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Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää oppimista, 
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot 
tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa 
suunnassa. Soveltavilla valinnaisille edistetään oppiaineiden välistä 
yhteistyötä. Valinnaisten aineiden perustaksi on otettu opetussuunnitelman 
laaja-alaisen osaamisen taidot.

Valinnaisaineet 1.-3. ovat soveltavia, laaja-alaisia osaamistaitoja kehittäviä 
opintoja tai kieliopintoja. Valinnaisaineet 4. ja. 5 ovat taito- ja taideaineita.

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 

	 •					Valinnainen1	arvioidaan	sanallisesti	asteikolla	hyväksytty/hylätty

	 •	 Valinnainen2, Valinnainen3, Valinnainen4 ja Valinnainen5  
        arvioidaan numeroarvioin asteikolla 4-10

	 •	 Valinnainen4 ja Valinnainen5 arvioidaan osana taide- ja 
    taitoainevalinnaisia, eikä niistä tule erillistä arviota lukuvuosi- 
       todistukseen tai päättötodistukseen. 

	 •	 Valinnaisainekohtaiset	 tavoitteet,	 arviointikriteerit	 ja	 –tavat	 
    käydään oppilaiden kanssa läpi kunkin valinnaisaineen tunnilla 
        valinnaisaineen alkaessa

ValinnaisaineopasN I S S N I K U N  KO U L U N



VALINNAT OVAT SITOVIA JA JATKUVAT KOKO PERUSOPETUKSEN AJAN 

 •				Alakoulussa tehdyt A-kielivalinnat jatkuvat yläkoulussa.

	 •				7. vuosiluokan valinnaisaineet on valittu 6.luokalla.

	 •			8.-9.vuosiluokan valinnaisaineiden valinnat tehdään 7.luokan keväällä:
     - 8.luokalla alkavat Valinnaiset	1.	–	4.
  - Valinnainen2 ja Valinnainen3 jatkuvat 9.luokalla.
  - 9.luokalla alkaa Valinnainen5.

Valittu valinnaisaine vaihdetaan vain oppimisvaikeuksien vuoksi tai terveydellisten syiden 
perusteella. Valinnaisainevaihtotoiveet esitetään kirjallisena perusteluineen rehtorille, joka tekee 
päätöksen mahdollisesta valinnaisainevaihdoksesta. 

VALINTALOMAKE (Valinnaisaineiden valintalomake 8.-9.lk. Nissnikun koulu)

Oppilas tekee 7.luokan keväällä valinnaisainevalinnat 8.-9.luokalle, merkitsemällä 
itseään kiinnostavimmat valinnaisainevaihtoehdot jokaisesta sarakkeista: Valinnainen1, 
Valinnainen2, Valinnainen3, Valinnainen4 ja Valinnainen 5. 

Valintalomakkeessa jokainen sarake on omalla värillään. Oppilas merkitsee lomakkeen 
jokaiseen sarakkeeseen ensisijaisen toiveensa numerolla 1 ja varavalinnat numeroin 2 ja 3. 

Huomioitavaa:
	 •					A2-ruotsi	(VALINNAINEN	1)
     Jos oppilas on alakoulussa 4.luokalla aloittanut A2-ruotsin - oppilas valitsee 
	 						VALINNAINEN	1	–	A2-ruotsi,	ei	varavalintoja.	

	 •					A2-saksa	tai	A2-ranska	(VALINNANINEN	3)
	 						Jos	oppilas	on	alakoulussa	4.luokalla	aloitettu	A2-saksa	tai	A2-ranska	–	oppilas 
       valitsee VALINNAINEN 3 - A2-saksa tai A2-ranska, ei varavalintoja.

	 •										L4-	Virtuaaliluokan	mediakurssi	(VALINNAINEN	2)	–	vain	virtuaaliluokkalaisille
	 	 	 Jos	 oppilas	 on	 virtuaaliluokalla	 –	 oppilas	 valitsee	 VALINNAINEN	 2	 
		 						–	L4	Virtuaaliluokan	mediakurssi,	ei	varavalintoja.	

PALAUTA VAILINNAISAINELOMAKE allekirjoitettuna annettuun päivämäärään 
mennessä.



