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8. LUOKAN VALINNAISOPAS 2021-2022 
 
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, 
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat 
oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee 
opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. 
 
Valinnaisaineet jaetaan kahteen kiintiöön  
 

- taide- ja taitoaineisiin sekä  

- valinnaisiin aineisiin.  
 
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit on osoitettu oppilaiden valittaviksi 
taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Koulut kirjaavat 
valinnaisuuden lukuvuosi-suunnitelmaan.  
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan 
valinnan mukaisesti. Valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai 
laaja-alaisesta osaamisesta. 
 
 
Taide- ja taitoaineen pitkä valinnainen 2vvt  
 
Oppilas valitsee tästä kiintiöstä 8. luokalle yhden pitkän taito- ja taideaineaineen, jota 
opiskelee 2 vuosiviikkotuntia sekä 8. että 9. vuosiluokalla. Valinnaisaineen arviointi sisältyy 
”emoaineen arvosanaan”, joten todistukseen ei tule valinnaisaineesta erillistä arvosanaa. 
 
Liikunta 

Liikunnan pitkässä valinnaisessa kerrataan ja kehitetään lajitaitoja sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja. Kurssin tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan ja oppilaiden 

kesken oppilaiden toiveiden pohjalta. Tavoitteena on kehittää liikunnallista osaamista sekä oman 

kehon tuntemusta.  

 
Musiikki  
 
Kurssi sisältää monipuolista musisointia ja musiikin tekemistä. Myös sävelletään, sanoitetaan ja 
muokataan itse tehtyjä kappaleita. Kurssilla on yhteisen ‘’levyn’’ tekemistä ja 
musiikkistudiotyöskentelyä. Tehdään musiikkivideoita sekä kuunnellaan paljon. Kurssilla 
vieraillaan musatapahtumissa, konserteissa ja studioilla. Perehdytään eri musailmiöihin. 
Ohjelmistoon ja sisältöön pääsee paljon vaikuttamaan. 
 

Kotitalous  

Sinustako arjen taitojen mestari? Kertaa ja opi lisää ruoanvalmistukseen ja leivontaan sekä 
kodinhoitoon liittyviä taitoja. Syvennä tietojasi ja opi toimimaan kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. 

 
Käsityö 
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Kurssilla yhdistetään käsityön sisältöjä monipuolisesti ja oppilaille mielekkääksi 
kokonaisuudeksi. Oppitunneilla valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja 
eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Tuotteiden valmistuksessa voidaan soveltaa teknisen ja 
tekstiilityön työtapoja. Kurssilla opitaan ideoimalla, kokeilemalla, tekemällä ja syventämällä jo 
opittuja taitoja ja kokemuksia.  
 
Kuvaamataito 
 
Ota koppi kuvataiteesta! Kuvataide sopii sinulle, joka haluat tehdä tutkimusretkiä maailmaan ja 
itseesi taiteen keinoin. Kuvataiteen opetuksessa oma ilmaisu syvenee ja vahvistuu ja löydät 
oman, luovan potentiaalisi ja opit ilmaisemaan asioita taiteen kielellä. Opiskelu painottuu omaan 
työskentelyyn, ajatteluun ja ideointiin. Kurssin sisältö muotoutuu oppilaiden mielenkiinnon ja 
ajankohtaisten aiheiden mukaan.  
 
 
 
Valinnaisaine 2 vvt 
 
Lisäksi oppilas valitsee tästä kiintiöstä 8. luokalle kaksi 2 vuosiviikkotunnin valinnaisainetta.  
Poikkeuksen muodostaa B2-kieli, jota opiskellaan sekä 8. että 9. vuosiluokilla. Tästä 
valinnaisaineesta tulee oma numeroarviointinsa todistukseen (ei siis sisälly ”emoaineen 
arvosanaan”). 
 
8. luokka 
 
 

Bändikurssi  
 
Otetaan käsittelyyn päivän hitit ja eilisen klassikot, laitetaan bändi yhdessä groovaamaan! 
Editoidaan myös itse tehtyjä kappaleita tietokoneavusteisesti. Kurssilla saa keskittyä itseä 
kiinnostaviin bändin osa-alueisiin. Kuunnellaan myös monipuolisesti. Ohjelmistoon pääsee 
vaikuttamaan tosi paljon. 
 
 
 
Labrakurssi 

 

Kurssilla tutustutaan kemian ja biologian ilmiöihin toiminnallisin laboratoriomenetelmin. Kurssin 

toinen lukukausi on kemiaa ja toinen biologiaa. Kurssilla ei pidetä perinteisiä kokeita vaan 

arviointi perustuu tuntityöskentelyyn ja tunneilla tehtäviin työselosteisiin. Kurssilla tehdään 

aiheisiin liittyviä opintokäyntejä ja oppitunneilla vierailee erilaisia asiantuntijoita. 

