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Hyvä seitsemäsluokkalainen 

Tässä oppaassa esitellään Pohjois-Tapiolan koulussa tarjolla olevat valinnaiset aineet, joista teet 

valintoja kahdeksatta ja yhdeksättä luokka varten. Kahdeksannella luokalla teet vielä lisää valintoja 

yhdeksännelle luokalle ja voit jo alustavasti nähdä oppaasta millaisia oppiaineita tuolloin on tarjolla. 

Opetussuunnitelmassa oppiaineiden valinnaisuus on määritelty taito- ja taideaineiden valinnaisiin 

tunteihin sekä valinnaisiin aineisiin. Jokaisen tulee opiskella molempia tietty määrä perusopetuksen 

aikana. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa omien opintojesi sisältöön. Voit tehdä opiskelustasi 

entistä kiinnostavampaa ja koulupäivistä monipuolisempia. Päätöksenteon ja sitoutumisen opettelu 

on tärkeää, valinnaisuus ei tarkoita vapaaehtoisuutta. Kun oppiaineet on valittu, niitä opiskellaan 

kuin mitä tahansa oppiainetta. 

Mikään peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka ei edellytä jonkin tietyn valinnaisen valintaa. Taito- ja 

taideaineet (musiikki, kuvataide, kotitalous, käsityö) päättyvät kaikille yhteisenä oppiaineena 

seitsemännen luokan jälkeen. Taito- ja taideaineiden valinnaiset arvioidaan osana yhteisenä 

opetettavien oppiaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvosanoja. Päättöarvosana 

annetaan sinä lukuvuonna, kun aineen opiskeleminen päättyy. Valinnaiset aineet, jotka 

muodostavat kahden viikkotunnin (2vvt) kokonaisuuden arvioidaan erillisellä arvosanalla. Yhden 

viikkotunnin (1vvt) kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti (OEH=olet saavuttanut tavoitteet erittäin 

hyvin, OH=hyvin, OMH=melko hyvin, OS=osittain tai ES=et ole saavuttanut tavoitteita).   

Jos opiskelet ilmaisutaitopainotuksessa, olet jo tehnyt osan valinnoistasi tullessasi ilmaisuluokalle. 

Kaikkien valintatoiveiden toteutumista ei aina voida taata. Siksi valintakaavakkeeseen tulee merkitä 

jokaiseen valintaosioon kolme vaihtoehtoa numeroimalla ne suosituimmuusjärjestykseen. 

Tutustu tähän oppaaseen yhdessä huoltajasi kanssa. Mieti, mitkä ovat sinulle kiinnostavimmat ja 

mieluisimmat vaihtoehdot. Täytä valintalomake huolella ja palauta se opinto-ohjaajalle. 

    

7. luokalla valitaan 8. luokkaa varten 

• taito- ja taideaineista yksi 2vvt kokonaisuus, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla (valinta 

tehdään koko yläkoulun loppuun saakka) 

• valinnaisista aineista yksi 2vvt kokonaisuus, jota opiskellaan 8. luokalla (B2-kielet koko 

yläkoulun loppuun saakka) 

• valinnaisista aineista yksi 1vvt kokonaisuus, jota opiskellaan 8. luokalla 

Loput valinnat tehdään 8. luokalla. 
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TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT 

 
Valitaan yksi oppiaine, jota opiskellaan 2vvt 8. luokalla ja 2vvt 9. luokalla.  

(Taito- ja taideaineet päättyvät 7. luokalla kaikille yhteisenä oppiaineena lukuun ottamatta liikuntaa, 

joka jatkuu kaikille pakollisena.) 

 

Arviointi perustuu päättöarvioinnin kriteereihin. 

 

 

 

 

KOTITALOUS (Y_KO) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ  

Oppiaineen opiskelun tavoitteena on syventää nuoren arjen hallinnan ja kestävän elämäntavan 

edellyttämiä tietoja ja taitoja, sekä rohkaista itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn. 

