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VALINNAISAINEET  
 
Valinnaisaineet ovat oppiaineita, joita oppilas valitsee koulun tarjoamista 
vaihtoehdoista opinto-ohjelmaansa kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa 
varten. Valinnaisaineet valitaan wilmassa. Opinto-ohjaajat ohjaavat 
oppilaita valintojen tekemisessä. Varsinaiset valinnat tehdään yhdessä 
huoltajan kanssa. Valintasuunnitelmassa on kerrottu, miten eri luokat 
valitsevat valinnaisaineita.   
 

 kuvataideluokkalaiset (7A, 7B ja 7C), 

 musiikkilinjalaiset (7D) 

 liikunta- ja yleislinjalaiset (7D, 7F, 7G) 

 kielikylpyluokkalaiset (7E) 
 
PITKÄT VALINNAISAINEET            
Pitkät valinnaisaineet (valinnainen ja taito- ja taideaineiden valinnainen) 
ovat kahden vuoden aikana, 8. ja 9. luokalla opiskeltavia 
oppiainekokonaisuuksia. Jokaisesta valitusta valinnaisaineesta suoritetaan 
yhteensä neljä kurssia. Lukujärjestyksessä kutakin valinnaisainetta on 
kaksi tuntia viikossa. Valinnaisaineet on valittava huolellisesti, sillä niitä ei 
yleensä voi vaihtaa opiskelun alettua. Valittavana on kaikkiaan 11 ainetta. 

 
 
8. LUOKAN MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 
Aihekokonaisuuskursseja opiskellaan vain 8. luokalla. 
Aihekokonaisuuksista oppilas valitsee yhden kokonaisuuden, joka 
muodostuu kahdesta oppiaineesta. Kumpaakin oppiainetta opiskellaan 
yhden kurssin verran 8. luokalla. 
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VALINTA, ARVIOINTI JA VAIHTAMINEN 
 

Vuosiluokkien 8–9 aikana oppilas suorittaa vähintään 10 kahden 
vuosiviikkotunnin valinnaisainetta (6 +4). Kuvataideluokkalaisella ja 
musiikkilinjalaisella on lisäksi yksi lisävuosiviikkotunti 8- ja 9-luokalla. 
Kaikki valinnaisainekurssit arvioidaan numeroin 4–10.  

 
Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Numeroin 
arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, 
vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. 
 
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina 
opetettavien musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden 
opetusta ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Tämä tarkoittaa, 
ettei taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista tule erillistä arviota 
lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen, vaan ne arvioidaan osana 
kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä.   
 
Valinta on syytä tehdä oman kiinnostuksen ja innostuksen perusteella, 
minkään aineen valitseminen ei ole ehtona jatko-opintoihin. Monesta 
aineesta on hyötyä eri aloilla. 
 
MUISTA VARAVALINNAT! 
Joskus valinnaisryhmää ei voida perustaa vähäisen valitsijamäärän takia. 
Valinta voi jäädä toteutumatta myös siksi, että oppilaan valitsemat aineet 
sijoittuvat samaan kohtaan lukujärjestyksessä ja valittuihin aineisiin 
muodostuu kumpaankin vain yksi opetusryhmä.  
 
VALINNAISAINEIDEN VAIHTAMINEN 

Valinnat tehdään sekä 8. että 9. luokkaa varten eli samoja aineita 
opiskellaan 2 vuotta. Valinnaisaineen valinta on sitova ja sen vaihtaminen 
on mahdollista vain perustellusta syystä. Vaihdosta päättää rehtori 
huoltajan kirjallisen anomuksen perusteella. 
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VALINNAISAINEET 
 
B2-ESPANJA 
Espanjan kielen opiskelun tavoitteena on oppia käyttämään espanjan 
kieltä arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi matkustettaessa 
espanjankielisessä maassa. Harjoittelemme sekä suullista että kirjallista 
viestintää monipuolisesti. Kielen opiskelun kautta tutustumme 
espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Peruskielitaito ja rakenteiden 
tuntemus karttuvat yhdessä työskennellen ja oppien. Opiskelussa 
hyödynnetään oppilaalle entuudestaan tuttuja kieliä. Valinnaisen B2-
espanjan opiskelu luo pohjaa jatko-opinnoille lukiossa ja muissa 
oppilaitoksissa. 
 
