Valinnaisaineet 8. luokalla
Lukuvuosi 2021-2022

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET (TT) 8LK: 2H

Valitaan 8. luokalle yksi kahden tunnin valinnaisaine
• Tämä aine arvioidaan numerolla ja arviointi vaikuttaa yhteisen aineen arvosanaan
• 9. luokalla ainetta voi jatkaa tai voi valita uuden aineen
• 8. luokalle valitaan yksi seuraavista:
•
•
•
•
•
•

Liikunta
Musiikki
Kotitalous
Kuvataide
Käsityö: tekstiili
Käsityö: tekninen

Huom! Kahden tunnin valinnaisaine ei voi olla sama kuin taito- ja taideaineiden valinnainen.
Esimerkiksi jos valitset taide- ja taitoaineiden valinnaisista liikunnan niin muista
valinnaisaineista et voi liikuntaa valita.

MUUT VALINNAISET OPPIAINEET 8LK: 3 TUNTIA

Valitaan 8. luokalle yksi kahden tunnin valinnaisaine ja yksi yhden tunnin valinnaisaine
KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINE:
•
•
•
•

Arvioidaan erillisellä numerolla
9. luokalla ainetta voi jatkaa tai voi valita uuden aineen
B2-valinnaiskielen valinneet jatkavat ainetta myös 9. luokalla
8. luokalle valitaan yksi seuraavista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikunta
Kuvataide
Mediakuvataide
Kotitalous
Käsityö: Tekstiili
Käsityö: Tekninen
B2-kielet: saksa, ranska tai venäjä (valinta 8. ja 9. luokalle)
Äidinkieli: Ilmaisutaito
TVT

YHDEN TUNNIN VALINNAISAINE:
• Arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty, ja sillä voi olla korottava vaikutus yhteisen aineen

arvosanaan
• 9. luokalle valitaan uusi lyhytkurssi
• 8. luokalle valitaan yksi seuraavista:

•
•
•
•
•
•

Liikunta: Palloilukurssi
Kotitalous: Pohjoismainen leivonta
Käsityö: Remake
Käsityö: Puukkokurssi
Ruotsin valinnainen
Valinnaiset vieraat kielet

Huom! Ei voi valita kolmea yhden tunnin valinnaista. B2-kieli ja valinnaiset vieraat kielet (xVK 1vvt) ei
toteudu samalla oppilaalla.

Musiikkiluokkalaiset
•

2h muut valinnaiset oppiaineet

•

1h muut valinnaiset oppiaineet

Musiikkiluokka ja A1-ruotsi

Englantipainotteinen luokka
•

2h TT-valinnaista ja 2h muut valinnaiset oppiaineet

•

2h TT-valinnaista ja 1h muut valinnaiset oppiaineet

•

2h TT-valinnaista ja 2h muut valinnaiset oppiaineet

•

2h TT-valinnaista 2h muut valinnaiset oppiaineet

A1-venäjä

A1-ruotsi

Ruotsinkielinen luokka

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET (TT) 8LK: KAHDEN TUNNIN AINEET

Liikunta (ttLI 2vvt)
Valinnaisen liikunnan tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia tukemalla fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä. Opetuksessa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja sekä luontoa. Lisäksi
pyritään mahdollisuuksien mukaan tutustumaan kaupungin tarjoamiin liikuntapaikkoihin. Tunneilla liikutaan
monipuolisesti. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun.

Musiikki (ttMU 2vvt)
Syvennetään 7. -luokalla opittuja musiikillisia taitoja. Kurssilla musisoidaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Laulu- ja soittotaitoja kehitetään, sekä harjoitellaan yhtyesoittoa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi
tutustutaan suomalaisen populaarimusiikin kehitykseen, elokuva- ja näyttämömusiikkiin, sekä valikoiden
muiden maiden musiikkikulttuureihin. Mahdollisuuksien mukaan luodaan musiikkia myös TVT-avusteisesti.

Kotitalous (Makumatka Eurooppaan ennen ja nyt, (ttKO 2vvt)
Syventää perusruoanvalmistuksen tietoja ja taitoja sekä laajentaa tietoisuutta suomalaisesta ja
eurooppalaisesta perinneruoka- ja juhlakulttuurista. Lähdetään virtuaalimatkalle ympäri Suomea ja
Eurooppaa tutustumaan erilaisiin ruokakulttuureihin.

