
7.-LUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS LUKUVUODELLE 19-20 

 

OHJE: 

 

 

Valinnaisaineen vaihtoperusteet 
 

Valinnaisaineet ovat pysyviä valintoja. Valinnaisaineen vaihtoa voidaan harkita lääkärintodistuk-

sen tai koulupsykologin lausunnon perusteella tai muusta erittäin painavasta syystä.  

 

Kotona on hyvä tutustua valinnaisainetarjontaan yhdessä huoltajan kanssa. 

 

Oppilas valitsee tulevan lukuvuoden valinnaisaineensa kahdesta ryhmästä:  

1) Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

Oppilas valitsee alla olevista yhden aineen, jota opiskellaan 2h/viikko koko lukuvuo-

den ajan: 

 musiikki 

 kuvataide 

 käsityö 

 liikunta 

 kotitalous 

 

Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisenä oppiaineina opetettavan taide- ja taitoaineen 

opetusta ja ne arvioidaan osana tätä opetusta. Niistä ei tule erillistä arviota todistuk-

seen. Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt löytyvät alla olevasta linkistä (liite 7): 

https://blog.edu.turku.fi/ops2016/files/2015/04/TOPELIUS-OPS-2016.pdf 

 

2) Valinnaiset aineet (aineiden esittely alla) 

Oppilas valitsee:  

 yhden pitkän kurssin, jota opiskellaan 2h/viikko koko lukuvuoden (numeerinen ar-

viointi) 

 

sekä 

 

 yhden lyhyen kurssin, jota opiskellaan 1h/viikko koko lukuvuoden tai 2h/viikko 

joko syksyn tai kevään (arviointi hyväksytty / hylätty) 

 

Poikkeukset: 

- A1-ranskan (7A) lukijat eivät valitse valinnaisten aineiden (kohta 2) lyhyttä kurssia 

ollenkaan. 

- A2-kielen (espanja) lukijat eivät valitse valinnaisten aineiden (kohta 2) pitkää kurssia 

ollenkaan. 

- B2-kielen (latina) lukijat eivät valitse valinnaisten aineiden (kohta 2) pitkää kurssia 

ollenkaan. 

- A2-kielen ja B2-latinan lukijat eivät tee valinnaisista aineista (kohta 2) yhtään 

valintaa. 

HUOM! Ryhmän perustamisen minimioppilasmäärä on 12. 

https://blog.edu.turku.fi/ops2016/files/2015/04/TOPELIUS-OPS-2016.pdf


VALINNAISET AINEET 

PITKÄT KURSSIT, 2vvh = 2h/viikko koko lukuvuoden 

Arviointi: Kurssisuoritukset arvioidaan numeerisesti. 

 

KEMIA ja FYSIIKKA 

Kurssin nimi: Tutkiva tiede 

Tavoitteet: Kurssilla syvennetään ja sovelletaan kemian ja fysiikan tietoja ja taitoja mm. kokeellisen 

työskentelyn avulla. Tehdyistä töistä laaditaan työselostuksia tai tulokset raportoidaan kirjallisesti. 

Kurssilla opetetaan oikeat ja turvalliset työtavat ja –menetelmät sekä tarvittavan työsuojelun pe-

rusteet.  

Sisällöt: Kurssilla opitaan fysiikkaa ja kemiaa mielenkiintoisella tavalla laboratoriossa, tehdään 

kokeita mm. tarvikkeilla ja välineistöllä, jotka löytyvät lähes jokaisen kotoa, ja näillä kokeilla ha-

vainnollistetaan mielenkiintoisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia. 

Käytännössä kurssilla valmistetaan mm. superpalloja, tehdään tiheystutkimuksia, rakennetaan 

raa’asta perunasta ja muista vihanneksista sähköpareja, omatekoinen äänenvahvistin elektro-

niikan työnä sekä hämäräkytkin. Talvella voidaan fysiikan työnä tehdä tähtitaivaan havainnoin-

tia (kirkkaimpia tähtiä ja tähtikuvioita) kiikarilla tai pienellä kaukoputkella jonakin iltana. Ympäris-

tökemiassa tutkitaan maa- ja vesinäytteitä sekä happosateiden vaikutusta. Elintarvikekemiassa 

tutkitaan colajuomia ja väriaineita.  Mahdollisuuksien mukaan tehdään muutama opintokäynti. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5 

Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan tuntityöskentely ja kirjalliset työselostukset. 