Valinnaisaineet
VALINNAINEN / 8.lk / 1vvt / arviointi: hyv/hyl

A2- ruotsi, valinnainen alakoulussa aloitettu kieli  
A2-ruotsi on alakoulussa 4.luokalla valittu kieli, joka jatkuu yläkoulussa 
opetussuunnitelman mukaisesti. A2-ruotsia opiskelevat eivät valitse erillistä 
valinnaisainetta ”Valinnaisaine 1”-sarakkeesta. 

8.-vuosiluokalla A2-ruotsia on 2 tuntia viikossa. 9.-vuosiluokalla A2-ruotsia on 
2 tuntia viikossa, eikä se vaikuta 9.-luokan valinnaisuuteen. A2-ruotsi arvioidaan 
numeroin 4-10.

L1- Hyvinvointi ja opiskelutaidot
 Stressaako? Ahdistavatko kokeet? Tuntuuko siltä, etteivät asiat pysy mielessä tai aika 
ei riitä mihinkään? Tällä kurssilla harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita ja pohditaan 
muita kouluarjessa tarvittavia taitoja.

L2- Sarjakuvakurssi 
Tule tutkimaan, ideoimaan ja tekemään sarjakuvaa! Kurssilla luetaan, tulkitaan ja 
esitellään sarjakuvia, kiinnostuksen mukaan myös eri kielillä. Tehdään itse omaa 
sarjakuvaa, kuvataan, kuvitetaan ja kirjoitetaan. 
 

L3- Retkeilyä 
Kurssilla retkeillään ja nautitaan luonnosta! Harjoitellaan porukalla erätaitoja, 
kokeillaan luonnonläheisiä harrastuksia ja leireillään metsässä. Retkikohteina ovat 
olleet lähialueiden metsät sekä Oittaa ja Nuuksio. Retkikohteet voivat vaihdella 
vuosittain.

L3- Virkistävät välipalat 
Välipalakurssilla lähestytään nuoren hyvinvointia ja jaksamista tutustumalla välipalojen 
moninaiseen maailmaan. Pohditaan yhdessä omien valintojen vaikutusta arjessa 
jaksamiseen. Valmistetaan myös monipuolisesti välipaloja, joita nuoren on helppo 
tehdä ja soveltaa omassa arjessa. Kurssi toteutetaan vuosittain vaihtelevin sisällöin ja 

1.



L4- Sanahanat auki! 
Tule avaamaan sanainen arkkusi! Herätä mielikuvituksesi ja luovuutesi ja löydä oma 
pieni kirjailijanalkusi. Kurssilla kirjoitetaan luovasti, kehitellään huimia henkilöhahmoja, 
tarinoidaan, tulkitaan tekstejä ja harjaannutaan ilmaisijana ja kirjoittajana. Nautitaan 
kirjoista ja kirjoittamisesta. Tunneilla paitsi kirjoitetaan, myös luetaan ja tehdään 
draamaa.  

L5-  Tieto- ja viestintätekniikka - TVT Haltuun 
Oletko kiinnostunut tietokoneista ja teknologiasta? Kurssilla opitaan monipuolisesti 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja hyödyntämistä. Kurssilla kehitetään käytännön 
TVT-taitoja omien tuotosten laadinnassa sekä opitaan käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa sekä tutkivassa että luovassa työskentelyssä. Vuosittainen toteutus 
vaihtelee ryhmän toiveiden ja suunnitelmien osalta. 

L6- Ideoi ja menesty  
Haluaisitko rakentaa itsellesi menestyvän tulevaisuuden? Miltä tuntuisi työskennellä 
luovassa	 ja	 kannustavassa	 tiimissä?	 Ideoi	 ja	 menesty	 –kurssilla	 suunnittelemme	
ja tuotekehittelemme luovaa ideaa, josta voidaan tehdä tuote tai palvelu ja joka 
markkinoidaan.  

L6- Hygieniapassi 
Kurssin päätavoitteena on edistää nuorten hygieniaosaamista ja lisätä yleistä tietoa 
elintarviketurvallisuudesta ja ruoasta. Kurssin aiheita käsitellään teoriassa ja harjoitellaan 
käytännön ruoanvalmistuksen ohessa. Kurssin lopuksi oppilailla on mahdollisuus 
suorittaa virallinen hygieniapassi.

