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Tämän kirjasen 
tarkoitus on kertoa Seinäjoen Yhteiskoulusta ja sen yhdeksännelle luokalle 
valittavasta oppitunnista. 

 
VIISAITA VALINTOJA 

 
Uuden opetussuunnitelman mukaan yh-
deksännelle luokalle valitaan yksi valin-
naiskurssi.  
Käytännössä opetus tapahtuu niin, että 
kurssia opiskellaan yksi kaksoistunti joka 
toisessa jaksossa. Samaan tapaan kuin kah-
deksannen luokan 2-korin valintaa.  
 
Kahdeksannelle luokalle valitut 1-korin 
kurssit/oppiaineet jatkuvat yhdeksännellä 
luokalla samaan tapaan: kaksi kaksoistun-
tia joka viikko molemmissa jaksoissa. Va-
linnaisten tuntien yhteismäärä on yhdek-
sännellä luokalla viisi tuntia. 
 
Tämä tiedote ja kurssikuvaukset löytyvät 
koulun kotisivuilta. Oppilaille jaetaan va-
lintalomake, joka tulee täyttää yhdessä 
huoltajien kanssa kotona.  
 
Lomake palautetaan omalle luokanohjaa-
jalle ja koululla valinnat siirretään Hel-
meen.  
 
Koululla on omat kotisivut osoitteessa  
www.seinajoki.fi/syk. 
 

Kuinka valitsen? 
 

Valitse seuraavilla sivuilla olevista kurs-
seista itsellesi yksi kurssi. Tämän lisäksi tee 
kaksi varavalintaa, koska joissakin aineissa 
on rajoitettu oppilasmäärä tai jokin kurssi 
voi jäädä toteutumatta, jos ryhmään ei tule 
riittävästi oppilaita.    
 
Mieti valintasi ja varavalintasi tarkkaan, 
sillä ryhmien muodostamisen jälkeen va-
linnaisten vaihto ei ole mahdollista muuta 
kuin erittäin perustelluista syistä. 

 

9. luokalle valittavan valin-
naisaineen arviointi 

 
Kaikki nyt yhdeksännelle luokalle tehtävät 
arvioidaan hyväksymismerkinnällä.  
 

Jos haluatte kysyä 
 

 
Meidät tavoitatte seuraavista puhelinnu-
meroista: 
 
Jari Noponen, rehtori  p. 040 774 8377 
 
Maaret Ojaluoma  
koulusihteeri   p. 044 425 5445 
 
Heidi Joensuu 
opinto-ohjaaja   p. 044-754 1694 
 
Raimo Sysilampi    
opinto-ohjaaja   p. 044-754 1623 
  
 
Kaikkien sähköposti on muotoa etu-
nimi.sukunimi@seinajoki.fi 
   
 

 

 
 
 
 
 

http://www.seinajoki.fi/syk
mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
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Tuntijako 
 

 
       

KAIKILLE YHTEISET AINEET 
 

    
                   
Oppiaine          Tunteja keskimää-

rin/vko 

 

Äidinkieli     3 

Uskonto     1 

Yhteiskuntaoppi   3 

Englanti     3 

Ruotsi     2  

Matematiikka    4 

Fysiikka/kemia    3 

Biologia/maantiede   3 

Kuvataide     - 

Musiikki     - 

Liikunta     2 

Kotitalous     - 

Tekninen työ /tekstiilityö  - 

Oppilaanohjaus    0,5 

Terveystieto    0,5 

 

_____________________________  

 

      Kaikille yhteisiä tunteja 25 

      Valinnaisia tunteja 5 

 

 

VALINNAISKURSSIEN 
ESITTELYT: 

 

Nyt näyttelemään II 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
Teatterista, esiintymisestä ja 
näyttelemisestä kiinnostuneille. 
 
Tavoite 
Totutetaan esiintymään yleisön edessä, 
rohkaistaan itseilmaisuun, tarjotaan teatte-
rielämyksiä.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
 

Romaanikurssi  
tosilukijoille 

 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille, jotka lukevat mielellään 
kirjoja ja katsovat hyviä elokuvia. 
 
Tavoite 
Pyritään lukemaan mahdollisimman paljon 
erilaisia romaaneja. 
 
