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VALINNAINEN 1VVT 9.LK 

 Valitaan kaksi ainetta ja niille kolme varavalintaa 

 Opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 9. luokalla jaksoittain syksyllä/keväällä. 

 Arvioidaan sanallisesti "hyväksytty”/”hylätty”. 

 



1. KOTITALOUS 

 

1.1. Eväitä elämään (xVALEvel) 

 

Tavoitteet ja sisältö: 

Kurssi antaa itsenäistyvälle nuorelle tietoja ja taitoja toimia arjessa kestävä kehitys, hyvinvointi ja taloudellinen 

ajattelua huomioiden. Nuori osaa esimerkiksi loihtia maukkaita ruokia jääkaapin vähistäkin antimista, välttää 

ruokahävikkiä ja kokeilla rohkeasti uusia kasvisruokaohjeita. Hän pyrkii vastuulliseen ja kestävään kulutukseen 

sekä toimii oman budjettinsa rajoissa. Arjen sankari ei pelkää tarttua siivousliinaan eikä tiskivuorikaan ole 

hänelle ongelma. (L3, L7, S1-3, T2, T4, T5, T8, T10, T13) 

Arviointi: Hyväksytty arviointi vaatii läsnäoloa tunneilla sekä aktiivista osallistumista työskentelyyn. 

 

1.2. Leivontakurssi (xVALLeku) 

 

Tavoitteet ja sisältö: 

Tavoitteena kiinnostuksen herättäminen leivontaa kohtaan. Kurssilla harjoitellaan leivonnan perustaitoja ja 

valmistetaan erityyppisiä leivonnaisia sekä arkeen että juhlaan. Kerrataan eri taikinatyypit ja leivotaan erilaisia 

suolaisia ja makeita leivonnaisia. Opetuksessa huomioidaan vuodenaikojen vaihtelu, kalenterivuoden juhlat 

sekä kotimainen että kansainvälinen leivontakulttuuri.   (T1, T2, T4, T5, S1, L1, L2, L4, L6,)  

Arviointi: Hyväksytty arviointi vaatii läsnäoloa tunneilla, osaamista sekä aktiivista osallistumista 

tuntityöskentelyyn. 

 

2. KÄSITYÖ 

 

2.1. Sisustus (xVALSis) 

 

Tavoitteet: 

Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä käsityön tekemiseen, suunnitteluun ja ilmaisuun liittyvien tietojen ja taitojen 

osaamista. (T1,4, L1,7) 

Tavoitteena on tarjota oppilaille luovuutta, käsityön iloa, halua taitoa! 

Sisältö: 

Oppilaat ideoivat ja suunnittelevat ryhmä- tai yksilötyönä sisustustuotteen tai useampia tuotteita. 

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri käsityön tekniikoihin ja materiaaleihin, joita voidaan soveltaa omiin 

suunnitelmiin. (S1,2,3,4,5, L1,4,7) Sisustustuotteen voi valmistaa esimerkiksi ompelemalla, neulomalla, 

virkkaamalla, rautalankaa vääntäen, betonia valaen tai kangasta kuvioimalla. 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn.  

 

 



2.2. Vahvistin- ja kaiutinrakentelu (xVALVaka) 

 

Tavoitteet ja sisältö: 

Tutustutaan elektroniikkarakenteluun ja rakennetaan vahvistin. Vahvistin asennetaan omien suunnitelmien 

pohjalta tehtyyn koteloon, jossa on kaiutinelementti. Kurssin tarkoituksena on valmistaa hyvin soiva ja 

esteettisesti miellyttävä kaiutin omalla vahvistimella, jonka saa kytkettyä mm. älypuhelimeen. (T1-T8, S1-S8) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. 

 

3. LIIKUNTA 

 

3.1. Retkeilykurssi (xVALRet) 

 

Tavoitteet: 

Opitaan retkeilyn perusteita, turvallisuusasioita, varustukseen liittyviä asioita, sekä retken käytännön 

aikataulujen suunnittelua. (L1, L3) 

Lisäksi näillä lähiopetuskerroilla ja itse retkellä pyritään lisäämään oppilaiden yhteistoimintaa ja yhteishenkeä. 

Lähiopetuskerrat ajoittuvat koulupäivän jälkeen. 

Sisällöt: 

Kurssin varsinainen osuus suoritetaan noin kahden päivän pituisena retkenä, maastossa yöpyen. (L3) 

Retkipaikkana jokin lähialueen retkeilyalue, jossa mahdollisuus esimerkiksi telttailuun tai muuhun vastaavaan 

yöpymismuotoon. Retkellä voidaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan ja valitun kohteen mahdollisuuksien 

mukaan kokeilla kalastusta, ruuanlaittoa tulilla, yhteistoimintaharjoitteita ja ulko- ja luontoliikuntaa sekä 

oppilaiden omia ideoita. Kurssiin sisältyy arviolta kolme lähiopetuskertaa koululla (3*90min). Retki toteutetaan 

elo-syyskuun aikana viikonloppuna (la-su). 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. 

