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VALINNAISUUS LUKUVUONNA 2021 - 2022 
 
Viime vuonna valittu pitkä valinnaisaine jatkuu 9. luokalla. Viestintä jatkaa 
omaa painotustaan, samoin lumate. Muut valitsevat yhden 2 vvt valinnaisen 
ja lisäksi kaikki valitsevat kaksi 1 vvt valinnaista.  
 
Varsinaiset valinnat varavalintoineen tehdään wilmassa oppituntien aikana 
opinto-ohjaajien avustuksella viikoilla 7-8. 
 
2 vvt VALINNAISET 

 BÄNDIKURSSI (wMUBL) 

 KUVATAIDE (wKUL) 

 TEKNINEN TYÖ (wTNL) 

 TEKSTIILITYÖ (wTSL) 

 KOTITALOUDEN UUDET TUULET (wKOU) 

 KIRJALLISUUS JA LUKUPIIRI (wAIKL) 

 OMA YRITYS (wOMY) 

 OMAT RAHAT HALTUUN -TALOUSTAITOKURSSI (wTAT)  
 

 
1 vvt VALINNAISET 

 KIELIOPPI EI OLE KIROSANA! (zAIK) 

 ARE YOU READY? ÄR DU REDO? (zENR) 

 BRATWURST, BMW UND BISCHOFSHOFEN (zSAB)  

 JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN (zMAL)  

 MINILÄÄKIS (zBTM) 

 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET (zVAL) 

 SOITON ALKEET (xMUS) 

 ELOKUVAKURSSI (xKUE) 

 MAALAUS- JA SAVITYÖPAJA (xKUMS) 

 3D-SUUNNITTELU JA 3D-TULOSTAMINEN (xTNDL) 

 HANDMADE -TEKSTIILITYÖ (xTSH) 

 KUVANKÄSITTELYÄ JA COLLAREITA (xTSC) 

 PUHKIRAKASTETTU - LUONTO KIITTÄÄ (xTSP) 

 KUNTOILU KUNNIAAN (xKKU) 

 LISÄÄ LIIKUNTAA (xLIL) 

 WANHOJEN TANSSIT (xLIW) 

 KOTITALOUTTA TUTKIVALLA OTTEELLA (xKOT) 
 

 



Valintojen kuvaukset: 

 

BÄNDIKURSSI (wMUBL), 2 vvt 

Sisältö:  -   kurssilla soitetaan ja lauletaan monipuolisesti ohjelmistoa eri    
aikakausilta ja eri musiikkityyleistä 

- kurssilla voidaan tutustua eri bändisoittimiin ja soittotyyleihin, 

laulutekniikkaan sekä esitys- ja valotekniikkaan 

- kurssilla on mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen 

ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden 

kanssa 

- yhteissoitossa opitaan kuuntelemaan muita 

- kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja musiikillisia taitoja 

- lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitte-

luun ja arviointiin 

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa oppilaille myönteisiä musiikillisia  
kokemuksia sekä iloa musiikin tuottamisesta itse ja osana musiikil-
lista yhteisöä. 

 
Arviointi:  Numeroarviointi 
 
KUVATAIDE (wKUL), 2 vvt 
Sisältö: Kuvataiteen lyhyt valinnainen on yhden vuoden monipuolinen  

kuvataiteen kurssi. Piirtäminen ja maalaaminen eri tekniikoin, sa-
vimuotoilu ja keramiikka, kuvanveisto, rakentelu ja pienoismallit, 
valokuvaus ja kuvankäsittely. Aiheet ovat vaihtelevia.  

 
Tavoitteet: Teknisten taitojen lisäksi myös oman ilmaisun kehittäminen. Kuva- 

taide on monipuolinen oppiaine, ja tunneilla on tekemisen meininki. 
Kuvataide antaa paljon valmiuksia jatko-opintoja varten. 
 

