
VALINNAISAINEET 
LUKUVUONNA 2020-2021

Vartiokylän yläasteen koulu

9. vuosiluokkaa varten



Valinnaisaineopinnot

- Opetussuunnitelman luku 11 
(Yhteinen osuus) sekä Oppiaine-linkin 
alla "Valinnaiset opinnot"

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

http://koulu/


Valinnaisaineiden kesto

O Valinnaisaineita 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 Valinnaisaineet jakautuvat tasaisesti syksylle ja 
keväälle.

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

O 2h/vk koko vuoden ajan = PITKÄ KURSSI



9. luokkaa varten valitaan:

O 3 vvt taide- ja taitoaineen syventäviä 
opintoja (nk. taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset tunnit): yksi pitkä ja yksi lyhyt 
kurssi

O 3 vvt muita valinnaisia.

O Viestintäpainotus, luma-painotus sekä A2-
saksan, A2-espanjan, B2-saksan ja B2-
ranskan opiskelu vaikuttavat 
valinnaisaineiden tuntimäärään ja valintaan 
(katso seuraavat diat).



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”.

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 myös aineen päättöarviointiin.

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



Nk. muut valinnaisaineet
O Yleisluokkien oppilaat valitsevat (edellisessä diassa esitellyn syventävän 

taide- ja taitoainekurssin lisäksi) yhden pitkän ja yhden lyhytvalinnan muita 
valinnaisaineita.

O A2-saksaa tai A2-espanjaa opiskelevat valitsevat (edellisessä diassa 
esitellyn syventävän taide- ja taitoainekurssin lisäksi) yhden lyhytvalinnan 
muita valinnaisia.

O B2-ranskan tai B2-saksan kieltä opiskelevat valitsevat (edellisessä diassa 
esitellyn syventävän taide- ja taitoainekurssin lisäksi) yhden lyhytvalinnan 
muita valinnaisia.

O Viestintä- ja luma-luokan oppilaat valitsevat (edellisessä diassa esitellyn 
syventävän taide- ja taitoainekurssin lisäksi) yhden lyhytvalinnan muita 
valinnaisia. Loput 2 vvt on valittu jo painotuksen yhteydessä eli ne 
sisältyvät oppilaan painotusopintoihin.

O Ne viestintä- ja luma-luokan oppilaat, joilla on myös A2-saksa tai A2-
espanja, eivät valitse näitä muita valinnaisainetunteja lainkaan.

O Yhteensä valinnaisaineopintoja pitää olla siis 6 tuntia. Niillä 
viestintä- ja luma-luokkalaisilla, joilla on myös A2-saksa tai A2-
espanja, tunteja on kuitenkin 7.





O Ns. pitkät valinnaisaineet (2h/vk koko 
lukuvuoden ajan) arvioidaan numeroin 
kyseisen aineen opetussuunnitelmassa 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

O Ns. lyhyet valinnaisaineet (2h/vk yhden 
lukukauden ajan) arvioidaan 
sanallisesti. Mikäli kurssilla on jokin 
emoaine, sen suoritus voi vaikuttaa 
korottavasti kyseisen aineen arvosanaan.



Mitä kannattaa valita?

O Valinnan perustana tulee olla oma 
KIINNOSTUS.

O Voit miettiä, haluatko tehdä uuden 
aluevaltauksen ja lähteä oppimaan uutta.

O Vai lähdetkö vahvistamaan taitoja 
oppiaineessa, josta tiedät nauttivasi ja jota 
osaat jonkin verran jo ennestään?

O Harkitse valintaasi tarkoin. Valinnaisainetta 
ei voi vaihtaa kesken opiskelun.



Taide- ja taitoaineista

O Huomaa, että sellainen taide- ja taitoaine, 

jota ei ole enää kaikille yhteisenä 8. ja 9. 

luokkien opetusohjelmassa, päättyy 

kokonaan 7. luokan jälkeen, ellet päätä 

jatkaa sen opiskelua.

O Näitä aineita ovat musiikki, kuvataide, 

kotitalous ja käsityö.

O Päättyvän aineen numero jää siten 

päättötodistukseesi jo 7. luokalta.



