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SEINÄJOEN YHTEISKOULU 
  
  

 

13.12.2022 

Hyvät 7. – luokkalaiset vanhempineen! 

 

 VALINNAISAINEIDEN 
ESITTELYT 

 
   

Tiedotamme oppilaita koulussa ja teitä huoltajia 
Wilmalla valinnaisaineisiin liittyvistä asioista.  

  
        Koulun henkilökunnalta voi milloin vain kysellä eri valinnaisaineiden opetuksesta.  
 
         Oppilaanohjaajat opastavat tunnilla ainevalintojen tekemisessä sekä myöhemmin   
         myös jatko-opinto- ja urasuunnittelussa. 

  

 

Osoite 
Tuomikatu 6 
60100 Seinäjoki 

Puhelin 
044 754 1694 opo Joensuu ja 044 754 1623 opo Lammassaari 
040 774 8377 rehtori Noponen 
044 425 5445 kanslia 
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Valinnaisaineet Seinäjoen Yhteiskoulussa 

 
Tämän kirjasen tarkoitus on kertoa kahdeksannelle luokalle valittavista oppi-
tunneista. 
 
Kahdeksannelle luokalle valitaan aineita kahdesta eri ”korista”.  
 

 Kori I:ssa olevista oppiaineista on tehtävä kaksi eri valintaa. Tästä korista 

valitut oppiaineet jatkuvat myös yhdeksännellä luokalla.  

 

 Kori II:sta valitaan kaksi kurssia. Tästä korista valitut kurssit valitaan vain 

kahdeksatta luokkaa varten.  

 
 

Viisaita valintoja 
 
Omat valinnat kannattaa miettiä tarkasti. Tärkeintä on oma innostus ja mahdol-
liset tulevaisuuden haaveet.  
Vanhempien kannattaa tuoda mielipiteensä julki mutta antaa nuoren itse päät-
tää.   
 
Valinnat ovat sitovia. Mieti tarkkaan myös varavalinnat, sillä joskus niihin joudu-
taan turvautumaan. Lähinnä silloin jos jollekin kurssille ei tule riittävästi valinto-
ja ja kurssia ei voida toteuttaa. 
 

 

Kysy neuvoa 
 
Koulun henkilökunta auttaa kaikissa valinnaisiin liittyvissä asioissa. Aina voit 
kysyä kyseisen oppiaineen opettajilta, luokanohjaajalta, rehtorilta tai omalta 
opoltasi.  
 
 
Koulun toiminnasta löytyy paljon tietoa koulun kotisivuilta: www.seinajoki.fi/syk      
 
 

 
 
                 
 
       

       
 

http://www.seinajoki.fi/syk
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 Seinäjoen Yhteiskoulun opetuksen tuntijako 
  

 
 
Taulukosta selviää kuinka monta oppituntia kyseistä oppiainetta on vii-
kossa keskimäärin (eri jaksoissa voi olla eri tuntimäärä).    

 
 
 
 

Oppiaine      8. luokka  9. luokka 

 

Äidinkieli        4    3 

Uskonto       1    1 

Historia/yhteiskuntaoppi      2    3 

Englanti         2    3 

Ruotsi         2    2 

Matematiikka        4    4 

Fysiikka/kemia       2      3 

Biologia/maantiede       2    3 

Kuvataide       -    - 

Musiikki         -    - 

Liikunta         2    2 

Kotitalous        -   - 

Käsityö         1    - 

Oppilaanohjaus       1    0,5 

Terveystieto        2    0,5 

 

 

Kaikille yhteisiä tunteja    25  25 

Valinnaisia tunteja       5    5 
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     Valinnaisaineet ja valitseminen 

7-luokan oppilas valitsee: 

 

KORI  I       =      valinnat tehdään kahdeksi vuodeksi.  

 

 Jokainen oppilas valitsee yhden pitkän taito- ja taideaineen T & T –aineiden listasta.  

Ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa sekä 8-, että 9-luokilla. 
           *) Huomioikaa: Liikuntaluokkalaisilla tämä valinta on automaattisesti     
                                    Liikuntaluokkakurssi. 

