
VALINNAISET OPINNOT 8. JA 9. VUOSILUOKILLA 2021-2022 

 

Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan omanvalinnan 

mukaisesti. Kirkkonummen kunnassa valinnaisaineiden tarkoitus on myös edistää 

opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja ja oppilaiden monialaista osaamista. 

 

Oppilaat valitsevat valinnaisaineita 8. ja 9. vuosiluokan ajaksi seuraavasti: 

Yksi kahden vuosiviikkotunnin (2vvt) valinnainen 8. ja 9. luokan ajaksi- Tämä valinnainen alkaa 8. 

luokalla ja jatkuu 9. luokalle. Valinnaisainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan 

sekä 8. että 9. luokalla. Arviointi annetaan numeroin 4-10. Jos oppilas on opiskellut A2-ranskaa tai 

A2-saksaa 4. luokalta, hän ei valitse uutta valinnaista, vaan A2-ranskan tai A2-saksan opiskelu jatkuu 

valinnaistunteina. 

Yksi yhden vuosiviikkotunnin (1vvt) valinnainen 8. ja 9. luokan ajaksi- Tämä valinnainen alkaa 8. 

luokan keväällä ja jatkuu 9. luokan syksyllä. Valinnaisainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. luokan 

keväällä ja 2 tuntia viikossa 9. luokan syksyllä. Arviointi annetaan numeroin 4-10. 

Yksi yhden vuosiviikkotunnin (1vvt) valinnainen 8. luokan ajaksi- Tämä valinnainen alkaa heti 8. 

luokan syksyllä ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa syyslukukauden ajan. Arviointi annetaan asteikolla 

hyväksytty/hylätty. Jos oppilas on opiskellut A2-ruotsia 4. luokalta alkaen, hän ei valitse tätä 

valinnaista, vaan toinen A2-ruotsin tunneista opiskellaan valinnaistunteina. 

Yksi taito- ja taideainevalinnainen 8. luokan ajaksi ja toinen taito- ja taideainevalinnainen 9. luokan 

ajaksi. Taito- ja taideaineenvalinnaisen täytyy Kirkkonummen opetussuunnitelman mukaan olla eri 8. 

ja 9. luokilla. Taito- ja taideaineenvalinnaista opiskellaan 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. 

Arviointi on osa kyseisen oppiaineen päättöarviointia. 

 

VALINNAISAINEEN VALITSEMINEN: 

Valinnaisaineen valinnassa oppilaat harjoittelevat itsenäistä päätöksentekoa, mutta valintoja on 

hyvä pohtia myös kotona yhdessä huoltajien kanssa. Tutustukaa valinnaisainetarjottimeen huolella. 

Valintapäätös on sitova eikä sitä voi vaihtaa kuin erittäin painavasta syystä. 

Tee valinta ja varavalinnat jokaisesta palkista. Palkit 2vvt 8. ja 9. luokan ajaksi, 1vvt 8. ja 9. 

luokanajaksi, 1vvt 8. luokan ajaksi, taito- ja taideaineen valinnainen 8. luokan ajaksi ja toinen 9. 

luokan ajaksi. (Ota huomioon, että A2 ranskan/saksan opiskelijat eivät tee valintaa: 2vvt 8. ja 9. 

luokan ajaksi. A2 ruotsin opiskelijat eivät tee valintaa: 1vvt 8. luokan ajaksi) 

  



KAHDEN VUOSIVIIKKOTUNNIN (2vvt) VALINNAINEN 8. JA 9. LUOKAN AJAKSI 

Tämä valinnaisaine valitaan sekä 8. että 9. luokan ajaksi ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa 

molemmilla luokilla. Tämä valinnaisaine arvioidaan numeroin 4-10. 

 

KURSSIKUVAUKSET: 

A2-ranska/A2-saksa 

Alakoulussa 4. luokalla alkanut A2-kieli ranska tai saksa jatkuu vuosiluokilla 8. ja 9. siten, että A2-kieli 

sisältyy kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineisiin. Näin oppilaan tuntimäärä tasoittuu muihin 

nähden. Oppilas, joka opiskelee A2-kielenä ranskaa tai saksaa ei valitse uutta kahden 

vuosiviikkotunnin valinnaista. 

 

B2-ranska/saksa/venäjä/espanja 

Kurssilla tutustutaan ranskan/saksan/venäjän/espanjan kieleen ja kulttuuriin. B-kielen tavoitteena 

on kehittää oppilaan kommunikointikykyä vieraalla kielellä niin, että hän pystyy sekä ymmärtämään 

että tuottamaan pienimuotoisia suullisia ja kirjallisia viestejä arkielämän tilanteissa. 

