
VALINNAISKURSSIKUVAUKSET (LV: 2018-19), 9. LUOKKA 
Valitse yhteensä viisi mieleistä valinnaiskurssia numerojärjestyksessä (1,2,3,4,5) ja merkitse ne 
saamaasi valinnaisainelomakkeeseen.   Valituista kursseista toteutuu lukujärjestykseesi kolme.   
(Musiikkiluokkalaisella valinnaisaineista kaksi kurssia tulee painotetusta musiikista) 
 

VALINNAISKURSSIN NIMI aine lyh. t. 

Kirja A&Ö 
Luetaan ja jaetaan lukukokemuksia. Työtapoina esim. verkkokeskustelut, 

draama, haastattelut, muu kirjoittaminen, valokuvaus ja video kurssilaisten 

mielenkiinnon mukaan. Tutustutaan kirjallisuuden maailmaan verkossa ja 

vierailuilla. 

Arviointi: suoritusmerkintä 

AI AIv3 1 

B2 –kieli saksa 

Opitaan saksan kielen perussanastoa ja rakenteita. Opitaan ilmaisemaan 
itseämme helpohkoissa kielenkäyttötilanteissa ja ymmärrämme 
peruskieliset ilmaukset.  Pääpaino on kommunikaatiossa ja suullisessa 
kielitaidossa, jota harjoitellaan monipuolisesti.  Opitaan saksankielisen 
maiden ja Suomen välisiä eroja ja ymmärretään niiden vaikutus 
kulttuurien kohtaamisessa.  
Arviointi: numeerinen 

SA SAv3-4 2 

Syventävä kielikurssi 
Suositellaan lukioon lähteville. Kehitämme molempien kielien 
perusoppiaineksen hallintaa ja opimme lisäoppiainesta. 
Arviointi: suoritusmerkintä 

EN/RU ERv 1 1 

Käytännön lakitieto 
Perehdymme yhteiskunnan pelisääntöihin selkiyttämällä minäkuvaa ja 
osoittamalla rajat, joissa voimme elää suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Esimerkkitapausten avulla käymme läpi nuorten kannalta keskeisiä lakiasioita. 
Arviointi: suoritusmerkintä 

HY HYv 1 1 

Videokuva 
Kurssilla kuvataan videokameralla erilaisia pieniä kohtauksia.  Kokeilemme 

videokameran ja leikkaamisen mahdollisuuksia.  Pääpaino ei ole näyttelijän 

työssä, eikä tietokone-työskentelyssä, vaan ryhmässä toimimisessa 

videokameran avulla.  Kuvaustilanteisiin liittyy usein hauskoja improvisoituja 

hetkiä, jotka antavat mukavasti lisämausteita kuvausotoksiin ja lopputuloksiin.  

Opimme kuinka käytämme kameraa, jotta videosta tulee kiinnostava  ja 

katseltava. 

Arviointi: numeerinen 

KU KUv 5 1 

Musiikin painotettu kurssi (JATKUU 8. LUOKALTA!) 
Soitetaan bändi- ja rytmisoittimilla sekä lauletaan erilaisissa kokoonpanoissa 
yksi- ja moniäänisesti. Valmistetaan jo melko vaativaa ohjelmistoa koulun 
juhliin. Samalla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin (pop, rock, blues, 
näyttämömusiikki, suomalainen musiikki jne). Tehdään oma kevätkonsertti. 
Arviointi: numeerinen 

MU MUv 3 
- 4 

2 

Musiikin työpaja 
Soitetaan ja lauletaan musiikkia osallistujien toiveiden pohjalta. Saat valita itse 
soittimesi tai laulaa halutessasi. 
Arviointi:  numeerinen 

MU MUv 9 1 



Taitavaksi kokiksi 
Syvennämme perusopetuksen tietoja ja taitoja ruoanvalmistuksesta 
valmistamalla monipuolisesti perusruokia eri elintarvikeryhmän raaka-aineista.  
 Arviointi: numeerinen 

KO KOv3 1 

Kahvilapalvelu 
Tutustumme asiakaspalvelun perusteisiin: asiakaslähtöisyys, kohtelias käytös 
yms. Valmistaudumme hygieniaosaamistestiin, johon osallistuminen on 
vapaaehtoista ja omakustanteista. Hygieniapassia tarvitaan mm. kahviloissa 
kesätöitä haettaessa. Valmistamme erilaisia leivonnaisia, ruokaisia salaatteja ja 
keittoja, joita voisi olla myynnissä lounaskahvilassa ja laskemme niiden hintoja. 
Pidämme myös koulussa kurssin aikana kerran kahvilaa ja tällä tuotolla käymme 
vierailulla jossain paikallisessa kahvilassa.  
Arviointi: numeerinen. 