L7- Osallistuminen ja vaikuttaminen – Tee hyvää  
Tule mukaan parantamaan maailmaa. Kurssilla opit, miten jokainen voi vaikuttaa 
ympäristöönsä sekä omaan elämäänsä esimerkiksi taiteen sekä erilaisten järjestöjen 
kautta. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan käytännön hyvä teko. 



VALINNAINEN / 8.-9.lk / 1+1vvt / arviointi: 4-102.
L1- Arkipäivän ilmiöitä 
Ilmiöitä näkyviksi! Pukeudu kokin essuun, kemistin takkiin ja tule etsimään syitä ja 
seurauksia arkipäivän ilmiöille sekä kokemuksille. Tutkitaan, innostutaan, etsitään 
ratkaisuja ja herkutellaan yhdessä. Teemoja lähestytään esimerkiksi luonnontieteiden 
ja kotitalouden näkökulmista. Kurssi toteutetaan vuosittain vaihtelevin sisällöin.

L2- Makumatka maailmalle 
Kurssi yhdistää Nissnikun koulun kielitarjottimen kielet yhdeksi ruoanlaittoa ja 
ruokakulttuuria käsitteleväksi kokonaisuudeksi. Kurssi ei edellytä esitietoja kielestä, 
vaan tekemällä opitaan samalla, kun kurssi etenee. Tervetuloa mukaan opiskelemaan 
kieliä ja kulttuuria herkullisella tavalla! 

Kurssin kielet ja kulttuurit valitaan osallistujien kiinnostuksen ja opettajien 
kokemustaustan mukaisesti. Tutustumme esimerkiksi Ruotsin, Saksan, Ranskan, 
Espanjan, Britannian, Pohjois-Amerikan tai Venäjän ruokakulttuuriin. Harjoittelemme 
mm. ruokapöydän fraaseja, ruoan tilaamista eri kielillä sekä hyödyllistä ruokasanastoa. 
Tutkimme alueiden perinteisiä ruokalajeja ja toteutamme maukkaita reseptejä. 

À table ! Syömään! Bon Appétit !  Smaklig måltid! ¡Buen provecho! Hyvää ruokahalua! 
Guten Appetit! Vkusno i polezno! Herkullista ja hyödyllistä! 

L3- Elämyksiä luontoliikunnasta
Kurssilla suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan päiväretkiä luontoon eri 
vuodenaikoina.  Opitaan keinoja selviytyä luonnossa: ruuanlaitto ja ruokailu sekä 
puolijoukkueteltan pystyttäminen. Kalastetaan, marjastetaan ja opitaan sienestämisen 
perusasioita. Nautitaan luonnossa liikkumisesta. Opitaan jokamiehenoikeuksia sekä 
suunnistuksen- ja ensiaputaitojen perusteita. 

L4- Minä ja media, Monilukutaitokurssi 
Pysy pinnalla median meressä! Opi itse tuottamaan mediatekstejä, kuvaa, videota, 
tekstiä, animaatioita. Opi tarkastelemaan mediasisältöjä eri näkökulmista, älä usko 
kaikkea mitä näet mediassa. 



L4- Virtuaaliluokan mediakurssi
Virtuaaliluokkien mediakurssilla opitaan mediavalmiuksia ja mediavälineiden käyttötaitoja. 
Erilaisten mediasisältöjen tuotanto, analyysi ja välineiden käyttötaitojen opiskelu etenevät 
opiskelussa rinnakkain. Kursseilla painotetaan toiminnallisia työmuotoja ja omien 
mediasisältöjen tuottamista. Kursseilla vieraillaan mediataloissa. 

L5- Robotiikka ja ohjelmointi  
Ohjelmoi oma peli tai kännykkäsovellus! Kurssilla tutustutaan eri ohjelmointikieliin ja 
harjoitellaan niiden käyttöä. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaiden ajattelukykyä 
ongelmatilanteissa. Kurssilla kootaan ja ohjelmoidaan robotteja sekä tutustutaan 
kehitysalustoihin. Kurssin sisältö muokkautuu oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti. 