Sisältö 
Tehdään elokuva-, teatteri ja/tai kirjasto-
käyntejä. Luetaan ja esitellään kirjoja. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 
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Let’s listen and write! 
 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille, jotka haluavat parantaa 
englannin kuullun ymmärtämistä ja kirjoit-
tamista.  
 
Sisältö 
Kurssilla tehdään erilaisia kuullun ymmär-
tämisharjoituksia ja kirjoitetaan erilaisia 
tekstejä. Sopii hyvin esimerkiksi lukioon 
jatkaville.   
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 

Englannin ja ruotsin kielen 

lukiostartti 

 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille, jotka haluavat kerrata ja 
vahvistaa peruskoulun englannin ja ruotsin 
kielen taitoja lukiota varten.   
 
 
Sisältö 
Rakenteiden, kuuntelujen, tekstinymmärtämi-
sen ja kirjoittamisen harjoittelua sekä sanaston-
laajennusta. Puolet kurssista englantia, puolet 
ruotsia kummassakin jaksossa.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
 

 

 

 

 

Kurkistus saksan kieleen 
 

 
Laajuus 
1 viikkotunti                                  
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille kielistä kiinnostuneille. 
 
Tavoite 

Herättää kiinnostus saksan kieleen ja kult-
tuuriin. 
 
Sisältö    
Tutustutaan saksan kieleen ja opetellaan 

arjen kielenkäyttötilanteisiin hyödyllistä 

sanastoa. Lisäksi tutustutaan saksankielis-

ten maiden kulttuuriin ja tapoihin. Mah-

dollisuus osallistua 5 vrk:n ystävyyskoulu-

vaihtoon Saksan Oldenburgissa mikäli Co-

vid-19-tilanne sallii.  

 

Arviointi Hyväksytty/hylätty     

Kurkistus ranskan kieleen 
 

Laajuus 
1 viikkotunti                                  
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille kielistä kiinnostuneille. 
 
Tavoite 
Herättää kiinnostus ranskan kieleen ja 
kulttuuriin. 
 
Sisältö    
Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen ja 
opetellaan arjen kielenkäyttötilanteisiin 
hyödyllistä sanastoa sekä käymään pieniä 
keskusteluja ranskaksi. Annetaan tietoa 
ranskan kielen rakenteesta ja ääntämisestä. 
Lisäksi tutustutaan ranskankielisten mai-
den kulttuuriin ja tapoihin. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty     
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Kurkistus venäjän kieleen 

 
 

Laajuus 
1 viikkotunti  
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille kielistä kiinnostuneille. 
 
Tavoite 
Herättää kiinnostus venäjän kieleen ja 
kulttuuriin. 
 
Sisältö 
Kurssilla opetellaan venäjän kielen aakko-
set (kyrilliset kirjaimet) ja saadaan tietoa ve-
näjän kielen rakenteesta ja ääntämisestä. 
Opitaan tervehtimään venäjäksi ja käy-
mään pieniä keskusteluja venäjän kielellä. 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty  

 
Matematiikan  

syventävä kurssi 

  
 

Laajuus 
1 viikkotunti  
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille  
 
Tavoite 
Syventää taitoja ja rutiineja algebrassa.  
 
Sisältö 
Sisällön painoalueet tarkentuvat oppilai-
den kiinnostuksen mukaan.  

 potenssilausekkeet 

 polynomilausekkeet 

 murtolausekkeet 

 yhtälöt 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

Kemian työkurssi 
 

Laajuus 
1 viikkotuntia 
 
Tutustutaan kemian (ja osin myös fysiikan) 
ilmiöihin sekä vuorovaikutuksiin syvälli-
semmin ja monipuolisemmin laboratorio-
töiden ja mittausten avulla. Töiden teon li-
säksi harjoitellaan mittaustulosten käsitte-
lyä, arviointia ja virhetarkastelua. Yhteisiä 
kemian tunteja laajemmalla kokonaisuu-
della pyritään parantamaan oppilaiden me-
nestymistä oppiaineen jatko-opinnoissa.   
 
Tehdään kemian laborointitöitä ja mittauk-
sia. Harjoitellaan myös kirjallisten raport-
tien tekoa. Mahdollinen vierailu / opinto-
käynti alan tutkimuslaitokseen, yritykseen 
tai oppilaitokseen. 
 
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

 
Kuvataide ja valokuvaus 

 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille. 
 
