakulttuuri ja juhlaetiketti, oman huoneen 

siivoussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen, kodinkoneisiin tutustumista ja hoitoa, 

ajankäytön suunnittelua ja seurantaa, samanaikaistöitä, ateriasuunnitelmien laatimista ja 

toteuttamista kustannustietoisesti. 

 

Arviointi: 

Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  

 
 

 

5.1.4 Bändikurssi 
 

Tavoite:   

Tavoitteena syventää instrumenttiosaamista monipuolisen ohjelmiston ja oppilaiden 

valitsemien kappaleiden kautta, vahvistaa yhteismusisointitaitoja sekä saada positiivisia 

kokemuksia esiintymisistä. 

 

Sisältö: 

Bändikurssilla kehitetään soitto- ja laulutaitoja ja harjoitellaan yhteismusisointia 

bänditoiminnan kautta. Kurssin sisältö muotoutuu opiskelijoiden mukaan. Kurssilla voidaan 

esimerkiksi tehdä omia biisejä, harjoitella äänittämistä ja musiikkivideoiden tekemistä. 

Mahdollisuuksien mukaan esiintymisiä koulun juhlissa ja tapahtumissa.  

 

Arviointi: 

  Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10. 
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5.1.5 Musiikkiteatterikurssi  
 

Tavoite:   

Tavoitteena osallistua musiikkiteatteriesityksen suunnitteluun ja toteutukseen, oppia 

ryhmätyötaitoja, kehittää ilmaisua, syventää musiikillisia taitoja ja saada 

esiintymisvarmuutta. 

 

Sisältö:   

Kurssilla tutustutaan musiikkiteatteri-ilmaisun perusteisiin ja valmistetaan esitys. Kurssilla 

harjoitellaan laulamisen ja muun musisoinnin lisäksi näyttelemistä, koreografian tekemistä 

sekä liikettä ja ilmaisua musiikkiin. 

 

Arviointi:  

Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  

 
 

  5.1.6 Kuvataiteen syventävä kurssi  
 

Tavoite: 

Kehittää ja syventää kuvailmaisun taitoja piirustuksessa, maalauksessa, grafiikassa ja 

muotoilussa. 

Sisältö: 

Kokeilet eri piirustus- ja maalausvälineitä sekä yhdistelet niitä luovasti. Esim. lyijy-, hiili-, 

liitu- ja tussipiirtäminen, akvarelli-, akryyli- ja  öljyvärimaalaaminen. Voit tehdä myös 

kolmiulotteisia töitä savesta tai rakentelemalla eri materiaaleista tai tutustua grafiikan eri 

tekniikoihin.  

Arviointi:  

 Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  

 
 

  5.1.7 Kuvaviestintä 
 

Tavoite: 

Kehittää ja syventää kuvaviestinnän taitoja. 

 

Sisältö: 

Syvennät tietämystäsi valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, elokuva- ja animaatioilmaisusta.  

Tutustut laajemmin graafiseen suunnitteluun. 

 

Arviointi:  

 Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10.  
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5.1.8 Liikunnan kurssi 
 

HUOM!  

- Kaikki valinnaiset liikuntaryhmät ovat sekaryhmiä.  

 

Tavoite: 

Pääpaino on syventyä eri liikuntalajeihin ja perustaitojen monipuolinen soveltaminen eri 

liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Tunneilla korostetaan esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta ja 

yhteistoiminnallisuutta edistäviä toimintatapoja.   

 

Sisältö: 

Sisällöt suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Pitkässä valinnaisessa liikuntaan koko 

vuosi, joten tarkoitus on hyödyntää vuodenaikoja ja liikkua niiden mukaan.   

 

Arviointi:  

Arvioidaan osana kyseisen taide- ja taitoaineen oppimäärää arvosanalla 4-10 ja siinä otetaan 

huomioon oppilaan aktiivisuus, näytöt, osaaminen, yhteistyötaidot ja vastuullisuus. 

 
 
 

  5.1.9 Tieto- ja viestintäteknologia 
 
Tavoite: 
Tavoitteena on, että oppilas oppii loogista, luovaa ja abstraktia ajattelua tieto- ja 
viestintäteknisten ongelmien ratkaisemisessa ja soveltamisessa ja siinä tarvittavien taitojen 
kehittämisessä. 
 