Arviointi: Numeroarviointi 
 
TEKNINEN TYÖ (wTNL), 2 vvt 
Tekninen työ on sekä tytöille että pojille sopiva oppiaine, jossa opitaan 
ymmärtämään tekniikkaa ja sen suomia mahdollisuuksia. Oppitunneilla 
työskennellään eri materiaaleilla oppilaan itse valitsemien työaiheiden 
parissa, jolloin oppilaan suunnittelutaito, luovuus ja ongelmanratkaisukyky 
kehittyvät. Oppilas oppii työskentelemään tavoitteensa saavuttamiseksi 
saaden tärkeitä tietoja ja taitoja tulevaa elämää varten. Tekninen työ antaa 
valmiuksia pyrkiä kädentaitoja vaativiin ammatteihin. 
 



Sisältö:   Oppitunneilla työskennellään eri materiaaleilla toteuttaen oppilaan 
omia projekteja. 

 
Tavoitteet: Oppilas oppii toteuttamaan oman projektinsa ja oppii tuotteen  
    valmistusta suunnittelusta viimeistelyyn saakka. 
 
Arviointi:  Numeroarviointi 
 
TEKSTIILITYÖ (wTSL), 2 vvt 
Tekstiilityö sopii sekä tytöille että pojille. Käsityö harjaannuttaa ajattelutaitoja, 
ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, käsien ja silmien yhteistyötä, molempikäti-
syyttä ja sorminäppäryyttä.  Näitä taitoja tarvitset tulevaisuudessa kaikkialla – 
kotona, parisuhteessa ja työelämässä kaikissa ammateissa. Käsitöistä voit 
saada itsellesi kehittävän harrastuksen. 
 
Sisältö: Valitset itse ne käsityön osa-alueet, joita haluat opiskella. Painotut 

tekstiilityöhön laajentaen ja syventäen aiemmin oppimiasi tekniikoi-
ta - ompelu, neulonta, virkkaus, kudonta, kirjonta, huovutus, vär-
jäys, painanta, silkkimaalaus.  Sinua kannustetaan innovoimaan eli 
keksimään uudenlaisia tuotteita ja uusia valmistustapoja.  Halutes-
sasi voit toteuttaa osan työstä myös teknisen työn puolella. 

 
Tavoitteet: Suunnittelet ja valmistat itse laadukkaita ja ekologisia tuotteita -  

vaatteita ja/tai sisustustekstiilejä joko itselle, lemmikkieläimelle tai 
jollekin muulle. Sukellat muodin maailmaan, tutustut muoti- ja si-
sustussuunnittelijoihin sekä muihin käsityöhön liittyviin ammatteihin 
ja työpaikkoihin.  

 
Arviointi:  Numeroarviointi   
 

Kuvaus oppilaan hyvästä (arvosana 8) osaamisesta kurssin päätyt-
tyä: Oppilas työskentelee aktiivisesti, yritteliäästi ja myönteisessä 
hengessä. Oppilas osallistuu aktiivisesti kaikkiin ohjauksen vaihei-
siin; suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointityöhön. Oppilas 
hoitaa omat ohjauksensa vastuullisesti (On itse ajoissa paikalla. 
Mikäli on estynyt tulemaan paikalle, ilmoittaa siitä ajoissa opettajal-
le ja yrittää kysyä sijaista itselleen).  

 
KOTITALOUDEN UUDET TUULET (wKOU), 2 vvt   
Sisältö: Elintarviketeollisuuden uutuustuotteet  
 
Tavoite:  Valinnaisen kotitalouden opiskelun tavoitteena on syventää ja  

laajentaa aikaisemmin kotitaloudessa opiskeltuja asioita.  



Hankitaan tietoa suomalaisten keskeisistä ravitsemushaasteista, 
pohditaan ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä, hankitaan tietoa 
ruoan turvallisuudesta, kausi-, lähi- ja luomuruoasta. Seurataan 
ruokatrendejä ja pohditaan ruoan valintaa vaikuttavia ajankohtaisia 
tekijöitä.  
 