Oppilasta ohjataan opitun soveltamiseen ja luovuuteen. Kotitalouden taitojen lisäksi vahvistetaan 

yhdessä toimimisen taitoja ja kriittistä tiedonhallintaa.  

Kursseilla kehitetään ruuanvalmistustaitoja, perehdytään mm. elintarvikkeiden tuntemukseen, 

turvallisuuteen, terveys- ja ympäristövaikutuksiin, ateriasuunnitteluun, erityisruokavalioihin sekä 

kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin. Lisäksi oppilaita ohjataan pohtimaan omia 

kulutusvalintojaan ja toimintaa vastuullisina kuluttajina.  

 ARVIOINTI  

Numeroarviointi 

 

 

KÄSITYÖ (Y_KS) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Syventää yhteisiin oppiaineisiin kuuluvan käsityön taitoja monipuolisesti erilaisia tekstiili- ja teknisen 

työn materiaaleja käyttäen. Oppiaineessa pääpaino on tekemisessä ja itsensä kehittämisessä 

käsityöilmaisun kautta. Oppilas voi suunnitella ja toteuttaa projekteja oman kiinnostuksen mukaan. 

Tällaisia voivat esimerkiksi olla erilaiset huonekalut, tarve-esineet tai pukeutumiseen ja 

sisustamiseen liittyvät projektit. Kurssin aikana käydään syvemmin käsityöteknologian sisältöjä läpi 

opettajan johdolla. 

Tavoitteena kehittää ja syventää oppilaan tietoa ja taitoja käsityömenetelmien osalta. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 
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MUSIIKKI (Y_MU) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan yhteismusisointitaitoja sekä yhteistyökykyä osana 

kokoonpanoa. Tunneilla harjoitellaan bändisoittoa ja kappaleiden sovittamista oppilaiden omista 

lähtökohdista. Soitettava materiaali valitaan oppilaita kuunnellen. Lähtötasoksi riittää 7.-luokalla 

opitut asiat. Kurssilla voidaan esiintyä koulun tapahtumissa ja juhlissa.  

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

KUVATAIDE (Y_KU) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide on suora jatko 7. luokan kuvataiteen opiskelulle. 

Tavoitteet ja sisällöt noudattavat valtakunnallisen kaikille yhteisen kuvataiteen tavoitteita ja sisältöjä 

kaikkia osa-alueita kehittäen ja syventäen. 

Tärkein työmuoto on oma kuvallinen työskentely itsenäisesti tai ryhmissä. Taiteellista ja muuta 

kuvallista ilmaisua, tyylejä ja tekotapojen tuntemusta syvennetään katsomalla, kuuntelemalla, 

tutkimalla ja kokeilemalla itse. 

Tutustumme monipuolisesti kuvataiteen, visuaalisen kulttuurin ja kuvallisen viestinnän ilmiöihin, 

ilmaisukeinoihin, tekijöihin ja tekotapoihin, kuitenkin omaa kuvallista ilmaisua, kuvataidetta ja omaa 

taiteellista ilmaisua painottaen. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

LIIKUNTA (Y_LI) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Kurssilla liikutaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat sekä paikalliset olosuhteet. Kurssin 

sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 
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VALINNAISET AINEET 
 
Valitaan yksi 2vvt kokonaisuus, jota opiskellaan 8. luokalla. Arvioidaan erillisellä numerolla. 

Valitaan yksi 1vvt kokonaisuus, jota opiskellaan 8. luokalla. Arvioidaan sanallisesti. 

 

HUOM! B2-kielet valitaan koko yläkoulun loppuun eli opiskellaan 2vvt 8. luokalla ja 2vvt 9. 

luokalla. 

