
Valinnaisuus Saarnilaaksossa

8. luokan valinnat:
Valinnaiset aineet (2 vvt ja 1 vvt) 
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2 vvt)



Valinnaiset aineet, 2 vvt



Home Economics (KOE)

● Syvennetään 7. luokalla opittuja asioita terveys- ja 

hyvinvointi-näkökulmasta.

● Keskeisinä teemoina kansallinen ja kansainvälinen 

ruokakulttuuri.

● Rohkaistaan englannin puhumiseen ja käytetään 

englanninkielistä materiaalia/reseptiikkaa.

● Keskeistä tekemällä oppiminen ruoanlaiton ja 

leivonnan avulla.



Ilmaisutaito (ILV)

● Ilmaisutaidossa harjoitellaan 

ilmaisemaan itseään ja 

ymmärtämään toista.

● Työtapoina ovat erilaiset 

teatteriharjoitukset.

● Tehdään esityksiä koulumme 

tilaisuuksiin.



Kuvataidetta tietokoneella (KUD)

● Perehdytään monipuolisen kuvallisen digitaalisen 

ilmaisun kehittämiseen.

● Kehitysalueita: vektorigrafiikka, kuvankäsittely, 

animaatio ja 3D

● Teemat sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa.

● Suunnitellaan ja toteutetaan peligrafiikkaa.

● Omien vahvuuksien hyödyntäminen

ilmaisohjelmia

Gimp



Musiikkiteknologia (MUD)

● Tutustutaan musiikin luomiseen musiikkiteknologian keinoin laajentaen 7. 

luokalla opittuja taitoja.

● Käytössä koulun monipuolinen väline- ja sovellusvalikoima.

● Tyylilajit tutuiksi

● Äänitetään, editoidaan ja miksataan 

● Tuotetaan sekä omia teoksia että sisältöä muihin koulun tarpeisiin.



● Syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja.

● Oppilailla on mahdollisuus ideoida itse 

harjoitustöidensä aiheet.

● Käytössä on teknisen työn tilojen materiaalit (puu, 

metalli, muovi) mukaanlukien 

elektroniikkatyöskentelyssä käytettävät työvälineet ja 

tarvikkeet.

Tekninen työ (TNV)



Tekstiilityö (TSV)

● Syvennetään aiemmin opittuja tekstiilityön perustaitoja.

● Ommellaan vaate (huppari, paita, hame, housut) tai sisustusesine (tyyny, 

pehmolelu).

● Opitaan käsityötuotteen valmistusvaiheet ideasta tuotteeksi.

● Valmistetaan asuste (sukat, lapaset, pipo, lapsen vaate) neuloen tai virkaten.



Tietotekniikka (ATV)

● Tutustutaan tietokoneen tapaan toimia ja sen hallintaan.

● Tutustutaan tietokonelaitteistoon, erilaisiin laitteistoympäristöihin, 

käyttöjärjestelmiin ja sovelluksiin.

● Harjoitellaan tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan käyttöä.

● Opetellaan kuvan-, äänenkäsittelyn ja videoeditoinnin perusteet.

● Perehdytään Web-ympäristön ohjelmoinnin perusteisiin ja työkaluihin.



Ranska B2 (RAB2)

● Tutustutaan ranskan kieleen ja ranskankielisen 

alueen kulttuuriin, esim. ruokakulttuuriin, taiteeseen, 

elokuviin ja musiikkiin.

● Harjoitellaan kertomaan omasta itsestä, perheestä, 

koulusta, kodista ja harrastuksista suullisesti ja 

kirjallisesti.

● Harjoitellaan puhetilanteita esim. matkustamiseen 

sekä kaupassa ja ravintolassa asioimiseen liittyen.

● Oppitunneilla vierailee ranskankielinen 

keskustelunopettaja, jonka kanssa pääsee 

harjoittelemaan suullisia taitoja ja ääntämistä.



Saksa B2 (SAB2)

● Tutustutaan saksan kieleen ja saksankielisten alueiden 

kulttuuriin.

● Tavoitteena on oppia käyttämään rohkeasti saksan 

kieltä.

● Keskeisiä aihealueita: itsestä, harrastuksista ja koulusta 

keskusteleminen, matkustaminen ja ravintolassa 

asioiminen.

● Opitaan tuntemaan paremmin saksankielisten alueiden 

elämää, ruokakulttuuria, taidetta ja musiikkia. 

● Saadaan hyvä pohja jatkaa saksan kielen opintoja 

toisen asteen opinnoissa.



Valinnaiset aineet, 1 vvt



Elektroniikka (TNE)

● Perehdytään elektroniikkatyöskentelyn perusteisiin.

● Oppilaat tekevät harjoitustyönä elektronisesti 

toimivan laitteen, sekä rakentavat laitteelle 

suunnittelemansa koteloinnin.

● Harjoitustöinä tehdään mm. vahvistinkytkentöjä, 

radioita, erilaisia pelejä sekä led -valaisimia.



Espanja (ESV)

● Tutustutaan espanjan kielen alkeisiin.

● Opitaan ymmärtämään, puhumaan ja kirjoittamaan 

helppoja lauseita.

● Tutustutaan espanjankielisen maailman tapoihin ja 

kulttuuriin.

● Saadaan pohja espanjan kielen myöhemmälle 

opiskelulle toisen asteen oppilaitoksessa.



Internet tutuksi (ATI)

● Tutustutaan tietoverkkoihin ja internetiin.

● Syvennetään tiedonhakutaitoja.

● Syvennetään tietotekniikan perustaitoja.

● Opitaan käyttämään pilvipalveluita tehokkaasti.