 

 

MATEMATIIKKA  

Kurssin nimi: Matikka 8  

Tavoitteet: Matematiikan taitojen syventäminen 

Sisällöt: Kahdeksannen luokan valinnainen matematiikan kurssi luo turvallisen ympäristön mate-

matiikan lisäharjoitteluun ohjattujen harjoitusten, ryhmätöiden ja ohjelmistojen avulla. Aloita tällä 

kurssilla niiden matematiikan valmiuksien harjoittelu, joita tarvitset hyvään suoriutumiseen perus-

koulussa ja tulevaisuudessa. Mukavana lisänä tutustutaan matematiikkaan menneinä vuosisa-

toina.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L5, L6 

Syventävä kurssi 

 

 

LIIKUNTA 

Kurssin nimi: Hyvää kuntoa ja voimaa liikunnasta.  

Sisällöt: Tämä valinnaisliikunnan kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat piristystä ja reipasta me-

noa koulupäiviisi. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja ja –taitoja. Mahdolli-

suuksien mukaan tutustutaan perinteisistä koululiikuntalajeista poikkeaviin lajeihin, jotka ovat 

maksullisia. Kurssi toteutetaan oppilaiden ja opettajan yhteissuunnitteluna. Aiempina vuosina 

olemme tällä kurssilla käyneet niin sanottujen perinteisten lajien lisäksi mm. melomassa, Megazo-

nessa, Sirkuskoulussa, keilaamassa ja kiipeilemässä. 

Tavoitteet: Tavoitteena on saada uusia liikuntakokemuksia, toimia erilaisissa ryhmissä reilun pelin 

hengessä sekä ylläpitää kuntoa. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5, L7 

Syventävä kurssi 



 

Kurssin nimi: Pallopelien mestariksi! 

Sisällöt: Kurssilla pelataan monipuolisesti erilaisia pallopelejä sekä kehitetään pelitaitoja. Kurssilla 

kokeillaan ainakin seuraavia lajeja: Koripallo, jalkapallo, lentopallo, sulkapallo, salibandy, käsi-

pallo, rugby, tennis, pesäpallo ja pingis.  

Tavoitteet: Tavoitteena on saada uusia liikuntakokemuksia, toimia erilaisissa ryhmissä reilun pelin 

hengessä sekä ylläpitää kuntoa. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5, L7 

Syventävä kurssi 

 

 

SUOMEN KIELI 

Kurssin nimi: Lukupiiri 

Tavoitteet: Kurssilla syvennetään kirjallisuuden tuntemusta ja laajennetaan lukutottumuksia. Kurs-

silla on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi.  

Sisällöt: Kurssin aikana luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta sekä keskustellaan luetusta ana-

lysoiden ja kirjallisuuden käsitteitä käyttäen. Kurssilla luetaan sekä omavalintaisia että opettajan 

suosittelemia teoksia. Pääpaino on kirjallisuuden eri genreihin tutustumisessa (kauhukirjallisuus, 

rikoskirjallisuus, fantasia, scifi, romanttinen kirjallisuus).  Kirjallisuuden käsittelyyn käytetään moni-

puolisia työtapoja: keskustelua, toiminnallisuutta, draamaharjoituksia jne.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L6, L7 

Syventävä kurssi 

 

 

KUVATAIDE 

Kurssin nimi: Silmät auki muuttuvassa maailmassa 

Tavoitteet: Kuvallisen ajattelun oivaltaminen kuvallisessa viestinnässä. 

