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Valintamenettely 

Kaikki oppilaat opiskelevat yläkoulussa yhteensä 90 vuosiviikkotuntia (30 vuosiviikkotuntia joka luokka-
asteella). Oppilaat opiskelevat kaikkia oppiaineita ainoastaan seitsemännellä luokalla. Tuntijako tarjoaa 
oppilaille mahdollisuuden tehdä valintoja ja painottaa opiskeluaan 8. ja 9. luokalla omien kiinnostusten 
mukaan.  
 
Oppilaat valitsevat 7. luokan keväällä (2h+2h+1h) 

• kaksi viikkotuntia valinnaista taide- ja taitoainetta 8. sekä 9. luokkaa varten (laatikko A) 

• kaksi viikkotuntia pitkää valinnaisainetta 8. sekä 9. luokkaa varten    (laatikko B) 

• sekä yhden viikkotunnin ns. lyhyttä valinnaisainetta 8. luokkaa varten   (laatikko C)  
 
Oppilaat valitsevat 8. luokan keväällä 

• yhden viikkotunnin ns. lyhyttä valinnaisainetta 9. luokkaa varten    
 

Valinnaisia aineita heillä on kaikkiaan 5 tuntia viikossa kumpanakin lukuvuonna. 
 
Osa oppilaista on jo alakoulusta alkaen opiskellut vapaaehtoisia kieliä (A2-kieli). Jos oppilaan A2-kieli on 
saksa, ranska tai venäjä, hän valitsee kyseisen kielen kahden tunnin valinnaisaineeksi ja tämän lisäksi kaksi 
tuntia taide- ja taitoaineita sekä yhden lyhyen valinnaisaineen. (2h+A2-kieli+1h) 
 
Jos oppilaan A2-kieli on ruotsi, hän valitsee 2+2+1 tuntia valinnaisia aineita. 
 
Jos oppilaalla ei ole lainkaan A2-kieliä, hän valitsee 2+2+1 tuntia valinnaisia aineita. 
 
Peruskoulun jälkeiset jatko-opinnot eivät edellytä minkään tietyn aineen valitsemista. Jos oppilas aloittaa 8. 
luokalla kolmannen kielen opiskelun, hän voi halutessaan jatkaa sitä lukiossa. Lukiossa hän voi myös aloittaa 
kolmannen ja/tai neljännen kielen opiskelun.  
Musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö yhteisenä oppiaineena päättyy 7. luokalla. Liikunta jatkuu yhteisenä 
kahdeksannella kolmen viikkotunnin ja yhdeksännellä kahden viikkotunnin laajuisena. 
 

LAATIKKO A LAATIKKO B LAATIKKO C 

2h valinnainen taito- ja 
taideaine 

2h pitkä valinnaisaine 1h lyhyt valinnaisaine 

Liikunta Musiikki Kts. kurssikuvaukset jäljempänä 

Musiikki Kuvataide  

Kuvataide Kotitalous   

Kotitalous Käsityö tekstiilityön 
tekniikoin 

 

Käsityö 
 

Käsityö teknisentyön 
tekniikoin 

 

 Ilmaisutaito  

 A2-kieli 
(saksa, ranska tai venäjä) 

 

HUOM! Et voi valita samaa 
ainetta laatikoista A ja B 

B2-kieli (saksa, ranska, 
espanja) 
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Arviointi 
Taito- ja taideainevalinnaisen (laatikko A) arvosana muodostuu 7. luokan ja 8. sekä 9. luokan osaamisen 
perusteella. Arviointi on osa 7lk päättyneen emoaineen (liikunta, musiikki, kuvataide, kotitalous tai käsityö) 
arvosanaa ja tulee vaikuttamaan aineen päättöarviointiin. 7lk annettu arvosana voi siis muuttua 
päättötodistuksessa riippuen siitä, miten aine on valinnaisaineena 8lk ja 9lk sujunut. Taito-  ja 
taideainevalinnaisesta ei tule näkymään todistuksessa edes merkintää hyväksytty tai hylätty. Normaalit pitkät 
valinnaisaineet (laatikko B) arvioidaan todistuksessa asteikolla 4-10. Syys- tai kevätlukukaudella oleva 
lyhytvalinnainen (laatikko C) arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Valinnaisaineiden erityyppinen 
arviointi kuuluu  valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöön. 
 