Vieraiden kielten arvioinnista

O Päättötodistuksessa voidaan huoltajan 

pyynnöstä A2-kieli (ei ruotsi) ja B2-kieli 

(ranska tai saksa) arvioida numeron sijaan 

merkinnällä "Hyväksytty".



VALINNAISAINEIDEN VAIKUTUS JATKO-

OPINTOIHIN

OLukioiden opiskelijaksi ottamisen peruslähtökohtana on, että 
mikäli hakeutuvia on enemmän kuin opiskelupaikkoja, 
opiskelijat otetaan peruskoulun päättötodistuksen seuraavien 
arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: 
äidinkieli- ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat 
kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
terveystieto, maantieto.

OTähän keskiarvoon lasketaan kaikkien oppilaan opiskelemien 
vieraiden kielten arvosanat, myös valinnaisten kielten, jollei 
huoltaja kirjallisesti tiedonannolla esitä koululle päätöstä 
merkitä valinnaiskielet suoritusmerkinnällä 
päättötodistukseen.



Valinnaisaineiden vaikutus jatko-
opintoihin

O Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaat valitaan 

päättötodistuksesta laskettujen pisteiden 

perusteella. Pisteet lasketaan mm. kaikkien 

aineiden keskiarvosta, joka koostuu luokilla 7–9 

opiskeltujen yhteisten ja valinnaisaineiden 

arvosanoista.



Valinnaisaineiden vaikutus 
jatko-opintoihin

Ammatillisiin oppilaitoksiin liittyen vielä:

O Jos oppilaalla on yhteiseen oppiaineeseen 

liittyvä vähintään kahden vuosiviikkotunnin 

valinnaisaine, lasketaan näiden oppiaineiden 

yhteisen arvosanan ja oppiaineen valinnaisen 

arvosanan keskiarvo, joista kolmen parhaan 

oppiaineen keskiarvosta oppilas saa pisteitä.

O Näitä valinnaisaineita ovat liikunta, kuvataide, 

käsityö, kotitalous ja musiikki.



VALINNAISAINEET
9. VUOSILUOKKAA VARTEN
LUKUVUODEKSI 2020-2021

Vartiokylän 

yläasteen 

koulu



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

•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.



KUVATAIDE

• Kuvataide on loppunut 7. luokan jälkeen, jos sitä ei ole 
valinnut valinnaisaineeksi kahdeksannella ja/tai 
yhdeksännellä luokalla.

• 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

•Kotitalous on loppunut 7. luokan jälkeen, jos sitä ei ole valinnut 
valinnaisaineeksi kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä luokalla.

•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

 Musiikki on loppunut 7. luokan jälkeen, jos sitä 
ei ole valinnut valinnaisaineeksi kahdeksannella 
ja/tai yhdeksännellä luokalla.

 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.



TEE OMAA MUSAA

•MUSIIKIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•TUTUSTUTAAN GARAGEBAND-OHJELMAN AVULLA TIETOKONEMUSIIKIN TEKOON

•TOTEUTETAAN OMIA KAPPALEITA BÄNDISOITTIMILLA



BÄNDIKURSSI

•MUSIIKIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•HARJOITELLAAN BÄNDISOITTIMILLA POP- JA ROCK-KAPPALEITA.

•MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ ESIINTYMÄÄN KOULUN JUHLIIN.



UUSIIN LAJEIHIN TUTUSTUMINEN

•LIIKUNTAMYLLYSSÄ JÄRJESTETTÄVÄLLÄ KURSSILLA OPPILAAT VOIVAT VALITA MM. SEURAAVISTA 

LAJEISTA:

• SULKAPALLO

• PÖYTÄTENNIS

• SEINÄKIIPEILY

• TELINEVOIMISTELU

• TRAMPOLIINI

• PAINI 

• YLEISURHEILU



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!



LIIKUNNAN ERIKOISKURSSI LIIKUNTAA JO 
HARRASTAVILLE

• KURSSIN TARKOITUKSENA ON TUKEA OPPILAAN LIIKUNTAHARRASTUKSESSAAN TARVITSEMIA 

FYYSISIÄ VALMIUKSIA

• LIHASHUOLTO JA –KUNTO

• KETTERYYS

• KOORDINAATIO

•HARJOITTEITA TOTEUTETAAN MONIPUOLISESTI ERI VUODENAIKOINA JA ERILAISISSA 

OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ



FITNESS

•LIIKUNNAN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI

•-KESKITYTÄÄN OMAN KUNNON KEHITTÄMISEEN

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

ULKONA

•-TREENAAMME MYÖS AEROBISTA KESTÄVYYTTÄ



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.