B2-KIINA 
Valinnaisen B2-kiinan opiskelun tavoitteena on oppia käyttämään kieltä 
tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja tutustua sekä suullisten että 
kirjallisten viestintätilanteiden kannalta olennaisiin kielen rakenteisiin. 
Samalla tutustutaan myös kiinankielisen maailman kulttuuriin. Kursseilla 
käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -
välineitä. Opiskelu luo pohjaa jatko-opinnoille lukiossa ja muissa 
oppilaitoksissa. 
 

 
B2-RANSKA 
Valinnaisen B2-ranskan opiskelun tavoitteena on oppia käyttämään kieltä 
tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja tutustua sekä suullisten että 
kirjallisten viestintätilanteiden kannalta olennaisiin kielen rakenteisiin. 
Samalla tutustutaan myös ranskankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. 
Kursseilla käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Opiskelu luo pohjaa 
jatko-opinnoille lukiossa ja muissa oppilaitoksissa.  
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B2-SAKSA 
Saksa on Euroopan unionin puhutuin kieli ja työelämässä tärkein kieli heti 
englannin ja venäjän jälkeen. Yläasteen B2-saksan kielen opiskelun 
tavoitteena on oppia selviämään saksan kielellä keskeisissä 
jokapäiväisissä tilanteissa esim. matkustettaessa Saksassa, Itävallassa ja 
Sveitsissä. Kurssilla harjoitellaan viestinnän kannalta oleellisia rakenteita 
ja sanastoa ja tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuuriin. 
Koska saksa on läheinen sukulaiskieli ruotsille ja englannille, tukee 
opiskelu myös oppilaan monikielisyyttä hyödyntäen opetuksessa oppilaan 
jo aiemmin opiskelemia kieliä. Valinnaisen B2-kielen opiskelu luo hyvän 
perustan jatko-opinnoille lukiossa ja muissa oppilaitoksissa 
 
 
KUVATAIDE 
Kuinka monta kuvaa olet tänään nähnyt tai tuottanut itse? Kuvia on 
kaikkialla. Maailma on hyvin visuaalinen. Jaamme kuvia ja viestittelemme 
kuvin. Kuvataide opettaa kuvien tekemistä, ymmärtämistä ja luovaa 
ongelmanratkaisutaitoa. Niistä on hyötyä jatko-opinnoissa ja monissa 
ammateissa. Valinnaisessa kuvataiteessa tutkitaan kuvia ja tehdään niitä 
monilla eri tekniikoilla: piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennetaan 
ja valokuvataan niin perinteisin menetelmin kuin digitaalisestikin. 
Työskentelyn lähtökohtana on kaikki ympärillä oleva, luonto, 
rakennukset, media, taiteen ilmiöt ja oppilaita itseään kiinnostavat aiheet. 
 

 
MUSIIKKI 
Musiikin valinnaisilla kursseilla soitetaan ja lauletaan yhdessä. Soittotaitoa 
opiskellaan mm. kitarassa, bassossa, kosketinsoittimissa ja rummuissa. 
Yhteismusisointi kehittää musiikillista ajattelua ja musiikin hahmottamista 
sekä opettaa jäsentämään musiikin merkityksiä, tunteita ja kokemuksia. 
Kursseilla perehdytään monipuolisesti musiikin eri tyylilajeihin 
huomioiden oppilaiden omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet ja ideat. 
Musiikillisen osaamisen laajeneminen lisää ilmaisutaitojen kehittymistä 
sekä mahdollistaa musiikin tuottamisen yksin tai yhdessä muiden kanssa.. 



 7 

ILMAISUTAITO 
Ilmaisutaidon tunneilla improvisoidaan, harjoitellaan yhteistyö- ja 
tunnetaitoja, tutustutaan omiin viestinnällisiin tapoihin, tuetaan omia 
vahvuuksia ja opitaan kohtaamaan erilaisuutta luontevasti ja luovasti. 
Draama- ja ilmaisuharjoitukset tehdään vapaassa tilassa. 
Näyttämötekniikka kuten ääni- ja valaistus, teatterin efektit ja osa-alueet 
tulevat tutuiksi. Ilmaisutaidossa toteutetaan taide- ja taitoaineiden kanssa 
teemapohjaisia projekteja ja monenlaisia esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin. 
Harjoitellaan esiintymis-, media-, tieto- ja viestintäteknologiataitoja. 
Ilmaisutaidossa tehdään myös yhteistyötä eri kulttuurilaitosten kanssa. 
Jos tunnet vetoa näyttämölle, haluat improvisoida yhdessä toisten 
kanssa, vaikuttaa, kirjoittaa, ohjata ja toteuttaa esityksiä ja tapahtumia, se 
onnistuu ilmaisutaidossa. Näistä taidoista on sinulle tulevaisuudessa 
hyötyä. 
 