 

 

 

B2-RANSKA 2vvt 8. ja 2vvt 9. luokalla (Y_vRAB2) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ   

Opiskelun tavoitteena on oppia luontevaa ranskan kielen ääntämistä ja peruskielioppia sekä 

keskeistä sanastoa, joiden avulla selviytyy arkipäivän tilanteista ja pystyy lukemaan yksinkertaista 

tekstiä. Käytännön kielitaidon ohella kursseilla tutustutaan ranskankielisiin maihin ja niiden 

kulttuuriin. Opiskelu antaa myös valmiuksia ranskan kielen jatko-opintoja varten.   

ARVIOINTI  

Numeroarviointi 

 

 

 

B2-SAKSA  2vvt 8. ja 2vvt 9. luokalla (Y_vSAB2) 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 

Opiskelun tavoitteena on oppia luontevaa saksan kielen ääntämistä ja peruskielioppia sekä keskeistä 

sanastoa, joiden avulla selviää arkipäivän tilanteista ja pystyy lukemaan yksinkertaista tekstiä. 

Käytännön kielitaidon ohella kursseilla tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuuriin. 

Opiskelu antaa myös valmiuksia saksan kielen jatko-opintoja varten. Kieltä opiskellaan niin 

perinteisin keinoin oppikirjan pohjalta kuin erilaisten digiprojektien ja toiminnallisten harjoitusten 

avulla. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

 

 



7 
 

 

VALINNAISET AINEET (2vvt 8. luokalle) 

 

KASIEN ILMAISUTAITO Y_vITV (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Kahdeksannen luokan ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ilmaisun eri osa-alueita, heittäydytään 

rooleihin ja opitaan ilmaisusta yhdessä hyvässä, turvallisessa ilmapiirissä. Kurssi on joustava ja 

mukautuu ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssilla voidaan esimerkiksi tehdä yhdessä 

käsikirjoitus dramatisoimalla jokin tuttu tarina, johon luodaan yhdessä näytelmän maailmaan sopiva 

puvustus, lavastus, maskeeraus, valot, äänet ja musiikki. Lopuksi näytelmä voidaan esittää 

joko joulu- tai vappujuhlassa tai auditoriossa. Kurssilla tutustutaan myös johonkin näytelmään ja 

mahdollisuuksien mukaan käydään myös teatterissa.  

ARVIOINTI  
Numeroarviointi  
 

 

 

LEIVONTAKURSSI Y_vLKO (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on syventää osaamista leivonnasta ja elintarvikehygieniasta. Kurssilla 

perehdytään monipuolisesti leivontaan ja erityisruokavalioihin. Kurssilla kiinnitetään huomioita 

elintarvikehygieniaan ja tarjotaan mahdollisuus suorittaa maksullinen hygieniapassi. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

 

KASIN TEKNINEN TYÖ Y_vTN8 (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman projektin. Opitaan uutta ja syvennetään ja sovelletaan 

aiemmin opittua. 

ARVIOINTI   

Numeroarviointi 
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OMA VAATE Y_vTS (2vvt) 

Kurssilla oppilas suunnittelee, kaavoittaa ja toteuttaa ommellen oman vaatteen tai 

asukokonaisuuden oman taitotasonsa huomioon ottaen. Vaatteen kaavoituksen pohjana voi käyttää 

valmiskaavaa, joka muokataan omaan malliin sopivaksi. Opitaan valmiskaavojen käyttöä ja niiden 

muokkaamista omaan malliin ja mittoihin sopivaksi, vaateompelun tekniikoita, vaatesuunnittelua 

sekä sopivan kankaan valintaa omaan projektiin. Syvennetään ompelu- ja suunnittelutaitoja. 