PITKÄT VALINNAISET
Pitkä kurssi, joka 

arvioidaan omalla 

arvosanalla



RANSKA, B2-KIELI (PITKÄ VALINTA)

Alkanut 8. luokalla ja jatkuu 9. luokalla

Tavoitteena peruskielitaito

Valmiudet kielen jatko-opintoihin

Tutustuminen ranskankielisiin maihin ja kulttuuriin

Ranskaa puhutaan jokaisessa maanosassa, 42 maassa

Suuri etu opinnoissa ja työmarkkinoilla

mm. kulttuurin ala, tiede ja tekniikka, viestintä ja media, 
talous ja liike-elämä, teollisuus, oikeustiede, turismi ja matkailu, 
ravintola -ja hotelliala, muoti, mainonta.



SAKSA, B2-KIELI (PITKÄ VALINTA)

Alkanut 8. luokalla ja jatkuu 9. luokalla

Saksan kielen opiskelun tavoitteena on:

- opettaa saksan kielen perusteet

- tutustuttaa oppilaat saksankielisiin maihin

- tukea kielten opiskelua yleensä

- antaa valmiuksia lukiotasoiseen 
kieltenopiskeluun



KOTITALOUS (PITKÄ VALINTA)

 Vahvistetaan ja syvennetään ruuanvalmistuksen, 
leivonnan ja kodinhoidon tietoja ja taitoja

 Otetaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista, taloudesta 
ja kuluttamisesta

 Perehdytään suomalaiseen ja kansainväliseen ruoka- ja 
tapakulttuuriin (8. luokalla Eurooppa, 9. luokalla 
kaukomaat)

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



DIGIKUVIS (KUVATAITEEN PITKÄ VALINTA)

"Ruutuavusteinen kuvis": kuvanteon 
apuna käytetään mm. tietokoneita, 
iPadeja ja piirtopöytiä.

Sisältöinä kuvankäsittely, kuvien 
manipulointi, digitaalinen piirtäminen, 
digivalokuvaus, graafinen suunnittelu, 
peligrafiikka ja mediataidot.

Aiempaa kokemusta kuvankäsittelystä 
ei tarvita, digikuvis sopii kaikille 
kuviksesta pitäville, jotka haluavat 
oppia uutta tai syventää taitojaan 
tietokoneiden kanssa!



TEKNINEN TYÖ (PITKÄ VALINTA)

Oppilas laatii oman tai annetun työidean pohjalta 
suunnitelman, joka toteutetaan yksin tai työryhmissä. 

puutöitä
metallitöitä
kone- ja sähköopin töitä
muovitöitä
lasitöitä
teknistä piirtämistä ja suunnittelua
3D tulostusta ja mallinnusta
erilaisia korjaus- ja asennusprojekteja (polkupyörä, 
mopo, tietokone yms.)

Tervetuloa mukaan...



MUOTI JA SISUSTUS (KÄSITYÖN PITKÄ VALINTA)

 Oppilaiden mielestä parasta 
tekstiilityön valinnaiskurssilla on se, 
että töitä saa valita itse.

 Tekstiilitöissä suunnitellaan, 
tehdään, tuunataan ja stailataan 
omia juttuja yksin tai yhdessä.

 Kurssi sisältää muotia, 
pukeutumista ja sisustusta 
ajankohtaisin materiaalein ja 
tekniikoin.



MUSIIKKI (PITKÄ VALINTA)

 Tutustutaan eri musiikkityyleihin kuunnellen, 
laulaen ja soittaen.

 Tällä kurssilla sävelletään ja sovitetaan 
musiikkia myös itse.

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



PALLOILUKURSSI (LIIKUNNAN PITKÄ VALINTA)

 Palloilulajit-kokonaisuuden tarkoituksena on 
tutustua monipuolisesti eri palloilulajeihin 
(esim. lentopallo, koripallo, salibandy, futsal, 
pesäpallo, käsipallo) koulun lisäksi myös 
lähialueen liikuntapaikoilla.