Valinnaiset taito- ja taideaineet 8. ja 9. luokalle (kesto kaksi lukuvuotta). Laatikko A 

 

Liikunta         

Tavoitteet: Valinnaisen liikunnan tunneilla liikunnan perustaitosi harjaantuvat ja ryhmässä 

liikkuessasi kehityt myös sosiaalisesti. Liikunta tarjoaa sinulle haasteita, liikkumisen ja 

ryhmässä toimimisen iloa ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan terveyteesi. 

 
Sisältö: Syvennetään normaaleilta liikuntatunneilta tuttujen lajien taitoja ja tutustutaan myös uusiin 

liikuntalajeihin. Kurssiin kuuluu myös yhdeksännen luokan syksyllä järjestettävä vapaaehtoinen 
vaellusretki. Kurssin sisältö suunnitellaan osittain yhdessä ryhmän kanssa. Valinnaiseen 
liikuntaan osallistuvilta edellytetään positiivista asennetta ja  aktiivista osallistumista. 

 
 
 
Musiikki      

  
 
Tavoitteet:  Uusien ja opittujen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Soitto- ja laulutaitojen sekä 

vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Pyrkimys oman 
musiikintuntemuksen ja musiikinkulutustottumusten laajentamiseen. Tarkkaavaisen ja 
monipuolisen kuuntelun kehittäminen. Oman musiikkiminän vahvistaminen, elämyksien 
saaminen sekä oman ja muiden maiden musiikkikulttuureihin tutustuminen. Katsauksia 
länsimaisen taidemusiikin maailmaan ja afroamerikkalaisen rytmimusiikin historiaan. 

 
Sisältö: Pääpaino musiikin tekemisessä: laulussa, soitossa ja kehollisessa ilmaisussa. Yhteissoitto omien 

soolosoittimien ja pop-yhtyeen kokoonpanon pohjalta. Eri bändisoittimien soittaminen 
yhtyeessä. Yhtye- ja mikrofonilaulu. Musisointia, kuuntelua ja tiedollista sisältöä musiikin eri 
alueilta: rock, pop ja muut kevyen musiikin alalajit, viihdemusiikki meillä ja muualla, 
näyttämömusiikki, kansanmusiikki, jazz, länsimainen taidemusiikki, musiikkikulttuurit muualta 
maailmasta. Musiikin vaikutus ihmiseen. Aktiivista kuuntelua, musiikin kehollista ilmaisua ja 
kehorytmiikkaa erilaisten harjoitteiden avulla.  

 
Työmuodot:  Yhteissoitto ja -laulu eri kokoonpanoissa, musiikin kuuntelu ja kuullun ilmaiseminen eri tavoin, 

workshoptyöskentely, ryhmätyöt, esiintymiset, projektit, retket ja konserttikäynnit, yhteistyö 
muiden aineiden kanssa. 
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Kuvataide    

 
Tavoitteet: Tavoitteena on syventää omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. 

Oppilasta ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan moninaista todellisuutta taiteen keinoin ja 
innostetaan kokeilemaan monipuolisesti erilaisia välineitä ja tekniikoita.  

 
Sisältö: Piirustus-tekniikat, erilaiset piirtimet (hiilikynä, grafiittikynä, pastelliliidut yms.). 

Maalaustekniikat (akryylivärit, akvarellipaperi ja akvarellivärit, sekatekniikka).Graafinen 
suunnittelu ja kuvitus. Painotekniikat (kankaan painanta, taidegrafiikka-linopiirros). Valokuva/ 
animaatio/ elokuva ja kuvan käsittely. Arkkitehtuuri (pohja- ja julkisivupiirustukset, 
pienoismalli) sekä kolmiulotteinen ilmaisu ja muotoilu (savi, paperimassa, kipsi, rautalanka, 
puutikut, kierrätysmateriaalit). 