Sisältö: Työpaja. Kokeillaan erilaisia kuvan tekemisen tekniikoita ja työstetään omia ajatuksia ja 

ideoita. Inspiroidutaan taiteesta -kierros. Tutustutaan muotoiluun Suomessa ja maailmalla ympä-

ristövastuun näkökulmasta. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L7   

Syventävä kurssi  

 

 

MUSIIKKI 

Kurssin nimi: Bändisoittimien alkeiskurssi 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan kitaran, sähköbasson ja rumpujen soittotai-

toa. Lisäksi harjoitellaan yhteissoittotaitoa ja säestämään yhteislaulua ja omaa laulamista. 

Sisällöt:  

- Soittimien viritys ja huolto sekä PA-laitteiden käyttö.  

- Kitaran perussoinnut ja erilaisten komppien harjoittelua. 

- Basson sävelet ja erilaisia bassokomppeja 

- Rumpukomppeja 

- Bändikokoonpanossa soittamista ja laulamista 

- Kappaleita myös oppilaiden valinnan mukaan 



Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L5, L7 

Syventävä kurssi 

 

 

TEKSTIILITYÖ 

Kurssin nimi: Tikki tai silmukka 

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia suunnittelutaitoja, ideointia, kokeiluja sekä asettamaan tavoit-

teita omalle työskentelylle. Kurssilla tutustutaan erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työtapoi-

hin ja toteutetaan kokonaisen käsityön prosessi sekä arvioidaan omaa oppimista. Oppilasta oh-

jataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia käsityössä.  

Sisällöt: Valitset mieleisesi materiaalit, yhdistelet tekniikoita ja toteutat! Neulot, virkkaat tai ompe-

let. Käytät uusia materiaaleja ja uusia tekniikoita. Teet luovaa suunnittelua, käytät muotoja, 

sommittelua, sekoitat värejä ja kokeilet. Teet suunnitelmaplanssin ja portfolion, perinteisesti tai 

nykyaikaisesti, työselosteen ja jaat oppimasi kurssikavereillesi. Tuotos on sinun suunnittelemasi, 

toteuttamasi, sinun näköisesi. Lopputulos on ekologinen, visuaalinen, herkullinen, käyttökelpoi-

nen, tikattu tai silmukoitu. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7  

Syventävä kurssi  

 

 

TEKNINEN TYÖ 

Kurssin nimi: Ideoin ja teen   

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia suunnittelutaitoja, ideointia, kokeiluja sekä asettamaan tavoit-

teita omalle työskentelylle. Kurssilla tutustutaan erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työtapoi-

hin ja toteutetaan kokonaisen käsityön prosessi sekä arvioidaan omaa oppimista. Oppilasta oh-

jataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia käsityössä.  

Sisällöt: Käytettävät materiaalit ovat vapaat; metallia, puuta, muovia ja vaikka elektroniikkaa, 

uutta tai kierrätettyä. Opettelet piirtämään eri keinoilla omat ideat työpiirustuksiksi. Saatuasi pii-

rustukset valmiiksi, toteutat suunnittelemasi tuotteen soveltuvia menetelmiä käyttäen. Käytät ko-

neita mahdollisimman paljon. Suunnittelun ja työskentelyn aikana keskustelet ongelmanratkaisu-

tavoista ryhmätovereittesi kanssa.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7  

Syventävä kurssi  

 

 

KOTITALOUS 

Kurssin nimi: Kotitalous 

Tavoitteet: Kahdeksannen vuosiluokan valinnaisen kotitalouden opinnoissa teoria ja käytännön 

toiminta kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on syventää ja laajentaa kaikille yh-

teisen kotitalousopetuksen tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Näin tavoitteena on 

edelleen edistää kodin arjenhallintaa ja kestävää, hyvinvointia edistävää elämäntapaa. 

Sisällöt:  

 ruoanvalmistus 

 leivonta 

 kansallinen ruokakulttuuri 

 erityisruokavaliot 

 vuotuinen juhla-ja tapakulttuuri 



 ravitsemus 

 terveellisyys ja ruokaturvallisuus 

 kuluttajataidot 

 aterioiden suunnittelu ja toteutus 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3,L4,L5 ja L7 

Arviointi: jatkuva näyttö, itsearviointi, vertaisarviointi sekä erilaiset kotitehtävät ja laajemmat pro-

jektit  

Syventävä kurssi 

 

  

ESPANJA 

Kurssin nimi: Espanjan B2-opinnot (Huom! jatkuu 9. luokalla) 

Tavoitteet: Rohkaista oppilasta näkemään espanjan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja 

oman kielivarannon karttumista sekä ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen par-

haiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin espanjan kielen 

taitoaan myös oppituntien ulkopuolella. 