KITARA- JA ELEKTRONIIKKAPAJA

 Kurssilla on oppilailla mahdollisuus 
tuottaa itse varioiden Telecaster-tyylinen 
sähkökitara, pienitehoinen kitaravahvistin 
tai efektipedaali ym. aihepiiriin liittyvä 
oheislaite.



LYHYET VALINNAISET
Lyhyt kurssi, joka 
arvioidaan 
sanallisesti



TEE OMAA MUSAA

- MUSIIKIN LYHYT VALINTA

•TUTUSTUTAAN GARAGEBAND-OHJELMAN AVULLA 
TIETOKONEMUSIIKIN TEKOON

•TOTEUTETAAN OMIA KAPPALEITA BÄNDISOITTIMILLA



3D - KOLMAS ULOTTUVUUS 
(KATUTAIDE JA KUVANVEISTO)

- Katutaidetta yksi ja ryhmässä erilaisiin tiloihin ja pintoihin, sisälle ja 
ulos monipuolisin tavoin (esim. spray-maalit, sapluuna, ikkunatussit yms)

- Kolmiulotteisia töitä yksin ja ryhmässä eri materiaaleista 
(pienoismalleja, veistoksia, savitöitä).

- Rentoa ja erilaista kuvista!



MESTARIKUVAAJAN KURSSI

- Nosta valokuvasi uudelle tasolle 
mestarikuvaajan kurssilla!

- Harjoitellaan kuvaamaan kiinnostavia ja 
laadukkaita kuvia erilaisin kameroin ja 
apuvälinein, ja käsittelemään kuvia tietokoneella 
ammattimaisesti

- tutustutaan erilaisiin kuvatyyppeihin 
(luontokuvaus, henkilökuvaus, studiokuvaus, 
dokumenttikuvaus, taidekuvaus) ja opitaan 
sommittelua ja mediataitoja

- tehdään kuvausretkiä ja näyttelyvierailu

- työskennellään pimiössä

(kuvataiteen lyhyt valinta)



LIIKUNNAN ERIKOISKURSSI LIIKUNTAA JO 
HARRASTAVILLE

• KURSSIN TARKOITUKSENA ON TUKEA OPPILAAN LIIKUNTAHARRASTUKSESSAAN TARVITSEMIA 

FYYSISIÄ VALMIUKSIA

• LIHASHUOLTO JA –KUNTO

• KETTERYYS

• KOORDINAATIO

•HARJOITTEITA TOTEUTETAAN MONIPUOLISESTI ERI VUODENAIKOINA JA ERILAISISSA 

OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ



FITNESS

Liikunnan lyhyt valinta

• KESKITYTÄÄN OMAN KUNNON KEHITTÄMISEEN

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

• TREENAAMME MYÖS AEROBISTA KESTÄVYYTTÄ



MUOTI JA SISUSTUS

- Tekstiilityön lyhyt valinta

 Oppilaiden mielestä parasta 
tekstiilityön valinnaiskurssilla on se, 
että töitä saa valita itse.

 Tekstiilitöissä suunnitellaan, 
tehdään, tuunataan ja stailataan 
omia juttuja yksin tai yhdessä.

 Kurssi sisältää muotia, 
pukeutumista ja sisustusta 
ajankohtaisin materiaalein ja 
tekniikoin.



MOPO-, FILLARI- JA MIKROAUTOPAJA

- Teknisen käsityön lyhyt valinta

Kurssilla on oppilailla mahdollisuus tuottaa erilaisia 
mopoihin, polkupyöriin ja koulun mikroautoon liittyviä 
korjaus-, huolto-, asennus-, testaus., ym. 
rakenteluprojekteja.



KOKKAUSTA JA KEMIAA

• Kurssi yhdistää kotitaloutta ja kemiaa

• Pääpaino kurssilla on leipomisessa ja ruuanlaitossa, kemiaa 

opiskellaan siinä sivussa aihepiiriin sopien.

• Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, mutta voi vaikuttaa 

korottavasti kemian/kotitalouden päättönumeroon.

• Miten hiiva nostattaa pullataikinan? Miksi kermasta voi tehdä 

vaahtoa, mutta vedestä ei? Miksi pastasta tulee helposti 

"liisteriä"?