 
Työmuodot: Tekniikoiden yhdistäminen. Taidehistoria (mestaritaiteilijat). Taideretki Helsinkiin (Ateneum, 

Kiasma, galleriat). Kuvataiteen lopputyö oppilaan valitsemasta aiheesta. Oppilastöiden 
kevätnäyttely.  

    
 

 
 

 

Kotitalous    
 
Tavoitteet: Tavoitteena on seitsemännen luokan opetuksessa opittujen käytännön tietojen ja taitojen 

syventäminen ja harjaannuttaminen kotitalouden eri osa-alueilla. Tunneilla harjoitellaan 
esimerkiksi: itsenäistä ja vastuullista työskentelyä, yhteistyötaitoja, toimintatapoja kodin arkeen 
ja juhlaan. Lisäksi tunneilla koetaan tekemisen ja onnistumisen iloa ja tätä kautta pyritään 
vahvistamaan itsetuntoa. 

  
Sisältö: Ruuanvalmistusta ja leivontaa monipuolisesti, vähitellen vaikeusastetta lisäten. Osa-alueina 

arki- ja perinneruuat, erityisruokavaliot, kansainväliset ruuat, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, 
vastuunsa tuntevan kuluttajan tiedot ja taidot, siivouksen ja vaatehuollon taitojen ylläpito. 

 
  
Työmuodot: Kahdeksannelle luokalle siirryttäessä kotitalouden taidot ovat jo harjoittelun myötä kehittyneet. 

Valinnaisessa kotitaloudessa onkin entistä enemmän itsenäistä työskentelyä. Ruuanvalmistusta 
ja leivontaa harjoitellaan monipuolisesti oppilaiden toiveet huomioiden. Lisäksi oppilaat 
suunnittelevat ja toteuttavat omia aterioitaan ja laativat pieniä esitelmiä.  
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Käsityö   
 

Tavoitteet: Valinnaisen käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen 

  käsityöprosessin hallintaan. Valinnaisaineessa perehdytään tarkemmin 7. luokalla opittuihin  

sisältöihin ja opitaan uusia tekniikoita oppilaan omien valintojen mukaan.   

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja  
 teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai  
 yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.   

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita. Käsityön 
kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja 
ammattiin liittyviä valintoja. 

 

Sisältö: Valinnaisaineessa harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä  
 käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. 
  Kokeillaan ennakkoluulottomasti monimateriaalisen käsityön tuomia mahdollisuuksia eri  
 materiaalien yhdistämisessä sekä niiden saattamisessa toimiviksi käsityötuotteiksi tai  
 teoksiksi. Käsityön valinnainen kurssi sisältää teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.  

Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. Työn  
 suunnittelussa käytetään apuna soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia tietokoneavusteisia  
 suunnitteluohjelmia.  
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Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle (kesto kaksi lukuvuotta). Laatikko B 

 
Musiikki, kuvataide ja kotitalous  
(kts. kuvaukset taito- ja taideaineista)  
 
Sekä 
 

Käsityö tekstiilityön tekniikoin  

Tekstiilityön valinnaisella kurssilla perehdytään monipuolisesti tekstiilityön erilaisiin tekniikoihin kuten 
neulontaan, virkkaamiseen, kirjontaan, kudontaan, värjäystekniikoihin, kankaanpainantaan sekä tilkkutöihin. 
Kurssin aikana voidaan perehtyä mm. ajankohtaisiin käsityötrendeihin, tuotesuunnitteluun, 
kierrätyskäsityöhön sekä zero waste –ajatteluun pohjautuvaan käsityön suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Kurssin aikana oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot, innon ja rohkeuden suunnitella ja valmistaa erilaisia 
tekstiilitöitä. Lähtökohtana valmistettavissa töissä ovat oppilaan oma kiinnostus, tarve, yksilöllinen ideointi ja 
suunnittelu sekä kestävän käsityön periaatteet. Oppilaat voivat itse valita tekstiilityön tekniikoiden 
painotuksen omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti. 