L5- Teknologia 
Teknologia ilmenee ympärillemme rakennettuna maailmana. Teknologiakurssin tavoitteena 
on kasvattaa sinua ymmärtämään paremmin teknologiaa. Teknologiseen maailmaan kuuluvat 
kaikki ihmisen tuottamat esineet yksinkertaisista monimutkaisiin huippu-teknologian 
tuotteisiin. Teknologinen yleissivistys on teknologisen maailman esineiden, rakenteiden ja 
laitteiden toimintaperiaatteiden tuntemusta sekä niiden mahdollista kehittämistä. Jos olet 
kiinnostunut omasta ympäristöstäsi ja haluat oppia sitä lisää, olet valinnut oikean kurssin. 
Kurssin aiheita ovat esim. rakenteet, mekaniikka, koneet, energia, robotiikka, muotoilu, 
ohjelmointi jne.

L6- Taidekurssi    
Ääni ja kuva ovat moniaistisesti vaikuttava yhdistelmä! Jos olet kiinnostunut kuvallisesta 
ilmaisusta ja musiikista, tämä taidekurssi on juuri sinua varten. Heittäydy mukaan luovaan 
taiteidenväliseen työskentelyprosessiin, jossa musiikki inspiroi kuvantekoon ja päinvastoin. 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan taiteen keinoin pieniä innostavia harjoitustehtäviä 
sekä yksi oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista syntyvä pienryhmissä toteutettava 
taidetuokio muulle ryhmälle.

 L7- Tukioppilaskurssi  
Ryhdy tukioppilaaksi! Kurssilla saat taitoja ja tietoja, joita voit hyödyntää niin tukioppilaana 
toimimisessa kuin muussa elämässäkin. Opit mm. esiintymistä, small talkia ja vuorovaikutus- 
sekä tunnetaitoja ja pääset käyttämään niitä käytännössä tukioppilastoiminnassa. Kurssilla 
pääset myös ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun tapahtumia, joita voivat 
olla esimerkiksi ryhmäytykset, Halloween, ystävänpäivä ja vappu. Tällä kurssilla pääset 
vaikuttamaan positiivisesti koulun ilmapiiriin!



VALINNAINEN / 8.-9.lk / 2+2 vvt / arviointi: 4-103.
A2- saksa tai A2-ranska
A2-saksa ja A2 ranska ovat alakoulussa 4.luokalla valittuja kieliä, jotka jatkuvat 
yläkoulussa opetussuunnitelman mukaisesti. A2-saksaa ja ranskaa opiskelevat  
eivät valitse erillistä valinnaisainetta “Valinnainen 3” -sarakkeesta. 

B2- saksa
Saksa on Euroopan puhutuin kieli, jota puhuu yli 100 miljoonaa ihmistä. 
Kielenä saksa on sukua esim. englannille ja ruotsille, ja sen osaamisesta on 
hyötyä aina mm. matkailun, tieteen ja kulttuurin saroilta liike-elämään. 
Kursseilla käsitellään mm. oppilaan lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, 
matkustamista ja arkielämän asioimistilanteita. Suullista kielitaitoa harjoitellaan 
erilaisissa käytännön tilanteissa. Samalla opetellaan ääntämistä sekä tilanteiden 
vaatimia rakenteita. Kirjoittamista harjoitellaan pienimuotoisten viestien ja 
kirjoitelmien muodossa. Opinnoissa tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin 
ja maantuntemukseen. 

B2- ranska 
Bienvenue à étudier le français! Haluaisitko oppia kieltä, jota puhutaan 
ympäri maailmaa? Kieltä, joka linkittyy vahvasti historiaan, taiteeseen, 
ruokaan, muotiin ja muihin romaanisiin kieliin mutta on myös kasvava kieli 
tulevaisuudessa? Ranska on oikea valinta sinulle! Kursseilla käsitellään mm. 
oppilaan omia mielenkiinnon kohteita, lähiympäristöä, perhettä, kulttuuria, 
harrastuksia, matkustamista ja arkielämän asioimistilanteita sekä tutustutaan 
ranskankielisten maiden kulttuureihin. Harjoitukset ovat monipuolisia ja 
ajankohtaisia ja ne kehittävät kielitaidon kaikkia osa-alueita. Oppilaille 
annetaan myös mahdollisuuksia vaikuttaa itse tunnin aiheisiin. Suullista ja 
kirjallista kielitaitoa harjoitellaan erityisesti erilaisia tosielämän tilanteita ja 
tarpeita varten.