Tavoite: 
Oppilas pystyy itsenäiseen työskentelyyn 
kameran kanssa ja tekemään vedoksen 
/printin kuvastaan. Pystyy kuvataiteessa 
itsenäiseen työskentelyyn eri tekniikoilla. 
 
Sisältö: 
Opitaan perusteita kameran käytöstä, ka-
meran ja valokuvan historiasta, kuvasom-
mittelusta ja valojen käytöstä. Oma kamera 
auttaa ja nopeuttaa jonkin verran työsken-
telyä. (Huom! Koululla ei ole vakuutusta 
oppilaiden omille kameroille.) Oppilaitten 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYiuGMmITYAhUsGZoKHccKCqIQjRwIBw&url=https://peda.net/id/1a2814de78b&psig=AOvVaw3pB8xS_qKrEY3Ip10zePeu&ust=1513158300856871
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valokuvista kootaan oma näyttely koululle 
keväällä. 
Kuvataiteessa syvennetään jo opittuja tek-
niikkoja.  
 
Työtavat 
Ohjattua kuvausharjoittelua ja kuvankäsit-
telyä tietokoneella. 
Mahdollisesti vierailu valokuvanäyttelyssä 
tai taidenäyttelyssä. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty. 
(Max. 16 oppilasta / ryhmä.) 

 
 

Bändikurssi 
                 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille. 
 

Tavoite: 
Kurssilla syvennämme bändisoittimien 
soittotaitoa ja opettelemme rentoa ja luon-
nollista äänenkäyttöä sekä mikrofonilaulu-
tekniikkaa. Biisiohjelmisto muodostuu 
ryhmän kiinnostuksen mukaan. Halutes-
saan on mahdollisuus päästä esiintymään 
koulun tilaisuuksiin.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 
 
 
 
 

Monipuolinen iPad 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille  
 

Tavoite 
Tutustutaan iPadien käyttömahdollisuuk-
siin 
 
Sisältö 
Opetellaan hyödyntämään iPadia moni-
puolisesti oppimisen välineenä. Tutustu-
taan mm. elokuvien, animaatioiden, e-kir-
jojen ja musiikin tekemiseen, sekä kuvankä-
sittelyyn ja Boksi-ympäristön käyttöön pä-
dillä. Kurssilla käytetään mm. seuraavia 
ohjelmia: iMovie, Book creator, Garage 
Band, Keynote, Clips.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
 
 

Ohjelmointi 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille  
 
Tavoite 
Tutustutaan ohjelmoinnin perusrakentei-
siin 
 
Sisältö 
Tutustutaan lohko-ohjelmointiin (Scratch) 
edeten oikean koodin kirjoittamiseen (Pyt-
hon). Ei edellytä aikaisempaa ohjelmointi-
kokemusta. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
 

Toimisto-ohjelmat 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille  
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Tavoite 
Toimisto-ohjelmien perusteet 
 
Sisältö 
 
Tiiviisti tärkeimmät toimisto-ohjelmat, ku-
ten tekstinkäsittely (Word), taulukkolas-
kenta (Excel) ja esitysgrafiikka (Power-
point). 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
 

Kässäpaja 
 

Laajuus 
1 viikkotunti  
 
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille 
 
Tavoitteet ja sisältö 
Tällä kurssilla suunnittelet ja valmistat esi-
merkiksi vaatteen harrastukseen tai sisus-
tustekstiilin omaan huoneeseen. Kurssilla 
haastat itseäsi oppiaksesi uutta ja saadak-
sesi juuri sinulle sopivan tuotteen. Lopuksi 
esittelet valmiin työsi ryhmässä. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
Tekninen työ Pro 1 

  
                      
Laajuus   
1 viikkotunti  
  
Tarkoitettu 
9.-luokkalaisille. 
 
Tavoitteet 

 pystyy turvalliseen itsenäiseen työs-
kentelyyn 

 osaa käyttää koneita tarkoituksenmu-
kaisesti ja työturvallisesti 

 ymmärtää tuotteen valmistusproses-
sin vaiheet 

 osaa arvostaa käsityön perinnettä 
    

 
 
Sisältö 
Kerrataan opittuja ja opetellaan uusia käsi-
työtekniikoita. Työskentelyn lähtökohtana 
on pääasiallisesti oppilaan oma tarve tuot-
teeseen ja omien laitteiden huoltamiseen.  
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
Eläinten käyttäytyminen 

 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
Eläimistä, ja niiden käyttäytymisestä kiin-
nostuneille 
 
Tavoite 
Opitaan ymmärtämään eläinten käyttäyty-
mistä, ja samalla lisätään lukiovalmiuksia 
biologiassa. 
 
