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Johdanto
Sinulla on luettavanasi Sompion koulun 7.-luokkalaisten valinnaisaineopas (”valinnaistarjotin”), jossa esitellään Sinulle, 7.-luokkalaiselle, kevätlukukaudella 2018 valittavana olevat lyhyet ja pitkät valinnaisaineet.
Oppaassa kerrotaan Sinulle, mitä valinnaisuus perusopetuksessa tarkoittaa ja miten valintoja tehdään sekä
kuvataan pitkien ja lyhyiden valinnaisaineiden sisällöt ja tavoitteet.
Valittavia pitkiä valinnaisaineita on tarjolla kahdesta eri valinnaisainekiintiöstä yhteensä kolmetoista ja lyhyitä
valinnaisaineita kahdesta eri valinnaisainekiintiöstä 19. Toteutuvien valinnaisaineryhmien määrään on olemassa henkilöstöön, opetustiloihin ja taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät reunaehdot (”raamit”). Tämän vuoksi Sinulta kysytään useampi valinnaisainetoive, joiden perusteella valinnaisaineryhmät perustetaan. Ensimmäiseksi asettamasi valinnaisainetoive ei siis välttämättä toteudu, jolloin huomioidaan ”toivelistasi” muut vaihtoehdot.
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja
vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat Sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi kiinnostuksesi suunnassa. Valinnaisaineiden valinnan perustana ovat ensisijaisesti kiinnostuksesi ja valmiutesi opiskeltavaa valinnaisainetta kohtaan. Valinnaisaineita valitsemalla pääset konkreettisesti suunnittelemaan omaa opiskeluasi ja sillä tavalla voit vahvistaa itsellesi koulunkäynnin kiinnostavuutta, sitouttaa
itseäsi vastuullisuuteen ja samalla pääset harjoittelemaan useamman vuoden ajanjaksoa koskevaa valintojen ja päätösten tekemistä. Valinnaisaineet tuovat koulunkäyntiin vaihtelua ja antavat Sinulle mahdollisuuden opiskella itseäsi kiinnostavia asioita.
Valinnaisaineiden opiskelusta voit myös saada viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Mikään valinnaisaine ei kuitenkaan ole ehtona jatko-opiskelulle. Jatko-opinnoissa voi olla kuitenkin hyötyä, jos jo peruskoulussa on opiskellut alaan liittyvää ainetta.
Tämän valinnaisoppaan valinnaisainetarjotin on muodostettu valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Valitset tämän valinnaisaineoppaan valinnaisista aineista 8. luokalle kaksi lyhyttä valinnaisainetta sekä kaksi pitkää valinnaisainetta, joita opiskelet 8. ja 9. vuosiluokan ajan.
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Mitä tarkoittaa valinnaisuus?

Valinnaisten aineiden tuntimääristä eri vuosiluokilla ja muista valinnaisista aineista liittyvistä asioista on ohjeistukset Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman ohjeet ja kirjaukset ovat kouluja velvoittavia.
Koulut päättävät sen sijaan itsenäisesti lukuvuosittain tarjottavista valinnaisaineista ja koulussa lukuvuoden
aikana toteutettavat valinnaisaineet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Valinnaisaineiden sisällöt voivat siis
vaihdella lukuvuosittain koulun valinnaisaineoppaassa esitellyn tarjonnan mukaisesti.
(Keravan Opetussuunnitelma s.121, 124)
Valinnaisaineet jaetaan kahteen kiintiöön, jotka ovat taide- ja taitoaineet -kiintiö ja valinnaiset aineet -kiintiö.
Myös valinnaiset aineet -kiintiössä voi olla taide- ja taitoaineita muiden valinnaisten oppiaineiden ja kurssien
lisäksi. Saat ja itse asiassa Sinun tuleekin valita valinnaisaineita molemmista kiintiöistä.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet on osoitettu valittavaksesi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka
syventävät osaamistasi näissä oppiaineissa. Kaikki valinnaisaineet voivat olla lukukauden tai lukuvuoden mittaisia.
Kutakin valinnaisainetta Sinä opiskelet joko lukukauden ajan (syksy tai kevät) tai koko lukuvuoden ajan. Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa osaamistasi ja taitojasi. Valinnaisena aineena voidaan tarjota
perusopetuksen yhteisten oppiaineiden (= ns. kaikille pakolliset oppiaineet) syventäviä ja soveltavia opintoja.
1

Valinnaisaineet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja / tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat olla useasta eri oppiaineesta ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta koostuvia oppiainekokonaisuuksia. Soveltavilla valinnaisilla aineilla edistetään oppiaineiden välistä yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa,
globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.
Valinnaisten aineiden tunnit viikossa

7. luokka

Taide- ja taitoaine -kiintiö 

8. luokka

9. luokka

3

2

Valinnaiset aineet -kiintiö 

1

3

4

A2-kieli 1

2

(2)2

(2)

Yläkoulun 7. luokalla lukujärjestyksessäsi on ollut yksi valinnaisaineen tunti, mutta 8. ja 9. luokalla valinnaisainetunteja on lukujärjestyksessäsi kuusi. Kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityö on taide- ja taitoaineita ja ne jäävät ”pakollisina” oppiaineina 7. luokan jälkeen pois, ellet valitse niistä itsellesi valinnaisainetta. Pois jäävien oppiaineiden 7. luokan kevään arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen.
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Valitset pitkiä ja lyhyitä valinnaisaineita

