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TAIDE- JA TAITOAINEVALINNAINEN  
 

Taide-ja taitoainevalinnaiset syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden (ko, ks, ku, 

li, mu) tavoitteita ja sisältöjä. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana 

yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta 

erillistä arviota perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa. 

 Tehdään 3 valintaa (yksi varsinainen ja kaksi varavalintaa), joista yksi toteutuu 

 Opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia sekä 8. että 9.luokalla 

 Tavoitteet, sisältö ja arviointi löytyvät opetussuunnitelmasta (katso linkit)  

 Vaikuttaa päättöarviointiin  

 

Kotitalouden syventävät opinnot (vKO) 
 

Tavoitteet ja sisällöt:  

Taide- ja taitoainevalinnaisen kotitalouden tavoitteena on syventää oppilaan käytännön 

taitoja, kotitaloudellista ajattelua ja osaamista. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kodin 

arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, 

taitoja, asenteita ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Kurssilla syvennetään kotitalouden 

perusopetuksen keskeisiä sisältöjä (ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä 

eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa). Kotitalousopinnoissa tausta-

ajatuksena on kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta.   

 Linkki: valinnainen kotitalous luokalla 8 

 Linkki valinnainen kotitalous luokalla 9 

 

Arviointi:  

Numeroarviointi. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 

kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.  

 

Käsityön syventävät opinnot (vKS) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Taito-ja taideainevalinnaisen käsityön tavoitteena on syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. 

Oppiaineessa syvennetään käsityön keskeisiä sisältöjä mm. erilaisia tekniikoita ja 

materiaalin tuntemusta.  

https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/arviointiperusteet/kotitalous/vkl8
https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/arviointiperusteet/kotitalous/vkl9


 

Opintojen edetessä oppilas voi erikoistua mieleisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. 

 Linkki: valinnainen käsityö luokalla 8-9 

 

Arviointi: 

Numeroarviointi. Päättöarviointi muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 

käsityö oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Kuvataiteen syventävät opinnot (vKU)  
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Valinnaisessa kuvataiteessa oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan ottamaan osaa 

opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden 

valintaan.  Oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet 

ja ilmiöt ovat sisältöjen valinnan lähtökohtia. Etsitään yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille 

uusien kuvakulttuurien välille. 

Itse tekemällä ja kokeilemalla visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, sekä kuvallinen 

tuottaminen ja kuvantulkitsemisen taidot kehittyvät omaan tahtiin. Tutkimalla omia ja 

ympäristön kuvakulttuureja sekä taiteen maailmoja näkemykset avartuvat. Sisältöalueet 

ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa huomioidaan esteettinen, ekologinen ja eettinen 

arvottaminen. 

 Linkki: valinnainen kuvataide luokalla 8-9 

 

Arviointi: 

Numeroarviointi. Arviointi koko työprosessista, ei pelkästään lopputulosta. 

 

Liikunnan syventävät opinnot (vLI) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Taito- ja taideainevalinnaisen liikunnan tavoitteena on syventää oppilaan liikunnallisia taitoja 

ja tukea oppilaan liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on kannustaa oppilasta fyysiseen 

aktiivisuuteen ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja sekä harjoittelemaan parhaansa 

yrittäen. Kurssilla kannustetaan oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja 

vahvistetaan oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja. Kurssilla syvennetään liikunnan 

perusopetuksen keskeisiä sisältöjä. 

https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/arviointiperusteet/k%C3%A4sity%C3%B6/vkl8
https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/arviointiperusteet/kuvataide/vkl8


 

 Linkki: valinnainen liikunta luokalla 8-9 

 

 

Arviointi: 

Numeroarviointi. Kurssin numero muodostuu liikunnan päättöarvioinnin kriteerien 

mukaisesti ja se arvioidaan yhdessä kaikille yhteisen liikunnan kanssa. 

 

Musiikin syventävät opinnot (vMU) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Kurssilla syvennetään oppilaiden soitto ja laulutaitoja. Keskitymme yhteismusisointiin, eri 

soitinten ja tyylien hallintaan. Ei haittaa, vaikka et vielä osaisi soittaa mitään soitinta, sillä 

tunneilla opettaja ja kaverit opettavat sinulle kädestä pitäen eri bändi- ja luokkasoittimien 

perusteet. Usein porukassa onkin niitä jotka ovat jo pitkällä jonkin tietyn soittimen soitossa 

tai oman äänen hallinnassa, mutta myös oppilailta jotka ovat vasta alkaneet kiinnostua 

jonkin soittimen tai laulun opettelusta. Voi myös olla, että joku soittaa jotain soitinta jota 

musiikkiluokasta ei löydy ja mielellämme hyödynnämme myös näiden soittimien osaamista 

tunneilla. Oman soittimen, esim. viulu, huilu, voi silloin tuoda aina tarvittaessa tunnille 

mukaan. 