Sisältö: 
Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, 

taulukkolaskenta, tietokanta) sekä oppimis- ja harjoitteluohjelmiin ja opitaan 

ymmärtämään ohjelmien yhteistä logiikkaa. Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa yhä 

enemmän oppimisen ja tuottamisen apuvälineenä. Tärkeässä asemassa ovat 

kirjoittamisprosessi ja vastuullinen sekä kriittinen toiminen tietoverkoissa ja sähköpostissa. 

 
Arviointi:  

 Arvioidaan arvosanalla 4-10.  
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5.2 B2-kielet espanja / ranska / saksa (2vvt) 
 

Oppilas voi valita B2-kieleksi espanjan, ranskan tai saksan. Tämä valinta tehdään 8. ja 9. 

luokalle. 

 

Tavoite: 

Tutustutaan kieleen ja kielialueen kulttuuriin, harjoitellaan erilaisia arjen viestintätilanteita. 

 

Sisältö: 

Opiskellaan perussanastoa ja –rakenteita, harjoitellaan kertomaan itsestä ja omasta 

lähipiiristä sekä toimimaan erilaisissa arkisissa tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti.  

Tervetuloa! Bienvenidos! Bienvenue! Willkommen! 

 

Arviointi:  

 Arvioidaan numeerisesti arvosanalla 4-10.  

 

 
 
 

5.3 Lyhyet valinnaiset   

5.3.1 Ilmaisutaito 
 

Tavoite:   

Antaa opiskelijalle rohkeutta ja taitoa esiintymistilanteisiin  sekä rohkeutta omaan 

yksilölliseen itsensä ilmaisuun ja vapauttaa mielikuvitusta.   

 

Sisältö:  

Irrottelua, improvisaatiota ja pieniä esiintymisharjoituksia. Kurssin sisältö muotoutuu 

opiskelijoiden mukaan, tarkoitus on käyttää musiikin ja kuvataiteen keinoja ja apuja 

ilmaisussa. Kurssin aikana valmistuu mahdollisesti jokin produktio. 

 

Arvionti:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa Suomenkieli ja 

kirjallisuuden / suomi toisena kielenä päättöarvosanaan korottavasti.  
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5.3.2 Luova kirjoittaminen 
 

Tavoite:  

Kurssilla on tavoitteena harjoitella monipuolisesti draama-, proosa-, ja runotekstien 

kirjoittamista. Kurssilla tehdään tehtäviä ja kommentoida muiden kurssilaisten suorituksia. 

 

Sisältö:  

Kurssi on tehty tarinoiden kirjoittamisesta kiinnostuneille, kaunokirjallisesti suuntautuneille 

kirjoittajille. Aiheina ovat arjen dramatiikka, tyyliharjoitukset, pakina, kolumni, 

lapsuusmuistot ja dialoginovelli.   

 

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa Suomenkieli ja 

kirjallisuuden / suomi toisena kielenä päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

 

 

5.3.3 Suomen kielen kurssi 
 

Tavoite:  

Parantaa suomen kielen osaamista ja helpottaa integroitumista yleisopetukseen 

 

Sisältö:  

Kurssi on tarkoitettu valmistavalta luokalta tuleville oppilaille, jotka ovat integroitumassa 

yleisopetukseen. Kurssin sisältö muotoutuu opiskelijoiden taitotasojen mukaan. 

 

Arvionti:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa Suomenkieli ja 

kirjallisuuden / suomi toisena kielenä päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.4 Englannin kertauskurssi 
   

Tavoite:  

Harjoitella englannin perussanastoa ja –rakenteita. 

 

Sisältö:  

Kurssilla harjoitellaan englannin perussanastoa ja -rakenteita suullisesti ja kirjallisesti. 

Harjoitellaan itsestä ja lähipiiristä kertomista ja vahvistetaan eri aikamuotojen osaamista. 

Kurssi kannattaa valita englannin opiskelun tueksi, jos tuntuu siltä, että ihan perusasioiden 

hallinnassa on vielä parantamista. 

 

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa englannin 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 
 
 
 

5.3.5 Kotikaupunkini Helsinki 
    

Tavoite:  

Antaa oppilaalle laaja-alainen yleissivistys monikulttuurisesta pääkaupungista ja sen 

värikkäästä historiasta ja nykypäivästä. 