  

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana 
tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.   

  
 

Käsityö teknisentyön tekniikoin   

Teknisen työn kurssi on puu-, metalli- ja muoviteknologian yleiskurssi. Kurssilla toteutetaan erilaisia omien 
suunnitelmien mukaisia töitä.  

 

Kurssi sisältää metallien liitostekniikoita, esimerkiksi Mig-hitsaus, kaasuhitsaus, pehmyt- ja kovajuotos, 
pistehitsaus ja metallin niittaaminen.  

Pienten puutöiden valmistusta käyttäen tasohöylää, vannesahaa, sorvia ja nauhahiomakonetta. Opit myös 
erilaisia puun liitostapoja. Sisältönä on esimerkiksi puun sorvaus, kaiverrus puuhun ja metalliin, erilaiset 
hitsaustekniikat, levytyöt, puuliitokset, huonekalujen valmistus ja korjaus. Tutustutaan myös erilaisiin muovin 
työstötapoihin ja tehdään pieniä muovitöitä käyttäen lämpökäsittelymuokkausta ja tyhjiömuovausta.  

 

Kestävä kehitys ja kiertotalous kulkee yleisteemana kurssilla.  

 

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana 
tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.   
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Ilmaisutaito   
 
Tavoitteet:    Ilmaisutaidossa keskitytään teatteri-, draama- ja mediataitoihin. Tavoitteita ovat  luovuuden 

virittäminen ja ylläpitäminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kehittäminen sekä 
itsetuntemuksen ja persoonallisen kasvun tukeminen osallistavan ja esittävän draaman keinoin. 
Kurssilla opitaan heittäytymään improvisaatioon ja luottamaan itseen ja toisiin. Työskentely 
kehittää avarakatseisuutta ja yhteenkuuluvuutta, sillä harjoitukset tehdään pääosin ryhmissä. 

 
Sisältö: Keskeistä sisältöä ovat tekemällä oppiminen, keskittymis-, luottamus- ja aistiharjoitukset, leikit, 

improvisaatio, pantomiimi, videotyöskentely sekä näytteleminen. Tunteita ja ajatuksia 
ilmennetään liikkeiden, eleiden, ilmeiden, äänen ja visuaalisten keinojen avulla.  Tutustutaan 
draaman ja teatterin maailmaan omasta ja toisten tekemisestä oppien. Kurssilla tehdään 
näytelmiä ja videoita koulun tapahtumiin, mutta ketään ei pakoteta lavalle suuren yleisön eteen. 
Näyttelemisen lisäksi esityksissä on mahdollisuus keskittyä esim. käsikirjoittamiseen, 
puvustamiseen, lavastamiseen tai kuvaamiseen.  

 
Työmuodot: Jokainen kehittää itseilmaisuaan omista lähtökohdistaan. Tuntityöskentely on 

draamapainotteista ja elämyksellistä. Työmuotoina ovat mm. improvisaatio, prosessidraama ja 
tarinateatteri. Tunneilla ollaan liikkeessä, tehdään monenlaisia draamaharjoituksia erilaisissa 
kokoonpanoissa, työstetään esityksiä ja videoita sekä opetellaan rentoutumaan. Yhdeksännellä 
luokalla toteutetaan lyhytelokuvat. Kurssilaisille tarjoutuu tilaisuuksia esiintyä koulun juhlissa 
ja muissa tapahtumissa. Projekteja voidaan tehdä yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. Osa 
opiskelusta voi tapahtua koulun ulkopuolella (teatteri-, musikaali- ja mediaretkillä). 

