Valinnaisaineet 9lk
Kahdeksannella luokalla ollessaan oppilas valitsee 2 vuosiviikkotuntia (vvt) taito- ja
taideaineiden valinnaisainetta ja 4 vvt valinnaisainetta 9. luokalle. Samaa kurssia ei voi
valita kahdesti. Päättötodistuksessa valinnaisaineen arviointi tapahtuu seuraavasti

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opinnot (TTVA)
•
•
•

Todistuksessa ei erillistä arvosanaa vaan arvioidaan emoaineen yhteydessä
Numeroarviointi
Otetaan huomioon emoaineen päättöarvioinnissa (VA)

Valinnaisaineet
•
•

•

Todistuksessa oma arviointi
1 vvt
o 1 tunti kasilla tai ysillä
o Hyväksytty – merkinnällä
o Voi vaikuttaa korottavasti emoaineen päättöarviointiin, mikäli kurssi
katsotaan emoaineen syventäviksi opinnoiksi
2 vvt tai enemmän
o 1 tunti kasilla ja ysillä
o Numeroarviointi
o Ei vaikuta päättöarviointiin

Kotitalous
vKO02 Kotoa maailmalle, syventävä kurssi 2 vvt TTVa tai VA
Oppilasoppii mm. kotoa lähtijän ateriasuunnittelua, valmistamaan hvää ja halpaa ruokaa
opiskelijalle, tutustuu erilaisiin ruokakulttuutreihin. Esitys, aterian suunnittelu ja toteutus
vieraan maan ruokakulttuurista. Oppilas tutustuu tyypillisiin eri maiden
ruoanvalmistusvälineisiin.
xKO02 Mestarileipuri 2, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Syvennetään leivontataitoja: Kansainväliset leivonnaiset, omien ohjeiden kehittelyä,
vaativaa leivontaa jopa ammatiksi asti
Kuvataide
vKU02 Sukellus kuvailmaisuun, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on opittujen tekniikoiden rohkea ja kokeileva soveltaminen. Taiteen
vuorovaikutteisuus. Taiteen prosessi osana oppimista.
Kurssin sisältönä on piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, valokuva,
liikkuva kuvailmaisu, kuvavaikuttaminen.
xKU02 Ikiomat aiheet, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on havainnoida ja tuottaa erilaisia rakennetun ympäristön malleja ja
esineiden muotoilua kulttuurin moninaisuus huomioiden.
Omakohtainen, kokeileva kuvailmaisu oman kiinnostuksen ohjaamana. Kuvantuottamisen
eri tekniikat vapaavalintaisesti.

Käsityö
vKS02 Teknisen työn taitaja, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on hyödyntää erilaisia materiaaleja ja teknologiaa. Arvioidaan erilaisia
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti. Pyritään pitkäjänteiseen ja vastuuntuntoiseen
käsityöilmaisuun.
Oppimistehtävä voi olla tutkiva, keksivä tai kokeileva. Käsityöilmaisu (harrastukset tai
pelit), Muotoilu (arjen esineet ja niiden kehittäminen), Teknologinen (esineen ja ilmiön
toimintaperiaatteen tutkimista ja soveltamista)
xKS02 Vapaavalintaista käsin taitamista, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on kädentaitojen harjaannuttamien ja oman tekstiilimielenkiinnon
toteuttaminen. Kädentaitaja on ylpeä työstään. Oman mielenkiinnon mukaisia käsitöitä
valitsemillaan tekniikoilla. Hän voi askarrella, ommella, tehdä lankatöitä, painaa tai
koristella muutoin kangasta - mitä vain.
Liikunta
vLI02 Kuntoilu 2, syventävä kurssi 2 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii kehittämään ja tarkkailemaan omaa oppimista
sekä ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien merkitystä omassa harjoittelussaan.
Erilaisten kurssilla valittujen suorituskontrollien tehtävänä on toimia kannustimena ja ne
tukevat ja ohjaavat oppilasta oman tasonsa mukaisen henkilökohtaisen harjoittelun
ymmärtämiseen. Kurssi toteutetaan siten, että opetusryhmä valitsee kurssin sisällön
yhdessä opettajan kanssa päätavoitteena kunnon kohottaminen. Kurssilla käsitellään
lihaskunto- ja kestävyysharjoittelua sekä lihashuoltoa eri liikuntalajien avulla. Näitä
liikuntalajeja voivat olla esimerkiksi kuntosaliharjoittelu ja erilaiset pallopelit. Arviointi
perustuu osoitettuun taitoon, aktiivisuuteen ja ryhmässä toimimisen perusperiaatteisiin.
xLI02 Monipuolista liikuntaa 2, syventävä kurssi 1 vvt TTVA tai VA
Kurssin tavoitteena on ihmisenä kasvaminen, terveyskunnon osa-alueiden, liikunnan ja
terveyden välisten yhteyksien ymmärtäminen, fyysisten ominaisuuksien merkityksen
ymmärtäminen sekä oman tasonsa mukaisen henkilökohtaisen harjoittelun
ymmärtäminen. Arviointi perustuu osoitettuun taitoon, aktiivisuuteen ja ryhmässä
toimimisen perusperiaatteisiin.