KOTITALOUS 
Valinnaisen kotitalouden opiskelun edellytyksenä on, että oppilas 
hallitsee kotitalouteen liittyvät perustaidot, kuten keittiöhygienian 
perusteet ja perusruoanvalmistusmenetelmät. Tavoitteena on, että 
opitaan valmistamaan ruokaa itsenäisesti ohjeiden mukaan sekä 
muuntelemaan ja soveltamaan ohjeita tarvittaessa. Kursseilla opetellaan 
suunnittelemaan, ajoittamaan ja jakamaan töitä tilanteen mukaan. 
Jätteiden lajittelua opetellaan myös järjestelmällisesti. Siisteyteen (= 
puhtauteen ja järjestykseen) kiinnitetään erityistä huomiota. Kotitalouden 
oppitunneilla opastetaan hyviin pöytätapoihin ja kauniiseen kattamiseen 
sekä lähimmäisen huomioon ottamiseen ja yhteistyöhön.   → 
Suomalainen ruokakulttuuri, Kansainvälinen ruokakulttuuri, Itsenäisen 
työskentelyn kurssi 
 
LIIKUNTA 
Valinnaisen liikunnan kursseilla oppilas löytää oman tapansa harrastaa 
liikuntaa ja kehittää taitojaan eri lajeissa. Kursseilla syvennetään liikunnan 
tunneilla opittua ja tutustutaan liikuntalajeihin laajemmin, esim. 
keilailuun, squashiin, melontaan, golfiin, seinäkiipeilyyn, tennikseen ja 
trampoliinipuistoon. Kursseilla tutustutaan myös Suomessa melko 
tuntemattomiin, mutta muualla maailmassa suosittuihin urheilulajeihin, 
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kuten krikettiin, rugbyyn, amerikkalaiseen jalkapalloon ja baseballiin. 
Kursseilla opitaan myös terveystietoa käytännössä (esim. hygieniaa, 
nestetasapainosta huolehtimista, venyttelyä ja ihmisen anatomiaa). 
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kuntosaliohjelma.  
 
 

 TEKNINEN KÄSITYÖ 
Kurssilla tehdään projekteja, joissa oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa 
tekemiseensä ja syventää samalla tekniikan perustietojen- ja taitojen 
ymmärrystä. Oppilaita ohjataan kokonaisen käsityöprosessin hallintaan, 
joka sisältää tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja oma työn arvioinnin. 
Käytämme työskentelyssä perinteisempien työtapojen lisäksi 3D-
tulostusta, joka antaa lisää ulottuvuutta projekteihin. Kurssilla oppilas 
syventää tietämystään työvälineistä ja materiaaleista sekä oppii 
käyttämään itsenäisesti käsityökaluja ja koneita. Oppilas valmistaa 
suunnittelemiansa esineitä ja oppii käyttämään laitteita turvallisesti. 
Työskentelyssä painotetaan ekologisuutta, ympäristövastuullisuutta ja 
esineiden kierrätykselle annetaan arvoa. Oppilaan oma-aloitteisuus ja 
kiinnostuneisuus vaikuttavat työtapojen valintaan. Teknisestä käsityöstä 
saat hyvää vaihtelua ja haastetta kouluviikon arkeen! 
 

TEKSTIILIKÄSITYÖ 
Valinnaisen tekstiilikäsityön opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaan 
kädentaitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista tutkimalla, keksimällä ja 
kokeilemalla erilaisia työtapoja, materiaaleja ja työvälineitä. Saat 
suunnitella valmistamasi työt mahdollisimman itsenäisesti omasta 
elämänpiiristäsi, esim. harrastustesi ja omien mieltymystesi (esim. 
koneompelu, neulonta, erityistekniikat) pohjalta. Valmistettavilla 
tuotteilla saat ilmaista omaa persoonaasi, pukeutumistyyliäsi tai 
sisustustyyliäsi ja voit suunnitella ne itsellesi, lahjaksi tai lemmikillesi. 
Taitavista käsistä on hyötyä monissa ammateissa, käsityöilmaisu lisää 
hyvinvointia ja tärkeintä meillä on rauhallinen tunnelma. 
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VALITTU YLIMÄÄRÄINEN A-KIELI (+2 TUNTIA) 
(ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, KIINA) 
Ala-asteen 4.–5. luokalla vapaaehtoisena aloitettu A-kieli on oppilaalle jo 
valittu ylimääräinen valinnaisaine siinä tapauksessa, että hän opiskelee 7. 
luokalla kolmea kieltä.  