MESTARIKIRJOITTAJAN TYÖKALUPAKKI

Äidinkielen lyhyt valinta (eli menestyminen kurssilla voi vaikuttaa 
korottavasti oppiaineen arvosanaan)

Hyväksi kirjoittajaksi oppii kirjoittamalla!

TULE oppimaan, luomaan ja innostumaan!

• Kurssilla syvennetään sekä asiakirjoittamista että fiktion kirjoittamista.

• Kurssilla opitaan perustelemaan ja vaikuttamaan ja löydetään omia 
vahvuuksia kirjoittajana.



LUKUMATKA

Äidinkielen lyhyt valinta (eli menestyminen kurssilla
voi vaikuttaa korottavasti oppiaineen arvosanaan)

Lukeminen kannattaa aina!

TULE

• täydentämään kirjallisuuden tuntemustasi

• syventämään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojasi mm. 

keskustelemalla kirjallisuudesta, tekemällä 

kirjavinkkauksia, kirjoittamalla arvosteluja jne.

• vierailemaan esim. kirjastossa ja Kirjamessuilla



MATEMATIIKKAA LUKIOON AIKOVILLE

- Matematiikan lyhyt valinta

- Kurssin avulla oppilas voi kerrata ja syventää matematiikan tietojaan ja 

taitojaan jatko-opintojaan varten. Sisältöjä valittaessa on otettu 

huomioon erityisesti lukion lyhyen ja pitkän matematiikan ensimmäisten 

kurssien vaatimukset. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös 

oppilaiden omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet.



ENGLANTI – KÄYTÄNNÖN KIELITAITOA

- Englannin lyhyt valinta

- Kurssin opetussuunnitelma löytyy täältä:

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

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


RETKEILYTAIDOT

- Biologian lyhyt valinta syyslukukaudeksi

- Suunnitellaan ja toteutetaan yksi 

yönyliretki viikonloppuna (la-su)

- Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin ja -

velvollisuuksiin

- Tutustutaan lähiluonnon helmiin

- Harjoitellaan luonnossa liikkumista

- Koetaan luontoelämyksiä



YRITTÄJÄTAIDOT

- Yhteiskuntaopin lyhyt valinta

- Syvennetään yhteiskuntaopin taloustiedon osiota

- Tutustutaan käytännönläheisesti yritystoimintaan ja

yrittäjyyteen

- Vieraillaan erilaisissa yrityksissä ja tutustutaan

koulutuspaikkoihin – kutsutaan kouluvierailijoita



LAKITIETO

- Yhteiskuntaopin lyhyt valinta

- Syvennetään yhteiskuntaopin oikeustiedon osiota

- Tutustutaan lakeihin ja lakialan ammatteihin käytännön 

näkökulmasta

- Vieraillaan esim. käräjäoikeudessa, eduskunnassa ja 

oikeusalan oppilaitoksissa - kutsutaan laki-

ja turvallisuusalan ammattilaisia kouluvierailulle



JOHDATUS PSYKOLOGIAAN

- Kurssilla tutustutaan psykologian perusteisiin ja keskeisiin 

osa-alueisiin sekä pohditaan erilaisia nuorten arkeen 

liittyviä psykologisia käsitteitä ja ilmiöitä, kuten stressiä, 

muistia ja oppimista.

- Kurssilla tutustutaan myös minäkuvaan, itsetuntoon ja 

mielenterveyden kysymyksiin.

- Kurssi antaa työkaluja oman ja toisten ihmisten toiminnan 

ymmärtämiseen sekä valmiuksia lukion ja ammattiopistojen 

psykologian kurssien suorittamiseen.



VERKKOSIVUJA TEKEMÄÄN

Valinnaiskurssin tarkoitus on tarjota oppilaalle mahdollisuus tutustua
verkkosivujen tekemiseen HTML-kuvauskielen avulla. HTML on lyhenne
sanoista ”Hypertext Markup Language”.

Kurssin aikana tutustutaan ainakin HTML-kuvauskielen perusteisiin. 
Kurssilla suunnitellaan ja luodaan omaa kotisivusto huomioiden
esimerkiksi tekijänoikeus ja nettietiketti.

Opiskelun aikana muuta tieto- ja viestintäteknologiaa, ohjelmia ja 
aikaisemmin opittuja peruskäyttötaitoja pyritään hyödyntämään
mahdollisimman monipuolisesti.