 

3.2. Kuntoilukurssi (xVALKun) 

 

Tavoitteet: 

Kuntoilu-kurssin tavoitteena on oman kunnon ylläpito ja kohottaminen. (T5) Oppilas saa kunnon 

kohottamiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä käytännön harjoitusesimerkkejä. (T1) 

Sisällöt: 

Kurssilla perehdytään lihaskuntoharjoitteluun, kestävyysharjoitteluun ja lihashuoltoon eri liikuntamuotojen 

avulla. (S1, S3) Tutustutaan erilaisiin kuntotesteihin. Lisäksi pidetään ajoittain liikuntapäiväkirjaa. Oppilaat 

suunnittelevat ja pitävät eri liikuntamuotojen alkuverryttelyjä. (S2) Kurssille osallistuminen ei vaadi hyvää 

kuntoa, vaan siellä sitä parannetaan. Toteutetaan yhdessä laadittua suunnitelmaa harjoittelusta. 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn.  



3.3. Mailapelikurssi (xVALMaipe) 

 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on kehittää mailapelien / salibandyn vaatimaa perustekniikkaa ja –taktiikkaa ja jalostaa 

taitoja pidemmälle. (T1, T2, T3, T4, T8) (L1, L2, L3) 

Sisältö: 

Kurssin sisällöt päätetään kurssin alussa osallistujien mielenkiinnon ja olosuhteiden mukaan. Kurssin 

sisältöinä voivat olla mm. salibandy, sulkapallo, tennis, pöytätennis ja squash. Mahdollisuuksien mukaan 

tutustutaan myös vieraampiin ja uusiin lajeihin sekä sovelletaan tuttuja lajeja eri ympäristöissä. (S1, S2) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. 

 

4. TERVEYSTIETO 

 

4.1. Ensiapu (xVALEa) 

 

Tavoitteet:  

Opetellaan perustietoja ja - taitoja, miten toimia hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja 

onnettomuustilanteissa. (L1, L3 ja L7) (T2, T3 ja T6)  

Sisältö:  

Harjoitellaan teoriassa ja käytännössä mm. hätäensiavun perusteita, haavojen sitomista, tavallisimmissa 

sairauskohtauksissa toimimista sekä nivelvammojen ja murtumien tukemista. (S1, S2) 

Työtavat:  

Yksilö- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset harjoitukset ja keskustelu. 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn.  

 

5. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

5.1. Luovan kirjoittamisen kurssi (xVALLuki) 

 

Tavoitteet: 

Oppilaan kirjoitustaito kehittyy, ja hän oppii tunnistamaan omat vahvuutensa kirjoittajana. Eri tekstilajien 

tuntemus kehittyy. Oppilas löytää keinoja omien luovien ilmaisutapojen kehittämiseen ja oppii kirjoittamaan 

ilmaisuvoimaista ja sujuvaa tekstiä. (T10, T11, T12) 

 

 



Sisältö: 

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä oppilaiden oman mielenkiinnon ja suuntautumisen mukaan. 

Kirjoitettavat tekstit voivat olla esimerkiksi runoja, novelleja, näytelmä- tai elokuvakohtauksia, satuja ja niin 

edelleen. Tutustumme erilaisiin tekstilajeihin, kirjoittamisen vaiheisiin ja ilmaisukeinoihin. Harjoittelemme 

rakentavan palautteen antamista. Kurssin lopussa teksteistä kootaan antologia tai portfolio. (S2) 

Laaja-alaiset osaamisen alueet: 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. (L2) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. Oppilas saa työskentelystään kurssin aikana sanallista palautetta. 

 

5.2. Lukupiiri (xVALLupi) 

 

Tavoitteet: 

Oppilas syventää kirjallisuuden tulkinnan taitoja sekä vuorovaikutustaitoja keskusteluiden avulla. Oppilas 

laajentaa kirjallisuuden tuntemustaan.  

Sisältö: 

Kurssilla luetaan oppilaiden valitsemaa tai yhdessä valittua kaunokirjallisuutta. Luetuista teoksista 

keskustellaan porukassa. Luetun pohjalta tehdään luovia tehtäviä tai näyttelyitä oppilaiden toiveiden mukaan. 

Kurssilla käydään kirjastossa etsimässä itselle sopivaa luettavaa.  

Laaja-alaiset osaamisen alueet: 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), työelämätaidot ja 

yrittäjyys (L6) sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. Oppilas saa työskentelystään kurssin aikana sanallista palautetta. 