● Tehdään projektitöitä erilaisilla ”online”-työkaluilla.

● Perehdytään web-sivujen tekoon ja tekniikkaan.

● Hyödynnetään omia mobiililaitteita.

● Some - tietoturva - nettietiketti



Leipurimestarit (KOL)

● Syvennetään leivonnan perustaitoja ja opitaan 

uusia tekniikoita.

● Perehdytään käytännön kautta kansainvälisiin 

leivontaperinteisiin.

● Harjoitellaan suunnittelemaan 

tarjoilukokonaisuuksia.

● Kokeillaan uusia kansallisia ja kansainvälisiä 

leivontatrendejä.



Liikunta (LIV)

● Tavoitteena on liikuntaharrastuksen vakiinnuttaminen 

oppilaan elämään. 

● Kehitetään ja monipuolistetaan lajitaitoja ja -tietoja 

sekä kunto-ominaisuuksia. 

● Työskentelyssä korostetaan vastuunoton ja 

yhteistyötaitojen harjoittamista.

● Ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

● Lajivalikoimassa hyödynnetään vuodenaikoja ja 

ohjelmaan sisällytetään uusia lajeja



Tekstiilityö (TSV)

● Painotetaan lankatekniikoiden (neulonta, 

virkkaus) harjoittelua.

● Suunnitellaan ja valmistetaan vaate 

(villapaita) tai asuste (sukat, lapaset, pipo) 

käsin neuloen.

● Kokeillaan neulekoneen käyttöä.

● Valmistetaan pieni koneompelutyö (laukku, 

reppu, pehmolelu).



Valokuvailmaisu (KUF)

● Syvennetään valokuvauksessa tarvittavia perustaitoja 

(suunnittelu, sommittelu, jälkikäsittely, välinetietous).

● Seurataan median valokuvia ja uutisia 

valokuvavaamisesta.

● Pyritään tekemään valokuvanäyttelykäynti 

● Oppimisessa hyödynnetään sähköistä 

oppimisympäristöä.

● Rakennetaan kurssin valokuvista näyttely.

● Kehitetään omaa valokuvauksen ottamisen prosessia.



Yhtyemusisointi (MUB)

● Tuotetaan musiikkia live-yhtyekokoonpanona erilaisia soittimia ja 

monipuolista tyylilajistoa hyödyntäen

● Lauletaan myös ja esiintymäänkin pääsee!

● Kurssilaisten omat ideat ja ehdotukset materiaalivalintojen lähtökohtana

● Mobiililaitteiden musiikkiteknologiset sovellukset työskentelyn apuna

● Ei edellytystä aiemmasta harrastuneisuudesta, positiivinen asenne riittää



Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset tunnit, 2 vvt



Kotitalous (KO)

● Syvennetään 7. luokalla opittuja asioita 

● Kehitetään ruoanlaitto- ja leivontataitoja

● Painopistealueena arjen hallinnan ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen omassa elämässä

● Teemoina mm. kansallinen ja kansainväliset 

ruokakulttuurit, erityisruokavaliot ja kestävä kehitys



Kuvataide (KU)

● Valinnaisaineessa on mahdollisuus kokeilla ja 

oppia uutta kuvallista ilmaisua.

● Hyödynnämme parempia materiaaleja ja tekniikoita.

● Kurssi yhdessä suunnit kiinnostavia & ajankohtaisia 

teemoja.

● Piirtäminen, maalaaminen ja muotoilu

● Monimuotoista oppimista

● Luo, rohkaistu, innostu ja elävöidy

● Kuvataiteen ilmiöiden seuraaminen ja

teoksista keskusteleminen.

“The artist must train not 

only his eye 

but also his soul.”

Wassily Kandinsky

1866-1944



Käsityö - tekninen työ (KSTN)

● Syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja.

● Oppilailla mahdollisuus ideoida itse harjoitustöidensä aiheet.

● Käytössä teknisen työn tilojen materiaalit (puu, metalli, 

muovi) mukaanlukien elektroniikkatyöskentelyssä 

käytettävät työvälineet ja tarvikkeet.



Käsityö – tekstiilityö (KSTS)

● Syvennetään aiemmin opittuja 

tekstiilityön perustaitoja.

● Ommellaan vaate (huppari, paita, hame, 

housut) tai sisustusesine (tyyny, 

pehmolelu).

● Opitaan käsityötuotteen 

valmistusvaiheet ideasta tuotteeksi.

● Valmistetaan asuste (sukat, lapaset, 

pipo, lapsen vaate) neuloen tai virkaten



Liikunta (LI)

● Tavoitteena on liikuntaharrastuksen 

vakiinnuttaminen oppilaan elämään. 

● Kehitetään ja monipuolistetaan lajitaitoja ja -

tietoja sekä kunto-ominaisuuksia.

● Työskentelyssä korostetaan vastuunoton ja 

yhteistyötaitojen harjoittamista.

● Ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden 

kanssa.

● Lajivalikoimassa hyödynnetään vuodenaikoja ja 

ohjelmaan sisällytetään uusia lajeja.



Musiikki (MU)

● Musisointi jatkuu monipuolisen ohjelmiston kanssa yhdessä soittamisen, 

laulamisen, säveltämisen ja tuotoksien esittämisen merkeissä. 

● Tutustutaan kevyen musiikin tyylilajeihin monipuolisesti afroamerikkalaisen 

musiikin sekä kotimaisten ilmiöiden kautta.

● Käytössä on koulun monipuolinen soittimisto ja niille valmistellut sovitukset.

● Harjoitellaan musiikin johtamista.

● Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen, monipuolistaminen ja soveltaminen 

on keskeisessä roolissa.



Kiitos !