Tunneilla voimme oppilaiden kiinnostuksen mukaan tehdä myös omia sovituksia, 

sävellyksiä ja sanoituksia. 

Iso osa opiskelua ovat erilaiset koulun juhlat joihin musiikin jatkokurssilaiset tekevät 

ohjelmaa. Oppilaat pääsevät suunnittelemaan, harjoittelemaan ja esittämään ohjelmaa. 

Esitysten valmisteluun kuuluu usein myös roudausta ja soittimien ja äänentoistolaitteiden 

kasausta. Kurssille voi lähteä mukaan myös jos suurin kiinnostuksen kohde onkin 

äänentoistotekniikassa, eikä niinkään soittamisessa. 

Kurssilaisilta toivotaan avointa mieltä, sillä soitamme tunneilla monenlaista musiikkia. 

Kurssilla on myös tärkeää, että yhteishenki on hyvä ja kaikki uskaltavat ja saavat tuoda omia 

taitojaan rohkeasti esiin. 

 Linkki: valinnainen musiikki luokalla 8-9 

 

Arviointi: Tuntityöskentely ja koulun juhlien musiikkiesitysten valmistelut ja niissä 

esiintymiset muodostavat pohjan arvioinnille. Numeroarviointi. Arvioinnissa painotetaan, 

aktiivisuutta, yhteismusisointitaitoja ja musiikillista kehitystä lukuvuoden aikana. 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/468598/perusopetus/oppiaineet/475941/vlk/475934/vuosi/1867153
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/468598/perusopetus/oppiaineet/476070/vlk/476062/vuosi/663625


 

 

 

MUU VALINNAINEN  
 Tehdään 3 valintaa (yksi varsinainen ja kaksi varavalintaa), joista yksi toteutuu 

 Opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia sekä 8. että 9.luokalla 

 Numeroarviointi 

 Oma arvosana 

 

Arjen sankarit (vARSA) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Arjen sankarit -opintokokonaisuudessa syvennetään ja sovelletaan 7. luokan 

kotitaloudessa opittuja asioita. Tavoitteena on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän 

ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita. (T1-T5, T7, 

T9, T10, T11, S1-S3, L1, L2, L5, L7) Oppitunneilla tarjotaan mahdollisuus luovuutta 

edistävään toimintaan ja oppilaiden osallisuuteen. Tavoitteena on vahvistaa 

vuorovaikutus- ja yhdessä elämisen taitoja. (T6, T8, T12, S1-S3, L2) 

Opiskelu tapahtuu kokonaisuuksina, esimerkiksi ruoanvalmistus, leivonta, ruokakulttuurit ja 

nuoren arjenhallinnan taidot. Huomioon otetaan kouluvuoden tapahtumat ja 

kalenterivuoden juhlat. Tunneilla tehdään pääasiassa käytännön töitä, mutta myös 

kirjalliset tehtävät, projektityöt ja pienet kokeet ovat mahdollisia. Toisinaan käytetään aikaa 

myös ruoanvalmistustöiden suunnitteluun. 

Arviointi: 

Kurssi arvioidaan numerolla. Arvosana muodostuu tuntityöskentelyn aktiivisuudesta, 

osaamisesta, tietojen ja taitojen soveltamisesta, yhteistyötaidoista sekä mahdollisista 

kirjallisista tehtävistä ja testeistä. Arviointi tapahtuu soveltaen valtakunnallisia 

päättöarvioinnin kriteerejä. 

Kuvailmaisu (vKUIL) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Kuvailmaisu-kurssin tavoitteena on kuvailmaisun taitojen sekä visuaalisen ajattelun ja 

havaitsemisen monipuolinen kehittäminen (T1, T2, T3, T4, L1).   Oppilaan oman 

kuvantekemisen merkitys on keskiössä, ja suunnittelu sekä tutkiva lähestymistapa 

itsenäisesti tai yhteisön jäsenten kanssa keskustellen lisäävät ja syventävät taitoja taiteen 

ja visuaalisen kulttuurin tuottamisessa ja tulkinnassa (T5, T6, T7, L4, L5) Oman 

näkemyksen ilmaiseminen soveltaen eri aikojen ja kulttuurien tyylejä laajentaa 



 

tarkastelukulmaa (T8, T9, T10, T11) Tavoitteena on kannustaa huomioimaan kulttuurinen 

moninaisuus ja kestävä kehitys (L2, L3, L4, L6, L7). 

Kurssilla toteutetaan monipuolista kuvailmaisua piirtäen ja maalaten, kokeillaan ja 

yhdistellään uusia ja perinteisiä tekniikoita, valokuvataan kameralla ja tehdään grafiikkaa 

ja kuvankäsittelyä, muovaillaan ja rakennellaan eri materiaaleista, myös 

kierrätysaineksista.  Taitojen karttuessa pyritään syventämään kuvailmaisun sisältöä.  