 

TEKNOLOGIA 

Tällä kurssilla saat toteuttaa itseäsi mielin ja määrin, mikäli ohjelmointi ja käsityö ovat sinulle 

mukavia aineita -vain oma mielikuvituksesi on rajana!  

Tule tälle kurssille, jos haluat suunnitella ja rakentaa itsenäisesti jonkun teknisen laitteen tai laitteita, 

joiden toiminta edellyttää ohjelmointia sekä kädentaitoja!   

Rakennusalustana käytetään Arduinoa. Arduino on avoimeen laitteistoon perustuva mikro-ohjain-

/elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö.  Laitteisto perustuu 8-bittiseen Atmel AVR -mikro-

ohjaimeen, jonka pinneihin voi kytkeä erilaisia antureita, moottoreita, LED-valoja ja muita 

komponentteja. Laitteistoa ohjelmoidaan C ja C++:aan perustuvalla Arduino-ohjelmointikielellä.  

Kurssin aluksi opetellaan opettajan johdolla Arduino-alustan käyttöä ja ohjelmointia. Tämän jälkeen 

oppilas suunnittelee, rakentaa ja ohjelmoi itsenäisesti suunnittelemansa laitteen.  

Samanaikaisesti osa ryhmästä alkaa rakentamaan laitteelle tarvittavia muita osia teknisentyön 

luokassa. Käytössä ovat kaikki luokan työvälineet.  

 

NUORI TAITEILIJA 

Kurssilla sukelletaan mahdollisimman syvälle taiteen maailmaan ja etsitään omia vahvuuksia 

taiteilijana tutustumalla monipuolisesti erilaisiin visuaalisen taiteen ilmenemismuotoihin. Luvassa on 

perinteisiä kuvan tekotapoja erilaisten piirtämisen, maalaamisen ja taidegrafiikan tekniikoiden 

myötä, mutta lisäksi kokeillaan muun muassa erilaisia kolmiulotteisen tekemisen tapoja, keramiikkaa 

liikkuvaa kuvaa, valokuvausta ja ympäristötaidetta. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan suurempi 

teos/teoksia ryhmätyönä ja käydään vierailulla taidemuseossa. 



MUODIN HUIPULLA 

Kurssilla syvennetään jo opittuja taitoja ja otetaan käyttöön myös erilaisia materiaaleja. Aiheina ovat 

mm. juhlapukeutuminen, kausipukeutuminen, asusteet ja lä-hiympäristösi sisustaminen. Työtavat, 

tekniikat ja materiaalit riippuvat suunnitel-lusta tuotteestasi.    

Voit toteuttaa yksilöllisiä ja sinulle sopivia tuotteita oman suunnitelmasi mukaan. 

 

TERVE MINÄ 

Kurssi on liikunnan, terveystiedon ja kotitalouden yhteiskurssi, jonka teemana ovat terveys ja 

hyvinvointi. Kurssilla muun muassa liikutaan, rentoudutaan, tarkastellaan hyvinvointia erilaisista 

näkökulmista sekä opitaan valmistamaan terveellisiä ja monipuolisia ateriakokonaisuuksia. 

Tavoitteena opetella suunnittelemaan ja tekemään terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja 

omassa arjessa.  

 

YRITTÄJÄKURSSI 

Kiinnostaako yrittäjyys? Tällä kurssilla pääset konkreettisesti kokeilemaan, millaista on oman 

yrityksen perustaminen ja yrittäjänä olo. Kurssilla osallistutaan Vuosi Yrittäjänä-ohjelmaan, jossa 8-

luokalla tutustutaan yrittämiseen, keksitään liike-idea ja perustetaan oikeat yritykset. 9-luokan 

syksyllä jatketaan yrityksen ja liiketoiminnan pyörittämistä. Kurssilla opit monia hyödyllisiä taitoja, 

kuten vastuunottoa, ryhmätyöskentelytaitoja, taloustaitoja sekä saat oppia työelämästä.  

Tämä kurssi on erittäin antoisa tapa oppia yrittämisen perustaidot. Tervetuloa yrittäjäksi!  

 

RUOKAKULTTUURIT 

Tässä kotitalouden valinnaisessa tutustumme monipuolisesti ruokakulttuureihin ympäri maailman. 

Valmistamme myös suomalaisia perinneherkkuja etelästä pohjoiseen ja kurssin kokkailuissa mukana 

kulkevat perinteiset kalenterivuoden juhlapyhät.  Tämä kurssi kehittää ruoanvalmistustaitojesi lisäksi 

yhteistyötaitoja, sillä jokainen oppitunti vaatii sujujaa tiimityötä. 