Arviointi:  Numeroarviointi 
 
KIRJALLISUUS JA LUKUPIIRI (wAIKL), 2 vvt 
Sisältö: Luetaan (pien)ryhmän yhteisesti valitsema kirja, minkä jälkeen  

saman kirjan lukeneet oppilaat keskustelevat kirjan herättämistä 
ajatuksista. Lukukokemusta jaetaan myös luovilla työskentelyta-
voilla (kirjoittaminen, draama) ja verkkokeskusteluissa. Luettavaa 
valitaan kaunokirjallisuuden eri lajeista (runot, novellit, näytelmät, 
romaanit). 

 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteita ovat lukuinnon herättäminen ja lukuelämysten  

saaminen ja jakaminen. Lukupiiri tarjoaa vaihtoehdon yksin luke-
miselle: toisten lukukokemus ja tulkinnat luetusta laajentavat käsi-
tystä kirjallisuudesta sekä kehittävät keskustelutaitoja. 

 
Arviointi:  Numeroarviointi  
 
OMA YRITYS (wOMY), 2 vvt 
Haluatko lisäansioita ympäri vuoden tai vaikkapa työllistää itsesi kesän 
ajaksi? 
 
Sisältö:  Tällä kurssilla perustetaan oma 4H-yritys. Liikkeelle lähdetään  

miettimällä ideoita, joilla voi tienata omaa rahaa ja suunnitella kan-
nattavaa yritystoimintaa. 
 

Tavoitteet: Yrittäjämäisen asenteen lisäksi opit yrityksen viestintää ja  
markkinointia, talouden suunnittelua, kirjanpitoa ja verotusta sekä 
raportointia. Kurssilla myös verkostoidutaan yrittäjien ja yrittäjäpal-
veluiden tarjoajien kanssa. 
 

Arviointi:  Numeroarviointi 
  

Arvioinnissa otetaan huomioon toteuttamiskelpoisen liikeidean li-
säksi oma aktiivisuus, innostuneisuus, oma-aloitteisuus ja kyky 
toimia ryhmässä. Luonteeltaan arviointi on jatkuvaa ja siihen kuu-
luu itse-, vertais- ja opettajan antama arviointi. 
 



OMAT RAHAT HALTUUN -TALOUSTAITOKURSSI (wTAT), 2 vvt  
Suomalaisten maksuhäiriömerkinnät yleistyvät, mihin yhtenä ratkaisuna on 
esitetty talousopetuksen lisäämistä kouluissa. 
 
Sisältö: Omat rahat haltuun -taloustaitokurssilla käsitellään talouteen  

liittyviä keskeisiä perusasioita, kuten tuloja, menoja, lainanottoa, si-
joittamista sekä palkkatyötä.  
 

Tavoitteet: Pohdimme omaa kuluttamistamme aina siitä, kun tarve syntyy,  
etenee päätöksentekoon ja edelleen tuotteen tai palvelun käyttä-
miseen elinkaaren päättymiseen saakka. Samalla mietimme esi-
merkiksi kuluttamisen vastuullisuusnäkökulmia. 
Kurssilla osallistumme lisäksi taloustaitoaiheiseen kilpailuun ja jär-
jestämme yritysvierailuja. 
 

Arviointi: Numeroarviointi 
 
 



KIELIOPPI EI OLE KIROSANA! (zAIK), 1 vvt 
Sisältö: Kertaat suomen kielen kieliopin keskeisimmät säännöt ja syvennyt  

muun muassa pronominien käyttöön, sanavalintoihin, sanajärjes-
tysasioihin, objektiongelmiin, symmetriaan ja tekstin tiivistämiseen.  