 Yhden pitkän valinnaisaineen VAL-aineiden listasta. Tästä on mahdollisuus valita mui-

takin aineita kuin taito- ja taideaineita. 

Ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa sekä 8-, että 9-luokilla. 
 
*) Huomioikaa: Alakoulussa A2-kielen (saksa, ranska, espanja, venäjä) valinneil-
la tämä valinta on automaattisesti kyseinen kieli.  

  

Korista I jokainen oppilas tekee siis yhteensä kaksi valintaa, joita hän sitoutuu opiskele-
maan seuraavat kaksi lukuvuotta. 

!  Oppilas ei voi valita samannimistä oppiainetta molemmista valinnaisryhmistä ! 
Eli esimerkiksi ei voi valita Kotitaloutta molemmista ryhmistä. Sen sijaan esimerkiksi Tekni-
sen työn valinta T&T-ryhmästä ja Kone- ja sähköoppi VAL-ryhmästä onnistuu. 
 

KORI  2      =     valinta tehdään vain kahdeksatta luokkaa varten.  

 

 Jokainen oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen keltaisesta VAL-aineiden lis-

tasta.   

Ainetta on yksi kaksoistunti joka toisessa jaksossa 8-luokalla. 9-luokalle oppilaat 
tekevät uuden valinnan seuraavana keväänä. 

     ! Katso kaavio seuraavalla sivulla ! 

 

Valinnaisaineiden arviointi 

 

Taito- ja taideaineiden arviointi. Käsityö, kuvaamataito, musiikki, kotitalous ja liikunta: 

 Kyseisen oppiaineen numeerista arviointia jatketaan 7-luokan numeron pohjalta. 

Päättötodistuksessa otetaan siis huomioon 7-luokan kaikille yhteisten tuntien 
sekä 8- ja 9-luokan valinnaisten tuntien suoritukset.  

 Ne taito- ja taideaineet, joita oppilas ei valitse/ei opiskele 8- tai 9-luokalle, päättötodis-

tuksen arvosana on hänen 7-luokan arvosanansa.  

Muut valinnaisaineet (VAL-listasta). 

 Arvioidaan omana oppiaineena. Oppilas saa näistä erillisen numeron päättötodistuk-

seen.  

 KORI II (yhden vuoden valinnat) valinnaiskurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jos ky-

seessä on taito- ja taideainevalinta., nämä syventävät opinnot voivat korottaa ko. op-

piaineen päättöarvosanaa.  
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Valinnaisaineiden kaavio 
    

    

      KORI I (8.-9.luokka)       KORI II 
                 (8.luokka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
* Poikkeukset: 

 

 

 

 

 Liikuntaluokalle valinta T&T-ryhmästä on automaattisesti Liikunta. 

 A2-kieltä lukeneille valinta keskimmäisestä ryhmästä (VAL) on automaattisesti A2-

kieli. 

T & T (2vvt) 

Kotitalous 

Käsityö; tekninen pain. 

Käsityö; kone- ja säh-
köoppi 

Käsityö; tekstiili pain., 
Handmade  

Kuvataide 

Liikuntaluokkakurssi* 

Palloilu ja uudet lajit 

Musiikki  

 

 

 

 

Arviointi 4-10 
vaikuttaen aineen päät-

töarviointiin 

VAL (2vvt) 

A2-kieli* (saksa, ranska tai 
espanja) 

B2-kieli (saksa, ranska, 
espanja, venäjä) 

Äidinkieli, mediakurssi 

Kotitalous 

Käsityö; tekninen työ 

Käsityö; kone- ja säh-
köoppi 

Käsityö; tekstiilityö, Muoti 
ja pukeutuminen  

Kuvataide; kuvataiteen 
kuntokurssi  

Palloilu ja uudet lajit 

Tietotekniikka 

Yrittäjyyskurssi 

 

Arviointi 4-10   

 

VAL (1vvt) 

Englanti; need some extra 
help? 

Englanti; want some extra 
challenge? 