Hahmotetaan kuvataiteen historiaa sekä nykytaidetta ja vieraiden kulttuurien kuvataidetta.  

Taidenäyttelykäynti mahdollisuuksien mukaan. (S1, S2, S3) 

Arviointi:  

Numeroarviointi. Arvosana muodostuu tuntityöskentelyn aktiivisuudesta, tietojen ja taitojen 

soveltamisesta sekä yhteistyötaidoista. 

Metalliteknologia (vTNMET) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Metalliteknologia-kurssilla tutustutaan erilaisiin metallin käsittely - ja aineliitostekniikkoihin 

sekä pinnankäsittelymenetelmiin. Harjoitellaan metallintyöstössä käytettävien koneiden ja 

laitteiden turvallista käyttöä. Työnä tehdään omien suunnitelmien ja ideoiden pohjalta 

erilaisia tuotteita. Myös ryhmätöinä toteutettavat projektit mahdollisia mm. polkupyörän 

uudelleenmuotoilu tms. ( T1-T8, S1-S8 ) 

Arviointi: 

Oppilaan toimintaa, työskentelyä ja valmista tuotetta arvioidaan numeroin. 

Puuteknologia (vTNPUU) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Puuteknologia-kurssilla tutustutaan erilaisiin puun työstö- ja liitostekniikkoihin. 

Pintakäsittelyssä käytetään myös vaativampia tekniikoita. Harjoitellaan puuntyöstössä 

käytettävien koneiden ja laitteiden turvallista käyttöä Valmistetaan puumateriaalista 

tuotesuunnittelun pohjalta erilaisia esineitä. (T1-T8, S1-S8) 

Arviointi: 

Oppilaan toimintaa, työskentelyä ja valmista tuotetta arvioidaan numeroin. 

Käsityöilmaisu (vKSIL) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 



 

Käsityöilmaisukurssilla syvennetään ja lisätään käsityön ja taiteen tekemiseen, 

suunnitteluun ja ilmaisuun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. (T1,4) Tavoitteena on 

saavuttaa kokonaisvaltainen kuva käsityöprosessista, tekstiilien elinkaaresta, 

monimateriaalisuudesta käsityössä ja alan uusista innovaatioista. (T2,3,5, L1,2,3,6,7) 

Tavoitteena on tarjota oppilaille luovuutta, käsityön iloa, halua ja taitoa. 

Oppilaat suunnittelevat yhteistyössä opettajan kanssa kurssin sisällön. Yhteisen 

suunnittelun lähtökohtana voi olla esim. ilmiö, materiaali, tekniikka tai teema. (S1,2,5) 

Sisältökokonaisuuksia ovat mm. kankaan kuviointi, sisustus, vaatetus, lankatyöt, 

erikoistekniikat. Kurssilla kokeillaan ja valmistetaan käsitöitä yksin tai yhdessä omien 

suunnitelmien mukaisesti. (S3). Käymme käsityö/ taidenäyttelyssä mahdollisuuksien 

mukaan. (S8) Käsityöprosessi dokumentoidaan ja arvioidaan. (S4, L5) 

Arviointi 

Käsityöprosessia dokumentoidaan ja arvioidaan. (S4, L5). Kurssilla on numeroarviointi. 

 

Liikunta palloilu (vLIPA) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Palloilu -kurssin tavoitteena on oppilaan palloilutaitojen syventäminen, (T2, T3, 

T4) taktisen näkemyksen kehittyminen ja tuomarointitaidot. (T8) Kurssi tarjoaa oppilaalle 

laajan katsauksen erilaisiin palloilulajeihin, niiden pelaamiseen ja 

harjoitteluun. (T1) Tavoitteena on tutustuttaa oppilas myös uusiin tai harvemmin koulussa 

pelattaviin palloilulajeihin.  

 

Oppilaat harjoittelevat ja pelaavat eri palloilulajeja sekä suunnittelevat ja pitävät 

alkuverryttelyjä. (S1, S2). Sisältöön kuuluu sekä yksilö- että joukkuelajeja. Harjoittelussa 

pyritään monipuoliseen ja vaihtelevaan palloilulajien harjoitteluun. Kurssin aikana voidaan 

harjoittaa myös tyypillisimpiä lajeihin liittyviä lihaskunto-ominaisuuksia, ketteryyttä ja 

koordinaatiota. Lajivalinnassa otetaan huomioon vallitsevat olosuhteet, ympäristön 

liikuntapaikkojen tarjoamat puitteet sekä salitilanne.   