 

Sisältö:  

Valinnaisainekurssilla on käytössä monipuoliset oppimisympäristöt: liikutaan paljon koulun 

seinien ulkopuolella, tehdään kävelykierroksia eri puolilla Helsinkiä ja perehdytään erilaisiin 

ajankohtaisiin teemoihin. Työskentelytapoina ovat tutkiva oppiminen ja 

yhteistoiminnallisuus. Kurssilla tuotetaan portfolio. 

 

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa historian 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.6 Pelimatematiikka (matemaattinen ajattelu) 
 

Tavoite: 

Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

Opetuksessa tuetaan oppilasta loogiseen, luovaan ja abstraktiin ajatteluun matemaattisten 

ongelmien ratkaisemisessa ja soveltamisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. 

Sisältö: 

Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ja aiheita 

peleihin. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään valinnaisaineen eri vaiheissa. 

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja ja vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja 

taitoa rakentaa pelimatematiikkaan liittyviä kokonaisuuksia.  

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa matematiikan 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

5.3.7 Kokeellinen kemia 
 

Tavoite: 

Harjoitellaan itsenäisempää tutkimusotetta ja kriittistä ajattelua. Opiskelun tarkoitus on 

ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Opitaan suunnittelemaan kokeellisia tutkimuksia. 

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tutkimusten eri vaiheissa. 

 

Sisältö: 

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan 

hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, 

ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. 

Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 

sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa kemian 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.8 Laulukurssi 
 

Tavoite: 

Kehittää opiskelijan äänenkäyttöä, laulutaitoa ja ilmaisukykyä. Tavoitteena saada myös 

positiivisia kokemuksia esiintymisistä sekä löytää laulamisen ilo. 

 

Sisältö: 

Kurssilla tutustutaan äänenkäytön perusteisiin ja lauletaan monipuolista lauluohjelmistoa. 

Kurssilla harjoitellaan sekä yksi- että moniäänistä laulua, vahvistetaan laulu- ja 

esiintymistaitoja ja tutustutaan myös mikrofonilaulutekniikkaan. Mahdollisuuksien mukaan 

esiintymisiä koulun juhlissa ja tapahtumissa. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa musiikin 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

 

5.3.9 Musiikin syventävä kurssi 
 

Tavoite: 

Tavoitteena syventää ja kehittää soitto- ja laulutaitoja, vahvistaa ryhmätyöskentelytaitoja 

yhteismusisoinnin kautta sekä saada esiintymisvarmuutta. 

 

Sisältö: 

Soittoa, laulua ja säveltämistä ryhmän toiveet huomioiden. Kurssilla syvennetään tietoja ja 

taitoja musiikissa ja tutustutaan eri musiikkityyleihin. Kurssin sisältö muotoutuu 

opiskelijoiden mukaan. Ryhmä voi halutessaan valmistella esityksiä koulun juhliin ja 

tapahtumiin. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa musiikin 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.10 Lupa kokata (=elintarvikehygienian perusteet) 
 

Tavoite: 

Lupa kokata kurssin tavoitteena on antaa perustiedot elintarvikehygieniasta. Kurssin jälkeen 

oppilaalla on hyvät valmiudet osallistua Ruokaviraston viralliseen hygieniaosaamistestiin. 

 

Sisältö: 

Kurssin sisältöihin kuuluu elintarvikelainsäädäntö, henkilökohtainen hygienia, omavalvonta, 

puhtaanapito, elintarvikkeiden hygieeninen käsittely, mikrobiologia, ruokamyrkytykset. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa kotitalouden 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

 

5.3.11 Teknisen käsityön kurssi 
 
Tavoite: 

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhden omavalintaisen tuotteen 

kurssin aikana. 

 

Sisältö: 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan oppilaan tarpeesta syntyneitä tai projektin mukaisia 

tuotteita. Teknisen käsityön lyhytkurssilla tutustutaan metallin-, puun- ja 

muovintyöstötekniikoihin sekä materiaaleihin tuotteen mukaan. Kurssilla oppilas voi 

syventää tietämystään myös elektroniikan alueelta sekä 3D-mallintamisesta. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa käsityön 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.12 Tekstiilikäsityön kurssi 
 

Tavoite: 

Kurssi toteutetaan käsityöoppiaineen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita mukaillen.   

Tavoitteena on ohjata oppilasta aktiivisuuteen oman käsityöprosessin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Oppilasta rohkaistaan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden 

löytämiseen.  