Tekemisen ohessa voidaan myös käsitellä erilaisia vaatteisiin liittyviä ilmiöitä, kuten oma tyyli, muoti, 

trendit sekä vaatteiden kulutus. Voidaan tehdä myös aiheeseen liittyvä näyttelykäynti. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

KOLMIULOTTEINEN KUVAILMAISU Y_vKOL (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssilla tutustutaan muotoilun, arkkitehtuurin ja kuvanveiston ratkaisuihin ja esitystapoihin. 
Kurssilla kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja tietyn muodon aikaansaamiseksi. 
Hyödynnämme oppilaiden omia ideoita ja luovia ratkaisuja. Töitä valmistetaan sekä yksin että 
ryhmätöinä. Tutustumme tärkeimpiin suomalaisiin arkkitehteihin ja otamme näin oppia suurilta 
mestareilta. Kolmiulotteinen työskentely antaa tilaisuuden kehittää omia kädentaitoja ja 
suunnittelukykyä, itsenäistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoa. Tervetuloa mukaan! 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

SOITTAEN JA LAULAEN KASILLA Y_vMU (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssilla harjoitellaan soittoa ja laulua yhdessä. Käytetään pääasiallisesti oppilaiden itse valitsemaa 

ohjelmistoa. Lähtötasoksi riittää 7. luokalla opitut asiat.  

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

KASIN LIIKUNTA Y_vLI8 (2vvt)  

SISÄLTÖ 

Kurssilla liikutaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat sekä paikalliset olosuhteet. Kurssin 

sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 
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VALINNAISET AINEET (1vvt 8. luokalle) 

 

DIGISTI DIGGAILLEN Y_xDIGI(1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssin sisältöä tarkennetaan kurssille osallistuvien oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Kurssin 

sisältöinä voivat olla esimerkiksi: ohjelmointia, pelin ja robotin ohjelmoiminen, www-sivut, 

kuvankäsittely, animaatiot, videoiden editoiminen jne. ja oma projekti. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

SPEAKING AND TRAVELLING Y_xSPE (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssilla harjoitellaan mahdollisimman käytännönläheisesti niitä tilanteita ja taitoja, jotka ovat 

tärkeitä matkailijoille. Kurssilla työskennellään englanniksi, käsitellään matkailuun liittyvää sanastoa 

ja harjoitellaan englanniksi monia erilaisia tilanteita, joihin matkailijana törmää. Harjoittelemme 

esimerkiksi matkan suunnittelua ja varaamista, lentokentällä toimimista ja hotelli- ja 

ravintolakeskusteluja. Kurssilla tehdään töitä pääosin suullisesti, mutta se voi sisältää myös jonkin 

verran lukemista ja kirjoittamista. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

LUOVA KIRJOITTAMINEN Y_xSU(1vvt) 

SISÄLTÖ 

Haluatko kirjoittaa? Olisiko mukava kohdata muita kirjoittajia ja kirjoittaa yhdessä? Luovan 

kirjoittamisen kurssilla kirjoitetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä (mm. satu, novelli, runo) ja 

tutustutaan kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista ja 

vastaanottamista. Erilaisten tehtävien avulla löydetään kirjoittamisen ilo. 

Valmiita tekstejä voidaan julkaista koulun lehdessä Potkussa. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi. Valinnainen on äidinkielen syventävä kurssi ja sen suoritus voi korottaa 

äidinkielen päättöarvosanaa. 
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AVARUUS Y_xAVA(1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssi laajentaja ja syventää tietoja lähiavaruudesta ja maailmankaikkeudesta. Kurssin sisältöjä 

voidaan muokata oppilaiden toiveiden mukaan. Avaruuteen tutustutaan monipuolisia työtapoja 

käyttäen. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

 

KEMISTI KOKKAA Y_xKEKO (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään, että ruoanvalmistuksen ja leivonnan reaktiot 

pohjautuvat kemiaan. 

Kurssilla keskitytään ruoanvalmistuksen ja leipomisen taustalla olevaan kemiaan. Kokeellisten töiden 

avulla havainnollistetaan näitä kemiallisia ilmiöitä. Lisäksi hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja 

viestintätekniikkaa osana opiskelua. 

AVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

 

DEN GLIDER IN; RUOTSIA KERRATEN JA TUKIEN Y_xRU(1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssilla kerrataan ruotsin keskeisiä rakenteita ja tuetaan kielen sanaston oppimista sekä suullista 

kielitaitoa. Kurssi tukee B-ruotsin peruskoulun yläasteen oppimäärästä hyväksytysti suoriutumista. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 
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KESTÄVÄ KÄSITYÖ: UUSIA TEKSTIILITUOTTEITA TUUNATEN JA KORJATEN Y_xKSTS (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kasin lyhyessä tekstiilityön valinnaisessa keskitytään kestävään tekstiilien käyttöön. Jakson aikana on 

tarkoitus toteuttaa ainakin yksi oma tuunaus- tai kierrätysmateriaalista tehty projekti, joka pidentää 

tekstiilin käyttöikää. Käytännössä tämä tarkoittaa jonkin vanhan vaatteen uudistamista tai vanhojen 

tekstiilien hyödyntämistä uudessa tuotteessa. Kurssin sisältöjä ovat mm. kestävä käsityö, erilaiset 

tuunaus- ja korjaustekniikat, tekstiilijäte ja kierrätys, kirpparit sekä tekstiilien kulutus. Voidaan tehdä 

myös aiheeseen liittyvä vierailu esimerkiksi kierrätyskeskukseen. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

KASIN TEKNINEN TYÖPAJA Y_xTN8 (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Tällä lyhyellä teknisen työn kurssilla oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman oman 

projektin. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

PiMa – PIIRUSTUS JA MAALAUS Y_xPIMA (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssi on piirustuksen ja maalauksen intensiivikurssi, jossa keskitytään oman kuvallisen ilmaisun 

kehittämiseen ja erilaisten tekniikoiden hallintaan.  

Kurssin tavoitteena on kehittää ja syventää oppilaan omaa ilmaisua sekä oppilaiden piirtämisen ja 

maalauksen taitoja, syventää piirtämisen välineiden ja maalaustekniikoiden tuntemusta ja hallintaa 

sekä lisätä oppilaiden taidehistorian tuntemusta ja tutustua nykykuvataiteeseen. Sisältöinä 

piirustustekniikoita ja -välineitä, piirustustaiteen ja kuvituksen klassikoita, maalaustekniikoita ja 

välineitä, maalaustaiteen eri tyylejä, teemoja ja tekijöitä, väri ilmaisukeinona ja taiteen aiheena, 

väriteorioita ja värisommittelua 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi. Valinnainen on kuvataiteen syventävä kurssi ja sen suoritus voi korottaa 

kuvataiteen päättöarvosanaa. 
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PSYKOLOGIA Y_xPSY (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on johdattaa ihmisen toiminnan, tunne-elämän ja ajattelun perusteisiin. 

Lähtökohtana on psykologinen arkitieto, josta oppilaalla on jo runsaasti käytännön kokemusta. 

Tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden pohtia hänen elämäänsä liittyviä kysymyksiä. Työtavoissa 

painottuu ilmiöpohjainen oppiminen, jossa oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ohjaavat 

oppimisprosessia. Kurssin lopullinen sisältö suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

YRITTÄJYYSKASVATUS Y_xYRI (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on perehtyä yhteiskunnan toimintaan ja yrittäjyyteen, ja ottaa vastuu omasta 

tekemisestä suunnittelusta toteutukseen saakka. 

Kurssilla hyödynnetään NY-yrittäjyysverkoston materiaaleja, joiden pohjalta suunnitellaan ja 

toteutetaan alakoululaisten yrittäjyyskasvatuskokonaisuus. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

IMPROVISAATIO Y_xIMPRO (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Improvisaatio-kurssilla kokeillaan laajasti erilaisia improvisaatioharjoituksia ja annetaan luovuudelle 

tilaa. Kurssi kehittää ilmaisurohkeutta, hetkessä elämisen ja olemisen taitoa sekä fyysistä ilmaisua. 