 

Arviointi:  

 

Arvosana muodostuu tiedoista, taidoista, aktiivisesta tuntityöskentelystä, yhteistyökyvystä 

ja "rehdistä pelaamisesta". Numeroarviointi. 

 

Liikunta kuntoilu (vLIKU) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 



 

Poikien kuntoilu -kurssin tavoitteena on oman kunnon ylläpito ja 

kohottaminen. (T5) Oppilas saa kunnon kohottamiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä 

käytännön harjoitusesimerkkejä. (T1)  

 

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:  

Arvosana muodostuu aktiivisuudesta, yhteistyökyvystä sekä oman kunnon seurannasta, 

ylläpidosta ja kehittämisestä. Numeroarviointi. 

 

 Kalastus ja kalastusvälineiden valmistus (vKAKVV) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Kalastus- ja kalastusvälineiden valmistus -kurssilla perehdytään eri kalastusmuotoihin ja -

välineisiin vuodenajat huomioiden sekä opetellaan mm. perhojen sitomista sekä vaappujen 

ja lusikkauistinten valmistamista. (L1) Kurssilla kokeillaan mm. perhokalastusta, 

virvelöintiä, mato-ongintaa ja pilkintää.  

 

Työtapoina välineisiin tutustuminen ja niiden valmistus sekä käytännön kalastus omia 

välineitä käyttäen.  Kalastaminen tapahtuu lähialueen vesistöissä. Virveli tulisi löytyä 

jokaiselta.   

 

Arviointi:   

 

Numeroarviointi. Arvosana muodostuu aktiivisesta 

osallistumisesta sekä kalastusvälineiden valmistusprojektien onnistumisista. 

 

Luova kirjoittaminen (vLUOKI) 
 

Tavoitteet ja 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) 

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) 

Laaja-alaiset osaamisen alueet: 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. (L2) 

Arviointi: numeroarviointi. Arvioinnissa painottuvat oppilaan kehittyminen kirjoittajana ja 

rohkeus kokeilla erilaisia kirjoittamisen tapoja ja lajeja. Oppilas saa työskentelystään 

kurssin aikana sanallista palautetta. 

 

Kouluteatteri (vKOUTE) 
 

Tavoitteet ja sisällöt: 

Kouluteatteri-kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovaa elämänasennetta, harjoittaa 

omaa ilmaisunvoimaa sekä tutustua näyttämötyöhön.  Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa 

oppilaan itsetuntoa, ryhmätyötaitoja ja omaa ilmaisua sekä myös näyttämöilmaisussa 

tarvittavia taitoja.  Ryhmätyöskentelyn tavoitteena on lisäksi keskinäisen 

suvaitsevaisuuden ja kannustavan ilmapiirin luominen. (T1, T2, T3) 

8. luokka: Kouluteatterissa aloitetaan erilaisilla peleillä ja leikeillä, joiden avulla oppilas 

tutustuu ryhmäänsä ja oppii luottamaan ryhmän voimiin. Hengitys-, rentoutumis-, 

keskittymis-, kontakti-, eläytymis-, aistihavainto- ja improvisaatioharjoitusten avulla 

viritetään ilmaisussa ja esiintymisessä tarvittavia taitoja. Pienryhmätyönä harjoitellaan 

roolityön alkeita valmistamalla omista ideoista pieniä esityksiä. Myös koko ryhmän 

yhteistyönä toteutetaan esitys joko valmiin tekstin tai omien ideoiden pohjalta.  Tässä 

prosessissa tutustutaan teatterin tekemisen eri osa-alueisiin.  

9. luokka: Syvennetään ilmaisun ja roolityöskentelyn rakentamisen taitoja harjoituksin ja 

omien produktioiden avulla. Ryhmän oman kiinnostuksen ja ideoinnin pohjalta 

valmistetaan esityksiä yleisöä varten. (S1, S3, S4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu. (L2) 

Arviointi 

Arvioinnissa painottuvat ilmaisurohkeus, aktiivisuus ja rakentava asenne 

ryhmätyöskentelyyn sekä vastuullinen työskentely yhteisten töiden loppuun saattamiseksi. 

Numeroarviointi. 

 

B2-kieli: saksa (vSAB2), ranska (vRAB2), espanja (vESB2), venäjä (vVEB2) 
 

Laajenna maailmakuvaasi ja ota haltuun uusi kieli! 



 

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi löytyvät Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmasta 

täältä: 

 

MUU VALINNAINEN, LYHYT 

 Tehdään 5 valintaa, joista kaksi toteutuu. Valinta tehdään 8.lk keväällä. 

 Opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 9.luokalla 

 Sanallinen arviointi 

 

https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/a2-b2-kielet/7-9-luokat/b2-sis%C3%A4ll%C3%B6t
https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma/a2-b2-kielet/7-9-luokat/b2-sis%C3%A4ll%C3%B6t