 

6. KIELET 

 

6.1. Syventävä ruotsin kurssi (xVALSru) 

 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Tule vahvistamaan ja syventämään ruotsin kielen taitojasi! Laajennamme sanavarastoa ja kertaamme 

rakenteita. Kurssin sisältöjen ja työtapojen suunnittelussa kuunnellaan oppilaiden toiveita. Kurssi auttaa myös 

saavuttamaan tavoittelemasi arvosanan päättötodistukseen sekä tukee lukio-opintoja. (T4-T9, S2, S3, L4.) 

Työtavat: Monipuolisesti suullisia, kirjallisia ja toiminnallisia tehtäviä, niin parin kanssa, ryhmässä kuin 

itsenäisestikin. 

 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. 

 



7. TIETOTEKNIIKKA 

 

7.1. Kuvankäsittely (xVALKuv) 

 

Tavoitteet: 

Kuvankäsittelystä kiinnostuneille opetetaan GIMP-ohjelman perusteita. Tavoitteena innostaa itsenäiseen 

työskentelyyn kuvamuokkauksen parissa ja luomaan monipuolisesti erilaista kuvamateriaalia perusteiden 

oppimisen jälkeen. 

Kurssia ei voi valita, mikäli oppilaan pitkänä valintana on tietotekniikan ajokortti -kurssi, koska kurssin sisältö 

on osa pitkän valinnaisaineineen kurssia. 

Sisältö: 

Tutustutaan kuvankäsittelyyn tekemällä harjoituksia omiin tai toisten valokuviin. Jokaisella oppitunnilla 

harjoitellaan tiettyjä asioita, joiden pohjalta tehdään harjoitustöitä. Kurssilla opitaan ohjelman perustoiminnot, 

muokkaamaan kuvia, tekemään erilaisia tehosteita ja kuvakompositioita. Perusteiden jälkeen oppilas saa 

tehdä omavalintaisia töitä kurssin loppuajan. Oppilas voi hyödyntää kuvankäsittelyn taitoja monissa graafisissa 

sekä sosiaalisen median sovelluksissa. 

Kuvankäsittelyohjelmaksi on valittu GIMP, jonka oppilas voi halutessaan asentaa ilmaiseksi omalle koneelleen 

ja se kuuluu myös ylioppilaskirjoituksissa sallittuihin ohjelmiin. (L1-L7) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Arviointiin vaikuttavat kurssin aikana tehdyt harjoitustyöt ja 

muut laajemmat omavalintaiset työt. Hyväksytty arviointi vaatii vastuun kantamista harjoitustöiden loppuun 

saattamisessa. 

 

7.2. Valokuvaus ja kuvankäsittely (xVALVaku) 

 

Tavoitteet: 

Kurssilla opitaan valokuvausta ja kiinnostuksen mukaan myös kuvankäsittelyä.  

Sisältö: 

Kurssilla voi oman mielenkiinnon mukaan harjoitella valokuvausta, kuvankäsittelyä tai molempia. Lisäksi 

voidaan tutustua videokuvaukseen ja videoiden editointiin. Kameroina on käytössä koulun järjestelmäkamerat 

ja objektiivit sekä mahdollisesti oppilaiden omat kamerat, tai puhelimien kamerat. Myös koulun studiosalamat 

ovat käytettävissä. Käydään läpi valokuvauksen perusasioita, kuten sommittelu. Lisäksi opitaan 

valokuvaukseen liittyvät tekniset asiat, kuten valotusaika, aukko ja ISO-arvo, sekä niiden vaikutus kuviin. 

Tehdään valokuvausharjoituksia ja lyhyitä kuvauskilpailuja. Kuvankäsittelyssä käydään ensin läpi aivan 

perusasiat ja sen jälkeen opitaan tekemällä. Jokainen voi edetä omaan tahtiinsa. Käytännössä ensimmäisten 

kertojen jälkeen niille, jotka haluavat keskittyä enemmän kuvankäsittelyyn, annetaan aihe, josta tehdään itse 

harjoitus tutoriaalien ohjeistamana ja opettaja on apuna mahdollisissa pulmatilanteissa. Kurssi on mahdollista 

suorittaa myös pelkästään valokuvaukseen keskittyen. Mikäli kiinnostuksen kohteena on ainoastaan 

kuvankäsittely, kannattaa valita ennemmin kuvankäsittely kurssi. (L1-L7) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi edellyttää aktiivista osallistumista 

työskentelyyn. 