  



YHDEN VUOSIVIIKKOTUNNIN (1vvt) VALINNAINEN 8. JA 9. LUOKAN AJAKSI 

Tätä valinnaisainetta opiskellaan 8. luokan keväällä kaksi tuntia viikossa ja se jatkuu 9. luokan 

syksyllä kahden viikkotunnin verran. Tämä valinnaisaine arvioidaan numeroin 4-10. 

 

KURSSIKUVAUKSET: 

ILMAISUTAITO 

Haluatko tietää, mikä tekee juuri sinusta hyvän esiintyjän? Ilmaisutaito on oppiaine, joka hyödyntää 

teatteri-ilmaisun välineitä. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien ryhmän jäsenten itsetuntemusta ja 

vuorovaikutustaitoja. Tunnit koostuvat harjoituksista, joita tehdään yleensä ryhmissä tai pareittain. 

Työskentelytavat edellyttävät oppilailta aktiivisuutta ja heittäytymistä. Oppiaineessa on jatkuva 

arviointi, joka perustuu tunneilla tehtäviin harjoituksiin ja oppilaan kokoamaan portfolioon.  

9. lk: Teatteri-ilmaisussa kohtaavat eri taiteenlajit. Kurssilla rohkaistaan opiskelijaa taiteelliseen 

ajatteluun, tunteiden ilmaisuun ja draamalliseen työskentelyyn. Kurssin aikana tehdään 

näytelmäproduktio, joka esitetään kurssin lopuksi (Huom! Ketään ei pakoteta lavalle puherooliin. 

Produktiossa on aina työtehtäviä).  

Draamakurssi sisältää teatterikäynnin ja yhteistyötä muiden taideaineiden kanssa. Työtavat: fyysinen 

ilmaisu (liikkeet, eleet, ilmeet), puheilmaisu, äänenkäyttö, rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset, 

roolityöskentely ja improvisointi.  

 

ERÄKURSSI 

Tule oppimaan lisää retkeilystä Suomen luonnossa. Kurssin aikana tutustutaan jokamiehen 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin, opit suunnistamaan ja tuntemaan enemmän Suomen eliölajistoa. 

Kurssin aikana harjoitellaan maastoretkelle valmistautumista, trangian käyttöä jne. Kurssin aikana 

tehdään retki Nuuksioon.   

 

SANAT KUVIKSI -KUVITUSKURSSI 

Mitä kirjat, lehdet ja nettisivut olisivat ilman kuvia? Miten tulkitsemme symboleja? Mitä tuotteet 

kertoisivat vailla etikettejä? Ainakin arkemme olisi paljon tylsempää, värittömämpää ja varmasti 

haastavampaa ilman kuvituskuvia. Lyhyesti voisi todeta, että kuvituskuvat elävöittävät ja 

havainnollistavat tietoa, ja herättävät mielenkiinnon tuotetta tai asiaa kohtaan.  

Kuvitus-kurssilla kuvitetaan erilaisia tekstejä ja tuotteita erilaisin tekniikoin. Vaihtoehdoista 

mainittakoon esimerkiksi monituiset piirtämisen ja maalaamisen tekniikat sekä taidegrafiikan ja 

kollaasin mahdollisuudet. Käydään läpi sommittelua, värioppia ja perusjuttuja taittamisesta. 

Suunnitellaan esimerkiksi pakkausgrafiikkaa, elokuvajuliste, printti paitaan, postikortteja tai vaikka 

ryhmätyönä kokonainen kuvakirja – kurssin kokonaisuus muotoutuu oppilaiden omien 

mielenkiinnon kohteiden mukaan.  

 

 



KÄDENTAITOJA JA TEKNOLOGIAA 

Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat rakentaa teknisiä laitteita, kuten esimerkiksi juottaa 

ledivaloista tehdyn kuution, ja haluavat myös oppia ohjelmoimaan siihen oman valoshown. Aikanaan 

laitteen toimintaa ohjaava ohjelma palkitsee tekijänsä näyttävyydellään. Veikkola valoshow on pian 

totta! Ohjelmointia ja kädentaitoja siis luvassa!  

Ohjelmointi edellyttää, että jaksat keskittyä ja ajatella.   

Rakennusalustana käytetään Arduinoa. Arduino on avoimeen laitteistoon perustuva mikro-ohjain-

/elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö. Laitteisto perustuu 8-bittiseen Atmel AVR -mikro-

ohjaimeen, jonka pinneihin voi kytkeä erilaisia antureita, moottoreita, LED-valoja ja muita 

komponentteja. Laitteistoa ohjelmoidaan C ja C++:aan perustuvalla Arduino-ohjelmointikielellä.  