                                                              

B2-kieli ranska/saksa/espanja   
Yläasteella alkavan B2-kielen opinnot painottuvat puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa 
arkipäivän tilanteissa ja opiskelu toimii myös johdantona pidempikestoisille kielen opinnoille 
toisen asteen koulutuksessa. Oppilas oppii viestimään arkielämän tilanteissa, tuntemaan 
kielialueen kulttuuria ja käyttämään rohkeasti kielitaitoaan. 
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Lyhyet valinnaisaineet 8. ja 9.luokalle (kesto yhden lukuvuoden) 

 
  

Piirustus ja maalaus  

 

Tavoitteet: Kurssilla pääset rentoutumaan ja kehittämään 
itsetuntemustasi sekä piirustus- ja maalaustaitojasi luovan 
työskentelyn ja mukavien ja monipuolisten tehtävien parissa. 
Sisällöt: Syvennytään itse valittuihin ja annettuihin aiheisiin käyttäen 
erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita (esim. akryylimaalaus, 
akvarelli, hiili- ja tussipiirustus) 
 

Valo- ja videokuvaus 

 

Tavoitteet: Tutkitaan ja havainnoidaan ympäristöä valokuvan ja 
liikkuvan kuvan keinoin sekä harjoitellaan ilmaisemaan omia ajatuksia 
ja tunteita kuvan avulla. Katsellaan erilaisia kuvia ja keskustellaan 
niistä. 
Sisällöt: Valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus, editointi, 
mahdollisesti kuvausretki, valokuvauslaboratoriotyöskentelyyn 
tutustuminen ja ammattikuvaajan vierailu. 
 

Musiikin lyhyt valinnainen 

 

 

Innostaako musiikki? Musiikin lyhyessä valinnaisessa kehität 
musiikillista osaamistasi ja tietämystäsi monipuolisilla harjoituksilla. 
Löydät omia musiikillisia vahvuuksiasi ja vietät kivoja musahetkiä 
yhdessä muiden kanssa! Tutustut kevyen musiikin genreihin ja eri 
tyylien piirteisiin. Analysoit sekä tulkitset musiikkia ja saatatpa oppia 
musiikin teoriastakin jotain uutta tekemisen ohessa. Opit ilmaisemaan 
itseäsi musiikin avulla. Voit myös tuoda oman instrumenttisi tunneille. 
Kurssin tarkka sisältö sovitaan kurssin alussa: mahdollisuus esim. 
konserttikokonaisuuden rakentamiseen, omien kappaleiden 
tekemiseen, monialaiseen projektityöskentelyyn, kappaleiden 
uudelleen sovittamiseen jne.  
Pärjäät seiskalla saaduilla perustaidoilla, mikäli motivaatiosi on 
kohdallaan. 
 

Teen omaa musiikkia! Kiinnostaako biisinteko? Tällä kurssilla tutustutaan musiikinteon 
perusteisiin sekä harjoitellaan käytännössä keksimistä, biisintekoa ja 
säveltämistä pienten keksimis-/sävellystehtävien avulla. Kurssilla 
käytetään myös musiikkiteknologiaa ja tietokoneohjelmistoja 
musiikinteon apuna sekä yhdistetään kuvaa ja musiikkia. 
Työskentelyn sivutuotteena opit käyttämään erilaisia studiolaitteita ja 
tietokoneohjelmistoja, kehität musisointitaitojasi ja syvennät 
tietämystäsi musiikin rakennusaineista ja eri musiikkityyleistä. 
Lopputyönä hyödynnetään kurssilla opittuja taitoja ja valmistellaan 
julkaisukelpoinen oma biisi ja musiikkivideo yksin tai ryhmätyönä. 
Pärjäät kurssilla 7.luokan taidoilla. 
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Draamaa ja ilmaisutaitoa 
 

Ilmaisutaidossa tutustutaan draamatyöskentelyyn ja voidaan ryhmän 
niin toivoessa toteuttaa esitys tai video johonkin koulun tilaisuuteen 
(esim. joulu- tai kevätjuhlaan). Tehdään improvisaatioharjoituksia, 
äänimaisemia, ryhmäytymis-, heittäytymis- ja rentoutumisharjoituksia 
sekä syvennytään prosessidraamaan. Luodaan ja puvustetaan sketsi-
hahmoja. Aiempi esiintymiskokemus ei ole välttämätöntä, mutta en-
nakkoluuloton asenne ja halu heittäytyä teatterin ja draaman maail-
maan ovat edellytyksiä kurssille osallistumiseen. Jos olisit halunnut 
valita pitkän ilmaisutaidon muttet voinut, tule lyhyelle kurssille! 
Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat oppia lisää itsestään 
ilmaisijoina ja esiintyjinä. 