Kuvataide (ttKU 2vvt)
Tunneilla työskennellään yhteisen teeman parissa ja syvennetään yhdessä valitun työskentelytavan taitoja.
Käytettävissä on työvälineet digitaalisesta mediasta öljyvärimaalaukseen ja muihin kuvantekemisen
tekniikoihin. Tutustumme myös taidehistoriaan ja median kuviin saadaksemme lisäsisältöä omaan
työskentelyyn.

Käsityö (ttKS 2vvt)
Käsityö valinnaisaineena esittelee kädentaitojen maailmaa laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Oppilas
tutustuu monipuolisesti taitojen hyödyntämiseen itsensä ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta. Erilaiset
työtavat yhdessä ja yksilöllisesti, projekteina ja monimateriaalisesti luovat pohjaa tuleville kädentaitojen
opinnoille. Kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Tavoitteina: ymmärtää
käsityöprosessin tarkoituksenmukaisuutta ja ekologisuutta, kehittää kulttuurista ja teknologista osaamista,
oman innovointikyvyn ja luovuuden löytäminen.

MUUT VALINNAISET OPPIAINEET 8LK: KAHDEN TUNNIN AINEET

Liikunta (vLI, 2vvt)
Liikunnan syventävissä opinnoissa on tavoitteena motoristen perustaitojen vahvistaminen ja liikunnallisten
ja fyysisten valmiuksien kehittäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Tarkoituksena liikkua
tavoilla, jotka tuottavat iloa ja virkistystä. Tavoitteena on, että liikunnasta tulisi osa oppilaan elämäntapaa.
Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan tutustumaan kaupungin tarjoamiin liikuntapaikkoihin.

Kuvataide (vKU 2vvt)
Valinnaisessa kuvataiteessa työskennellään monipuolisesti taiteen keinoin. Työskentelyn perustana ovat
oppilaiden omat kokemukset ja kuvat, mielikuvitus, ympäröivän visuaalisen kulttuurin ilmiöt sekä taiteen
maailma. Oppilas harjoittaa perustyöskentelytaitojaan kuvataiteen eri osa-alueilla kuten piirtämisessä ja
maalaamisessa sekä muotoilussa ja valokuvauksessa.

Mediakuvataide (vKUM 2vvt)
Mediakuvataiteen tuntien tavoitteena on oppia hyödyntämään omassa kuvallisessa työskentelyssään
mahdollisimman monipuolisesti digitaalisen median ohjelmia sekä oppia mediakriittisyyttä. Oppilas
harjoittelee
perusteita ja/tai syventää osaamistaan Photoshopissa, valokuvauksessa ja
videoeditointiohjelmissa.

Kotitalous (vKO, 2vvt)
Tavoitteena on kerrata perusruoanvalmistusta ja leivontaa sekä perehtyä monipuolisesti erilaisiin raakaaineisiin. Kerrataan ateriasuunnittelua pohjoismaisesta näkökulmasta. Makumatkaillaan pohjoismaisten
ruokien ja leivonnaisten äärelle. Perehdytään erityisesti suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Käsityö (tekstiili, vKSts 2vvt)
Tekstiilityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta ja paikallisesta kulttuurista
nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien
tietojen ja taitojen osaamista. Tekstiilityön valinnaisessa sinulla on mahdollisuus saada haltuusi uusia
tekniikoita, uusi teknologian sovelluksia, uusia työvälineitä ja uusia arjessa hyödyllisiä taitoja. Oppitunneilla
on arvossaan kekseliäisyys, rohkeus ideoita, luovuus kehitellä ja kokeilunhalu. Yhdessä tekemällä ja
osallistumalla kehittyy kriittinen ajattelu ja luovuus.

Käsityö (tekninen, vKStn 2vvt)
Tavoitteena on oppia käyttämään työssä tarvittavia koneita ja käsityövälineitä turvallisesti. Tutustutaan
työssä tarvittaviin materiaaleihin. Valmistaa laadukkaita käyttö- tai koriste-esineitä annetun mallin tai oman
suunnittelun pohjalta. Tutustutaan teknologian mahdollisuuksiin työskentelyssä (laser yms.). Tavoitteena on
oppia tekemään kodin yksinkertaisia korjaus ja huoltotöitä. Perehdytään työskentelyssä tarvittaviin koneisiin
ja laitteisiin sekä käsityövälineisiin. Tutustutaan erilaisiin puuesineissä käytettäviin liitostapoihin.
Valmistetaan kotimaisista puulajeista käyttö- ja koriste-esineitä. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ideoida ja
suunnitella itselle tuote. Tutustutaan erilaisiin pintakäsittelytapoihin. Tutustutaan kodissa tehtäviin pieniin
korjaus- ja asennustöihin.