Sisällöt: Mietitään, miten opitaan parhaiten espanjan kieltä ja asetetaan tavoitteet omalle op-

pimiselle. Pohditaan, mihin espanjan kieltä voi käyttää. Opetellaan kuulemaan ja lukemaan es-

panjan kieltä sekä kertomaan keskeisistä aiheista (esim. itsestä, perheestä, ystävistä, koulusta, 

harrastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä elämästä espanjankielisessä ympäristössä). Harjoitel-

laan espanjan kielen ääntämistä ja sävelkulkua. 

Laaja-alainen osaaminen: L1 -7 

Arviointi: Arvosana koostuu tuntityöskentelystä, kuulemisen ja lukemisen ymmärtämisestä, pu-

heen ja kirjoituksen tuottamisesta sekä sanaston hallinnasta. 

  

 

SAKSA 

Kurssin nimi: Saksan B2-opinnot (Huom! jatkuu 9. luokalla) 

Tavoitteet: Rohkaista oppilasta näkemään saksan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja 

oman kielivarannon karttumista sekä ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen par-

haiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin saksan kielen tai-

toaan myös oppituntien ulkopuolella. 

Sisällöt: Mietitään, miten opitaan parhaiten saksan kieltä ja asetetaan tavoitteet omalle oppimi-

selle. Pohditaan, mihin saksan kieltä voi käyttää. Opetellaan kuulemaan ja lukemaan saksan 

kieltä sekä kertomaan keskeisistä aiheista (esim. itsestä, perheestä, ystävistä, koulusta, harrastuk-

sista, vapaa-ajan vietosta sekä elämästä saksankielisessä ympäristössä). Harjoitellaan saksan 

kielen ääntämistä ja sävelkulkua.  

Laaja-alainen osaaminen: L1 -7 

Arviointi: Arvosana koostuu tuntityöskentelystä, kuulemisen ja lukemisen ymmärtämisestä, pu-

heen ja kirjoituksen tuottamisesta sekä sanaston hallinnasta. 

  

 

 

 

 

 



RANSKA 

Kurssin nimi: Ranskan B2-opinnot (Huom! jatkuu 9. luokalla) 

Tavoitteet: Rohkaista oppilasta näkemään ranskan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja 

oman kielivarannon karttumista sekä ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen par-

haiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin ranskan kielen 

taitoaan myös oppituntien ulkopuolella. 

Sisällöt: Mietitään, miten opitaan parhaiten ranskan kieltä ja asetetaan tavoitteet omalle oppi-

miselle. Pohditaan, mihin ranskan kieltä voi käyttää. Opetellaan kuulemaan ja lukemaan rans-

kan kieltä sekä kertomaan keskeisistä aiheista (esim. itsestä, perheestä, ystävistä, koulusta, har-

rastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä elämästä ranskankielisessä ympäristössä). Harjoitellaan 

ranskan kielen ääntämistä ja sävelkulkua. 

Laaja-alainen osaaminen: L1 -7 

Arviointi: Arvosana koostuu tuntityöskentelystä, kuulemisen ja lukemisen ymmärtämisestä, pu-

heen ja kirjoituksen tuottamisesta sekä sanaston hallinnasta. 

 

 

HISTORIA 

Kurssin nimi: Turun historia 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää oman kotikaupungin Turun tuntemusta historian nä-

kökulmasta.  

Sisällöt: Pääpaino on Turun palon jälkeisessä ajassa eli 1800-luvussa ja 1900-luvussa. Tutkitaan 

esimerkiksi, miten turkulainen kaupunkiympäristö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa tutus-

tamalla keskustaan ja sen ympäristöön. Tutustutaan menneiden vuosikymmenten turkulaisten 

elämään esimerkiksi taiteen ja kulttuurin sekä erilaisten liikeyritysten kautta. 