Valinnaisaineet jaetaan pitkiin ja lyhyisiin valinnaisaineisiin. Nyt Sinä valitset kaksi pitkää valinnaisainetta,
joita opiskelet sekä 8. että 9. luokalla eli kahden lukuvuoden ajan ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta 8. luokan
opinto-ohjelmaasi. Pitkä valinnaisaineet ovat kestoltaan (= laajuudeltaan) kaksi vuosiviikkotuntia. Opiskelet molempia pitkiä valinnaisaineita kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Pitkien valinnaisaineiden
tunnit ovat yleensä kaksoistunteja. Molemmat lyhyet valinnaisaineet ovat kestoltaan yhden vuosiviikkotunnin. Toista lyhyttä valinnaisainetta opiskelet syyslukukaudella ja toista kevätlukukaudella.
Jos opiskelet liikunta-, musiikki- tai draamapainotusluokalla, on painotusaine (liikunta, musiikki tai ilmaisutaito) toinen pitkä valinnaisaineesi. Samoin, jos olet aloittanut alakoulussa A2-kielen opiskelun, voit ottaa sen toiseksi pitkäksi valinnaisaineeksi. Voit valita kielen kuitenkin myös ylimääräisenä, jolloin se lisää
tuntimäärääsi.
Jos opiskelet musiikkipainotusluokalla (F-luokka), on musiikin kurssi automaattisesti yksi lyhyt valinnaisaine ja valitset itse siten vain yhden lyhyen valinnaisaineen.
Harkitse valinnaisaineen valintasi huolellisesti. Valinnaisaineen vaihtaminen on mahdollista vain hyvin erityisistä syistä.

1

A2-kielen tunnit ovat niille oppilaille, jotka ovat 4. luokalla aloittaneet ns. ylimääräinen vieraan kielen opiskelun.

2

A2-kielen voi ottaa 8. ja 9. luokalla ylimääräisenä valinnaisaineena, jolloin lukujärjestykseen merkittyjen oppituntien määrä on
kaksi tuntia enemmän kuin ”normaalisti” tai A2-kielen voi ottaa valinnaisaineeksi, jolloin jäljelle jäävien valintojen määrä vähenee.

2

Valinnaisaineiden määrä pähkinänkuoressa
7. luokka
- yksi lyhyt valinta valinnaiset aineet -kiintiöstä (1 vvt)
8. luokka
- yksi pitkä valinta taide- ja taitoaine -kiintiöstä (2 vvt)
- yksi pitkä valinta valinnaiset aineet -kiintiöstä (2 vvt)
- yksi lyhyt valinta taide- ja taitoaine -kiintiöstä (1 vvt)
- yksi lyhyt valinta valinnaiset aineet -kiintiöstä (1 vvt)
9. luokka
- samat kaksi pitkää valintaa jatkuvat 8. luokalta
- kaksi lyhyttä valintaa Valinnaiset aineet -kiintiöstä (1 vvt + 1 vvt)

Pitkät valinnaisaineet pähkinänkuoressa
- valitaan kaksi pitkää valinnaisainetta kahdesta eri kiintiöstä (2 vvt
+ 2 vvt) 7. luokan kevätlukukaudella
- molempia pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa
- musiikin ja liikunnan painotusluokilla painotusaine on taide- ja taitoaineen pitkä valinnaisaine
- ilmaisutaidon painotusluokalla painotusaine on valinnaiset aineet
- kiintiön pitkä valinnaisaine (tällöin A2-kieli tulee aina muun valinnaisuuden päälle)
- A2-kieli on valinnaiset aineet –kiintiön pitkä valinnaisaine tai sen
voi valinta ylimääräisenä, jolloin oppitunteja on viikossa kaksi tuntia enemmän

Lyhyet valinnaisaineet pähkinänkuoressa
- valitaan kaksi lyhyttä valinnaisainetta kahdesta eri kiintiöstä 8.
luokan ajaksi (1 vvt + 1 vvt) 7. luokan kevätlukukaudella
- valitaan kaksi lyhyttä valinnaisainetta valinnaiset aineet –kiintiöstä
9. luokan ajaksi 8. luokan kevätlukukaudella
Huom!
- F-luokkalaiselle musiikin kurssi on vuosittain toinen lyhyt valinnaisaine

3
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Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaiset aineet –kiintiöstä valitsemasi pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin eli niistä tulee erillinen numero päättötodistukseesi. Päättötodistukseesi tulee siis erikseen arviointi pakollisen oppiaineen ja
sitä vastaavan pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, ts. kaksi numeroa kyseisistä aineista. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan erillisinä arviointeina hyväksytyksi (H) tai ei hyväksytyksi (E).
Taide- ja taitoaineiden pitkät valinnaisaineet (käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta ja kuvataide) arvioidaan
osana yhteistä oppiainetta, joten niistä ei tule erillistä numeroa, vaan seitsemännellä luokalla saatu arvosana jatkuu valinnaisen arvosanana. Taide- ja taitoaineiden lyhyet valinnaiset arvioidaan samoin osana
yhteistä oppiainetta, ja ne voivat siis myös laskea tai nostaa kyseisen aineen arvosanaa.
A2-kielestä voit huoltajan anomuksella saada päättötodistukseen merkinnän H eli hyväksytty. Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat yhteisiin aineisiin liittyvät pitkät
valinnaisaineet, jotka ovat taide- ja taitoaineet (käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta ja kuvataide) sekä
vieraat kielet.

