
Kalajärven koulu 

Kevät 2022 

VALINNAISAINEKORTTI 

Valitset nyt 7. luokalla kolme valinnaisainetta. Kahta niistä opiskelet 8. ja 9. luokan aikana 
yhteensä 4 tuntia viikossa (2 tuntia valinnaisainetta kohden) ja yhtä 8. luokan syys- tai 
kevätlukukaudella 2 tuntia viikossa. 

Sinun tulee valita yksi aine jokaisesta korista: 

Kori 1: taide- ja taitoaineen valinnainen (8. ja 9. luokan ajan 2h/vko) 

• Numeroarviointi. Tämä valinnainen arvioidaan osana valittua ainetta vastaavaa 
oppiainetta (ns. emoainetta). 

Kori 2: pitkä valinnainen (8. ja 9. luokan ajan 2h/vko) 

• Numeroarviointi. Tämä valinnainen arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutenaan. 
HUOM! Jos valitset liikunnan, kotitalouden, teknisen työn tai tekstiilityön, kurssi on 
sisällöltään täsmälleen sama kuin korista 1 löytyvä samanniminen kurssi, MUTTA 
korin 2 kurssi arvioidaan erillään ainetta vastaavasta pakollisesta oppiaineesta. 

• A-saksan lukijoilla pitkä valinnainen loppuu YHDEKSÄNNEN luokan jouluna. 

Kori 3: 8. luokan lyhyt valinnainen (8. luokan syksyllä tai keväällä 2h/vko) 

• Sanallinen arviointi, päättötodistuksessa suoritusmerkintä.  

• A-saksan lukijat EIVÄT valitse ollenkaan valinnaista korista 3. 

 

Huom! Samannimisen valinnaisen voi valita vain yhdestä korista. Kotitalous, tekstiilityö, 
tekninen työ ja liikunta löytyvät koreista 1 ja 2, mutta molempiin koreihin EI SAA valita 
samaa ainetta suosikkitoiveeksi. Numerolla merkittävä Muut toiveet voi kuitenkin olla 
sama kuin toisessa korissa oleva Suosikkitoive. 

 

Ohje valinnaistoivelomakkeen täyttämiseen 

Merkitse Suosikkitoive-sarakkeeseen yksi valinnaistoive merkillä x. Lisäksi merkitse tälle 
ensisijaiselle toiveellesi kaksi varavaihtoehtoa kiinnostavuusjärjestykseen numeroilla V1 ja 
V2 Muut toiveet -sarakkeeseen. Jos Muut toiveet puuttuvat, lomaketta ei voi palauttaa. 

Palauta lomake viimeistään torstaina 3.2.2022 luokanvalvojalle.  

 

 

 

Lomake kääntöpuolella >>>>>>> 

 

 

 

 



Etu- ja sukunimi_______________________________________           Luokka_______ 

KORI 1: taide- ja taitoaineen valinnainen (8.ja 9. luokan ajan 2h/vko) 

Taide- ja taitoaineiden valinnainen Suosikkitoive (x) Muut toiveet (V1, V2) 
TÄYTETTÄVÄ! 

LIIKUNTA   

TEKSTIILITYÖ   

TEKNINEN TYÖ   

MUSIIKKI   

KOTITALOUS   

KUVATAIDE   

KORI 2: pitkä valinnainen (8. ja 9. luokan ajan 2h/vko) 

Valinnainen Suosikkitoive (x) Muut toiveet (V1, V2) 
TÄYTETTÄVÄ! 

LIIKUNTA   

TEKSTIILITYÖ   

TEKNINEN TYÖ   

TIETOTEKNIIKKA   

KOTITALOUS   

KUVATAIDE   

B2-RANSKA   

B2-SAKSA   

KORI 3: 8. luokan lyhyt valinnainen (8. luokan keväällä TAI syksyllä 2h/vko) 

Valinnainen Suosikkitoive (x) Muut toiveet (V1, V2) 
TÄYTETTÄVÄ! 

PALLOILUKURSSI   

TEKSTIILITYÖN LYHYTKURSSI   

LUONTOLIIKUNTA   

KOULULAISEN TIETOTEKNIIKAN LYHYTKURSSI   

LUOVA KIRJOITTAMINEN JA LUKEMINEN   

KOKKAAN JA BLOGGAAN   

MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ   

SÄHKÖOPPI JA UUDEMMAT TEKNIIKAT   

 

Oppilaan allekirjoitus                                 Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_______________________________    _______________________________________ 

 