 
 
8. LUOKAN MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 
 
 
1.   ILMAISUA ÄÄNEEN - OPPILAAN ÄÄNI (MU, TE) 
Hyvät esitykset perustuvat moniin teknisiin ja ilmaisullisiin asioihin. 
Tämän kurssin yhteiset projektit ja harjoitukset opettavat sekä 
esityskokonaisuuksien luomista että niihin tarvittavia yksilöllisiä taitoja ja 
tekniikkaa kuten hyvää äänenkäyttöä, monipuolista ilmaisua ja musiikin 
hyödyntämistä esityksissä. Opettelemme myös mikrofonin käyttöä ja 
juontamista. Kurssin oppilaat saavat hyvät valmiudet hoitaa ääni- ja 
valotekniikkaa. Näitä taitoja hyödynnetään mm. koulun juhlissa. 
Koulumme tukioppilastoiminta on osa kurssin sisältöä. Oppilaat toimivat 
yhdessä hyvää yhteishenkeä luoden ja yksinäisyyttä torjuen. Kurssin 
keskeinen ajatus on oppilaiden monipuolinen osallistaminen koulun 
toimintaan arjessa ja juhlassa 
 
 
2. KÄSSÄÄ KUVISTA (KÄ/TS, KU) 
Tekstiilityön ja kuvataiteen yhteisen kurssin aihe vaihtuu joka vuosi. 
Oppilaat suunnittelevat itselleen mieluisan vuoden teeman, kiinnostavat 
tekniikat ja vierailukohteen. Tänä vuonna mm. värjäämme ja kirjomme 
kangasta. Inspiraationa on luonto ja Helsingin taidemuseon Nautinto-
näyttelyn taiteilijoiden maalaukset. Näyttelyvierailu ja osallistuminen 
työpajaan pohjustavat omaa työskentelyä, jossa yhdistyvät tekstiilityön ja 
kuvataiteen menetelmät. Kurssilla piirretään, maalataan, värjätään, 
kirjotaan, ommellaan, valokuvataan ja tutustutaan nykytaiteeseen. 
Vuoden aikana oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat kukin oman teoksen 
sekä kokoavat työskentelystä portfolion.  
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3. MUOTOILE JA MARKKINOI (KÄ/TN, KU) 
Muotoile ja markkinoi - kurssin tavoite on valmistaa jokin oppilaiden 
ideoima tuote. Kurssilla käydään läpi tuotteen suunnitteluprosessi alusta 
loppuun. Lopuksi valmiille tuotteelle laaditaan markkinointimateriaali. 
Suunnittelussa ja valmistamisessa käytetään perinteisten menetelmien 
lisäksi digitaalisia sovelluksia, kuten kuvankäsittely, 3D-suunnittelu ja 3D 
tulostaminen. Kurssin sisältöön liittyy myös aiheeseen sopivia 
vierailukäyntejä museoihin tai yrityksiin. 
 

 
4. MAANOSAT TUTUIKSI (MT, HI, UEEL) 
Valinnaisainekurssilla perehdytään vuosittain valittavan ja vaihtuvan 
maanosan historiaan, maantieteeseen, uskontoihin ja kulttuuriin. 
Kurssilla perehdytään maanosan keskeisimpiin historian tapahtumiin sekä 
uskontoihin kulttuurisena ja uskonnollisena ilmiönä. Opetuksessa 
tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta. 
Kurssilla selvitetään miten käsittelyyn valitut teemat ovat vaikuttaneet 
Suomeen ja Suomen historiaan. Maantiedon osiossa syvennetään 
maantieteellistä tietämystä valitusta maanosasta. Oppilaita ohjataan 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia valitussa maanosassa ja autetaan 
oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maailman kartalle 
ja ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta maapallolla. 
 
 
5. KANSAINVÄLISET KEITTIÖT (EN/RU/ES/SA/RA/KI, KO) 
Kurssilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin käytännön ja teorian 
kautta, yhdistäen kotitaloutta ja vieraita kieliä. Valmistamme 
kotitaloudessa kansainvälisiä ruokia ja leivonnaisia sesonkien mukaan. 
Kertaamme aikaisemmin opittuja kotitalouteen liittyviä taitoja. 
Perehdymme ruokasanastoon ja -tapoihin koulussamme opetettavilla 
vierailla kielillä. Kurssilla käytetään monipuolisesti digitaalisia 
oppimisympäristöjä. 
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6. MAAILMANKAIKKEUS ENNEN JA NYT ( FY, HI,MT) 
Mikä maailmankaikkeus on? Miten se on syntynyt ja miten se muuttuu? 
Kurssilla syvennetään tietämystä omasta aurinkokunnasta ja koko 
maailmankaikkeudesta sekä pohditaan sitä, miten käsitys maailmasta ja 
maailmankaikkeudesta on muuttunut ja tutustutaan tieteen filosofiaan. 
Valinnaisaineen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja yksilön merkitystä osana historiallista 
jatkumoa. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 
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TIEDOTE 7.-LUOKKALAISILLE   29.11.2017 
 