KO KOv4 1 

Arki haltuun –kurssi  
Nuoren muuttaessa omaan kotiin tarvitaan monenlaisia tietoja ja taitoja, joilla 
selviytyä arjesta. Tällä kurssilla syvennetään ja sovelletaan perusopetuksen 
asumisen, kodin talouden, ympäristökasvatuksen ja ruoanvalmistuksen tietoja 
ja taitoja. Kurssiin sisältyy myös vierailuja ja vierailijoiden esityksiä. 
 Arviointi: numeerinen. 

KO KOv5 1 

Elämä pelissä 
Miten oppisin paremmin tuntemaan itseäni tai kehittämään 
ihmissuhdetaitojani? Onko mahdollista vahvistaa itsetuntoa ja tunnistaa 
paremmin omia vahvuuksia? Psykologian valinnaiskurssin tarkoituksena on 
nuoren ajatus- ja kokemusmaailmasta käsin tutustua psykologian perus- ja 
arkitietoon ajattelumme ja toimintamme taustalla. Omaa mielenterveyttä on 
mahdollista vahvistaa paitsi oppimalla pohtimaan ja ymmärtämään omaa 
ajattelua, tunne-elämää ja toimintaa, myös oppimalla ohjaamaan sitä 
soveltamalla opittua tietoa arjen elämäntilanteissa. 
Arviointi: numeerinen 

TT TTv1 1 

Mopokurssi   
 Huolletaan ja korjataan mopoja.  Tuunataan niitä ja valmistetaan niihin osia 

metallista ja muovista.  Kurssilla on mahdollista oppia/tehdä myös polkupyörän 
huoltoa ja korjausta. 
Arviointi: numeerinen        

TN TNv 6 1 

Robottikurssi 
Valmistetaan robotteja ja ohjelmoidaan niille erilaisia tehtäviä. 
Arviointi: numeerinen 

TN TNv 7 1 

Muovityökurssi 
Erilaisista muoveista voi tehdä vaikka mitä.  Materiaaleina käytetään 
esimerkiksi polykarbonaattia, akryylia ja polystyreeniä.  Muovia voi myös 
hitsata. 
Arviointi: numeerinen 

TN TNv 8 1 

Ysin tekstiili 
kurssi, jossa voit itse valita sisällön. voit valmistaa vaatteita, koruja ja asusteita 
tai sisustustuotteita oman kiinnostuksesi mukaan. uusien materiaalien rinnalla 
voit käyttää myös kierrätettyä ja korjata vanhaa. 
 Arviointi: numeerinen 

TS TSv 5 1 

Palloilu 
Pelaamme monipuolisesti erilaisia palloilulajeja, sisältönä eri mailapelit ja 
joukkuelajit. Muodostamme mahdollisuuksien mukaan joukkueet 
Koululiikuntaliiton (KLL) eri kilpasarjoihin. 
Arviointi: numeerinen 

LI LIv 6 1 

    



Kuntosaliharjoittelu ja liikunnan yksilölajit   
Tutustumme kuntosaliharjoittelun perusteisiin ja teemme jokaiselle yksilöllisen 

kuntosaliohjelman.  Lisäksi kokeilemme ryhmän toiveiden mukaan 

perusliikunnasta poikkeavia lajeja mm. tennis, sulkapallo, keilailu yms. 

Arviointi: numeerinen 

LI LIv 7 1 

Microsoft Office -ohjelmat 
Kurssin tavoitteena on Microsoft Office –ohjelmien sujuva käyttö. Kertaamme 
Wordin ja PowerPointin käytön. Uusina ohjelmina opettelemme Publisherin, 
Excelin ja Accessin käytön. Opettelemme myös Google Drivessa vastaavien 
työkalujen käyttöä. 
Arviointi: suoritusmerkintä 

TT TTv 4 1 

 