Sisältö 
 
Kurssilla tutkitaan eläinten käyttäytymistä 
luokassa, maastossa ja laboratoriossa. Sa-
malla pohditaan niiden käyttäytymisen 
taustoja. Kurssilla käytetään myös sähköi-
siä oppimisympäristöjä. 
Arviointi 
 
Hyväksytty/hylätty 
 

Ilmastonmuutos 
 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
Ajankohtaisista teemoista ja ympäristöasi-
oista kiinnostuneille  
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Tavoite 
Opitaan ymmärtämään ilmastonmuutok-
sen syitä ja seurauksia. Samalla opitaan 
keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja 
samalla parannetaan lukiovalmiuksia. 
 
Sisältö 
Kurssilla pohditaan ilmastonmuutoksen 
syitä ja seurauksia paikallisesti ja maail-
manlaajuisesti. Aihesisältöinä ovat mm. 
energia, ruoka, kuluttaminen, meret, lajis-
tomuutokset ja väestö. Kurssilla käytetään 
myös sähköisiä oppimisympäristöjä. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 
 

Biologian sovellukset 
  

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
DNA:asta mikrobeista ja ihmisbiologiasta 
kiinnostuneille, antaen hyvän valmiuden 
lukion biologiaa varten. 
 
Tavoite 
Oppia tutkimaan soluja, DNA:ta ja mikro-
beja, sekä syventämään ekologista tietä-
mystä luonnosta ja ihmisen biologiasta la-
borointeja tehden. 
 
Sisältö 
 
Kurssilla tutkitaan laboratoriossa soluja ja 
DNA:ta, kasvatetaan ja tutkitaan mikro-
beja, sekä syvennetään ihmisbiologian la-
borointeja ja pyritään käymään vierailulla 
aidossa laboratoriossa. Lisäksi tutkitaan 
luonnossa (retkellä) luontoa ja tehdään tut-
kimuksia. Töissä huomioidaan myös oppi-
laiden toiveita siitä, mitä haluttaisiin tut-
kia. 
 
Arviointi 
 
Hyväksytty/hylätty 

Kuntokurssi  
  

 
Laajuus 
1 viikkotunti  
 
Tarkoitettu 
Oman kunnon kehittämisestä kiinnostu-
neille tytöille ja pojille. 
 
Tavoite 
Oppia kuntosaliharjoittelun perusteet sekä 
säännöllisen kuntoilun merkitys. 
 
Sisältö 
Puolet tunneista on kuntosaliharjoittelua ja 
puolet salibandyn sekä muiden pallopelien 
pelaamista. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 

 
Liikuntaa monipuolisesti 

 
Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
Valmennuksesta, ohjaamisesta ja organi-
soinnista sekä monipuolisemmista lajitai-
doista kiinnostuneille. 
 
Tavoite  
Oppia valmennuksen, ohjaamisen ja orga-
nisoinnin perusteita. Syventää oman lajin 
sekä mm. telinevoimistelun, temppuilun ja 
akrobatian taitoja. Nauttia uusien taitojen ja 
temppujen oppimisesta ja opittujen taitojen 
onnistumisen fiiliksestä. 
 
Sisältö 
Tunnit pääosin koulun salissa. Tavoitteena 
tehdä myös retki Kuortaneen urheiluopis-
tolle ja jääkiekon SM-liigaotteluun. 

 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 
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Sykin Fit 
 

Laajuus 
1 viikkotunti 
 
Tarkoitettu 
9-luokan jumpasta kiinnostuneille oppi-
laille. 
 
Tavoite 
Kehittää fyysistä kuntoa ja piristää mieltä 
erilaisilla ryhmäliikuntamuodoilla. Antaa 
virikkeitä oman kunnon hoitamiseen ja tu-
tustuttaa uusiin ryhmäliikuntalajeihin. 
 