Käsityö; tekninen työ 

Käsityö; kone- ja sähköoppi  

Käsityö; tekstiilityö; Lempi-
vaate 

Kuvataidekurssi 

Kemia; kemian työkurssi 

Hasardimaantieto  

Tietotekniikka; monipuolinen 
Ipad 

Tietotekniikka; ohjelmointi 

Tietotekniikka; toimisto-
ohjelmat 

Äidinkieli:Nyt näyttelemään I 

Palloilukurssi 

Tanssi, kehonhuolto ja ren-
toutuminen 

Bändikurssi 

Arviointi HYV/HYL. Syventä-
vissä aineissa vaikuttaen  

päättöarviointiin. 
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Kori I 
Taito- ja Taideaineet (T&T) 

 
Liikuntaluokkakurssi 

════════════════════ 

 
Liikunnasta monipuolisesti kiinnostuneille 
tytöille ja pojille. Oppilaille, jotka haluavat 
parantaa monipuolisesti liikuntataitojaan. 
Tavallisille liikunnan harrastajille sekä kil-
paurheilijoille ja oppilaille, jotka ajattelevat 
hakeutuvansa liikunnalliselle uralle. 
 

Palloilu ja uudet lajit 
══════════════ 

Syvennetään tuttujen palloilulajien taitoja 
sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. 
Kurssi toteutetaan oppilaiden toiveita 
kuunnellen esimerkiksi seuraavilla lajeilla: 
salibandy, jalkapallo, koripallo, padel, sul-
kapallo, tennis, squash. 

 

 

 
Tekninen työ 

════════════ 

 

Puu- ja metallityö: Kerrataan opittuja ja 
opetellaan uusia käsityötekniikoita. 
Työskentelyn lähtökohtana pääasiallisesti 
oppilaan oma tarve tuotteeseen. Valmiste-
taan esim.puukko, lautanen, cd-teline, tv-
taso, kynttilätelineet, takkavälineet tai 
penkki-punnerruspenkki. 
 

Kone- ja sähköoppi 
═════════════════ 

 
Erilaiset polttomoottorit sekä voimansiirto-
laitteet. Moottoreiden korjausta ja huoltoa. 
Omien kulkuneuvojen huoltoa ja pieniä 
korjauksia (polkupyörä, mopo ja moottori-
pyörät).  
Elektroniikkarakentelua. Kodin sähkölait-
teiden sallittua huoltoa. 
 
 
 
 
 

 
 

Handmade (tekstiilityö) 
══════════════════════ 

 
Kurssilla suunnittelet ja valmistat käsitöitä 
yksin tai pienryhmässä. Voit tehdä työt 
omaan käyttöön tai kokeilla käsityöyrittä-
jyyttä tuotesuunnittelusta tuotteen myyntiin 
sopivassa tapahtumassa. (esim. joulu-
markkinat). 

 
Kuvataide 

══════════ 
 
Tavoitteena perusasioina opittujen tietojen 
ja taitojen syventäminen. Oppilaan itsear-
vioinnin ja vertaisarvioinnin harjoittelua. 
Sisältönä harjoitustöitä eri tekniikoilla ja 
erilaisilla välineillä. Esim. Grafiikan vedos 
ja savityöskentelyä. Sommitteluharjoittelua 
eri tekniikoilla ja valokuvausta. Kouluntiloi-
hin somistustyö ja käynti taidenäyttelyssä. 
 

Kotitalous 
═══════════ 

 
Syventää ruoanvalmistus-, leipomis- ja 
muita kodinhoitoon liittyviä taitoja sekä pe-
rehdyttää ruoka- ja tapakulttuuriin. 
 