B2-saksa (vSAB 2vvt)
Tavoitteena on oppia ääntämään, kirjoittamaan ja puhumaan saksan kieltä omaan elämään liittyvissä
arkitilanteissa sekä tutustua saksankielisten maiden kulttuuriin. Oppimateriaalina Plan D 1-2. Se sisältää
saksan kielen perusrakenteet ja laajan sanaston. Opiskelussa käytetään myös paljon sähköistä materiaalia.
Arviointiin vaikuttaa sekä tuntityöskentely että kokeet.

B2-ranska (vRAB 2vvt)
Tavoitteena on oppia ääntämään, puhumaan ja kirjoittamaan ranskan kieltä omaan elämään liittyvissä
arkitilanteissa sekä tutustua ranskankielisten maiden kulttuuriin. Oppimateriaalina J'aime 1. Se sisältää
ranskan kielen perusrakenteet ja laajan sanaston. Opiskelussa käytetään myös paljon sähköistä materiaalia.
Arviointiin vaikuttaa sekä tuntityöskentely että kokeet.

B2-venäjä (vVEB 2vvt)
Tavoitteena on oppia venäjän kielen kyrilliset aakkoset, opetella kielen perusteita, tutustua ääntämiseen ja
venäjän kieleen yhtenä maailmankielenä. Harjoitellaan arkeen ja tavalliseen elämään liittyvien ilmaisujen
käyttöä sekä tutustutaan venäläisen kulttuuriin osa-alueisiin. Voidaan käyttää opiskelussa mobiililaitteita ja
harjoitellaan monipuolisia työskentelytapoja. Sisältönä voidaan käyttää valitun oppimateriaalin esittämiin
aihepiireihin ja nuorten omaan maailmaan liittyviä teemoja. Arviointiin vaikuttaa mm. tuntityöskentely, pikku
kokeet ja isommat kokeet samaan tapaan kuin kielten opiskelussa yleensä.

Ilmaisutaito (vIT 2vvt)
Ilmaisutaidossa pääsee tutustumaan näyttelemisen, teatterin ja yleensä luovuuden maailmaan. Ilmaisutaito
kehittää oppiaineena kaikkea, mikä liittyy itsensä ilmaisemiseen. Työtapoja ovat muun muassa
ryhmäytymisleikit, keskittymisharjoitukset, pantomiimi, improvisaatioharjoitukset ja näytteleminen.
Oppitunneilla tutkitaan elämän ilmiöitä ja sosiaalisia tilanteita draaman keinoin. Päätavoitteena on virittää
into luovaan työskentelyyn ja kannustavan ryhmähengen rakentamiseen. Ilmaisutaito kasvattaa
itsetuntemusta ja uskallusta. Ilmaisutaidon arvioinnin lähtökohtana on, että ilmaisutaito sopii oppiaineena

kaikille oppilaille. Arvioinnissa painottuu asenne: halu kehittää omaa ilmaisuaan sekä kannustaa muita
kehittymään.

TVT, Tieto- ja viestintätekniikka (vTVT 2vvt)
Tieto- ja viestintätekniikassa harjoitellaan käyttämään erilaisia tieto- ja viestintätekniikan
oppimisympäristöjä yksin ja ryhmässä. Tunneilla opitaan sopivien työvälineiden ja ohjelmien käyttöä Office
365-ympäristössä ja harjoitellaan oppimisympäristöjen käyttöä oppimistehtävissä (esim. tekstinkäsittely,
tietojenkäsittely ja grafiikka). Samalla opitaan tietotekniikan peruskäsitteitä, tietokoneiden rakennetta ja
käyttöjärjestelmän toimintaa. Oppilas tutustuu turvalliseen tietotekniikan käyttöön ja ymmärtää sosiaalisen
median käyttömahdollisuudet hyvien tapojen ja normien mukaan. Lisäksi tutustutaan ohjelmoinnin
perusteisiin ja valmistaudutaan tulevaisuuden haasteisiin.

MUUT VALINNAISET OPPIAINEET 8LK: YHDEN TUNNIN AINEET

Palloilukurssi (xLI 1vvt)
Palloilukurssilla syvennetään perusliikuntataitoja ja tutustutaan eri maila- ja maalintekopeleihin sekä
heittopeleihin. Tarkoituksena on osallistua koulun joukkueella koululaisturnauksiin. Oppilaat saavat vaikuttaa
valinnaisen liikunnan sisältöön.