Sisältö 
Kurssi toteutetaan toiveiden mukaan esi-
merkiksi seuraavilla lajeilla: aerobic, ste-
paerobic, zumba, vatsa-pakara, pumppi, 
compact, crosstraining, kahvakuula, kunto-
saliharjoittelu, kuntonyrkkeily, spinning, 
piloxing, pilates, chiball, jättipallojumppa, 
vesiliikunta, yoga, syvävenyttely, rentou-
tus. Kurssin tunnit saattavat olla muualla 
kuin omalla koululla ja sisäänpääsymaksu 
on mahdollinen jollain tunnilla. 
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urheiluakatemia-kurssi  
  

 
Laajuus 
1 viikkotuntia 
 
Tarkoitettu 
Aktiivisesti kilpaurheilua harrastaville op-
pilaille, jotka urheiluseura on valinnut 
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian val-
mennusryhmiin. 
 
Tavoite 
Saada päämäärätietoisille urheilijoille 
mahdollisuus yhteen aamuharjoitukseen 
Akatemian mukana. 
 
Sisältö 
Harjoittelu tapahtuu lajivalmentajien joh-
dolla Akatemian harjoituksissa. 
 
Kurssille valittavien tulee toimittaa tä-
män esitteen mukana: 
erillinen urheiluakatemian hakemuspaperi, 
jossa on niin seuran suositus kuin vanhem-
pien suostumus hakeutumisesta akatemi-
aan. Hakemus on noudettavissa koulun 
kansliasta tai opoilta. 
 
Kouluajan puitteissa oppilaat osallistuvat 
yhteen akatemian aamuharjoitukseen joka 
toisessa jaksossa. Muissa jaksoissa oppilai-
den lukujärjestykset pyritään laatimaan 
niin, että harjoittelu on mahdollista ennen 
koulun alkua.   
 
Arviointi Hyväksytty/hylätty. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://pixabay.com/fi/jooga-urheilu-vapaa-ajan-voimistelu-1027248/
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Valintataulukko KORI  II  (9-luokka)  
 
Merkitse rastilla (X) oheisista kursseista valintasi niin, että sarakkeeseen A tulee varsinainen 
valintasi  ja sarakkeeseen B  kolme varavalintaa (1., 2. ja 3.)   
 
 Mieti jokainen valintasi ja varavalintasi tarkkaan. Ryhmien muodostamisen jälkeen valinnaisten vaihto ei ole 
mahdollista. 

 

Oppiaine Kurssi    
h/ 

vko 
A B 

Äidinkieli Nyt näyttelemään II 1   

Äidinkieli Romaanikurssi tosilukijoille 1   

Englanti Let’s listen and write! 1   

Englanti 
Englannin ja ruotsin kielen lukio-
startti 

1   

Ranska Kurkistus ranskan kieleen 1   

Venäjä Kurkistus venäjän kieleen 1   

Saksa Kurkistus saksan kieleen 1   

Matematiikka Matematiikan syventävä kurssi 1   

Kemia Kemian työkurssi 1   

Kuvataide Kuvataide ja valokuvaus 1   

Musiikki Bändikurssi 1   

Tietotekniikka Monipuolinen iPad 1   

Tietotekniikka Ohjelmointi 1   

Tietotekniikka Toimisto-ohjelmat 1   

Tekstiilityö Kässäpaja 1   

Tekninen työ PRO 1   1   

Biologia Eläinten käyttäytyminen 1   

Biologia Biologian sovellukset 1   

Maantiede Ilmastonmuutos 1   

Liikunta Kuntokurssi 1   

Liikunta Liikuntaa monipuolisesti 1   

Liikunta Sykin FIT 1   

Liikunta Urheiluakatemia-kurssi 1. *  1   
 

* = hakeminen Urheiluakatemia-kurssille tapahtuu erillisellä hakemuksella, jonka 

saat opinto-ohjaajalta, koulun kansliasta tai www.epurheiluakatemia.fi -sivulta 
 
 
Sukunimi          Etunimi 
 
Luokka______________     Puh._______________________________ 
 
Seinäjoella ___/___ 2021 
 
 _________________________________         ___________________________________ 
Oppilaan allekirjoitus                                 Huoltajan allekirjoitus 

 

http://www.epurheiluakatemia.fi/


 12 

Palauta lomake viimeistään perjantaina 5.2.2021 luokanohjaajallesi. 