Valinnaisten aineiden arviointi pähkinänkuoressa
Taide- ja taitoaine (pitkä  2 vvt)
- arvioidaan osana emoainetta (käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta, kuvataide)
- oppiaineen arviointi jatkuu 7. luokalta
- sama valinnainen jatkuu 9. luokalla
Taide- ja taitoaine (lyhyt  1 vvt)
- arvioidaan osana emoainetta (käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta, kuvataide)
- oppiaineen arviointi jatkuu 7. luokalta
Valinnaiset aineet (pitkä  2 vvt)
- numeroarviointi
- sama valinnainen jatkuu 9. luokalla
Valinnaiset aineet (lyhyt  1 vvt)
- arvioidaan hyväksytty (H) / ei hyväksytty (E)
A2-kieli (4. luokalla aloitettu)
- numeroarviointi
- vaihtoehto 1: voi sisältyä valinnaiset aineet -kiintiöön
- vaihtoehto 2: voi olla ns. ylimääräisenä

4
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Valinnaisten aineiden valinta-aikataulu

Pitkien valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokan ajaksi sekä lyhyiden valinnaisaineiden valinta 8. luokan
ajaksi tehdään 7. luokan kevätlukukaudella. Oppilaanohjaajat esittelevät oppilaanohjauksen tunneilla valinnaisaineet ja valintojen periaatteet. Tämän jälkeen Sinun tulee huolellisesti harkita, mitä valintoja haluat tehdä. Valinnat tehdään Wilman kautta oppilaanohjauksen tunneilla, joten vielä tässä vaiheessa
voit saada asiantuntevaa apua ja ohjausta valintatyössäsi.
Jo siinä vaiheessa, kun harkitset valintojasi, keskustele niistä kotona vanhempasi kanssa. Tutkikaa yhdessä tätä valinnaisaineopasta. Kun kaikki 7.-luokkalaiset ovat tehneet valintansa viimeistään 4.4.2018,
lähettävät oppilaanohjaajat koteihin viestin ja kertovat, että kotiväet voivat katsella Wilmasta oman
nuorensa valinnaisainevalintoja.
Koulun käytettävissä olevat opetustilat, henkilöstömäärä ja tuntikehys muodostavat opetuksen järjestämisen raamit, jotka vaikuttavat myös valinnaisaineryhmien muodostamiseen. Ryhmien tulee olla mm. oppilasmäärältään tarkoituksenmukaisia.
Tämän vuoksi Sinulta kysytään jokaisesta valinnasta kolme valinnaisainetoivetta, joiden perusteella valinnaisaineryhmät muodostetaan. Valinnaisainetoiveesi voi siis toteutua ilmoitettujen toiveiden välillä, mutta
ei välttämättä automaattisesti ensimmäisen toiveen mukaan.

Valinnaisaineiden valinnan aikataulu
- viikolla 12 valinnaisaineoppaan jako oppilaille ja opas Sompion
koulun kotisivuilla
- valinnat opotunneilla maaliskuussa
- 4.4.2018 mennessä valinnaisainevalinnat tehtynä
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Pitkät valinnaisaineet Sinulle 7.-luokkalainen

Valitset 8. ja 9. luokkaa varten yhteensä kaksi pitkää valinnaisainetta: yhden pitkän valinnaisaineen valitset
taide- ja taitoaine -kiintiöstä, toisen valinnaiset aineet -kiintiöstä. Teet valinnan nyt 7. luokan kevätlukukaudella.
Alla esitellään Sompion koulussa kevätlukukautena 2018 valittavanasi olevat pitkät valinnaisaineet seuraavaa lukuvuotta 2018 – 2019 varten. Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Taide- ja taitoaineen
valinnainen arvioidaan osana emoainetta eli 7. luokan lukuvuositodistukseen saamasi numero voi muuttua. Valinnaiset aineet -kiintiöstä valittu aine muodostaa oman arvosanan, eikä aiempi mahdollinen saman
aineen arvosana vaikuta uuteen arvosanaan.
Musiikkiluokalla musiikki (taide- taitoaine -kiintiö), liikuntaluokalla liikunta (taide- taitoaine -kiintiö) sekä
ilmaisutaitoluokalla ilmaisutaito (valinnaiset aineet -kiintiö) ovat yksi pitkä valinnaisaine. Ala-asteella aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli (katso Kieliohjelma alla) on myös yksi pitkä valinnaisaine tai voit valita sen
muiden valinnaisten aineiden lisäksi (lisää tuntimäärääsi).
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Kieliohjelma
A1-kieli
- 1. luokalla alkanut yhteinen kieli: englanti
A2-kieli
- 4. luokalla alkanut valinnainen kieli: ranska, saksa tai venäjä
B1-kieli
- 5. luokalla alkanut yhteinen kieli: ruotsi
B2-kieli
- 8. luokalla alkava valinnainen kieli: espanja, kiina

5.1 Taide- ja taitoaine -kiintiön pitkät valinnaiset
Tarjottavat taide- ja taitoaineiden pitkät valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisesta taulukosta ja kurssien
sisällöt kurssikuvauksista.
Valitset tästä kiintiöstä yhden taide- ja taitoaineen pitkän valinnaisaineen 8. – 9. luokalle. Valinnaisaineen
arviointi sisältyy emoaineen arvosanaan, joten todistukseesi ei tule valinnaisaineesta erillistä arvosanaa.
Valitsemasi valinnaisaine jatkuu automaattisesti 9. luokalla.
Ainelyhenne