 
Tavoitteet: Ymmärrät, että kirjakielen perustana ovat säännöt ja että oikeakie- 

lisyys on aina eduksi. Saat erinomaiset valmiudet menestyä kie-
liopin näkökulmasta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa. 

 
Työtavat: Työskentelet itsenäisesti ja ryhmässä. Kehityt tekemällä harjoitus- 

tehtäviä, keskustelemalla kielestä muiden kurssilaisten ja opettajan 
kanssa, kirjoittamalla erilaisia tekstejä ja saamalla runsaasti pa-
lautetta sekä vertaisilta että opettajalta. 

 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty  

 
Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ja vaadittu-
jen tehtävien tekemistä. 

 
ARE YOU READY? ÄR DU REDO? 
VALMIUKSIA ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LUKIO-OPISKELUUN 
(zENR), 1 vvt, kevätlukukausi: puolet englantia, puolet ruotsia 
 
Sisältö: Englanti 

Erilaisten autenttisten tekstien ja kuuntelujen kautta laajennamme 
sanavarastoa ja kertaamme keskeisiä kielioppirakenteita, unohta-
matta maantuntemusta. Harjoittelemme myös eri tyylisten tekstien 
kirjoittamista sekä keskustelutaitoja vieraalla kielellä.  
 
Ruotsi 
Kertaamme peruskoulussa opittua kielioppia ja vahvistamme sa-
navarastoa erilaisten tekstien ja kuuntelujen avulla. Laajennamme 
tietämystä Pohjoismaista. Lisäksi harjoittelemme suullista ilmaisua 
ruotsiksi. 

 
Tavoitteet: Oppilaiden valmiudet opiskella kieliä tavoitteellisesti ja itsenäisesti  

kehittyvät.  
 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
 
BRATWURST, BMW UND BISCHOFSHOFEN (zSAB), 1 vvt  
Sisältö:  Kurssilla tutustutaan Keski-Euroopan saksankielisiin maihin eli 

Saksaan, Sveitsiin ja Itävaltaan niin kielen, kulttuurin kuin vaikkapa 



maantieteenkin osalta. Samalla opit hieman saksan kieltä. Mitään 
etukäteistietoja tai taitoja ei tarvita, mutta kurssi sopii hyvin myös 
heille, jotka tavalla tai toisella ovat kiinnostuneita saksan kielen 
opiskelusta. 

 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustua saksankielisiin maihin esimerkiksi 

matkailun, ruoan, musiikin, urheilun ym. eri elämänalueiden kautta. 
Siinä ohessa on tavoitteena oppia myös hieman saksan kieltä. 

 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
 
JOHDATUS LUKION MATEMATIIKKAAN (zMAL), 1 vvt  
Sisältö:     Valinnaisaineessa tutustutaan lukion matematiikkaan lukion oppi-

kirjojen, vanhojen ylioppilaskirjoitustehtävien ja sähköisen oppima-
teriaalin avulla. Opiskelussa painotetaan tuntityöskentelyä, joten 
kotitehtävien suorittamista ei vaadita.  

 
Tavoitteet: Opintojen tavoitteena on madaltaa kynnystä peruskoulun ja lukion  

matematiikan opiskelun välillä parantamalla laskurutiinia ja syven-
tämällä matematiikan osaamista.  

 
Arviointi:   Hyväksytty / hylätty  
 

Arviointiperusteina ovat jatkuva näyttö, hyväksytysti suoritetut har-
joitustyöt ja kirjalliset tehtävät.  

 
MINILÄÄKIS (zBTM), 1 vvt 
Kiinnostaako keho ja sen toiminta? Sinustako terveydenhuollon ammattilai-
nen? Miksipä ei? 
Mikäli tykkäät terveystiedosta ja ihmisen biologiasta, varmasti haluat valita 
minilääkis-kurssin! 
 