Laaja-alainen osaaminen: L1-L2, L4-L7 

Arviointi: Kurssilla tehdään itse valitusta aiheesta tutkielma, joka vaaditaan kurssin hyväksyttä-

vään suorittamiseen. 

Syventävä kurssi     

 

 

KIELET JA MAANTIETO 

Kurssin nimi: Matkustajana maailmalla 

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia monipuolisesti matkailuun liittyviä tietoja ja taitoja sekä tutustua 

maailman kieliin, kulttuureihin ja matkakohteisiin kotikaupungista käsin 

Sisällöt: Osallistujat valitsevat kurssilla opiskellut kielet ja kohteet. He toimivat myös itse kielten 

opettajina ja saavat kurssilta mukaansa useamman kielen alkeet ja intoa uuden kohtaamiseen. 

Kurssi antaa aineksia monipuolisen maailmankuvan rakentumiseen ja taitoa matkustaa eri puo-

lille maapalloa. 

Työtavat: mm. ryhmä- ja pariharjoitukset, keskustelut, videointi, pelit & leikit ja muut toiminnallisen 

oppimisen työtavat ja vierailut 

Oppimateriaalit: mm. musiikki, elokuvat, videot, media, lehdet, kirjat, digitaaliset paikkatietoso-

vellukset 

Laaja-alainen osaaminen: L1-L7 

Soveltava kurssi 

 

 



 

 

TIETOTEKNIIKKA 

Kurssin nimi: Koodaus, robotiikka ja 3D 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on oppia koodaamista, robotiikan perusteita ja 3-ulotteista piirtä-

mistä.  

Sisällöt: Koodauksen perusteisiin tutustutaan sekä graafisessa että tekstipohjaisessa ohjelmoin-

tiympäristössä. Rakennetaan VEX IQ-robotti ja harjoitellaan sen ohjelmoimista. Voidaan myös 

harjoitella Arduino-mikrokontrollerin rakentamista ja ohjelmointia. Tutustutaan 3D-piirtämiseen ja 

–tulostamiseen. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L5, L6  

Arviointi: Kurssi arvioidaan tuntityöskentelyn, tehtyjen harjoitusten ja projektitöiden avulla. Lisä-

näyttönä oppilas voi halutessaan suorittaa kurssilla opittuja asioita testaavan näyttökokeen. 

Soveltava kurssi 

 

 

  



LYHYET KURSSIT, 1vvh = 2h/viikko joko syksyn tai kevään ajan 

Arviointi: Kurssisuoritukset arvioidaan sanallisesti 'hyväksytty' tai 'hylätty' HUOM! Jos kyseessä on 

jonkin oppiaineen syventävä kurssi, sen suoritus voi korottaa oppiaineen arvosanaa.  

 

 

LIIKUNTA 

Kurssin nimi: Kuntosalikurssi 

Tavoitteet: Kurssilla syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja lihaskuntoharjoittelussa, kunnon ko-

hotuksessa sekä yleisesti kehonhuollossa.  

Sisällöt: Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti eri lihasryhmiä ja tutustutaan kuntosaliharjoittelun 

perusteisiin sekä kuntosalin eri laitteisiin. Kurssilla pääpaino on kuntosaliharjoittelussa, mutta kurs-

sin aikana tutustutaan myös muihin tehokkaisiin ja hyödyllisiin kuntoilumuotoihin. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5, L7 

Syventävä kurssi 

 

 

TERVEYSTIETO 

Kurssin nimi: Terveystaitajan tietopankki 

Tavoitteet: Oppilas syventää osaamistaan eri terveystiedon osa-alueista monipuolisia oppimisme-

netelmiä hyödyntäen. Kurssilla opitaan oman terveyden ylläpitämiseen liittyviä tietoja ja taitoja 

tutkimalla ja tekemällä.  