VALINNAISAINEIDEN VALITSEMINEN WILMASSA  
 
 
Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten valitaan Wilmassa oppilaiden 
omilla tunnuksilla. Kannattaa siis kokeilla jo nyt, toimiiko Wilma myös 
kotikoneellasi ja muistatko varmasti salasanasi. Jos salasanasi on 
unohtunut, ota heti yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi. 
 
Valinnaisaineet valitaan yhdessä huoltajan kanssa Wilmassa torstaina 
7.12. kello 16.30. Valintajärjestelmä sulkeutuu torstaina 7.12. kello 
22.30. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa kotona, voit tulla 
tekemään valintoja koululle to  7.12. kello 16.30–17.30 luokkaan A201. 
Koululla kannattaa olla luokassa jo kello 16.15. 

Jos Wilma ei toimi valinnan aikana, oppilaille tarjotaan mahdollisuus 
tehdä valinta koulussa seuraavana koulupäivänä 8.12. kello 8.30. 

Järjestelmän käyttöä harjoitellaan koulussa ennen valintapäivää. Harkitse 
valintaasi huolellisesti; valintoja on opetuksen alettua vaikea vaihtaa. Tee 
valintasi ajoissa; eri aineiden ryhmäkoot ovat rajalliset! 
 
TOIMI NÄIN: 
 

1) Mene Wilman etusivulta Kurssitarjotin-kohtaan. 
2) Alaoikealla lukee vihreällä Kurssitarjottimeen. Paina siitä. 
3) Ylävasemmalla on painike 8. lk:n valinnaiset. 
4) Mene kurssitarjottimeen ja tee valintasi tarjottimen ohjeiden 

mukaan. 
 
  
 

 
 

 
 
 



 13 

MALLI 

8. lk valinnaiset (Meilahden yläasteen koulu) 

 

1: Valinnainen, KAIKKI VALITSEVAT YHDEN AINEEN 

 

vESB2 Espanja, B2 -kielenä   vRAB2 Ranska, B2 -kielenä  vKIB2 Kiinan kieli, B2-kielenä  vSKB2 Saksa, B2 -kielenä   

vIT Ilmaisutaito, valinnainen  vMU Musiikki, valinnainen  vKO Kotitalous, valinnainen   

vKU Kuvataide, valinnainen  vLP Liikunta, valinnainen pojat  vLT Liikunta, valinnainen tytöt  

vKS Käsityö, valinnainen   

 

 

2: Taito- ja taideaineiden valinnainen, VALITSE YKSI AINE. Kuvataideluokat valitsevat KUK. 

Musiikkilinjalaiset valitsevat MUK. Liikuntalinjalaiset valitsevat LP (pojat) tai LT (tytöt). Kielikylpyoppilaat 

valitsevat tästä ruotsiksi opetettavan aineen (MU opetetaan vain suomeksi). 

 

xKO Kotitalous, taito- ja taidevalinnainen  xKU Kuvataide, taito- ja taidevalinnainen   

xLP Liikunta, taito- ja taidevalinnainen pojat  xLT Liikunta, taito- ja taidevalinnainen tytöt   

xKS Käsityö, taito- ja taidevalinnainen  KUK Kuvataideluokan, valinnainen  MUK Musiikkilinjan, valinnainen  

 

 

3: Monialaiset oppimiskokonaisuudet. VALITSE YKSI. 

 

Ilmaisua ääneen – oppilaan ääni   Kässää kuvista  Muotoile ja markkinoi   

Kansainvälinen keittiö  Maanosat tutuksi  Maailmankaikkeus ennen ja nyt  

 
 

 

       

   

https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6145
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6187
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6189
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6223
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6191
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6215
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6193
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6201
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6207
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6211
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6229
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6197
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6203
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6209
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6213
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6231
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6205
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6219
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6167
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6171
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6169
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6165
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6238
https://wilma.edu.hel.fi/selection/505388/852D1A76_6233_6155
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