Sisältö:  Kurssilla syvennetään ja sovelletaan terveystiedossa sekä ihmisen  

biologiassa opittuja tietoja ja taitoja. Kurssi sopii kaikille, jotka har-
kitsevat terveydenhoitoalan opintoja tai haluavat päivittää osaamis-
taan terveystiedosta ja ihmisen biologiasta. 

 
Tavoitteet: Opintojen kohteena on ihminen. Elimistön rakenne ja toiminta  

-opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. 
Muilla opintojaksoilla tarkastellaan eri-ikäisen väestön yleisimpiä 
sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa sekä erilaisia ensiaputi-
lanteita. Johdanto -jaksolla esitellään lääketieteen ja terveystietei-
den sekä kansanterveyden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. 



Kurssilla opit tekemään pieniä projekteja sekä itsenäisesti että 
ryhmässä.  

 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
 
VALOKUVAUKSEN PERUSTEET (zVAL), 1 vvt 
Sisältö:  Kurssilla tutustutaan monipuolisesti valokuvaukseen sekä sen  

perusteisiin ja välineisiin. Opiskelussa syvennetään optiikan perus-
tietoja käytännön valokuvaamiseen, tutustutaan erilaisiin kuvaus-
välineisiin ja niiden toimintaan aina kännykkäkamerasta järjestel-
mäkameraan, harjoitellaan erilaisten kohteiden kuvaamista käy-
tännössä sekä opetellaan kuvankäsittelyä.   

 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua  

kameran toimintaan ja auttaa ymmärtämään valokuvauksen perus-
teita niin tekniseltä kuin luovaltakin kantilta.  

 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
  

Arviointiperusteina ovat jatkuva näyttö ja hyväksytysti suoritetut 
harjoitustehtävät.  

 
SOITON ALKEET (xMUS), 1 vvt 
Sisältö: Kurssilla opetellaan soiton alkeita eri soittimilla, kuten esim. piano 

ja muut kosketinsoittimet, kitara, basso, rummut ja laulu. Ryhmän 

kokoonpanosta riippuen voidaan soitettavia kappaleita valita yh-

dessä. Ohjelmisto koostuu monipuolisesti kappaleista eri vuosi-

kymmeniltä ja eri musiikkityyleistä. 

 
Tavoitteet: Voit valita yhden tai useamman soittimen, mitä tahtoisit oppia  

soittamaan. 

Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
 
ELOKUVAKURSSI (xKUE), 1 vvt 
Sisältö: 9.luokan elokuvakurssilla käsikirjoitetaan ja toteutetaan pienryh- 

mässä oma pienoiselokuva/-elokuvia. Vaihtoehtoisia tyylilajeja ovat 
draama, komedia ja sketsit, musiikkivideo, jännitys- ja toimintaelo-
kuva.  
 

Tavoitteet: Oppia elokuvanteon perusteet ja eri työvaiheet: käsikirjoittaminen,  
kuvaaminen ja editoiminen sekä saada käsitys elokuvan eri lajeis-



ta. Kurssi sopii myös 8.luokan elokuvakurssin käyneille, sillä he 
voivat syventää taitojaan ja oppia lisää elokuvanteon osa-alueista 
ja tyylilajeista.  

 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
 
MAALAUS- JA SAVITYÖPAJA (xKUMS), 1 vvt 
Sisältö: Tällä kurssilla maalataan monipuolisesti käyttäen erilaisia materi- 

aaleja. Aiheet ovat vaihtelevia, ja kurssin rakenne suunnitellaan 
oppilaiden toiveita kuunnellen. Vapaa ja rento ilmaisu on sallittua.  
 

Tavoitteet: Savesta valmistetaan veistoksia ja on myös mahdollisuus kokeilla  
dreijaamista. Kokeillaan erilaisia saven lasitusmenetelmiä ja teh-
dään savesta oma astiasto (muki ja lautanen/kulho). 