 
Musiikki 

══════════ 

 
Kurssilla sukelletaan musiikin maailmaan 
monipuolisin työtavoin. Soitamme, lau-
lamme, liikumme ja kuuntelemme musiik-
kia. Bändisoitto ja laulu ovat musisoinnin 
keskeiset elementit. Mahdollisuuksien mu-
kaan tutustutaan myös musiikkiteknologi-
aan mm. tekemällä biisin. Kurssilla on 
mahdollisuus halutessaan päästä esiinty-
mään koulun tilaisuuksiin. Kurssin lopulli-
nen sisältö sekä biisiohjelmisto muodostu-
vat ryhmän kiinnostuksen mukaan. 
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Kori I 
Muut valinnaisaineet (VAL)

 
 

 

 

 

 
8. luokka  
 
Opi rahasta ja itsestäsi! 

 

Yrittäjyyskurssi tarjoaa valmiudet 
tehdä hyviä taloudellisia ratkaisuja. 
Tunneilla opetellaan järkevää ra-
hankäyttöä ja perustiedot sijoittami-
sesta ja herätetään kiinnostus 
omaan talouteen ja laajemmin ta-
louselämään. Kurssilla tutustutaan 
myös paikallisiin yrittäjiin ja yrityk-
siin. Yrittäjiksi kurssilaisten ei tarvit-
se haluta, mutta tavoitteena on tulla 
oman talouden mestareiksi ja yrittä-
jämäisiksi ihmisiksi – kenties yrittä-
jiksikin. 
 
8. luokalla harjoitellaan perustaitoja 
toiminnallisesti (esim. pidetään kou-
lun kioskia) ja tutustumalla; 9. luo-
kalla opit pääsevät käyttöön harjoi-
tusyritysten kautta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. luokka  

 
Tienaa rahaa koulun kurssilla! 
 
NY-kurssi  
 

9. luokalla perustetaan omat yrityk-
set, jotka toimivat lukuvuoden ajan 
oikealla rahalla, ja mahdollinen voit-
to jää nuorille itselleen jaettavaksi.  
 
Kurssilla nuoret suunnittelevat yri-
tyksensä liikeidean ja toteuttavat 
sen mukaista yritystoimintaa. Ke-
väällä yritys lopetetaan. Kurssilla 
osallistutaan kansalliseen Nuori Yrit-
täjyys -opinto-ohjelmaan. SYK:in yri-
tyksiä on aiemmin menestyksek-
käästi osallistunut keväällä Helsin-
gissä järjestettäville valtakunnallisille 
NY-messuille. 
 
Nuorten mukaan NY-toiminnassa (ja 
yrittäjyyskurssilla yleisesti) kehittyvät 
erityisesti yhteistyökyky, luovuus, 
vastuunotto, esiintymisvarmuus, 
omien vahvuuksien hyödyntäminen 
ja markkinointitaidot. 
  
Tervetuloa keräämään eväitä tulevaisuutta 

varten! 

 

Yrittäjyyskurssi 
═════════════════ 

 

Opi taloudesta, yrittämisestä ja työelämästä itse tekemällä! 
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Saksa B2-kielenä  
══════════════════ 

 

Tavoitteena on antaa hyvä pohja 
käyttökelpoiselle saksan kielen tai-
dolle niin suullisesti kuin kirjallisesti-
kin sekä luoda myönteinen suhtau-
tuminen kielen jatko-opiskelua koh-
taan. Kurssilla opetellaan tavan-
omaisissa arkipäivän tilanteissa 
hyödyllistä kieltä, mm. esittäytymi-
nen, tervehdykset sekä itsestä, per-
heestä ja harrastuksista kertominen. 
Ostoksiin, erilaisissa paikoissa asi-
oimiseen, ruokailuun ja matkustami-
seen liittyvää sanastoa ja ilmauksia. 
Annetaan tietoa saksankielisten 
maiden kulttuurista ja tavoista. 

Muuta:  
9. luokalla mahdollisuus 5 päivän oppi-

lasvaihtoon Saksaan Oldenburgissa  

sijaitsevaan Liebfrauenschule-

ystävyyskouluun. 
 