 

Sisältö: 

Keskeistä kurssilla on vaatteiden, asusteiden tai sisustustekstiilien suunnittelu ja 

valmistaminen. Kurssilla syvennetään jo opittuja perustaitoja ja tutustutaan aiempaa 

monipuolisemmin erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin. Kurssi on 

sisällöllisesti suppeampi kuin 2 vvt:n kurssi.  

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa käsityön 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

5.3.13 Teknologiakasvatus 
 

Tavoite: 

Kurssilla tutustutaan teknologian uusiin suuntauksiin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. 

 

Sisältö: 

Mahdollisia tutustumisen kohteita ovat automaatio, elektroniikka, robotiikka, ohjelmointi, 

3D-mallintaminen, 3D-tulostus, laserleikkaus, tarratulostus sekä CNC-työstö. 

Luokkamuotoisen opiskelun lisäksi pyritään tekemään vierailuja yrityksiin ja oppilaitoksiin 

sekä tutustutaan aiheeseen videomateriaalin avulla.  

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa käsityön 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.14 Liikunnan kurssi 
  

  HUOM!  

- Kaikki valinnaiset liikuntaryhmät ovat sekaryhmiä.  

- Ryhmät muodostetaan oppilaiden toiveiden mukaan alla olevien vaihtoehtojen   

  perusteella. 

 

 

Liikunnan lyhyet valinnaiset vaihtoehdot:  

1. Kehonhallinta ja rytmiikka 1vvt 

2. Palloilu- ja mailapelit eri vuodenaikoina 1vvt 

3. Ulkoliikunta 1vvt 

4. Kuntoilu ja kehonhuolto 1vvt 

 

 

Kehonhallinta ja rytmiikka  

Tavoite: 

Tutustutaan eri tanssi- sekä voimistelulajien tyyleihin ja tekniikoihin. Tavoitteena on 

parantaa omaa kehonhallintaa sekä ryhtiä. 

 

Sisältö: 

Kurssilla käydään läpi erilaisia tanssin ja voimistelun muotoja. Lisäksi kurssin aikana 

tuotetaan jokin oma tanssiproduktio. Kurssi sisältää myös tanssin teoriaa. Mahdollisuuksien 

mukaan osallistutaan koululiikuntaliiton järjestämiin kilpailuihin. 

 

Arviointi: 

Valinnainen arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu valinnaisen aineen 

tavoitteiden saavuttamiseen. Syventävä kurssi voi vaikuttaa liikunnan päättöarvosanaan 

korottavasti. 

  

 

Palloilu- ja mailapelit eri vuodenaikoina  

Tavoite:  
Tavoitteena on tutustua tuttujen lajien lisäksi myös uusiin maila- ja pallopeleihin yhdessä 

pelaillen ja tekniikoita harjoitellen. Tarkoituksena on pelitaitojen kehittäminen ja 

joukkuepelaamisen parantaminen. 

 

Sisältö: 

Sulkapallo, pingis, tennis, sähly, jääkiekko, ringette, pesäpallo, haavipallo, koripallo, 

jalkapallo, lentopallo, käsipallo, lippupallo yms. lajit, joissa liikuntaan pallon ja/tai mailan 

kanssa, sisältyvät liikuntaohjelmaan. Kokonaisuudella pelataan vuodenaikojen mukaisia 

pallo- ja mailapelejä, ympäristön liikuntapaikkoja hyödyntäen. Liikuntaohjelma 

muodostetaan yhteissuunnittelun tuloksena ja siinä oppilaiden rooli on keskeinen. 
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Arviointi: 

Valinnainen arvioidaan hyväksytty/hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa liikunnan 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

 

Kuntoilu ja kehonhuolto  

Tavoite: 

Oppilaan oman fyysisen kunnon kehittäminen ja hyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteena on 

saada lihaskuntoharjoittelu ja lihashuolto osaksi oppilaan arkea, hyödyntäen koulumme 

liikuntatiloja ja lähiliikuntapaikkoja. 

 

Sisältö: 

Kokonaisuudella opettelemme erilaisia harjoitteita fyysisen kunnon osa-alueilta (voima, 

kestävyys, liikkuvuus, nopeus, taitavuus) ja käymme läpi oikeita suoritustekniikoita. Oppilaat 

saavat itse vaikuttaa kokonaisuuden sisältöön. Mahdollisuus myös testata omaa kuntoa. 