Taide- ja taitoaine -kiintiö (pitkä valinnainen)

KO
KU
KS
LI
MU

kotitalous

Tunnus

uttpKO
uttpKU
uttpKS
uttpLI
uttpMU

kuvataide
käsityö
liikunta
musiikki

Kotitalous

uttpKO

Kotitalousopetuksessa 8. ja 9. luokilla Sinä harjoittelet, opit ja kehität sellaisia
tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla selviät arkipäivästäsi (= arjen hallinta)
tulevissa elämäntilanteissasi. Opetuksessa tuetaan Sinun itsenäistymistäsi ja
oma-aloitteisuuttasi sekä yhdessä tekemisen merkitystä iloa unohtamatta.
Kotitalousopetus tarjoaa Sinulle työn iloa, kehittää kädentaitojasi ja luovuuttasi, opettaa Sinulle käytännön ruuanvalmistusta ja leivontaa, herättää Sinussa
myönteisen asenteen kotitöihin ja tasapuoliseen työnjakoon, edistää tiedon
hankinnan valmiuksiasi ja omatoimisuuttasi sekä ohjaa Sinua terveellisiin ruokailutottumuksiin ja tutustuttaa Sinut uusiin makuihin.
Kahdeksannella luokalla kertaat oppejasi elintarvikkeista, ruuanlaitosta ja leivonnasta, mutta pääset myös kokeilemaan jotakin uutta. Tutustut suomalaiseen ruoka- ja juhlaperinteeseen, opit huomioimaan eri vuodenajat ruokapöydässä ja tutustut eurooppalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin.
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Yhdeksännellä luokalla valmistat kansainvälisiä ruokia ja leivonnaisia, suunnittelet ateriakokonaisuuksia
sekä arki- ja juhla-aterioita, opiskelet kalenterivuoteen liittyvien juhlien huomioimisen ruuanvalmistuksessa ja harjoittelet kodin hankintoja.
Kotitalouden arvosana muodostuu taitavuudestasi käytännön toimintataidoissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ja tiedonhallintataidoissa. Tietojasi ja taitojasi arvioidaan mm. kokeilla (kirjallisilla ja työkokeilla) ja projektitöillä sekä jatkuvalla arvioinnilla että vertaisarvioilla.

Kuvataide

uttpKU

Kuvataiteen valinnaisaine laajentaa ja syventää Sinulla jo olevia kuvataiteen tietoja
ja taitoja. Tavoitteena on, että opit uusia sisältöjä ja tekniikoita, ja että hallitset
kuvallista kulttuuria yhä laajemmin.
Kurssilla pääset harjoittelemaan, kokeilemaan ja oppimaan laajaa kuvataiteen tekemistä vaihtelevilla materiaaleilla ja tekotavoilla. Harjoittelet ja kehität kuvataiteen kurssilla myös omia kuvataiteen tekemisen taitoja sekä omaa kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Käsityö

uttpKS
Käsityön valinnaiskurssilla pääset syventämään jo opittuja käsityön tietoja ja taitoja.
Kahdeksannella luokalla tehdään kaiutin pienellä vahvistimella, joka soveltuu
musiikin kuunteluun puhelimesta. Kaiutin päällystetään kankaalla ja sille valmistetaan kantolaukku. Ennen kaikkea Sinä pääset tekemään yksityiskohtaisemman suunnitelman työllesi. Myös kurssin muuta sisältöä suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.

Liikunta

uttpLI

Liikunnan valinnaiskurssilla vahvistetaan ja syvennetään perusliikunnassa opittuja taitoja, liikutaan monipuolisesti,
koetaan onnistumisia ja nautitaan liikkumisesta ja yhdessä
tekemisestä. Liikunta on hyvää vastapainoa pääosin istumatyönä tapahtuvalle koulutyölle.
Pyrimme siihen, että voisimme perustaa omat ryhmät 8. ja
9. luokan tytöille ja pojille.

Musiikki

uttpMU
Musiikin kurssin tavoitteena on, että saat onnistumisen kokemuksia musiikin
parissa ja kokea yhteissoiton iloa. Opiskelemme soittamaan pääasiassa bändisoittimia samalla perehtyen musiikin eri tyyleihin. Kurssilla jatkat seitsemännellä luokalla oppimiesi taitojen kehittämistä. Jokaiselle löytyy sopivaa tekemistä oman taitotason mukaan. Kurssille osallistumisen vaatimukseksi riittää
kiinnostus musiikkiin ja soittamiseen.
Suurin osa kurssista on aktiivista musisointia, mutta mukaan mahtuu myös musiikin kuuntelua, musiikkiohjelmien opiskelua, omien sävellysten tekoa, improvisointia ja aiheeseen liittyvien tietojen opiskelua. Te oppilaat pääsette myös
vaikuttamaan kurssin sisältöön esittämällä toiveita soitettavaksi kappaleiksi.
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5.2 Valinnaiset aineet -kiintiön pitkät valinnaisaineet
Valinnaisten aineiden pitkät valinnaisaineet löytyvät kootusti oheisesta taulukosta ja kurssien sisällöt kurssikuvauksista.
Valitset tästä valinnaiset aineet -kiintiöstä yhden pitkän valinnaisaineen 8. – 9. luokalle. Tästä valinnaisaineesta tulee oma numeroarviointinsa todistukseesi (ei siis sisälly ”emoaineen arvosanaan”) Valitsemasi
valinnaisaine jatkuu automaattisesti 9. luokalla.
Ainelyhenne