Ranska B2-kielenä  
═════════════════ 

 

Tavoitteena on antaa hyvä pohja 
käyttökelpoiselle ranskan kielen tai-
dolle niin suullisesti kuin kirjallisesti-
kin sekä luoda myönteinen suhtau-
tuminen kielen jatko-opiskelua koh-
taan. Kurssilla opetellaan tavan-
omaisissa arkipäivän tilanteissa 
hyödyllistä kieltä, mm. esittäytymi-
nen, tervehdykset sekä itsestä, per-
heestä ja harrastuksista kertominen. 
Ostoksiin, erilaisissa paikoissa asi-
oimiseen, ruokailuun ja matkustami-
seen liittyvää sanastoa ja ilmauksia. 
Annetaan tietoa ranskankielisten 
maiden kulttuurista ja tavoista. 
 

 

 

Espanja B2-kielenä  
═══════════════════ 

 

8.− 9.-luokkalaisille, kielistä kiinnos-
tuneille. Tavoitteena on antaa hyvä 
pohja käyttökelpoiselle espanjan kie-
len taidolle niin suullisesti kuin kirjal-
lisestikin sekä luoda myönteinen 
suhtautuminen kielen jatko-
opiskelua kohtaan. Kurssilla opetel-
laan tavanomaisissa arkipäivän ti-
lanteissa hyödyllistä kieltä, mm. esit-
täytyminen, tervehdykset sekä itses-
tä, perheestä ja harrastuksista ker-
tominen. Tutustutaan ostoksiin, eri-
laisissa paikoissa asioimiseen, ruo-
kailuun ja matkustamiseen liittyvää 
sanastoon ja ilmauksiin. Annetaan 
tietoa espanjankielisten maiden kult-
tuurista ja tavoista. 

 

 

 

Venäjä B2-kielenä 

═════════════════ 

Tavoitteena on herättää oppilaissa 
kiinnostus venäjän kieleen sekä luo-
da myönteinen suhtautuminen venä-
jän kielen opiskelua kohtaan. Saada 
oppilaat ymmärtämään maailman 
kielellistä ja kulttuurista moninaisuut-
ta. Antaa rakennusaineita monikieli-
sen ja monikulttuurisen identiteetin 
muodostumiselle.  
Kurssilla opetellaan ääntämistä, in-
tonaatiota ja kirjaimistoa. Opitaan 
tervehtimään, esittäytymään, kerto-
maan perheestä, ystävistä ja harras-
tuksista. Lisäksi tutustutaan venäläi-
seen kulttuuriin.  
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 Mediakurssi  
════════════ 

 

Tällä kurssilla toimitetaan ja päivite-
tään koulun lehteä tai sosiaalista 
mediaa. Luetaan ja jutellaan kirjois-
ta. Analysoidaan elokuvia sekä ope-
tellaan elokuvan tekemistä.  
 

 

Kotitalous  
═══════════ 

 

Syventää ruoanvalmistus-, leipomis- 
 ja muita kodinhoitoon liittyviä taitoja 
sekä perehdyttää ruoka- ja tapakult-
tuuriin. 

 

Muoti ja pukeutuminen  
═════════════ 

 
 

Kurssilla suunnittelet ja valmistat eri-
laisia ajankohtaisia käsityötuotteita 
esimerkiksi sisustustekstiilejä, koru-
ja, erilaisia vaatteita ja asusteita. 
Töiden lähtökohtana on pääsääntöi-
sesti oma tarpeesi tuotteisiin. Kurs-
silla syvennetään jo opittuja kaavoi-
tuksen ja vaatetuksen taitoja sekä 
opitaan uusia tekniikoita ja työtapo-
ja. 

 

Tekninen työ  
════════════ 

 

Puu- ja metallityö: Kerrataan opittuja 
ja opetellaan uusia käsityötekniikoi-
ta. Työskentelyn lähtökohtana on 
pääasiallisesti oppilaan oma tarve 
tuotteeseen. Valmistetaan esim. 
puukko, lautanen, cd-teline, kynttilä-
telineet, takkavälineet tai penk-
kipunnerruspenkki. 
 