Ruokabloggari 
 

Tällä kurssilla pääset ruokabloggaamisen ihmeelliseen maailmaan!  
Suunnittelemme yhdessä ruokateemat, joista toteutetaan ateriakoko-
naisuuksia. Ateriakokonaisuudet dokumentoidaan kuvin tai videoin ja 
näiden pohjalta tehdään ruoka- tai leivontablogia. Mikäli olet kiinnos-
tunut ruoasta, kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja haluat tuoda esille näitä 
taitojasi, tämä kurssi on sinua varten. 
 

Luovan kirjoittamisen kurssi 
 

Luovan kirjoittamisen kurssilla tehdään hauskoja ja mielikuvitusta 
kutkuttavia harjoituksia ja haetaan inspiraatiota ympäröivästä 
maailmasta, kuten musiikista, kuvista ja maisemista, joita kohtaamme 
sekä todellisilla matkoilla että mielikuvitusmatkoilla. Kurssilla saat 
kannustavaa palautetta teksteistäsi ja roppakaupalla vinkkejä, miten 
voit kehittyä vielä paremmaksi kirjoittajaksi. Kurssi sopii kaikille, 
jotka haluavat kehittää omaa luovuuttaan ja kirjoitustaitoaan - 
lähtötasovaatimuksia ei ole! Kurssiohjelmaan kuuluu vierailu 
kirjakustantamon nuorten osastolla, jossa saat kuulla, miten juuri 
sinustakin voi tulla kirjailija. Kurssi sopii sekä kaseille että yseille.   

Tukioppilastoiminnan 
peruskoulutus 
 

Haluatko olla mukana tukemassa uusien 7.-luokkalaisten yläkouluun 
siirtymistä? Oletko kiinnostunut edistämään koulumme yhteishenkeä? 
Näiden lisäksi tällä kurssilla voit vahvistaa omia sosiaalisia taitojasi ja 
saat valmiuksia ryhmän ohjaamiseen ylipäänsä.  
Ensisijaisesti kurssi on tarkoitettu 8.-luokkalaisille, mutta myös 9.-
luokkalaiset voivat käydä kurssin. Jokainen kurssin käynyt saa lopuksi 
virallisen todistuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
tukioppilastoiminnan peruskoulutuksen käymisestä. 8.-luokkalaiset 
voivat siten hakea seuraavaksi vuodeksi tukioppilaaksi tuleville 7.-
luokkalaisille, mutta 9.-luokkalaisilla ei kuitenkaan enää ole 
mahdollisuutta ehtiä toimia tukioppilaana koulussamme. 
Poikkeuksellisesti tämä lyhyt valinnainen on käynnissä koko 
lukuvuoden yhden tunnin viikossa. 
                                                                            

Sisustustekstiilikurssi 
 

Kurssilla ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisiä 
sisustukseen liittyviä pienempiä tai suurempitöisiä käsitöitä oppilaan 
oman kiinnostuksen mukaan tarkoituksenmukaisista materiaaleista. 
Kurssilla on mahdollisuus syventää omia tekstiilityön taitoja ja 
perehtyä tuotesuunnitteluun, monimateriaaliseen käsityöhön ja 
hyödyntää omaa printtikuviota sisustustekstiilissä. Perehdytään värien 
ja materiaalien valintaan, tarkoituksenmukaisiin työtapoihin ja 
sisustustekstiilien hoitoon. 