ES
KI
AI
KO
KS
KS
LI
TVT

Valinnaiset aineet -kiintiö (pitkä valinnaisaine)
espanja
kiina
ilmaisutaito
kotitalous, soveltava
käsityö, kovat materiaalit
käsityö, pehmeät materiaalit
liikunta, soveltava
tieto- ja viestintätekniikka

Espanja (B2-kieli)

Tunnus

uESB2
uKIB2
upIT
upKOV
upKSK
upKSP
upLIV
upTVT
uESB2

Tervetuloa oppimaan yhtä maailman puhutuimmista kielistä, espanjaa! Espanjaa puhuu maailmassa noin 470 miljoonaa ihmistä. Sitä puhutaan Espanjan lisäksi monissa Väli- ja Etelä-Amerikan maissa, kuten
Meksikossa, Kuubassa, Argentiinassa, Kolumbiassa ja Chilessä.
Espanjan tunneilla pääset käyttämään espanjaa jokapäiväisissä tilanteissa. Harjoittelemme vaikkapa ruoan tilaamista ja itsestä, perheestä
sekä harrastuksista kertomista espanjaksi. Tulet oppimaan myös paljon asioita espanjankielisten maiden kulttuurista, musiikista ja tavoista.

Kiina (B2-kieli)

uKIB2
Kiinnostaako hyppy tuntemattomaan? Anna itsellesi mahdollisuus
oppia jotain ihan uutta ja valitse kiinan kieli!
Kiinan kieli on maailman suurin kieli - se on 1,5 miljardin ihmisen
äidinkieli. Kiinan osaamisesta on suurta hyötyä vaikkapa Aasiassa
matkaillessa sekä työelämässä. Kiinan kielen tunneilla tutustutaan
kiinan kirjainmerkistöön, ääntämisen ja Kiinan kulttuurin ominaispiirteisiin. Opit puhumaan ja kirjoittamaan kiinaa arkipäivän tilanteissa, vaikkapa asioimaan ostostilanteissa ja kertomaan omasta
itsestäsi ja perheestäsi.
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Ilmaisutaito

upIT
Löydä itsestäsi uusia puolia ja tutustu elämään uudelta kantilta! Ilmaisutaidon valinnaiskurssin tavoitteena on kohottaa itsetuntoa, antaa
rohkeutta olla esillä, harjoituttaa ryhmässä toimimista ja kykyä kohdata
erilaisia elämäntilanteita sekä totta kai pitää hauskaa.

Suurin osa ilmaisutaidon tunneista koostuu ryhmässä tai pareittain tehtävistä harjoituksista. Jonkin verran on teoriaa ja pohdiskelua sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppitunneilla pääset testailemaan mm. rentoutusharjoituksia, mimiikkaa, improvisointia, puheviestintä-, esiintymisja esittämistaitoa. Jos estradi kutsuu, valmistetaan esitys yleisölle. Kurssin aiheita ja tavoitteita mietitään
tarkemmin yhdessä ryhmän kanssa oppilaiden lähtötilannetta silmällä pitäen. Aiempaa kokemusta draamasta ei tarvita. Tärkeintä on, että asenne on kohdallaan ja löytyy halua kehittyä yhdessä toisia tukien!
Kokonaisuuteen liittyvät oppiaineet: AI, KU, MU, LI

Kotitalous (soveltava)

upKOV

Kotitalouden keskeisiä osaamisalueita ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asumisen taidot ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen. Näiden asioiden osaaminen ja ymmärtäminen ovat keskeisiä, jotta kodeissa olisi hyvä asua ja perheet voisivat hyvin. Tavoitteena
on, että opit monia kotitalouteen liittyviä taitoja niin, että pystyt muutaman vuoden kuluttua muuttamaan omaan kotiin ja selviytymään kotiin liittyvien asioiden hoitamisesta. Kotitalouden arvosana muodostuu
taitavuudestasi käytännön toimintataidoissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ja tiedonhallintataidoissa. Tietojasi ja taitojasi arvioidaan
mm. kokeilla (kirjallisilla ja työkokeilla) ja projektitöillä, jatkuvalla arvioinnilla.

Käsityö (kovat materiaalit)

upKSK
Käsityön kovien materiaalien valinnainen syventää ja laajentaa niitä
taitoja ja tietoja, joita olet kovien materiaalien työstämisessä jo tähän
saakka oppinut. Pääset harjoittelemaan paitsi tuotesuunnittelua myös
suunnittelemasi tuotteen valmistusta jo tutuista materiaaleista ja kenties ennestään tuntemattomistakin materiaaleista. Opiskelussa huomioidaan yksilölliset tarpeesi, toiveesi ja taipumuksesi. Työprosesseihin
kuuluu oleellisena osana oman ja toisten toiminnan ja työn tulosten

arviointi ja palautteen antaminen.

Käsityö (pehmeät materiaalit)

upKSP

Käsityön pehmeiden materiaalien opiskelu syventää ja laajentaa niitä taitoja ja tietoja,
joita olet tähän mennessä pehmeissä materiaaleissa oppinut. Pehmeiden materiaalien
opetuksessa harjoittelet ja opiskelet töiden suunnittelua, erilaisia aihepiirejä ja tekniikoita. Opiskelussa huomioidaan yksilölliset tarpeesi, toiveesi ja taipumuksesi. Työprosesseihin kuuluu oleellisena osana oman ja toisten toiminnan ja työn tulosten arviointi
ja palautteen antaminen.