 

Maukasta ja terveellistä pikaruokaa  

Saisiko olla wokkia, risottoa tai keittoa? Vai valmistatko sittenkin pannuleipää ja buddha bowlin? 
Ruoanvalmistuksen ei tarvitse olla vaikeaa tai viedä paljoa aikaa. Itse tekemällä saat helposti 
hyvää ja terveellistä arkiruokaa. 
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Palloilu- ja kuntoilukurssi 

Palloilu- ja kuntoilukurssilla vahvistetaan ja kehitetään erilaisia lajitaitoja sekä yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja. Kurssilla toimitaan Reilun pelin periaatteella erilaisissa ympäristöissä 

 

Tanssi, akrobatia ja fitness 

Tanssi, akrobatia ja fitness kurssilla tutustutaan erilaisiin tanssityyleihin. Kurssilla harjoitellaan 

tanssin lisäksi myös akrobatiaa ja kehitetään kuntoa. Kurssilla harjoitellaan omien koreografioiden 

tekemistä sekä yhdessä toimimista. Kurssin tavoitteena on kehittää rytmiikkaa, kehonhallintaa ja 

luovuutta. 

 
Teknologia käsityössä  
  
Käsityöteknologia -valinnaisaineessa perehdytään robotiikan, ohjelmoinnin, 3D-mallinnuksen ja 
elektroniikan perusteisiin. Oppitunneilla valmistetaan tuotteita, joissa käytetään erilaisia 
visuaalisia, materiaalisia ja teknisiä ratkaisuja. Tuotteiden valmistuksessa voidaan soveltaa 
teknisen ja tekstiilityön työtapoja. Kurssilla oppilas työskentelee itseään kiinnostavia projektien ja 
teknologioiden parissa.   

 
Teknisen työn työmenetelmät 1 
  
Teknisen työn työmenetelmät 1 valinnaisaineessa valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, 
ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään pääasiallisesti teknisen 
työmenetelmien työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Harjoitellaan oppilaan kiinnostuksen mukaan metallin, muovin ja puun työstämismenetelmiä sekä 
mekaanista rakentelua rakennussarjojen avulla. Oppilas voi perehtyä johonkin uuteen 
vaativampaan tekniikkaan tai syventää osaamistaan jo aiemmin opitussa tekniikassa.   
 
  
 Minä vaatesuunnittelijana 
  
Kurssilla suunnitellaan oma vaatemallisto ja valmistetaan vaate omasta mallistosta. Tutustutaan 
vaatteen suunnittelu-, valmistus- ja tuotantoprosessiin sekä oman vaatemalliston kautta liike-
elämän, yritystoiminnan perusteisiin ja erilaisiin yrittäjyyden muotoihin. Malliston voi suunnitella 
esimerkiksi omalle ikäryhmälle, lemmikille tai lapsille. Keskeisessä osassa oppimista on muotoilu 
sekä kokonainen käsityöprosessi. Oppilas valmistaa vaatemallistosta vaatteen valitsemallaan 
tekniikalla.  
 
Mediakurssi (valokuva, video ja kuvankäsittely) 
 

Media hallitsee arkielämäämme. Mediakurssilla sinulla on mahdollisuus siirtyä median 

kuluttajasta mediasisältöjen tekijäksi. Tule rohkeasti tutkimaan, kuvaamaan, ohjaamaan, 

esiintymään tai toimittajaksi, kaikki roolit ovat mahdollisia mediakurssilla.    

Kokeileva kuvataide 

 
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja 
toiminnalliseen oppimiseen. Kurssilla tutkitaan nykytaiteen ilmenemismuotoja kuten digitaidetta, 
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multimediaa, videotaidetta, veistoksia, taidekäsityötä, muotia, valokuvaa, maalauksia, 
maataidetta, tilataidetta, installaatioita, performanssia ja eri taiteenlajeja yhdistäviä teoksia. 
Kurssilla kokeillaan erilaisia menetelmiä oppilaiden mielenkiinnon ohjaamana ja tehdään 
taidetta myös kolmiulotteisin menetelmin. Eettinen ja ekologinen aspekti on läsnä, sillä kurssilla 
muun muassa uusiokäytetään eri materiaaleja. 
 
8. ja 9. luokka 
 
Valinnainen B2-kieli 
 
Valittavia B2-kieliä koulussamme ovat espanja, ranska ja saksa. B2-kielten opinnoissa 
tutustutaan uuden vieraan kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Opiskelussa painotetaan sanaston ja 
fraasien opiskelua. Opiskeltavat aihealueet liittyvät erilaisiin arjen tilanteisiin. Kielten tunneilla 
puhutaan paljon, tehdään erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoitellaan ääntämistä sekä 
tutustutaan kielioppiin. 
 
Tervetuloa mukaan opiskelemaan vieraita kieliä! 
¡Bienvenidos a estudiar lenguas extanjeras! 
Bienvenue à étudier des langues étrangères ! 
Macht mit und lernt neue Sprachen! 
 
 

 

 

 

 

  
  
 