 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 

 

3D-SUUNNITTELU JA 3D-TULOSTAMINEN (xTNDL), 1 vvt 

Kurssilla tutustutaan kolmiulotteisen suunnittelun perusteisiin ja harjoitellaan 
tietokoneella tehtävää esineiden suunnittelua. Tutustutaan 3D-tulostuksen 
mahdollisuuksiin ja tulostetaan kurssilla suunniteltuja tuotoksia. 
 
Sisältö:   Oppitunneilla työskennellään itsenäisesti suunnitellen erilaisia  

esineitä, rakenteita ja ympäristöjä erilaisia tietokoneympäristöjä 
(esim. Tinkercad, SketchUp) hyväksikäyttäen. Teoriaopiskelua ja 
runsaasti itsenäistä työskentelyä. Suunnitelmien toteuttamista 3-D 
tulostustekniikalla. 

 
Tavoitteet: Oppilas osaa työskennellä pitkäjänteisesti oman projektinsa paris- 
    sa toteuttaen erilaisia Cad- ja 3-D–tekniikoita. 
 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
 
HANDMADE -TEKSTIILITYÖ (xTSH), 1 vvt 
Sisältö:  Käsillä tekeminen lisää ihmisen hyvinvointia. Valmistat itse suunnit- 

telemiasi vaatteita ja/tai sisustustekstiilejä. 
 
Tavoitteet: Ymmärrät, kuinka kokonaisvaltaisesti ihminen kehittyy käsillä  

tehdessään. 
 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivisuutta tunneilla. 
 



KUVANKÄSITTELYÄ JA COLLAREITA (xTSC), 1 vvt 
Sisältö: Kurssilla nuori ompelee ompelukoneella haluamiaan vaatteita, 

joihin hän tulostaa kangastulostimella valitsemansa kuvan. 
Kurssilla harjoitellaan myös kuvankäsittelyä. 

Tavoitteet: Käsillä tekeminen lisää ihmisen hyvinvointia.  Nuori oppii ompele- 
maan itselleen sopivan ja mieluisan vaatteen.  Lisäksi hän harjoit-
telee kuvankäsittelyä. 

  
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
  
PUHKIRAKASTETTU - LUONTO KIITTÄÄ (xTSP), 1 vvt 
Sisältö: Onko lempivaatteesi kulunut puhki? Kurssilla tuunataan ja korja-

taan vaatteita. 
  
Tavoitteet: Nuori oppii keinoja, kuinka materiaalien valmistusta ja kulutusta  

vähennetään ja näin säilytetään luonto elinvoimaisena. Kurssilla 
opitaan myös vaatteiden hankkimista muilla tavoin kuin kaupasta 
uutena ostamalla. 

 
Arviointi:   Hyväksytty / hylätty 
 
KUNTOILU KUNNIAAN (xKKU), 1 vvt 
Kurssilla perehdytään kuntoliikuntaan monipuolisesti. Tunneilla on tarkoitus 
saada hiki virtaamaan ja haastettua kehoa niin liikkuvuuden, voiman kuin kes-
tävyydenkin puolesta. Kurssi on suunnattu tytöille. 
 
Sisällöt: Oppilaat suunnittelevat kurssin sisällön yhdessä opettajan kanssa. 

Oppilaiden yksilölliset tavoitteet huomioiden muodostetaan erilaisia 
jaksoja (esimerkiksi: voima, kehonhallinta, liikkuvuus, kestävyys…) 
kurssiohjelmaan. 
Yksittäisten tuntien ohjelma muodostetaan näiden jaksosisältöjen 
pohjalta. 
Kurssilla käydään tutustumassa myös paikallisiin 
liikuntamahdollisuuksiin (esim. Punainen ovi, Hyve, Easy fit). 
Kurssilla hyödynnetään nykyaikaisia mobiilisovelluksia ja sy-
ke/aktiivisuusmittareita.  