9

Liikunta (soveltava)

upLIV

Liikunnan soveltavalla valinnaiskurssilla pääset vaikuttamaan opetuksen sisältöön. Kurssilla toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan oppilaiden valinnan mukaan eniten kannatusta saaneita liikuntamuotoja ja tutustutaan uusiin lajeihin. Tavoitteena on nauttia liikunnasta hyvässä ilmapiirissä yhdessä tehden.

Tieto- ja viestintäteknologia

upTVT

Tieto- ja viestintäteknologiakurssin
keskeisimpänä tavoitteena on, että
opit tuottamaan itse digitaalista materiaalia ja käyttämään monipuolisesti hyväksi keskeisimpiä ohjelmia
ja pilvipalveluiden työkaluja. Lisäksi
opit perusasiat mm. tietokoneiden
ja palveluiden tietoturvasta, verkkooppimisympäristöistä, eri palveluiden turvallisesta käytöstä, käyttöjärjestelmän ominaisuuksista sekä
mobiililaitteiden hyötykäytöstä. Kurssin perussisältö pohjautuu vahvasti työelämän arvostamaan TIEKE:n
A-ajokorttitutkinnon tietosisältöön.
Kurssi on erityisen tärkeä Sinulle, joka olet aiemmin käyttänyt lähinnä puhelinta ja tablettia selailemiseen,
kuvien ottamiseen ja sosiaaliseen mediaan, mutta kannettavien tietokoneiden hyötykäyttö on jäänyt vähäiseksi. Monien kurssilla käytettävien ohjelmien osaamista oletetaan jatko-opinnoissa, lukiossa, ylioppilaskirjoituksissa sekä työelämässä. Pohjan tietokoneen käytölle luo käyttöjärjestelmän perusominaisuuksien sujuva hallinta. Perusominaisuuksia ovat mm. näytön tarkkuuden ja näyttötilojen sekä hiiren herkkyyden säätäminen, tulostimien etsiminen jne. Opit hallitsemaan tiedostoja tehokkaasti sekä paikallisesti että
pilvessä. Kurssilla opit hyvän tekstinkäsittelytaidon ja opit käyttämään tekstinkäsittelyohjelman (Office365
Word tai OpenOffice Writer) toimintoja monipuolisesti ja tehokkaasti. Myös kymmensormijärjestelmän
perusteet sekä yhteisöllinen tekstin muokkaaminen tulevat tutuiksi.
Tekstinkäsittelyä täydentää kuvankäsittelyn perusteiden tuntemus, jolloin kuvat osataan parannella julkaistavaan kuntoon ja ymmärretään digikuvien ominaisuuksia. Kuvankäsittelyn lisäksi opit myös käyttämään oikeita piirto-ohjelmia, jolloin dokumentteihin voidaan liittää itse vektorigrafiikkana piirrettyjä kuvia.
Kuvankäsittelyssä käytettävät ohjelmat ovat ilmaisia ja vapaasti saatavilla. Esitysgrafiikkaohjelmien (esim.
PowerPoint, OpenOffice Impress) avulla opit tuottamaan havainnollisia, yhdenmukaisia ja näyttäviä esityksiä. Ohjelmista löydetään työelämässäkin arvostettuja uusia ominaisuuksia, joita ovat mm. kaaviot, itsellään pyörivät esitykset messuja varten, videoiden sisällyttäminen yms. Myös videonkäsittelystä opit perusteet.
Taulukkolaskennassa opit luomaan selkeitä ja tyylikkäitä laskelmia, joissa voidaan käyttää hyväksi tehokkaita laskennan apuvälineitä. Taulukoista opit luomaan näyttäviä kaavioita. Taulukkolaskenta on välttämätön taito mm. talouden parissa työskenteleville ja siitä on hyötyä useimmissa kirjanpitoa vaativassa tehtävissä. Lisäksi kurssilla voidaan käsitellä muita Sinua kiinnostavia lyhytkurssien sisältöjä, esim. 3D-mallinnus
ja animointi, www-sivujen tekeminen ja ohjelmointi.
Tieto- ja viestintäteknologiassa oppilaiden tieto- ja taitotaso vaihtelee peruskoulussa huomattavasti. Tämän takia arvioinnissa otetaan huomioon ahkera ja tuloksellinen tuntityöskentely. Tietoja ja taitoja arvioidaan pääosin tunneilla tehdyillä harjoituksilla sekä harjoitustöillä.
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5.3 Taide- ja taitoaine -kiintiön lyhyet valinnaisaineet
Taide- ja taitoaine -kiintiöstä tarjottavat lyhyet valinnaisaineet löytyvät kootusti taulukoista ja kurssien sisällöt niiden alta selostuksista.
Oppilas valitsee tästä kiintiöstä yhden Taide- ja taitoaineen lyhyen valinnaisaineen 8. luokalle. Valinnaisaineen arviointi sisältyy ”emoaineen arvosanaan”, joten todistukseen ei tule valinnaisaineesta erillistä arvosanaa. Tämä valinnaisaine kestää yhden lukukauden.
Ainelyhenne