Tällä kurssilla mennään ja tehdään! 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 
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9. LUOKAN VALINNAISET AINEET  

HUOM! VALITAAN VASTA 8. LUOKALLA 

 

VALINNAISET AINEET (2vvt 9. luokalle) 

 

YSIEN ILMAISUTAITO Y_vITV (2vvt)  

Yhdeksännen luokan ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ilmaisun eri osa-alueita, heittäydytään 

rooleihin ja opitaan ilmaisusta yhdessä hyvässä, turvallisessa ilmapiirissä. Kurssi on joustava ja 

mukautuu ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssilla voidaan esimerkiksi tehdä näytelmä 

ideasta alkaen aivan itse. Näytelmään luodaan myös yhdessä näytelmän maailmaan sopiva puvustus, 

lavastus, maskeeraus, valot, äänet ja musiikki. Lopuksi näytelmä voidaan esittää joko joulu- tai 

vappujuhlassa tai auditoriossa. Kurssilla tutustutaan myös johonkin näytelmään ja mahdollisuuksien 

mukaan käydään myös teatterissa.  

ARVIOINTI  

Numeroarviointi  

 

 

YRITTÄJYYSKURSSI Y_vYRI (2vvt), yhteiskuntaoppi 

SISÄLTÖ 

Oppilaat työskentelevät oman kuvitteellisen, mutta realistisen yrityksen parissa. Työ alkaa 

liiketoimintasuunnitelmasta, nimen ja logon suunnittelusta ja etenee mm. mainosmateriaalin 

tuottamiseen. 

Kurssin aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu ja yritetään saada yrittäjä koululle 

kertomaan oma tarinansa/polkunsa. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

YSIN LIIKUNTA Y_vLI9 (2vvt)  

SISÄLTÖ 

Kurssilla liikutaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat sekä paikalliset olosuhteet. Kurssin 

sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

ARVIOINTINumeroarviointi 
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ARKI HALTUUN – KOHTI OMAA ELÄMÄÄ Y_vARKI (2vvt), kotitalous 

SISÄLTÖ 

Kurssin tavoitteena on perehtyä monipuolisesti nuoren elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 

Kurssilla pohditaan nuoren budjetin laatimista ja rahan käyttöä, valmistetaan edullisia aterioita, 

etsitään mieluisia reseptejä tulevaisuutta varten, perehdytään ruokatrendeihin, pohditaan omia 

valintoja sekä harjoitellaan arkielämään liittyviä kodinhoidon taitoja. 

 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

 

YSIN TEKNINEN TYÖ Y_vTN9 (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Tavoitteena on, että oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman projektin. Opitaan uutta ja syvennetään 

ja sovelletaan aiemmin opittua. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

 

YSIN TEKSTIILITYÖ Y_vTS (2vvt) 

SISÄLTÖ 

Ysin tekstiilityössä oppilas suunnittelee ja toteuttaa tekstiilityön projekteja, kuten vaatteen, 

sisustustekstiilejä tai tuoteperheen omista lähtökohdistaan ja haluamillaan tekniikoilla. Opitaan 

uusia tekniikoita ja taitoja sekä syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua. Kurssilla on tavoitteena 

toteuttaa jokin suurempi tekstiilityön projekti/projekteja, jossa oppilas syventää osaamistaan. 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 
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DESIGN-KURSSI Y_vDES (2vvt), kuvataide 

SISÄLTÖ 

Millainen on huomisen suosituin valaisin, printtikuvio, kenkä, koru tai kahvimuki? Mitä kaikkea 

tuotteen suunnitteluprosessi sisältää? Millainen on hyvä tuotekuva tai itse suunniteltu 

tuotepakkaus? 

Tällä kurssilla keskitytään suunnittelemaan tuotteita pitkän kaavan kautta – rauhassa ja kiireettä. 