 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle tiedolliset valmiudet oman  

kunnon kehittämiseen monipuolisia menetelmiä käyttäen.  
Tavoitteena on antaa kipinä omaehtoisen kuntoilun jatkumiselle 
myös vapaa-aikana sekä myöhemmin tulevaisuudessa.  
Kurssin alussa jokainen miettii itselleen sopivat tavoitteet. 
Esimerkiksi kestävyyskunnon kohottaminen, lihaskunnon 



parantaminen tai ryhdin parantaminen. 
 
Arviointi:   Hyväksytty / hylätty 
 

Hyväksytty kurssisuoritus vaatii aktiivista osallistumista kurssin si-
sältöön. Arviointiin sisältyy itsearviointia. 

 
LISÄÄ LIIKUNTAA (xLIL), 1 vvt 
Sisältö: Pojille suunnatussa kurssissa perehdytään syvällisemmin perintei- 

siin ja yhdessä valittuihin liikuntalajeihin sekä tutustutaan paikka-
kunnan tarjoamiin liikuntapalveluihin.  

 
Tavoitteet: Tarkoituksena on tarjota elämyksiä myös harvinaisempien liikunta- 

lajien parissa. Lajivalikoimassa on mm. maila- ja joukkuepelejä, 
tarkkuuslajeja sekä kestävyys- ja lihaskuntolajeja.  
 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
 

Arviointi perustuu monipuoliseen ja jatkuvaan näyttöön sekä en-
nakkoluulottomaan asenteeseen lajista riippumatta.  
 

WANHOJEN TANSSIT (xLIW), 1 vvt 
Tällä kurssilla kertaamme jo opittuja piiritansseja sekä opettelemme uusia pii-
ritansseja ja vanhojen tansseja. Kurssilla korostuu tanssin ja yhdessä tekemi-
sen riemu. Kurssi toteutetaan sekaryhmänä. 
 
Sisältö: Piiritanssit, joissa pari vaihtuu joka vuorolla. (Teksasin ruusu, 

Cicapo, Bushdance, Do sa do, Mignon perhevalssi).  
Vanhojen tansseista käymme läpi muun muassa Virginia reel,  
Fireman`s dance, Salty dog rag, Pas d`Espagne 
Lisäksi otamme huomioon kurssilaisten toiveet paritanssien  
saralta. 

 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on päästä tanssimaan oppilaiden suosikkeja  

säännöllisesti joka viikko puolen vuoden ajan. Tavoitteena on op-
pia uusia tansseja. Lukioon jatkaville tästä kurssista on myös hyö-
tyä lukion vanhoja tansseja silmällä pitäen. 

 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
 

Hyväksytty kurssisuoritus vaatii aktiivista osallistumista kurssin si-
sältöön. Arviointiin sisältyy itsearviointia. 

 



KOTITALOUTTA TUTKIVALLA OTTEELLA (xKOT), 1 vvt 
Sisältö: Valmistamme suomalaisia ja eurooppalaisia ruokia ja leivonnaisia. 

Hygieniapassi 
  

Tällä kurssilla valmistetaan ruokia ja leivonnaisia ja syvennetään 
aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla perehdytään ruoanval-
mistuksen ja leivonnan ilmiöihin, esim. miksi taikina juoksettuu, lei-
vonnaiset ruskistuvat tai sämpylät jäävät koviksi. 

 
Tavoitteet: Ymmärtää ruoanvalmistuksen ja leivonnan erilaisia ilmiöitä ja  

tekijöitä, mitkä vaikuttavat lopputulokseen. Oppia soveltamaan 
ruoanvalmistus- ja leivontaohjeita sekä tutustua laajemmin ruoka-
kulttuuriin.  

 
Kurssilla opiskellaan hygieniapassiin vaadittavat elintarvikehygie-
nian perusteet.  Hygieniapassista saattaa olla hyötyä esim. kesä-
työpaikkaa hakiessasi.  

 
Arviointi:  Hyväksytty / hylätty 
 
 
 
 
 