Sisällöt: ajankohtaiset terveyteen liittyvät asiat sekä oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet (esi-

merkiksi päihteet, ensiapu, liikunta). Kurssin aikana on mahdollisesti vierailijoita tai vierailuja sopi-

viin kohteisiin.  

Laaja-alainen osaaminen: L1-L4  

Syventävä kurssi  

 

 

TEKSTIILITYÖ 

 

Kurssin nimi: Printtipaja 

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia suunnittelutaitoja, ideointia, kokeiluja sekä asettamaan tavoit-

teita omalle työskentelylle. Oppilasta ohjataan toteuttamaan kokonaisen käsityön prosessi ja ar-

vioimaan omaa oppimista sekä tutustumaan erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja työtapoihin. 

Tavoitteena on niin ikään oppia käsityön käsitteitä ja vahvistaa oppilaan visuaalista, materiaalista 

ja teknologista ilmaisua sekä perehtyä työturvallisuuteen. Oppilasta ohjataan taloudelliseen ajat-

teluun, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen sekä käyttämään tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuuksia käsitöissä. 

Sisällöt: Oppilas perehtyy tuotesuunnitteluun ja kokonaisen käsityön prosessiin sekä harjoittelee 

luonnostelua, ideointia, kehittelyä ja valmistusta. Kurssilla suunnitellaan oma painokuosimallisto ja 

toteutetaan suunnitelmasta jokin tuote. Oppilas perehtyy erilaisiin kankaanpainannan ja värjäyk-

sen tekniikoihin sekä muihin erikoistekniikoihin ja valitsee niistä mieluisimman oman työnsä toteut-

tamiseksi.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L7 

Arviointi: Tuntiosaaminen ja itsearviointi osana arviointikeskustelua ja kurssituotokset.  

Syventävä kurssi 



 

TEKNINEN TYÖ 

Kurssin nimi: Tekniikan verstas 

Tavoitteet: Tavoitteena on saada positiivisia kokemuksia omista onnistumisista ja vahvistaa oppi-

laan rohkeutta kokeilla uusia teknisen työn tekniikoita. Kurssilla voi toteuttaa omia ideoita, joita 

oppilas ei ole voinut tai rohjennut tehdä ennen esimerkiksi pakollisilla kursseilla.  

Sisällöt: Oppilaat syventävät ja soveltavat heille mielenkiintoisia asioita ja taitoja. Arkielämässä 

tarvittavia taitoja harjoitellaan omia mielenkiinnon kohteita tutkimalla ja kokeilemalla. Työn aihe 

on vapaa: kurssilla voi tehdä metalli, puu-, elektroniikka-, pienoismallitöitä tai vaikkapa huoltaa 

polkupyörää.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5 

Soveltava kurssi  

 

 

KOTITALOUS 

Kurssin nimi: Ruokarumbaa  

Tavoitteet: Syventää ja laajentaa oppilaan kotitaloudellisia tietoja, taitoja, asenteita ja toiminta-

valmiuksia.  

Sisällöt: Oppilaita osallistetaan suunnittelemaan kurssin sisältöjä omien toiveidensa ja tarpeidensa 

mukaisesti. Kurssilla harjoitellaan ruoanvalmistusta ja leivontaa sekä kodin siivoustöitä. Lisäksi tu-

tustutaan kotitalouden työvälineisiin, koneisiin ja laitteisiin. 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L7 

Soveltava kurssi 

 

 

Kurssin nimi: Leivontakurssi 

Tavoitteet: Kiinnostuksen herättäminen leivontaa kohtaan. Valmistetaan sekä suolaisia että ma-

keita leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Lasketaan leivonnaisten hintoja ja pidetään muutaman ker-

ran leivonnaiskioskia.  

Sisällöt: Taikinoiden perustyyppien kertausta ja niiden soveltamista. Suomalasista perinneleivon-

naisista kansainvälisiin uutuuksiin.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L7 

Syventävä kurssi 

 

 

KUVATAIDE 

 

Kurssin nimi: Kuvaviestintä 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden kykyä käyttää kuvaviestinnän keinoja ja 

välineitä.  