Pohjoismainen leivonta (xKO 1vvt)
Pohjoismainen leivonta: viineristä siemennäkkäriin. Kerrataan perusleivontamenetelmiä ja valmistetaan
monipuolisesti suolaisia ja makeita leivonnaisia. Leivotaan erilaisia suomalaisia ja pohjoismaisia leivonnaisia.

Käsityö: Remake (xKS 1vvt)
Kierrätysmateriaali- ja tuunauskurssi Valmistetaan erilaisia tekstiili- ja kierrätysmateriaalitöitä. Työt
suunnitellaan omien tarpeiden ja saatavilla olevien materiaalien mukaan. Vieraillaan kierrätyskeskuksessa ja
kirpputorilla. Tuunataan vaatteita asusteita itselle sopiviksi ja eri pukeutumisilmiöiden mukaisiksi.
Tutustutaan kestävän kehityksen mukaiseen vaateteollisuuteen ja sekä eettisesti hyväksyttävään
tekstiilituotantoon. Kurssin tavoitteena on oppia tiedostamaan tekstiiliteollisuuteen ja –tuotantoon liittyviä
epäkohtia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Samalla harjaannutaan monipuolisesti
kädentaidoissa.

Puukkokurssi (xKS 1vvt)
Valmistetaan vuolupuukko ja ommellaan siihen nahkainen tuppi. Terä on valmiina. Tutustutaan eri
puukkotyyppeihin.

Ruotsin valinnainen (xRU 1vvt)
Kahdeksannella luokalla B-ruotsin tunnit vähenevät yhteen tuntiin viikossa. Tarjoamme mahdollisuutta
valinnaisruotsin lisätuntiin!

Kurssilla kertaamme, harjoittelemme ja syvennämme ruotsin oppitunneilla käsiteltyjä asioita. Opiskelutahti
on rauhallinen ja käytämme monipuolisia työskentelytapoja. Oppilaat voivat itsekin esittää asioita, joissa
tuntevat tarvitsevansa lisäharjoitusta.
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan itseluottamusta kieltenopiskeluun. Kurssi tukee ja auttaa oppilasta
saavuttamaan ruotsin opiskelulle asettamansa tavoitteet ja ylläpitämään jo saavutettua ruotsin kielen
taitoa. On helppo olla aktiivinen tunneilla, kun homma on hanskassa!

Valinnaiset vieraat kielet (x VK 1vvt)
Tehtävänä on herättää uteliaisuus ja kiinnostus vieraisiin kieliin sekä vahvistaa uskoa omiin taitoihin vieraan
kielen oppijana. Tunneilla opitaan kielten alkeita ja laajennetaan käsitystä monikielisestä maailmasta sekä
havaitaan yhtäläisyyksiä eri kielten välillä. Tarjottavien kielten valikoima (ranska, saksa, venäjä) saattaa
vaihdella vuosittain opettajasta riippuen. Lisäksi tutustutaan kohdekielten kulttuureihin esim. juhlapyhien,
ruokakulttuurin ja videoiden avulla.

VALINNASSA HUOMIOITAVAA

Valinnaisaineiden kohdalla on huomattava, että niitä opiskellaan koko vuosi eli niiden vaihtaminen kesken
oppimäärän suorittamisen ei ole mahdollista. Valitse siis aidon kiinnostuksen mukaan, sellaisia aineita, joissa
mielenkiinto säilyy. 9. luokalle tehdään uudet valinnaisainevalinnat. B2-kielen valinneet jatkavat kielen
opiskelua myös 9. luokalla.

Mikään valinnaisaine ei ole ehtona peruskoulun jälkeiseen opiskeluun, mutta niissä saadut valmiudet voivat
helpottaa jatko-opintoja. Valinnaisaineesta saattaa saada paljon tietoja ja taitoja, jotka helpottavat opintojen
aloittamista tai joista voi olla etua esimerkiksi pääsykokeissa.

Huomaa myös, että valinnaisaineet vaikuttavat päättöarviointiin, joko yhteisen aineen numeroon (taide- ja
taitoaineiden valinnaiset), tai erillisenä numerona (muut valinnaiset oppiaineet), ja sitä kautta ne vaikuttavat
myös jatko-opintoihin pääsemiseen.
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