KO
KS
KS
KU
LI
MU

Taide- taitoaine -kiintiö (lyhyt valinnaisaine)
Kotitalouden lisäkurssi
Käsityön lisäkurssi – kovat materiaalit
Käsityön lisäkurssi – pehmeät materiaalit
Kuvataiteen lisäkurssi
Liikunnan lisäkurssi
Musiikin lisäkurssi

Kotitalouden lisäkurssi

Tunnus

uttlKO
uttlKS
uttlKS
uttlKU
uttlLI
uttlM
uttlKO

Kotitalouden lisäkurssi kehittää osaamistasi ja luovuuttasi leivonnassa. Saat uusia valmiuksia ja rutiinia
vaativampienkin leivonnaisten valmistamiseen.
Suunnittelemme kurssia yhdessä ja yhteissuunnittelun pohjalta kertaamme taikinoiden perustyyppejä ja
sovellamme niiden käyttöä monipuolisesti. Kun harjoittelemme suomalaista perinneleivontaa ja kansainvälisiä herkkuja, otamme huomioon eri vuodenajat ja taloudellisuuden.

Käsityön lisäkurssi (kovat materiaalit)

uttlKS

LED-kurssilla tutustut led-järjestelmään. Suunnittelet ja toteutat oman valaisimen led-tekniikalla. LEDkurssin tavoitteena on, että opit hyödyntämään käytännössä LED-teknologian pienen koon ja loistavan
hyötysuhteen tuomia mahdollisuuksia valaistuksessa ja sisustuksessa.

Käsityön lisäkurssi (pehmeät materiaalit)

uttlKS

Kurssilla ompelet ompelukoneella ja saumurilla erilaisia vapaa-ajan vaatteita joustavista materiaaleista.
Neulot pipoja, lapasia tai tuubihuiveja sekä käsin että koneella. Käytät helppoja peruskaavoja ja selkeitä
työohjeita. Kurssilla voit myös muodistaa ja korjata vaatteita.

Kuvataiteen lisäkurssi

uttlKU

Kuvataiteen harrastajakurssilla pääset vaikuttamaan kurssin sisältöön. Perehdymme Teidän oppilaiden
kanssa valittuihin välineisiin, materiaaleihin, tekniikoihin ja sisältöihin syvemmin, harjaannutamme niihin
liittyen jo olemassa olevia taitoja sekä opettelemme uusia. Kurssilla pääset harjoittelemaan, kokeilemaan
ja oppimaan laajaa kuvataiteen tekemistä vaihtelevilla materiaaleilla ja tekotavoilla. Harjoittelet ja kehität
kuvataiteen kurssilla myös omia kuvataiteen tekemisen taitoja sekä omaa kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn.
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Liikunnan lisäkurssi

uttlLI

Liikunnan lisäkurssilla saat virikkeitä uusille harrastuksille sekä uusia elämyksiä liikunnasta. Kurssilla käytetään koulun sekä lähiympäristön monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ryhmän toiveiden mukaan.

Musiikin lisäkurssi

uttlMU

Kurssilla tutustut musiikkiin monipuolisesti soittamalla ja / tai laulamalla ja kuuntelemalla. Sinulla on mahdollisuus bändisoittoon sekä esimerkiksi koskettimien-, kitaran, basson- tai rumpujensoittotaidon harjoittamiseen. Voit esittää toiveita kurssin sisällöstä. Aiempi soittokokemus ei ole tarpeen, mutta myös musiikinharrastajat ovat tervetulleita.

5.4 Valinnaiset aineet -kiintiön lyhyet valinnaisaineet
Valinnaiset aineet -kiintiössä tarjottavat lyhyet valinnaisaineet löytyvät kootusti taulukoista ja kurssien sisällöt niiden alta selostuksista.
Oppilas valitsee tästä kiintiöstä yhden lyhyen valinnaisaineen 8. luokalle. Tämä valinnaisaine kestää yhden
lukukauden. Tästä valinnaisaineesta tulee oma arviointinsa todistukseen (hyväksytty/ei hyväksytty, kurssin
arviointi ei siis sisälly ”emoaineen arvosanaan”).
Ainelyhenne

Valinnaiset aineet –kiintiö (lyhyt valinnaisaine)

AI
AI
AI
KS
KS
KU
LI
MU
TVT

Elokuvakurssi
Ilmaisutaidon peruskurssi
Koululehtikurssi
Mopo ja moottorikurssi
Lemmikkien asuja ja tarvikkeita
Sarjakuvalehtikurssi
Kuntokurssi
Tartu mikkiin
Teknologiakurssi
Kaupalliset aineet
Tukioppilaskurssi

Tunnus

ulELO
ulIT
ulLEH
ulKSM
ulKSL
ulSAR
ulLIK
ulMUM
ulTVI
ulKPH
ulTUK

Elokuvakurssi

ulELO

Lyhytkurssilla pääset katsomaan, analysoimaan ja tulkitsemaan elokuvia eri teemoista ja eri vuosikymmenten ajoilta. Tavoitteena on, että keskustelujen, tehtävien tai projektitöiden myötä opit katsomaan elokuvaa pintaa syvemmältä. Kurssi edellyttää läsnäoloa, keskittymistä katselukokemukseen ja tehtävien suorittamista hyväksytysti.
Kokonaisuuden oppiaineet: AI, KU, KS & teeman mukaan eri aineita, kuten HY, UE/ET
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Ilmaisutaidon peruskurssi

ulIT

Tutustumis-, keskittymis-, rentoutumis-, puhe-, liike-, ääni ja improvisaatioharjoitusten avulla tuet ja vahvistat omaa persoonallisuuttasi ja etsit uusia tapoja ilmaista itseäsi. Tuntien ohessa täytetään kurssipäiväkirjaa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin. Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat koulupäivään heittäytyvää leikkimielisyyttä, toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia itsensä haastamiseen yhdessä toisten kanssa!
Kokonaisuuden oppiaineet: AI, KU, MU, LI