Kone- ja sähköoppi  
══════════════════ 

 

Erilaiset polttomoottorit sekä voi-
mansiirto-laitteet. Moottoreiden kor-
jausta ja huoltoa. Omien kulkuneu-
vojen huoltoa ja pieniä korjauksia 
(polkupyörä, mopo ja moottoripyö-
rät). Elektroniikkarakentelua. Kodin 
sähkölaitteiden sallittua huoltoa.  

 

 

Tietotekniikka 
═════════════ 

 

Kurssilla opiskellaan koneen suju-
vaa peruskäyttöä, kuten laitteiston 
hallintaa, tekstinkäsittelyä (Word), 
esitysgrafiikkaa (PowerPoint), tau-
lukkolaskentaa (Excel), kuvankäsit-
telyä ja tutustutaan esimerkiksi oh-
jelmoinnin perusrakenteisiin. 
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 
Tieken Tietokoneen käyttäjän A-
kortti 
(https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-
kehittaminen/tutkinnot/a-kortti/)  
 
 

Palloilu 

 ja uudet lajit 

 
Syvennetään tuttujen palloilulajien taitoja 
sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. 
Kurssi toteutetaan oppilaiden toiveita 
kuunnellen esimerkiksi seuraavilla lajeilla: 
salibandy, jalkapallo, koripallo, padel, sul-
kapallo, tennis, squash. 
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Kuvataiteen kuntokurssi  
═══════════════════════ 
 

Tavoitteena, että oppilas oppii ha-
kemaan itse tietoa taiteesta ja tai-
teen tekijöistä. Syventää oppilaan 
käsitystä taiteen ja taiteilijoitten suh-
teesta ympäröivään maailmaan. 
Harjoittaa itse- ja vertaisarviointia 
sekä ryhmätyötaitoja. Sisältönä mo-
nipuolinen kattaus eri taiteenlajeista. 
Niin piirustus-, maalaus-, kuin aina 
valokuva-, ja POP-taiteesta. Unoh-
tamatta perinteistä kansantaidetta. 
Joitain taidehistorian keskeisiä asioi-
ta käydään läpi yleissivistävällä ta-
solla. Internet oppimisvälineenä tu-
lee tutuksi. Yksilö- ja ryhmätyösken-
telyä eri tekniikoilla. Mahdollinen 
käynti taidenäyttelyssä. 
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Kori II 
Valinnaisaineet

 
 

Nyt näyttelemään I 
════════════════ 

 

Teatterista, esiintymisestä ja näytte-
lemisestä kiinnostuneille tarkoitettu 
kurssi, jossa totutetaan esiintymään 
yleisön edessä, rohkaistaan itseil-
maisuun, tarjotaan teatterielämyksiä. 
 

Need some extra help? 
══════════════════════ 

 
Tarkoitettu 8-luokkalaisille, joilla 
englannin arvosana on 7 tai sen alle, 
ja jotka tuntevat tarvitsevansa lisätu-
kea englannin rakenteissa ja sanas-
tossa. 
 

Want some extra            

challenge? 
═════════════════ 

 
Tarkoitettu 8-luokkalaisille, joilla 
englannin arvosana on 8 tai enem-
män, ja jotka haluavat lisähaastetta 
englannin kielen opiskeluun. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kemian työkurssi 
════════════════ 

 

Tutustutaan kemian (ja osin myös 
fysiikan) ilmiöihin sekä vuorovaiku-
tuksiin syvällisemmin ja monipuoli-
semmin laboratoriotöiden ja mittaus-
ten avulla. Töiden teon lisäksi harjoi-
tellaan mittaustulosten käsittelyä, 
arviointia ja virhetarkastelua. Yhtei-
siä kemian tunteja laajemmalla ko-
konaisuudella pyritään parantamaan 
oppilaiden menestymistä oppiaineen 
jatko-opinnoissa.   

 
Tehdään kemian laborointitöitä ja 
mittauksia. Harjoitellaan myös kirjal-
listen raporttien tekoa. Mahdollinen 
vierailu / opintokäynti alan tutkimus-
laitokseen, yritykseen tai oppilaitok-
seen. 
 