B2- venäjä
Venäjä on naapurimme, tärkeä kauppakumppani, ja myös Suomessa on kasvavassa 
määrin venäjänkielisiä asukkaita, joten venäjän osaajia tarvitaan. Kieli avaa oven suureen, 
mielenkiintoiseen maahan, johon on helpompi tutustua, kun osaa kielen alkeet. Kursseilla 
käsitellään mm. oppilaan lähiympäristöä, perhettä, harrastuksia, matkustamista ja 
arkielämän asioimistilanteita.     Suullista kielitaitoa harjoitellaan erilaisissa käytännön 
tilanteissa. Samalla opetellaan ääntämistä sekä tilanteiden vaatimia rakenteita. 
Kirjoittamista harjoitellaan pienimuotoisten viestien ja kirjoitelmien muodossa. 
Opinnoissa tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen. 

      
B2- espanja
Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä heti englannin ja mandariinikiinan 
jälkeen. Sitä puhutaan myös Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Yhdysvalloissa. Espanjan kieli 
avaa	ovia	kiehtovaan	ja	värikkääseen	espanjankieliseen	maailmaan	ja	–	kulttuuriin,	jossa	
et ehkä selviä englannilla. Se on myös tärkeä kieli kansainvälisessä kaupassa. Espanjan 
alkeiden opiskelu on hauskaa ja sen avulla opit helpommin muita romaanisia kieliä kuten 
ranskaa, italiaa ja portugalia.Kurssilla opit kertomaan itsestäsi, perheestä, ystävistäsi, 
koulustasi, harrastuksistasi, vapaa-ajan vietostasi. Lisäksi harjoitellaan mm. matkustus-, 
ruokailu- ja ostostilanteita ja tutustut espanjankieliseen kulttuuriin, juhlaperinteisiin ja 
elämänmenoon. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. 

L1- Design -kurssi   
Oletko idearikas ja sinnikäs tekijä sekä valmis heittäytymään luovaan prosessiin? Design-
kurssilla luot ideasta valmiin tuotteen ja harjoittelet sen esilletuomista muulle ryhmälle. 
Tulet lähestymään muotoiluprosessia kuvalliskirjallisesti sekä eri näkökulmista käytännön 
harjoituksin.

Tule inspiroitumaan, ideoimaan, suunnittelemaan ja mahdollisuuksien mukaan 
toteuttamaan oma yksilöllinen design-tuote tai palvelu!

 
L2- Kulttuurikylpylä 2   
Tule tekemään, herätä luovuutesi! Ilmaistaan, improvisoidaan, piirretään, maalataan, 
kuvataan ja kirjoitetaan luovasti! Sisällöt valikoituvat oppilaiden kiinnostuksen mukaan. 
Syvennetään kulttuurista osaamista ja löydetään omat vahvuudet eri kulttuurimuotojen 
ilmaisijana. Tutustutaan kulttuureihin ja tapoihin eri puolilla maailmaa. 



L3- Hyvinvoinnin anatomia  
Tule oppimaan mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin, miten voit voida paremmin ja opit 
samalla huolehtimaan itsestäsi kokonaisvaltaisesti. Kurssin aikana tutustutaan ihmisen 
tuki- ja liikuntaelimistöön ja tehdään monipuolisesti erilaisia harjoitteita hyvinvoinnin 
tukemiseksi! Tämä kurssi on sinulle joka olet kiinnostunut ihmisen rakenteesta sekä sen 
toiminnasta ja miten nämä liittyvät hyvinvointiin.

 L4- Ilmaisutaito - Leikkiä, luovuutta ja hauskanpitoa
Tule virittämään aistisi draaman taajuudelle! Kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia, 
leikitään vakavasti ja treenataan rohkeutta itseilmaisun löytämiseksi. Tule heittäytymään, 
improamaan ja tutustumaan draamaan ja teatteriin taidemuotona. Löydä luova puolesi 
ja opi loistavaksi ryhmätoimijaksi.  
 

