
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN
SYVENTÄVÄT TUNNIT

LUKUVUONNA 2021-2022

Vartiokylän yläasteen koulu

9. vuosiluokkaa varten



Mitä nämä tunnit ovat?

O Yhteisesti opiskeltavat kuvataide, kotitalous, 
käsityö ja musiikki loppuvat kaikille yhteisinä 
aineina seitsemännellä luokalla.

O Osa niistä voi kuitenkin jatkua myös 
kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä luokalla 
aineen päättöarvosanaan vaikuttavina 
opintoina, jos oppilas niin haluaa.

O Näissä aineissa on mukana myös liikunta, 
joka jatkuu muutenkin.

O Kaikkien oppilaiden pitää jatkaa eli syventää  
kyseisten aineiden opiskelua yhteensä 5 
vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 8 ja 9 aikana.



Taide- ja taitoaineista
vielä uudelleen

O Huomaa, että sellainen taide- ja taitoaine, 

jota ei ole enää kaikille yhteisenä 8. ja 9. 

luokkien opetusohjelmassa, on päättynyt 

kokonaan 7. luokan jälkeen, ja siitä saatu 

päättöarvosana tulee päättötodistukseesi, 

ellet ole päättänyt jatkaa sen opiskelua.

O Näitä aineita ovat musiikki, kuvataide, 

kotitalous ja käsityö.



Mitä kannattaa valita?

O Valinnan perustana tulee olla oma 

kiinnostus.

O Koska ryhmää ei voi perustaa, mikäli 

valitsijoita on liian vähän, kukin tekee 

myös varavalintoja.

O Harkitse valintaasi tarkoin. Ainetta ei voi 

vaihtaa kesken opiskelun.



Syventävien tuntien kesto

O Aineita opiskellaan joko lyhyitä tai pitkiä 
kursseja.

O Lyhyt kurssi kestää lukukauden ajan (syksy tai 
kevät)

O Pitkä kurssi koko lukuvuoden ajan.

O Opetus tapahtuu kaksoistunteina.

O Tunnit jakautuvat tasaisesti syksylle ja 
keväälle.

O 2h/vk syksyn tai kevään ajan = LYHYT 
KURSSI

O 2h/vk koko vuoden ajan = PITKÄ KURSSI



Syventävä taide- ja taitoaine

O Jokainen valitsee yhden tai kaksi oppiainetta, joista tekee valintansa.

O Syventäviä taito- ja taideaineita ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta 

ja musiikki.

O Valitaan kaksi valinnaisainekurssia: pitkä valinta eli 2 vvt + lyhyt valinta eli 

1 vvt.

O ”Pakollinen valinnainen”, koska jatkaa aineen opiskelua ja on osa sen 

päättöarvosanaa.

O Viestintäluokan oppilaat valitsevat vain pitkän kurssin, koska 

viestinnän opintoihin kuuluu 1 vvt:n visuaalisen viestinnän kurssi, joka on 

kuvataiteen syventävä kurssi.

O Jatkaa 7. ja/tai 8. luokan vastaavaa ainetta eli on osaltaan vaikuttamassa 

aineen päättöarviointiin.

O Voi olla eri aine/aineet kuin 8. luokalla.



Taide- ja taitoaineiden vaikutus 
jatko-opintoihin

O Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat 
valitaan päättötodistuksesta laskettujen 
pisteiden perusteella. Pisteet lasketaan

• kaikkien aineiden keskiarvosta, joka koostuu vuosiluokilla 7–
9 opiskeltujen yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden arvosanoista 
(mukana siis taide- ja taitoaineet) sekä

• Kolmen parhaiten sujuneen taide- ja taitoaineen 
numerosta muodostetusta keskiarvosta.



Valinnaisaineopinnot

- Opetussuunnitelman luku 11.1
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
tunnit

(http://ops.edu.hel.fi/vartiokylan-
ylaasteen-koulu/)

http://koulu/


Huom!

Taide- ja taitoaineita voi valita myös  

varsinaisina valinnaisaineina, mutta 

ne arvioidaan  eri tavalla.

O Pitkistä valinnaisaineista (2 vvt) tulee oma 
numeroarvosanansa todistukseen, ja lyhyet 
valinnaisaineet (1 vvt) arvioidaan sanallisesti 
(hyväksytty, hylätty). 

O Nämä valinnat tehdään kevätlukukauden 
puolella.



TAIDE- JA 
TAITOAINEVALINNAISET

Pitkä syventävä 
kurssi (2 vvt), joka 
arvioidaan osana 
yhteisenä 
opiskeltavan 
emoaineen 
oppimäärää



TAIDE- JA TAITOAINEIDEN
SYVENTÄVÄT VALINNAISET

- Valitaan sekä pitkä syventävä 
kurssi että lyhyt syventävä kurssi.

- Voivat olla samaa tai eri ainetta.

- Arvioidaan osana yhteisenä 
opiskeltavan emoaineen oppimäärää.



KÄSITYÖ

•Monimateriaalinen oppiaine.

•Käytössä teknisen ja tekstiilityön työtavat ja 
mahdollisuudet.

•Tavoitteena kokonainen käsityöprosessi, jossa oppilas itse 
suunnittelee ja toteuttaa projektinsa.

•Otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

•Koulun molemmat käsityöluokat ovat käytettävissä 
oppituntien aikana, ja oppilas saa käyttää niitä oman 
valintansa mukaisesti.



KUVATAIDE

• Syventävässä valinnaisessa kuvataiteessa 
opiskellaan kaikkia kuvanteon tekniikoita
monipuolisesti.