Musiikki
xMU02 Musiikin syventävä kurssi 2, 1 vvt TTVA tai VA
Musisoidaan aktiivisesti, ja tutustutaan erityylisiin musiikkilajeihin. Bändisoittoa,
musiikkivideoanalyysiä, monipuolista kuuntelua.
Saksa
vSKB202 Hallo, wer bist du? Möchtest du Deutsch lernen? valittava myös 9. luokalla 2 vvt
VA
Haluatko oppia uutta vierasta kieltä? Ole rohkea ja valitse B2-kieleksi saksa 8. ja 9.
luokalle! Opit kertomaan itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi, vapaa-ajastasi, koulustasi
ja elämästäsi saksaksi. Lisäksi opit tervehdyksiä, numeroita, erilaisissa arkipäivän
tilanteissa toimimista saksaksi sekä saksan kielen perusasioita kuten verbin taivutusta.
Saksan tunneilla tutustutaan myös saksankielisten maiden Saksan, Itävallan ja Sveitsin

kulttuuriin.
Saksa valitaan 7. luokalla sekä 8. että 9. luokalle. Jos olet rohkea ja valitset saksan,
opiskelet siis saksaa 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla.
Yhteiskuntaoppi
xYH01 Arkielämän laki- ja taloustieto, syventävä kurssi 1 vvt VA
Kurssilla oppilas saa suomalaisen oikeusjärjestyksen ja talouden perustietojen lisäksi
omaan elämäntilanteeseensa liittyvää tietoa lainsäädännöstä ja yhteiskunnan
pelisäännöistä. Opetus painottuu elämänläheisiin käytännön asioihin, joista oppilaalle on
hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on harjaannuttaa nuoren oikeudellista ajattelua
ja herättää nuorta pohtimaan omien toimiensa ja valintojensa oikeudellisia seurauksia.
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään perusopetuksen yhteiskuntaopin tietoja sekä
harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa aihepiiriin liittyvistä asioista. Kurssi koostuu
teoriatiedoista, soveltavista nettitehtävistä, ryhmä- ja paritöistä, asiantuntijavieraiden
esityksistä sekä vierailuista koulun ulkopuolelle (esim. käräjäoikeus, pankki). Pääpaino on
tekemällä oppimisessa. Kurssilla on myös mahdollista teettää laajempi projektityö
aihepiiriin liittyvistä asioista.
Keskeiset aihealueet: oikeusjärjestyksen perusteet, perheoikeuden perusteet, nuori ja
aikuinen työelämässä, kuluttajana vaikuttaminen ja kuluttajansuoja, pankkiasiat ja
velkasuhde, vahinko ja vastuu, rikosoikeuden perusteet ja rangaistuskäytännöt,
oikeuslaitoksen toiminta, jokamiehenoikeus ja vastuu ympäristöstä sekä kansalaistoiminta