 



8. MATEMATIIKKA 

 

8.1. Matematiikan syventävä kurssi (xVALSma) 

 

Tavoitteet: 

Syventävän matematiikan tarkoitus on laajentaa matematiikan osaamista koulukurssin ulkopuolelle ja antaa 

parempi lähtökohta erityisesti lukion pitkän matematiikan opiskeluun. Syventävän matematiikan tavoitteena 

on lisätä oppilaiden valmiuksia matemaattiseen ajatteluun, syventää jo opittua ja oppia uutta. (T1-T7, T10-

T18) 

Sisältö: 

Yhtälöitä, polynomeja, murtolausekkeita, geometriaa, trigonometriaa yli peruskoulun opetussuunnitelman 

vaatimusten. Geogebra-ohjelman käyttöä oppimisen tukena. (S1-S6 ja L1, L2, L4 ja L5) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

tuntityöskentelyyn. 

 

8.2. Matematiikan tukikurssi (xVALTma) 

 

Tavoitteet: 

Tukikurssin tarkoitus on laskurutiinin kasvattaminen perustehtävissä. Tavoitteena on lisätä oppilaiden 

valmiuksia menestyä peruskoulun matematiikassa. (T1-T7, T10-T18) 

Sisältö: 

Yhtälöitä, polynomeja, geometriaa, trigonometriaa peruskoulun opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. 

Tunneilla kerrataan yhdeksännen luokan oppituntien aiheita. Kurssilla voidaan käyttää Geogebra-ohjelmaa 

oppimisen tukena. (S1-S6 ja L1, L2, L4 ja L5) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

tuntityöskentelyyn. 

 

8.3. Shakki (xVALSha) 

 

Tavoitteet: 

Tavoitteena on oppia shakin säännöt, harjoitella erilaisia aloituksia sekä pelitaktiikoita. Kurssin aikana opettaja 

sekä edistyneemmät oppilaat ohjaavat sekä tukevat vähemmän pelanneita. Shakin pelaaminen kehittää 

oppilaan ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä sekä ajattelutaitoja (T5). Pyrkimyksenä on myös rohkaista 

oppilaita tekemään kysymyksiä ongelmatilanteissa sekä tehdä perusteltuja siirtoja havaintojensa pohjalta (T3). 

Yhteiset tehtävät sekä pelaaminen rohkaisevat ja opastavat oppilasta toimimaan rakentavasti erilaisissa 

pelitilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä (T1).  

Sisältö: 

Opetellaan tai kerrataan pelien säännöt erikoissiirtoineen. Otetaan haltuun virallinen tapa kirjata shakkisiirtoja, 

jotta jokainen osaa tulkita myös muiden pelaamia pelejä. Ratkaistaan sekä analysoidaan eritasoisia ongelmia 

liittyen eri lähteistä löytyviin valmiisiin tehtäviin. Käydään läpi kirjoista sekä internetistä löytyvien shakkipelien 

siirtoja, pyrkimyksenä parantaa shakkipelin hallintaa avauksen, keskipelin sekä loppupelin osalta. Etsitään 



pelitaitoa kehittäviä lähteitä kirjallisuudesta, internetistä ja mobiilisovelluksista. Pyritään vierailemaan 

shakkikerhossa tai kutsumaan koululle joku shakin harrastaja kertomaan omasta harrastuksestaan.  

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arviointi vaatii aktiivista osallistumista 

tuntityöskentelyyn. 

 

9. KEMIA 

 

9.1. Kemian työkurssi (xVALKe) 

 

Tavoitteet: 

Kurssi sisältää runsaasti laboratoriotöitä, joiden avulla tutustutaan erilaisiin kemian työmenetelmiin 

käytännössä. Kurssilla painotetaan turvallista kokeellista työskentelyä. Tavoitteena on kehittää kokeellisen 

työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä tutustuttaa kokeellisuuden avulla erilaisiin kemian ilmiöihin. (T1-T15) 

Sisältö: 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemiallisiin reaktioihin, työtapoihin ja työselostuksen laatimiseen. Kurssilla 

pyritään vierailemaan lähialueen kemian laboratoriossa. (S1-S6, L1-L3 ja L6) 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon huolellinen ja turvallinen 

työskentely, välineistä huolehtiminen, kirjallisten ohjeiden seuraaminen sekä työselostusten laatiminen.  

 

10. MUUT 

 

10.1. Tukioppilaskurssi (xVALTuk) 

 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä luoda 

turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. (Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 2, 5 ja 7). 

Tukioppilastoiminta sisältää mm. erilaisten tempausten ja teemapäivien järjestämistä, kummiluokkatoimintaa 

ja tutustumistilaisuuksia uusille 7. luokkalaisille. 

Kurssilla harjoitellaan erilaisten koulun tapahtumien suunnittelua sekä järjestämistä. Työtapoina ovat 

pääasiassa pari- ja ryhmätyöskentely. 

Tukioppilastoimintaan on mahdollista osallistua myös kurssin ulkopuolisen, erillisen hakemuksen kautta. 

Arviointi: Sanallinen arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa painottuu oppilaan yhteistyökyky ja aktiivisuus.  