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin sekä opiskelun 
aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.  Lyhyt 
valinnaisaine arvioidaan hyväksyttymerkinnällä (H).  
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Oma vaate-kurssi 
 

Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan omien suunnitelmien ja 
oman tyylin mukaisia ja itselle tarpeellisia vaatteita ommellen, neuloen 
tai muuten tarkoitukseen sopivalla tavalla. Opitaan myös arvostamaan 
persoonallista pukeutumista ja itse tehtyä vaatetta. Kurssilla 
suunnitellaan ja valmistetaan oman tyylin mukainen persoonallinen 
vaate. Kurssilla voi myös korjata ja tuunata vanhoja vaatteita. 
Kerrataan vaateompelun perusasioita ja opitaan soveltamaan valmiita 
kaavoja ja tekemään omia kaavoja oman suunnitelman toteuttamiseksi. 
Perehdytään erilaisiin pukeutumisen yksityiskohtiin, vaatteiden 
koristeluun ja muokkaamiseen. 

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin sekä opiskelun 
aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.  Lyhyt 
valinnaisaine arvioidaan hyväksyttymerkinnällä (H).  

Puu- ja metallityöt 
 

Pienten puutöiden valmistusta käyttäen tasohöylää, vannesahaa, sorvia 
ja hiomakonetta ja perinteisiä käsityökaluja. Opit myös erilaisia puun 
liitostekniikoita.  

Kurssilla käsitellään metallien liitostekniikoita, esimerkiksi Mig-
hitsaus, pehmyt- ja kovajuotos, pistehitsaus ja metallin niittaaminen. 
Valmistetaan edellä mainituilla tekniikoilla pieni metallituote ja/tai 
puutuote. 

  Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin sekä opiskelun 

aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.  Lyhyt 

valinnaisaine arvioidaan hyväksyttymerkinnällä (H). 
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Teknisiä käsitöitä laserilla 
höystettynä 

Laserleikkuri leikkaa monimutkaisia kuvioita niin akryylista, puusta 
kuin monista muista materiaaleista. Voit valmistaa yksityiskohtaisia 
pienoismalleja tai täydentää jotain kokonaisuutta yksityiskohdalla, 
jonka valmistat laserleikkurilla. Vain mielikuvituksesi on rajana sille, 
mitä laserilla voi tehdä! Laserilla voi leikkaamisen lisäksi myös 
kaivertaa puuta, laminaatteja, kumia, tekstiilejä, lasia, metallia ja 
paljon muuta. Lasertyöstö edellyttää digitaalisen piirtämisen 
perustaitojen harjoittelua. Käytämme TinkerCad-, SketchUp- ja 
Lightburn-ohjelmistoja. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön 
prosessiin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja 
dokumentointiin. Lyhyt valinnaisaine arvioidaan 
hyväksyttymerkinnällä (H).   

Korukurssi Valmistetaan koruja (avaimenperäketjut yms. mukaan lukien) eri 
materiaaleista, kuten muovista, metallista, nahasta, lasista, kivestä, 
hartsista. Kurssilla voidaan tutustua myös muihin materiaaleihin 
oppilaan omien toivomusten mukaan ja opiskellaan näiden 
materiaalien käyttöä ja työstämistä. Arviointi perustuu kokonaiseen 
käsityön prosessiin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin 
ja dokumentointiin.  Lyhyt valinnaisaine arvioidaan 
hyväksyttymerkinnällä (H). 

Tuning-ja 
elektroniikkakurssi 

Tutkitaan pyörän, mopon tms. laitteen toimintaa ja korjataan, 
huolletaan ja ”tuunataan” niitä erityisesti elektroniikan avulla. Omiin 
laitteisiin voi kehitellä tyylivalaistuksia leditekniikalla, maalaamalla ja 
teippauksilla. Kurssin aikana voi myös rakentaa esimerkiksi omaan 
suunnitteluun perustuvan taakkatelineen pyörään tai mopoon. 
Kurssilla voidaan tehdä myös erillisiä elektroniikkatöitä. Arviointi 
perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin sekä opiskelun aikana 
tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.  Lyhyt valinnaisaine 
arvioidaan hyväksyttymerkinnällä (H) 

Mediakurssi 
 

Haluatko vaikuttaa muihin ihmisiin somen kautta? Kiinnostaako 
sisältöjen tuottaminen, ytimekäs ja houkutteleva kirjoittaminen ja 
kuvaaminen? Onko haaveammattisi ehkä toimittaja tai 
sisällöntuottaja? Tule mediakurssille! 
Mediakurssilla tutustutaan erilaisiin medioihin ja tehdään niihin 
sisältöjä. Kurssilla pääsee myös suunnittelemaan tempauksia Isoniitun 
koulun Instagram-tilille (esim. kevään Anything but a backpack -
päivä). Kurssilla harjoitellaan myös lehtijuttujen tekemistä. 

