
 

BandCamp 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: MU 

Tavoitteet: Varmentaa oman soittimen osaamistaitoja bändisoitossa. Tavoitteena on 
säveltää ryhmässä ainakin yksi oma teos, tehdä siihen sovitus ja äänittää se. 

Tekijänoikeusasioiden täsmentämistä ja tietoa oman teoksen kautta opastetaan. Myös muita 
tuttuja biisejä soitellaan. 

Sisällön kuvaus: “Kasin musajatkot”, populaarimusiikkia tietotekniikka-avusteisesti 
perinteistä soittamista unohtamatta. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Englannin tukikurssi 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: EN  

Tavoitteet: Vahvistaa englannin kielen taitoa ottaen huomioon jokaisen yksilölliset 
lähtökohdat. Kerrataan perusrakenteita ja sanastoa monipuolisesti ja eri työtapoja käyttäen. 

Sisällön kuvaus: Perusopetuksen englannin kielen sisällöt: aikamuodot, sanat, erilaiset 
kielenkäyttötilanteet.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Liikunnan pelikurssi 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: LI, TE  

Tavoitteet: Valinnaiskurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan liikkumistaitoja sekä 
ryhmässä toimimisen taitoja erilaisten pallo- ja mailapelien avulla.    

Sisällön kuvaus: Valinnaiskurssilla harjoitellaan monipuolisesti eri pallo- ja mailapelejä sekä 

huomioidaan vuorovaikutustaitoja erilaisten pelien ja harjoitteiden kautta. Kurssin aikana 

hyödynnetään koulun lähialueen liikuntapaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Oppilaat 
osallistuvat liikuntaohjelman suunnitteluun.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

 

 



 

Matematiikkaa lukion pitkälle matikalle aikoville 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: MA, TT 

Tavoitteet:   Syvennetään perusopetuksen matematiikan taitoja. Kirjataan jokaiselle 

henkilökohtaiset tavoitteet ja aikataulusuunnitelma. Tutustua lukion pitkän matematiikan 
vaatimuksiin. Harjoitellaan itsenäistä työskentelyä  ja uuden asian oppimista yhdessä.  

Sisällön kuvaus: Sisällöt muodostuvat perusopetuksen matematiikan sisällöistä: 

prosenttilaskenta, polynomit, yhtälöt, funktiot, murtoluvut ja –lausekkeet. Harjoitellaan 
sähköisten työkalujen käyttöä, kuten Geogebra, symbolisen laskennan ohjelma ja Abitti. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Mestarileipurin kurssi 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: KO 

Tavoitteet: Kerrataan leivonnan erilaiset taikinatyypit. Vahvistetaan taitoa leipoa eri 
taikinatyypeistä monenlaisia leivonnaisia.       

Sisällön kuvaus: Kurssi painottuu käytännön leivonta tehtäviin. Valmistetaan erilaisia 
leivonnaisia eri taikinatyypit huomioiden. Perustaikinoita ja niiden sovelluksia. Oppilaat 
osallistuvat valmistettavien leivonnaisten valintaan. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

Peliohjelmointi 

Oppiaineet: MA, TT 

Tavoitteet:    Oppilas suunnittelee pelin sisällön ja toiminnan. Ohjelman tekemisessä 

käytetään hyväksi valmiita rakenteita. Koodi rakennetaan hyvien ohjelmointikäytänteiden 
mukaiseksi. 

Sisällön kuvaus: Kurssin aikana tuotetaan peli, joka toimii. Peli ohjelmoidaan jollakin 
tarkoitukseen soveltuvalla kielellä/moduulilla, esimerkiksi PyGame.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

 

 



 

Rakentelu, korjaus ja huolto, teknisessä työssä 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: KÄ 

Tavoitteet:   

-Oppia huoltamaan, korjaamaan ja varustelemaan erilaisia kulkuvälineitä 

 -Oppia valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita  

-Oppia lisää käsityön tekniikoita ja tuotesuunnittelua jolloin myös ajattelutaidot ja luovuus 

kehittyvät  

-Oppia kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja 

muotoihin  

 -Oppia tuotteen käyttöominaisuuksien arviointia 

Sisällön kuvaus: Oppilas ideoi, suunnittelee ja toteuttaa mielenkiintonsa mukaisia korjaus, 
huolto tai rakentelu projekteja. Projektia dokumentoidaan työskentelyn eri vaiheissa.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Ruotsi lukioon aikoville 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: RU  

Tavoitteet: Vahvistetaan perusopetuksen ruotsin taitoja. Kirjataan jokaiselle henkilökohtaiset 
tavoitteet ja aikataulusuunnitelma. Tutustutaan luokion ruotsin kielen vaatimuksiin. Tehdään 

paljon kertaavia harjoituksia. Harjoitellaan itsenäistä työskentelyä ja käytetään monipuolisia 
menetelmiä sanojen opiskeluun.  

 Sisällön kuvaus: Keskeiset sanastot ja rakenteet: sanaluokkien tunnistaminen ja niiden 

taivuttaminen, aikamuodot ja sanajärjestys. Lauseiden muodostaminen ja lyhyiden tekstien 
kirjoittaminen.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sisustuskurssi, tekstiilikäsityö 

Laajuus: 1 vvh 9 lk  

Oppiaineet: KÄ 

Tavoitteet: Oppilas syventää peruskoulun käsityöhön liittyviä taitoja ideoimalla, suunnittelemalla ja 
valmistamalla tuotteen. 

Sisällön kuvaus: Oman mielenkiinnon mukaan suunnitellaan oman huoneen tai muun tilan 

sisustusta. Syvennetään materiaali- ja väritietämystä sekä käsityötaitoja. Sisustussuunnitelmista 
toteutetaan tuote tai tuotteita. Käsityöprosessiin liitetään dokumentointi.   

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Vuoden kierto luonnossa 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: BI,GE, KE 

Tavoitteet: Opitaan liikkumaan luonnossa vastuullisesti. Tutustutaan vuodenaikojen mukaan 
vaihtuviin ilmiöihin ja eliölajien ekologiaan luonnossa.       

Sisällön kuvaus: Tehdään retkiä lähimaastoon ja tutustutaan myös kaupunkiluontoon. 

Tehdään kokeellisia tutkimuksia maastossa ja luokassa. Tutkimuksista tehdään kirjalliset 
työselostukset.       

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

Eväät elämään 

Laajuus: 1 vvh 9 lk 

Oppiaineet: OPO, AI, TT, KO, LI, KS 

Tavoitteet: Tavoitteena on nuorten koulunkäynnin, kouluviihtyvyyden, 

elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen tukeminen sekä peruskoulun loppuun 

saattaminen ja peruskoulun jälkeisen jatko-opintopolun vahvistaminen. 

Sisällön kuvaus: Ryhmään osallistuvat oppilaat valitaan yhteistyössä huoltajien, opettajien 

ja oppilashuollon toimijoiden kanssa. Ryhmä toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. 
Ryhmässä pyritään joustavilla toimintatavoilla saamaan oppilaiden koulupäiviin mieluisaa 

toimintaa sekä oppimismotivaatiota. Keskustellaan nuorten arkeen ja koulunkäyntiin 

liittyvistä asioista, tunnistetaan jokaisen vahvuuksia ja otetaan ne käyttöön.  Tutustutaan 
myös tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Ryhmän oppilaille tarjotaan välipala. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

 

 



 

 