 

Arviointi: 

Valinnainen arvioidaan hyväksytty/hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa liikunnan 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 

Ulkoliikunta 

Tavoite:  

Tavoitteena on saada myönteisiä kokemuksia luonnosta ja retkeilystä sekä tutustua 

vuodenajan mukaisiin ulkoliikuntalajeihin. 

 

Sisältö:  

Suunnistus, retkeily, pyöräily, frisbeegolf, geokätköily sekä muita ulkoliikunnan lajeja. 

Toteutetaan retki/retkiä lähialueen luontopoluille ja ulkoliikuntapaikoille. Kurssin 

maksimikoko on 15 oppilasta. 

  

Arviointi:  

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa liikunnan 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.15 Kuvaviestintä 
 

Tavoite: 

Kehittää ja syventää kuvaviestinnän taitoja. 

 

Sisältö: 

Syvennät tietämystäsi valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, elokuva- ja animaatioilmaisusta.  

Tutustut laajemmin graafiseen suunnitteluun. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa kuvataiteen 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 
 

5.3.16 Kuvataiteen syventävä kurssi 
 

Tavoite ja sisältö: 

Syvennät tietämystäsi valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, elokuva- ja animaatioilmaisusta. 

Tutustut laajemmin graafiseen suunnitteluun. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa kuvataiteen 

päättöarvosanaan korottavasti. 

 
 

5.3.17 Kuva-kässäkurssi 
 

Tavoite: 

Kurssi toteutetaan käsityöoppiaineen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita mukaillen.   

Tavoitteena on ohjata oppilasta aktiivisuuteen oman käsityöprosessin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Oppilasta rohkaistaan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden 

löytämiseen.  

 

Sisältö: 

Käsityön ja kuvataiteen yhteinen kurssi, joka voi liittyä johonkin ajankohtaiseen näyttelyyn 

tai ilmiöön. Kurssilla oppilas itse tai yhdessä toisten kanssa ideoi, suunnittelee ja toteuttaa 

käsityön ja kuvataiteen materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen taidekäsityön.  

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa kuvataiteen ja käsityön 

päättöarvosanaan korottavasti. 
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5.3.1 Ympäristökurssi –Poris goes green 
 

Tavoite: 

Ympäristökurssi on yhden vuosiviikkotunnin valinnainen kurssi, jonka voi valita joko 

kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla tai molemmilla vuosiluokilla. Valinnaisen 

tavoitteena on vahvistaa valmiuksiasi kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. 

Kurssilla pääset harjaannuttamaan omia osallistumis- ja vaikuttamistaitoja kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen.  

 

Sisältö: 

Kurssin sisällöt ja vierailukohteet vaihtelevat vuosittain. Kurssilla olet mukana rakentamassa 

sen sisältöjä sekä vaikuttamassa siihen, mitä ajankohtaisia asioita ympäristökurssilla 

käsitellään. Opetuksessa annetaan aikaa oman ajattelun kehittymiselle, luovuudelle ja 

toiminnalle. Laboroinnit, maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa 

ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen 

osa ympäristökurssin opetusta. 

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Syventävä kurssi voi vaikuttaa biologian tai 

maantiedon päättöarvosanaan korottavasti. 

 

 
 

5.3.19 Tukioppilaskurssi 1 (jatkuu yhdeksännellä luokalla lyhytvalintana) 
 
 
Tavoite: 

Tukioppilastoiminnalla vahvistetaan koulun me-henkeä ja yhtenäisyyttä. Tukioppilaskurssi 

1:llä oppilas saa koulutuksen tukioppilaana toimimiseen.  

 

Sisältö: 

Kurssi on tarkoitettu kahdeksasluokkalaisille, jotka haluavat toimia koulun tukioppilaina. 

Kurssille haetaan hakemuksella ja sen suorituksen edellytyksenä on läsnäolo ja 

osallistuminen. Kurssin aikana käydään läpi koulutusohjelma, joka perustuu Mannerheimin 

lastensuojeluliiton tukioppilaiden koulutusmateriaaliin. Tällä kurssilla 

harjoitellaan itsetuntemusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, ryhmän 

jäsenyyttä ja vaikuttamista. Lisäksi perehdytään keinoihin, miten tukioppilas voi luoda 

positiivista ilmapiiriä koulussa, tukea muita ja osallistua kiusaamisen vastaiseen työhön.  

 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. 
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