Sotahistorian peruskurssi 
(kurssi tarkoitettu ensisijaisesti 9. 
luokan oppilaille) 

 

Tutustutaan Suomen sotahistorian keskeisimpiin vaiheisiin ja itsenäi-
sen Suomen armeijan peruskalustoon. Kurssi on ensisijaisesti 
suunnattu päättöluokkalaisille, mutta kasillekin saa valita. 

Minä ja sukuni- johdanto 
sukututkimukseen 
(kurssi tarkoitettu ensisijaisesti 8. 
luokan oppilaille) 
 
 

 

Oppilas perehtyy sukututkimuksen perusteisiin ja lähdeaineistoon. 
Kurssin päätyttyä oppilas on tehnyt pienen sukututkimuksen omasta 
suvustaan. Sopii oikein hyvin kasiluokkalaisten kurssiksi. 
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Nuorten parlamentti 
(Tarkoitettu ensisijaisesti 9 lk. 
oppilaille)  
 
 
 
 
 
 
 

Kurssin keskeisen sisällön muodostavat keskustelut, joiden aiheet 
liittyvät demokratian avainkysymyksiin ja ajankohtaisiin 
yhteiskunnallisiin teemoihin. Teemat vaihtuvat oppitunneittain ja 
niihin perehdytään syventävästi ennen keskusteluja. Kurssin 
oppilaista valitaan joka toinen vuosi edustajaehdokas eduskunnassa 
järjestettävään Nuorten parlamentin täysistuntoon, jossa ministerit 
vastaavat nuorten esittämiin kysymyksiin. Kurssin suorittaminen 
edellyttää oppilaalta osallistumista tunneilla käytävään keskusteluun. 
Syventää yhteiskuntaopin oppisisältöjä. Kurssia järjestetään vain 
kevätlukukaudella.  
 

Espanjaa matkailijoille  Tällä kurssilla opit toimimaan espanjaksi erilaisissa matkustaessa 
eteen tulevissa tilanteissa. Opit asioimaan kohteliaasti esimerkiksi 
ravintolassa, vaatekaupassa ja hotellissa. Pääpaino on suullisessa 
viestinnässä ja sanaston hallinnassa, ja tärkeintä on, että uskaltaudut 
rohkeasti käyttämään vierasta kieltä! Kurssin lopuksi huomaat, että 
vieraalla kielellä pystyy kommunikoimaan paikallisten kanssa, vaikka 
kieltä olisi opiskellut vain muutaman kuukauden ajan. Lisäksi 
tutustumme espanjankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin. Kurssin 
päättötyönä tehdään suomenkielinen esitelmä kuvitteellisesta 
matkasta johonkin espanjankieliseen maahan 

Palloilukurssi Palloilukurssilla perehdytään eri palloilulajien sääntöihin, 
tekniikoihin ja taktiikoihin. Tavoitteena on kehittää motorisia taitoja, 
fyysistä kuntoa ja ennen kaikkea saada iloa yhdessä pelaamisesta. 
Kurssilla pelattavia lajeja ovat ainakin jalkapallo, koripallo, 
salibandy, käsipallo, jääpelit, ultimate, lippupallo, lentopallo ja 
sulkapallo.  
 
 

Kuntokurssi 
 

Kuntokurssilla harjoitetaan kaikkia fyysisen kunnon osatekijöitä 
(kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus ja koordinaatio). Tutustumme 
paikallisiin kuntosaleihin (sali ja ryhmäliikunta) ja kokeilemme 
erilaisia mahdollisuuksia tehdä kuntoharjoittelua kotona.  
Tällä kurssilla tarvitset ainakin ripauksen halua harjoitella kovalla 
sykkeellä mutta silti hymy huulilla. 
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