L5- Digitaalinen media  
Videokuvausta, editointia, kuvankäsittelyä, mediakasvatusta, omien mediasisältöjen 
tuottamista ja paljon muuta! Kurssin sisältö muokkautuu oppilaiden mielenkiinnon 
mukaisesti. 
 

L6- Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Tule oppimaan ja onnistumaan! Kurssilla perehdytään monipuolisesti tämän päivän 
työelämässä tarvittaviin taitoihin sekä yrittäjyyteen. Kurssilla tutustutaan eri 
ammattialoihin, sekä omiin vahvuuksiin ja miten niitä voi hyödyntää työelämässä.  
Kurssilla tutustutaan myös paikalliseen yritystoimintaan ja tehdään yritysvierailuja. 
Yrityksen perustamiseen liittyviin asioihin tutustutaan esimerkiksi avaamalla kouluun 
kahvila ja harjoittelemalla sen pyörittämisen kautta muun muassa tärkeitä rahankäyttöön 
sekä yrittäjyyteen liittyviä taitoja. 

L7- Oman rakentamisen ja bändisoiton kurssi  
Kurssi jakautuu kahteen osioon, joista toinen osio keskittyy bändisoittoon. Kurssilla voi 
keskittyä tiettyyn soittimeen tai kokeilla useita instrumentteja. 7.luokan musiikin opinnot 
riittävät lähtötasoksi, jokainen soittaa omalle taitotasolleen sopivia juttuja. Toinen osio 
keskittyy tekniseen työhön, rakentamiseen ja suunnitteluun oman mielenkiinnon 
kohteen mukaan. Kurssilla toteutetaan oma luova projekti.



VALINNAINEN / 8.lk / 2vvt / arviointi: 4-104.
Kotitalous - Arjen makuja meiltä ja muualta 
Tule oppimaan uutta sekä syventämään aiemmin opittuja arjen tietoja ja taitoja. 
Valmistettavissa arkipäivään sopivissa ruoissa ja leivonnaisissa huomioidaan 
sesongit sekä tutustutaan kansainvälisten keittiöiden herkkuihin. Vuosittainen 
toteutus vaihtelee ryhmän toiveiden ja suunnitelmien osalta.

Kuvataide - Kuvatarinoita ja kohtaamisia  
Kiinnostaako sinua kertoa tarinoita kuvan tai kuvasarjojen avulla? Kuvatarinoita 
ja kohtaamisia- kurssilla toteutamme kuvia ja kuvasarjoja taiteelle ominaisin 
välinein ja tekniikoin. Kurssilla syvennetään taiteen tuntemusta ja luomme teoksia 
esimerkiksi piirtäen, maalaten, rakentelemalla, valokuvaamalla, kuvittamalla sekä 
animaation keinoin. Sisältö vaihtelee oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tule 
luomaan juuri sinulle merkityksellinen teos tai kuvasarja luovuuteen innostavassa 
ilmapiirissä!

Musiikki - Bändikurssi  
Tutustutaan musiikin eri ilmiöihin Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla on mahdollisuus 
kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. Oppilaalla on mahdollisuus myös 
erikoistua tiettyyn soittimeen, eli syventää omia taitojaan itselle mieluisan 
soittimen parissa. Valinnainen musiikki tarjoaa toiminnallisella otteellaan 
myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia 
sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä. Kurssille osallistuvat 
oppilaat pääsevät halutessaan myös soittamaan tai laulamaan koulun juhlissa. 
Toimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.

Musiikki -Musikaalikurssi 
Tule hurmaantumaan musikaalien maailmaan! Kurssilla tutustutaan monipuolisesti 
vanhoihin ja uudempiin musikaaleihin. Musikaalikurssilla lauletaan, perehdytään eri 
tyylilajeihin, tutkitaan näytelmien tekstejä ja tehdään ilmaisutaidon harjoituksia, 
sekä tutustutaan puvustukseen ja lavastukseen. Kurssilla harjoitellaan myös 
monipuolisesti esiintymistaitoja.