Teknisen käsityönluokassa on kaikki laitteet käytettävissä, joten oppilas voi suunnitella ja rakentaa 

lähes minkälaisen laitteen tahansa. Vain oma mielikuvitus on rajana!  

 

LUOVAA KÄSITYÖTÄ 

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut tekstiilituotteista sekä muodista, ja olet innostunut 

valmistamaan oman luomuksesi.    

Sinun tämänhetkiset taitosi riittävät mainiosti, sillä kurssilla tehdään juuri sellaisia töitä, 

kuin itse haluat suunnitella ja tehdä!!   

Kurssilla tutustutaan tarvittavaan teknologiaan ja syvennytään valmistamaan pehmeistä 

materiaaleista, esim. eri koristelutekniikoita käyttäen suunnittelemiasi tuotteita.    

 

GEOGEBRA JA MATEMAATTINEN AJATTELU 

Ensi lukuvuoden kevätlukukaudella sinulla on loistava mahdollisuus aloittaa matemaattisten 

ohjelmistojen käyttäminen matematiikan opiskelujesi tukena. 8. luokan keväällä mate-

matiikassa opiskellaan kuvioiden ja kappaleiden geometriaa, ja mikäpä olisi parempi keino tukea 

opiskelua, kuin käyttää Geogebraa asioiden havainnollistamiseen.   

Geogebra on geometrian opiskeluun tarkoitettu graafinen tietokone-ohjelma. Ohjelma on ilmainen 

ja sitä pystyy käyttämään tietokoneen lisäksi kaikilla mobiililaitteilla. Sen avulla voit opiskella asioita 

perusgeometrian käsitteistä aina monimutkaisiin 3D-mallinnuksiin sekä paljon muuta 

matematiikkaan liittyviä käsitteitä.     

Ohjelmaa käytetään paljon peruskoulun jälkeen matematiikan opiskelun tukena sekä ammatillisissa 

oppilaitoksissa että lukioissa. Nyt sinulla on mahdollisuus ottaa etukäteen ohjelman peruskäsitteet 

hyvin haltuun, jolloin aikasi ei jatkossa kulu ohjelman opiskeluun vaan pääset etenemään 

opiskeluissasi jouhevasti peruskoulun jälkeen.   

9. luokan syksyllä Geogebraa käytetään edelleenkin matematiikan kurssien tukena, kun 

matemaattinen seikkailu jatkuu funktioiden ja avaruusgeometrian maailmoihin. Ohjelma 

mahdollistaa myös 3D-tulostamisen teknisenkäsityön tiloissa.    

 



Saman syksyn aikana tutustumme myös Excelin saloihin, kun matematiikassa opiskellaan tilastoja ja 

erilaisten diagrammien piirtämistä. Excelin avulla kertaamme myös prosenttilaskennan 

peruslaskutoimitukset ennen tärkeää 9. luokan kevättä. Kurssin puitteissa on mahdollista opiskella 

myös paljon muuta matematiikkaan liittyviä aihepiirejä ja erilaisia tehtäviä on aina tarjolla, olipa 

sinun tavoitteesi mitkä tahansa.   

 

KEMIAA KEITTIÖSSÄ 

Kurssin kuvaus: Oletko koskaan miettinyt, miksi kakkupohja kohoaa uunissa tai miksi liha ruskistuu 

paistettaessa? Tällä kotitalouden ja kemian yhteiskurssilla valmistetaan ruokaa ja leivotaan sekä 

perehdytään kemiallisiin ilmiöihin valmistettavien ruokalajien taustalla.  

 

LEIVONTA 

Tällä kurssilla pääset syventämään leivonnan taitojasi ja sukeltamaan herkullisten leivonnaisten 

maailmaan! Kurssilla valmistamme monipuolisesti sekä suolaisia että makeita leivonnaisia ja tietysti 

nautimme niistä. Tarkoituksena on harjoitella monipuolisesti erilaisia leivonnan tekniikoita.  

 

TUKIOPPILASKURSSI 

Kiinnostaisiko sinua järjestää koulussa erilaisia tapahtumia, kuten ystävänpäivätempaus ja olla 

mukana uusien ja pienempien oppilaiden ryhmäyttämisessä? Kiinnostaisiko sinua koulun 

yhteishengen lisääminen? Tukioppilaana pääset edistämään kouluviihtyvyyttä sekä luomaan kouluun 

turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä. Kurssilla opit ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssin 

päätteeksi saa erillisen todistuksen tukioppilaana toimimisesta.   