Sisällöt: Kurssilla tutustutaan valokuvauksen ja elokuvan perusteisiin sekä tietokoneen käyttöön 

kuvankäsittelyssä monipuolisten harjoitusten kautta.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5  

Syventävä kurssi 

 



KIELET JA MAANTIETO  

Kurssin nimi: Kasva maailmankansalaiseksi  

Tavoitteet: Oppia ymmärtämään kuinka YK toimii, ymmärtää paremmin kuinka globaalit tekijät 

vaikuttavat arkipäiväämme, oppia medialukutaitoa, ymmärtää syy-seuraussuhteita ja haastaa 

omia näkemyksiä ja asenteita.  

Sisällöt: Miksi maailmassa on pakolaisia? Miksi jotkut maat ovat köyhempiä kuin toiset? Miten 

maailman asioihin voidaan vaikuttaa? Kuinka YK toimii? Kurssilla tutustutaan yhdessä maailman 

ilmiöihin ja kulttuureihin YK:n toiminnan näkökulmasta. Työtapoina tutkitaan eri medioita ja hae-

taan niiden kautta tietoa, tehdään ryhmätöitä ja haastattelututkimuksia, opiskellaan draaman 

kautta.  

Laaja-alainen osaaminen: L1-7  

Soveltava kurssi  

 

 

BIOLOGIA 

Kurssin nimi: Eläimellistä menoa 

Tavoitteet: Kurssilla on tavoitteena soveltaa aiemmin opittuja biologian tietoja ja taitoja käytän-

töön. Kurssin tavoitteena on kannustaa omakohtaisiin kokeiluihin ja harrastustoimintaan sekä li-

sätä tietoutta alan jatkokoulutuksesta. Kurssi kannustaa myös pohtimaan omia valintoja sekä 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Sisällöt: Kurssilla tutustutaan koti- ja lemmikkieläimiin sekä niiden hoitoon. Eläinsuojelu on tärke-

ässä roolissa. Sormet laitetaan multaan hoitamalla koulun viherkasveja sekä tekemällä pieniä 

kylvöjä ja kasvatuskokeiluja. Lisäksi perehdytään hyöty- ja koristekasveihin sekä niiden kasvatta-

miseen. Toiminnallinen, oppilaskeskeinen opiskelu on kurssilla tärkeässä roolissa. Kirjallista tietoa 

syvennetään tekemällä tutustumiskäyntejä sopiviin kohteisiin (kotieläintila, eläinsuojeluvalvoja, 

talli, eläinkauppa, kukkakauppa ja puutarha). Kurssin sisältö muokataan oppilaiden kiinnostuk-

sen mukaan.  

Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L6, L7  

Syventävä kurssi 

 

HISTORIA 

Kurssin nimi: Turun historia 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää oman kotikaupungin Turun tuntemusta historian nä-

kökulmasta.  

Sisällöt: Pääpaino on Turun palon jälkeisessä ajassa eli 1800-luvussa ja 1900-luvussa. Tutkitaan 

esimerkiksi, miten turkulainen kaupunkiympäristö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa tutus-

tamalla keskustaan ja sen ympäristöön. Tutustutaan menneiden vuosikymmenten turkulaisten 

elämään esimerkiksi taiteen ja kulttuurin sekä erilaisten liikeyritysten kautta. 

Laaja-alainen osaaminen: L1-L2, L4-L7 

Syventävä kurssi     

 

 

MATEMATIIKKA 

Kurssin nimi: Pelit ja pulmat 

Tavoitteet: Kehitetään matemaattista ongelmanratkaisukykyä ja päättelyä erilaisten mate-

maattisten pelien ja pulmatehtävien avulla. 



Sisällöt: Kurssilla tutustutaan erilaisiin lauta- ja digitaalisiin peleihin, käsin väänneltäviin ongelma-

tehtäviin, paperilla pelattaviin peleihin sekä kynällä ja paperilla ratkaistaviin ongelmiin. Lisäksi 

harjoitellaan paperitaitteluun liittyviä ongelmia ja tehtäviä. 

Laaja-alainen osaaminen: L1–L6 

Soveltava kurssi 

 

 

 

 