• Ainut pitkä kuvataiteen valinnainen, muissa 
valinnaisaineissa ei ole samanlaista kurssia.

• Sopii kaikille jotka tykkäävät kuviksesta, ja 
haluavat kuviksesta pitkän valinnaisaineen!



KOTITALOUS

•Vahvistetaan ja syvennetään ruuanvalmistuksen, 
leivonnan ja kodinhoidon tietoja ja taitoja.

•Otetaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista, 
taloudesta ja kuluttamisesta.

•Perehdytään suomalaiseen ja kansainväliseen 
ruoka- ja tapakulttuuriin (9. luokalla kaukomaat).

•Työskennellään pareittain ja ryhmissä: 
yhteistyötaidot, käytännön taidot, tietotaidot, 
luovuus ja vastuullisuus kehittyvät.



MUSIIKKI

 Syventävässä valinnaisessa musiikissa 
sävelletään ja sovitetaan musiikkia 
myös itse.

 Kurssilla harjoitellaan esiintymistaitoja 
ja toteutetaan ohjelmaa koulun juhlia 
sekä muita tapahtumia varten.



LIIKUNTA

•Liikunnan opiskelu jatkuu, vaikka et 
valitsisi liikunnan valinnaisia.

•Syventävän liikunnan sisältö on suurin 
piirtein sama kuin kaikille yhteisessä 
liikunnassa.



LYHYET TAIDE- JA 
TAITOAINEVALINNAISET

Lyhyt syventävä 
kurssi (1vvt), joka 
arvioidaan osana 
yhteisenä 
opiskeltavan 
emoaineen 
oppimäärää



MESTARILEIPURIT

•KOTITALOUDEN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

• Kurssilla kerrataan leivonnan perusteita 

ja syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja 
erilaisista taikinatyypeistä.
• Leivotaan suomalaisia ja kansainvälisiä 
suolaisia ja makeita leivonnaisia 
kalenterivuoden juhlat huomioiden.
• Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä 
oppilaiden kanssa.



TERVEYTTÄ RUUASTA

•KOTITALOUDEN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

• Miten ja mitä syön, jotta jaksan?
• Mitä välipalaksi ennen harrastuksiin lähtöä?
• Mistä tiedän, että saan kaikkia 
ravintoaineita riittävästi?
• Kurssilla saa eväitä terveelliseen, 
monipuoliseen ja 
ympäristöystävälliseen ruuanvalmistukseen 
(ruokia, jälkiruokia, leivonnaisia, välipaloja).
• Kurssilla saa vinkkejä päivittäisen 
ravitsemuksen suunnitteluun ja toteutukseen.



PIIRUSTUS JA MAALAUS
Kuvataiteen syventävä lyhytkurssi

•Harjoitellaan 
monipuolisesti uusia ja 
vanhoja piirustus- ja 
maalaustekniikoita.

•Syvennetään omaa 
osaamista ja ilmaisua 
motivoituneessa 
ryhmässä.

•Sopii niille, jotka 
nauttivat perinteisestä 
kuvanteosta ja haluavat 
vahvistaa taitojaan!



KÄSITYÖ

•KÄSITYÖN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•KÄSITYÖ ON LOPPUNUT 7. LUOKAN JÄLKEEN, JOS SITÄ EI OLE VALINNUT 
VALINNAISAINEEKSI KAHDEKSANNELLA JA/TAI YHDEKSÄNNELLÄ LUOKALLA.

•MONIMATERIAALINEN OPPIAINE.

•KÄYTÖSSÄ TEKNISEN JA TEKSTIILITYÖN TYÖTAVAT JA MAHDOLLISUUDET.

•TAVOITTEENA KOKONAINEN KÄSITYÖPROSESSI, JOSSA OPPILAS ITSE 
SUUNNITTELEE JA TOTEUTTAA PROJEKTINSA.

•OTETAAN HUOMIOON OPPILAIDEN KIINNOSTUKSEN KOHTEET.

•KOULUN MOLEMMAT KÄSITYÖLUOKAT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ 
OPPITUNTIEN AIKANA, JA OPPILAS SAA KÄYTTÄÄ NIITÄ OMAN 
VALINTANSA MUKAISESTI.



FITNESS

•LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•-KESKITYTÄÄN OMAN KUNNON KEHITTÄMISEEN

•-AIHEENA MM. KUNTOSALIKÄYNTI, ERILAISIA 
LIHASKUNTOHARJOITTEITA SEKÄ SISÄLLÄ ETTÄ ULKONA

•-TREENAAMME MYÖS AEROBISTA KESTÄVYYTTÄ



UUSIIN LAJEIHIN 
TUTUSTUMINEN

•LIIKUNTAMYLLYSSÄ JÄRJESTETTÄVÄLLÄ KURSSILLA OPPILAAT VOIVAT 
VALITA MM. SEURAAVISTA LAJEISTA:
• SULKAPALLO

• PÖYTÄTENNIS

• SEINÄKIIPEILY

• TELINEVOIMISTELU

• TRAMPOLIINI

• PAINI 

• YLEISURHEILU



BÄNDIKURSSI

•MUSIIKIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•HARJOITELLAAN BÄNDISOITTIMILLA POP- JA ROCK-KAPPALEITA.

•MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ ESIINTYMÄÄN KOULUN JUHLIIN.



TEE OMAA MUSAA

•MUSIIKIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•TUTUSTUTAAN GARAGEBAND-OHJELMAN AVULLA TIETOKONEMUSIIKIN 
TEKOON

•TOTEUTETAAN OMIA KAPPALEITA BÄNDISOITTIMILLA