Tutustumme tärkeimpiin suomalaisiin ja kansainvälisiin design-nimiin ja keskitymme 

suunnitteluprosessin saloihin. Tule luonnostelemaan, suunnittelemaan ja kehittelemään 

tulevaisuuden muotoilua! 

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 

 

 

 

 

 

SOITTAEN JA LAULAEN YSILLÄ Y_vMU (2vvt), musiikki 

SISÄLTÖ 

Kurssilla harjoitellaan yhteismusisointitaitoja oppilaiden omista lähtökohdista. Opetellaan 

ymmärtämään musiikin rakenteita soittaessa ja kuunnellessa. Käytetään pääasiallisesti oppilaiden 

itse valitsemaa ohjelmistoa. Lähtötasoksi riittää 7. luokalla opitut asiat.  

ARVIOINTI 

Numeroarviointi 
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TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT (1vvt 9. luokalle) 

 

VALINNAINEN TEKSTIILITYÖ Y_xKSTT (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Kurssilla ryhmän oppilaat valitsevat yhdessä kolme aihepiiriä erilaisista tekstiilityön työtavoista tai 

teemoista. Kustakin aihepiiristä oppilas suunnittelee itselleen mieluisan työn, kuitenkin taitotasonsa 

huomioiden. Aihepiireistä oppilas toteuttaa kurssin aikana vähintään kaksi. 

Esimerkkejä aihepiireistä ja tekniikoista: vaateompelu, sisustusompelu, virkkaus, tekstiilien tuunaus 

ja korjaus, neulonta, huovutus, painanta- ja kankaankuviointitekniikat, käsin- ja konekirjonta, 

tilkkutyöt jne. 

Kurssin tavoitteena on tutustua uusiin tekniikoihin ja toteuttaa pieniä töitä niitä käyttäen. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

YSIN TEKNINEN TYÖPAJA Y_xKSTT (1vvt) 

SISÄLTÖ 

Tällä lyhyellä teknisen työn kurssilla oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman oman 

projektin. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 

 

 

BIISIPAJA Y_xMUTT (1vvt), musiikki 

SISÄLTÖ 

Tavoitteena on oppia muodostamaan kokonaisia kappaleita omista musiikillisista ideoista. Opitaan 

tunnistamaan tyypillisimpiä pop-kappaleiden rakenteita ja soveltamaan opittua omissa tuotoksissa.  

Kurssin sisältö muotoutuu oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ohjaamana.  

 

Kurssilla harjoitellaan tekemään omia kappaleita ja uusia versioita tutuista kappaleista sähköisesti tai 

bändisoittimilla. Tallennetaan ja/tai esitetään työn tuloksia mahdollisuuksien mukaan. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 
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ELOKUVAN KERRONTA JA KUVAKIELI Y_xKUTT (1vvt), kuvataide  

SISÄLTÖ 

Kurssilla tutustutaan elokuvakerronnan eri osa-alueisiin ja keinoihin itse tehden sekä elokuvia 

katsoen ja tutkien. Kurssi on osa ilmaisutaitoluokan opetusta mutta se on avoin kaikille. Kurssi 

päättyy oman lyhytelokuvan tekemiseen. 

Tavoitteet: oppilas tuntee elokuvallisen kerronnan keinoja ja sääntöjä, oppilas tutustuu elokuvan 

tekemisen kaikkiin vaiheisiin ideasta valmiiksi elokuvaksi, oppilas oppii tarkastelemaan elokuvan eri 

osatekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen, toteutetaan oma lyhytelokuva 

Sisältö: kuvausharjoituksia, kuvakerronta, kuvakoot, kuvakulmat, kameran liikkeet, kuvasommittelu, 

montaasi, tarinan rakenne ja elokuvan henkilöhahmot, elokuvan lajityypit, analyysi ja leikkaus. 

ARVIOINTI 

Sanallinen arviointi 