Koululehtikurssi

ulLEH

Tule mukaan tekemään Sompion koulun uutta koululehteä! Koululehtikurssilla tutustut lehden tekemiseen
ja toimittajan työhön. Sompion koululehdestä painetaan paperiversio, ja se sisältää monipuolisesti juttuja
lukuvuodesta. Tykkäätkö olla reportterina tapahtumassa, haastatella ihmisiä tai ottaa valokuvia? Tule mukaan tekemään koululehteä!
Kokonaisuuden oppiaineet: AI, YH, KU

Mopo- ja moottorikurssi

ulKSM

Mopo- ja moottorikurssilla opit mopo- ja moottoritekniikkaa, liikennesääntöjä ja miten mopokortti suoritetaan. Tavoitteena on, että Sinusta tulee turvallinen ja osaava mopoilija.

Lemmikkien asuja ja tarvikkeita

ulKSL

Kurssilla suunnittelet ja valmistat varusteita ja asuja lemmikeille. Koirakaverillesi voit valmistaa esim. sadeasun, neuleen, pannan ja leluja tai vastaavasti kissa-ystävällesi voit tehdä esim. leluja, peiton ja patjan.
Jos lemmikkisi onkin fretti tai rotta, voit tehdä sille riippukeinun. Eläinystäväsi voi olla myös hevonen tai
poni, jolle voit valmistaa korvahuppuja, otsapannan tai satulahuovan. Tekniikat ovat pääasiassa ompelua,
neulontaa ja virkkausta.

Sarjakuvalehtikurssi

ulSAR

Kurssilla pääset piirtämään sarjakuvia ja oppilaiden tekemistä sarjakuvista kootaan sarjakuvalehti. Opit
käyttämään sarjakuvapiirtämisen välineitä ja tekniikoita ja käymme läpi sarjakuvan julkaisemisen perusteita. Kurssin pääpaino on omassa tekemisessä, joten voit hyvin osallistua kurssille sekä 8. että 9. luokalla
tai vain toisella luokka-asteista.

Kuntokurssi

ulLIK

Kurssin tavoitteena on fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoittaminen. Kurssi sisältää erilaisia kuntoliikuntamuotoja esim. aerobic, step aerobic, HIIT sekä circuit.

Tartu mikkiin

ulMUM

Laulamme pääasiassa Teidän oppilaiden valitsemia lauluja "karaoke" meiningillä valmiin taustan päälle.
Voimme myös harjoitella "soolobiisejä" opettajan pianosäestyksellä, jos niin haluatte. Voit laulaa mikkiin
tai ilman mikkiä.
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Teknologiakurssi

ulTVI
Kurssin tavoitteena on, että Sinä opit tietokoneen, internetin ja teknologioiden periaatteita
pintaa syvemmältä. Kurssilla mm. kasataan tietokone osista, asennetaan Linux-käyttöjärjestelmiä ja tutustutaan niiden eri versioihin. Tulevaisuudessa (ja jo nyt) pystytään monia esineitä valmistamaan kotona tulostamalla, joten
lisäksi tutustutaan 3D-mallinnusteknologiaan
ja opitaan mallintamaan yksinkertaisia esineitä. Muita kurssin teemoja ovat mm. tietotekniikan historia, internetin toiminta sekä
teknologia arjessa.

Kaupalliset aineet

ulKPH

Lyhytkurssi, jossa työskennellään tietokoneilla ja tehdään erilaisia talouteen liittyviä tehtäviä. Esim. osakesijoitustehtäviä, tuotemerkit, oman talouden hallinta, talouden ongelmat (esim. harmaa talous/pyramidihuijaukset) jne. Kurssilla ei ole kokeita, hyväksytyn arvosanan saa kun käy tunnilla ja tekee tehtävät.

Tukioppilaskurssi

ulTUK

Tukioppilas, Sinä olet vapaaehtoinen oppilas, joka haluat parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita.
Te tukioppilaat järjestätte erilaisia tapahtumia, pidätte oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimitte keskustelukumppaneina. Sinun ei tarvitse olla koulumenestykseltäsi huippuoppilas, mutta osoitat omalla
käyttäytymiselläsi kiinnostusta opiskelua ja koulua kohtaan sekä pystyt toimimaan positiivisena esimerkkinä nuoremmille. Tukioppilaana säilytät luottamuksen ja toimit rehellisesti. Olet tukioppilaaksi sopiva
nuori, jos ja kun olet valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin, olet empaattinen,
hyväksyt monenlaiset elämisen mallit, olet oma itsesi, olet aktiivinen tukioppilastoiminnassa ja suhtaudut
Sinun koulutuksesi ja perehdytyksesi tukioppilaaksi toteutetaan lyhyenä valinnaisena 8. luokan kevätlukukaudella. Kun valitset tukioppilaskurssin lyhyeksi valinnaisaineeksi, tulee Sinun täyttää myös erillinen
hakemus, joka Sinun pitää palauttaa opolle, jotta voi tulla valituksi kurssille.
Kokonaisuuden oppiaineet: AI, TT, OP
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