  

 



Käsityö - Elektroniikasta robotiikkaan  
Joka päivä käytämme jotakin elektronista laitetta, mutta tiedämmekö, 
miten se toimii? Tai mistä osista se on koottu? Kurssin aikana kootaan 
erilaisia analogi- ja digitaalitekniikkaa sisältäviä laitteita. Laitteiden 
sisäiseen toimintaan sekä komponenttien tehtäviin perehdytään teorian 
avulla. Yhdistämällä ja muuttamalla laitteiden rakennetta voidaan 
saada aikaan uusia toimintoja. Robotiikan alkeissa keskitytään erilaisiin 
kehitysalustoihin ja niiden ohjelmointiin.  

Käsityö - Sisustuskurssi 
Kurssilla sukelletaan sisustamisen maailmaan: perehdytään uusiin 
materiaaleihin ja käsityön tekniikoihin, tutustutaan sisustussuunnittelijan 
ammattiin sekä suunnitellaan ja valmistetaan laadukkaita tuotteita 
käsitöitä tehden. Pienten harjoittelujen pohjalta suunnittelet teeman, 
jonka ympärille luot sisustustekstiilien sarjan.

Liikunta - Hyvinvointia ja virkistystä liikunnasta
Tavoitteena on kehittää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
liikunnan avulla. Kurssilla opetellaan liiketaitoja, kehonhallintaa, 
kehontuntemusta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Pelaillaan ja tutustutaan 
kehon huoltoon musiikin tahdissa yhdessä muiden kanssa sekä opetellaan 
henkilökohtaista rentoutumista että itseilmaisua.  Kurssisisältöä 
suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon myös oppilaiden toiveet.

Liikunta - Opi lisää pallopeleistä
Tavoitteena on kehittää pelaamisen taitoja. Palloilukurssilla harjoitellaan 
sekä yksilötaitoja että joukkueena pelaamisen osaamista. Tunnit sisältävät 
monipuolisia pallopelejä sekä hauskoja palloiluun liittyviä viitepelejä 
ja leikkejä.  Palloilun perustaitoja opetellaan pelinomaisesti pelaten 
pienpeliturnauksia. Pelitaitojen ohella kehitetään myös fyysismotorisia 
ominaisuuksia.
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Kotitalous - Herkutellaan yhdessä  
Tule oppimaan uutta sekä syventämään ja soveltamaan aiemmin opittuja arjen tietoja 
ja taitoja. Valmistettavissa ruoissa ja leivonnaisissa huomioidaan kalenterivuoden 
juhlat sekä maistellaan makuja maailmalta. Vuosittainen toteutus vaihtelee ryhmän 
toiveiden ja suunnitelmien osalta.

Kuvataide - Virtaa luovuudesta – kuvallisen ilmaisun työpaja 
Tule kehittämään omia piirtäjän, maalaajan ja muotoilijan taitojasi sekä nauttimaan 
työpajan innoittavasta ilmapiiristä! Kurssin aikana päästetään irti suorituspaineista, 
valkoisen paperin kammosta sekä pyritään löytämään ilo ja rentous omaan taiteelliseen 
ilmaisuun. Kurssilla virittäydytään luovaan prosessiin erilaisten rentouttavien ja 
inspiroivien kuvallisten harjoitusten avulla sekä toteutetaan eri taiteen tekniikoilla 
ja materiaaleilla yksi laajempi kolmen teoksen sarja itseä kiinnostavasta teemasta. 
Tule	etsimään	oma	flow	ja	nauttimaan	taiteen	tekemisestä!

 
Käsityö - Arjen tekniikkaa    
Oletko kiinnostunut ajoneuvoista ja niiden tekniikasta? Vai onko rakentaminen 
enemmän sinun alaasi? Ei hätää, sillä arjen tekniikka kurssilla käsitellään molempia 
aiheita. Ajoneuvotekniikka ja liikenneturvallisuus sulautuvat saumattomasti 
toisiinsa. Ajoneuvojen huollot ja kunnostukset nivoutuvat osaksi katsastus- ja 
korjaustoimenpiteitä. Teoreettisten osioiden välissä käsitellään käytännössä eri osien 
toimintaa ja mahdollisia korjauksia. Silmäykset tekniikan kehitykseen ja sen tuomiin 
innovaatioihin täydentävät kurssin sisältöä. Kodin kunnostuksessa perehdytään 
rakennustekniikkaan ja harjoitellaan rakentamiseen liittyviä töitä.  