Tule mukaan luomaan kivempaa arkea kouluun!  

https://www.youtube.com/watch?v=SOkZ_NCUy4M 

https://www.youtube.com/watch?v=yZMSnOxDBVU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SOkZ_NCUy4M
https://www.youtube.com/watch?v=yZMSnOxDBVU


YHDEN VUOSIVIIKKOTUNNIN (1vvt) VALINNAINEN 8. LUOKAN AJAKSI 

Tätä valinnaisainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. luokan syksyllä. Arviointi annetaan asteikolla 

hyväksytty/hylätty.  

 

KURSSIKUVAUKSET: 

A2-ruotsi 

Jos oppilas on opiskellut A2-ruotsia 4. luokalta alkaen, hän ei valitse uutta valinnaista tässä kohdassa, 

vaan toinen A2-ruotsin tunneista opiskellaan valinnaistunteina. 

 

SATOKAUSI -KURSSI 

Kurssilla kerätään satoa luonnosta. Poimitaan sieniä ja marjoja sekä mahdollisesti villivihanneksia ja -

yrttejä. Myös puutarhasatoa voimme hyödyntää. Satoa säilötään eri tavoin esimerkiksi pakastamalla 

ja kuivaamalla. Sadosta valmistetaan niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja.  

 

LUOLAMAALAUKSISTA GRAFFITEIHIN 

Tutustutaan kuviin eri puolilta maailmaa. Eri kulttuurien ja eri aikakausien kuvia käytetään 

inspiroimaan omia kuvallisia tuotoksia. Etsitään ideoita taiteeseen omasta elämästä ja sen 

kuvamaailmasta. Kehitetään omaa visuaalista ilmaisua tutustumalla monipuolisesti eri tekniikoihin 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet huomioiden.  

 

DIGIAGENTIT 

Opetellaan niitä käytännön digitaitoja, joita tarvitaan tavallisessa arkipäivässä ja koulussa kuten 

pilvipalvelujen käyttö, sähköpostin käyttö, tietoturvallisuus, sovellusohjelmat, kuvankäsittely jne. 

Kurssilla opiskellaan myös ohjelmointia mm. Lego-roboteilla ja Scratchilla. Oppilaat voivat toimia 

tarvittaessa apuopettajina muilla oppitunneilla. Tämän vuoksi kurssille valitaan niitä oppilaita, jotka 

pystyvät hoitamaan opintonsa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti, jos ovat poissa omilta 

oppitunneiltaan.    

 

LETKEÄÄ JA LEIKKIMIELISTÄ LIIKUNTAA 

Tällä kurssilla liikutaan täysillä muttei tosissaan. Tarkoitus ei ole saada voittajaa selville, vaan kokeilla 

erilaisia ja uusia lajeja, pelejä ja leikkejä. Kurssilta voit löytää ideoita siihen, millä tavalla saat oman 

päivittäisen ja viikoittaisen liikunnantarpeesi täytettyä.  

 

NUORTEN IHMISSUHDETAIDOT 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat avaintaitoja oppilaiden elämässä, koulussa ja kaveripiirissä. Ne 

ovat keskeisiä taitoja muuttuvassa yhteiskunnassa. Tasapaino oman itsensä kanssa, hyvä itsetunto ja 

itsetuntemus tukevat oppilaan kasvua ja auttavat rakentamaan hyvää elämää. Kurssilla tunne- ja 



vuorovaikutustaitoja opiskellaan keskustellen, ryhmässä toimien ja rooliharjoituksia tehden. Kurssille 

osallistumisesta saa todistuksen -se on mukava lisä ansioluetteloosi! 

 

TAITO- JA TAIDEAINEEN VALINNAINEN 8. JA 9. LUOKAN AJAKSI 

Yksi taito- ja taideainevalinnainen 8. luokan ajaksi ja toinen taito- ja taideainenvalinnainen 9. luokan 

ajaksi.  Taito- ja taideaineenvalinnaista opiskellaan koko vuosi kaksi tuntia viikossa. Tämä 

valinnaisaine arvioidaan osana kyseisen oppiaineen päättöarviointia. (Huom. opetussuunnitelman 

mukaan 9. luokalla täytyy opiskella eri taito- ja taideainetta valinnaisena kuin 8. luokalla) 

KOTITALOUS 

KUVATAIDE 

MUSIIKKI 

LIIKUNTA 

KÄSITYÖ, PAINOTUS KOVAT MATERIAALIT 

KÄSITYÖ, PAINOTUS PEHMEÄT MATERIAALIT 