Käsityö - Käsityötä luovasti 
Kiinnostaisiko sinua lisätä kimalletta korulaatikkoosi? Entä valmistaa amppelu 
kukkaruukulle makramee-solmuilla, huovuttaa tossut tai vaikkapa marmoroida 
kangasta. Tällä kurssilla heittäydytään luoviksi ja kokeillaan käsityön tekniikoita, 
joita et ehkä aiemmin ole kokeillut. Saat myös itse suunnitella ja valmistaa isomman 
työn vapaavalintaisesti oppimasi pohjalta. Työ voi liittyä esimerkiksi kodintekstiiliin 
tai vaatetukseen.



Tanssi/musiikkiliikunta 
Tanssiminen parantaa tasapainoa, kuntoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Se 
on erinomaista liikuntaa niin keholle kuin aivoillekin. Kurssilla harjoitellaan 
tanssiliikkeitä, kehonhallintaa ja luovuutta sekä liikutaan erilaisen musiikin 
rytmeihin. Kurssilla pääset kokeilemaan monia erilaisia tanssityylejä ja luomaan 
omaa	 tanssikoreografiaa.	 Kurssilla	 voidaan	 harjoitella	 tanssiesitys.	 Kurssin	
sisällöissä on mahdollista ottaa huomioon myös oppilaiden omat toiveet ja ideat. 

Liikunta - Treenataan yhdessä
Kurssin tavoitteena on kehittää monipuolisesti omaa kuntoa, liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja lihaskuntoa eri liikuntamuotojen avulla. Lisäksi kurssilla opetellaan 
toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti eri liikuntaympäristöissä yhdessä tehden ja 
liikunnasta nauttien. 
Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin lajeihin ja lähialueen 
liikuntapaikkoihin. Kurssisisältöä suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon 
myös oppilaiden toiveet.

Liikunta - Harrastuksena pelailu kaveriporukassa
Kurssin tavoitteena on säännöllisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen opetellen 
pelailemaan kaveriporukoissa erilaisia pallo-, maila- ja verkkopelejä matalan 
kynnyksen periaatteella. Tavoitteena on, että oppilas löytää itseään kiinnostavan 
liikunnallisen pelin, jota kaveriporukoissa on helppo harrastaa vaikkapa läpi 
koko elämän. Kurssilla pelaillaan erilaisia sisällä- ja ulkona tapahtuvia pallopelejä 
sekä niihin liittyviä monipuolisia viitepelejä. Palloilun perustaitoja opetellaan 
pelinomaisesti pelaten pienpeliturnauksia. Kurssisisältöä suunniteltaessa pyritään 
ottamaan huomioon myös oppilaiden toiveet.

Musiikki - Soitto- ja laulukurssi  
Kurssin pääpaino on yhdessä tekemisessä. Lisäksi kurssilla kehitetään oppilaan 
musiikillisia perustietoja. Digilaitteita hyödynnetään musiikin valinnaisessa 
oppiaineessa mahdollisuuksien mukaan. Omaa musiikkisuhdetta syvennetään 
ja opetellaan erilaisia musiikkityylejä myös soittaen ja laulaen. Perehdytään 
kappaleiden tekemiseen ja luovaan soittamiseen. Syvennetään lisää musiikin 
kuuntelemisen ja ymmärtämisen taitoja. Kurssille osallistuvat oppilaat pääsevät 
halutessaan myös soittamaan tai laulamaan koulun juhlissa. Kurssin sisältöjä 
suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 
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Loistava startti lukion matematiikan opintoihin (9.lk)
Haluatko vahvistaa matematiikan taitojasi ja luoda hyvän pohjan jatko-opinnoillesi? 
Kurssilla kerrataan keskeisimpiä matematiikan osa-alueita sekä vahvistetaan ja 
täydennetään lukion matematiikan opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kurssin 
aikana voit suorittaa lukion ensimmäisen matematiikan kurssin (MAY), joka on yhteinen 
lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelijoille. 
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