 

Tekninen työ 
════════════ 

 

Puu- ja metallityö: Kerrataan opit-
tuja ja opetellaan uusia käsityötek-
niikoita. 
Työskentelyn lähtökohtana pääasial-
lisesti oppilaan oma tarve tuottee-
seen. Valmistetaan esim.puukko, 
lautanen, cd-teline, tv-taso, kynttilä-
telineet, takkavälineet. 
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Hasardimaantieto 
═════════════════ 

 

8. luokkalaisille tarkoitettu maantie-
don syventävä kurssi, jossa tarkoi-
tuksena on oppia ymmärtämään eri-
tyisesti luonnonkatastrofien synty-
mekanismeja, todennäköisyyksiä ja 
esiintymisalueita. Pohditaan myös, 
miten hasardeja voidaan ennakoida 
ja millaisia pelastumismahdollisuuk-
sia on. Kurssi toteutetaan yksilö- ja 
ryhmätöinä, käyttäen apuna sähköi-
siä alustoja.   

 
 

Monipuolinen iPad 
═══════════════════ 

 

Opetellaan hyödyntämään iPadia 
monipuolisesti oppimisen välineenä. 
Tutustutaan mm. elokuvien, animaa-
tioiden, e-kirjojen ja musiikin tekemi-
seen, sekä kuvankäsittelyyn ja Bok-
si-ympäristön käyttöön pädillä. Kurs-
silla käytetään mm. seuraavia oh-
jelmia: iMovie, Book creator, Garage 
Band, Keynote, Clips.  
 
 

Ohjelmointi 
════════════ 

 
Tutustutaan lohko-ohjelmointiin 
(Scratch) edeten oikean koodin kir-
joittamiseen (Python). Ei edellytä ai-
kaisempaa ohjelmointikokemusta. 
 

 

 

 

 

 

Toimisto-ohjelmat 
═══════════════════ 

 

Tiiviisti tärkeimmät toimisto-
ohjelmat, kuten tekstinkäsittely 
(Word), taulukkolaskenta (Excel) ja 
esitysgrafiikka (Powerpoint). 

 

Kone- ja sähköoppi 
══════════════════ 

 

Erilaiset polttomoottorit sekä voi-
mansiirtolaitteet. Moottoreiden kor-
jausta ja huoltoa. Omien kulkuneu-
vojen huoltoa ja pieniä korjauksia 
(polkupyörä, mopo ja moottoripyö-
rät).  
Elektroniikkarakentelua. Kodin säh-
kölaitteiden sallittua huoltoa. 
 

 

Lempivaate (tekstiilityö) 
══════════════════════ 

 

Kurssilla suunnittelet ja valmistat 
vaatteita tai asusteita omien tarpei-
desi mukaan. Työt voi toteuttaa eri-
laisin käsityön työtavoin, esimerkiksi 
ompelemalla, virkkaamalla, neulo-
malla, huovuttamalla jne. 
 

Kuvataidekurssi 
═══════════════ 

 

Tavoitteena tutustuttaa oppilaita eri-
laisiin kuvataiteen tekniikoihin ja in-
nostetaan heitä itsenäiseen työsken-
telyyn. Nuori saadaan kiinnostu-
maan taiteen tekemisestä. Sisältö: 
Tehdään harjoitustöitä erilaisilla tek-
niikoilla. Suurehko ryhmätyö koulun 
tiloihin. Digikuvista arvio ja pieni 
näyttely koulun tiloihin. 
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Tanssi, kehonhuolto 

 ja rentoutuminen 
═════════════ 

 

Tutustutaan monipuolisesti tanssilii-
kuntaan. Huolletaan kehoa koko-
naisvaltaisesti ja rentoudutaan eri-
laisia menetelmiä käyttäen. Kurssi 
suunnitellaan yhdessä ryhmän 
kanssa. 

 

Palloilukurssi 
═══════════════ 

 

Tavoitteena harjoittaa taitoja eri pal-
lopeleissä. Harrastetaan eri jouk-
kuepelejä (jalkapalloa, pesäpalloa, 
lentopalloa, koripalloa, salibandya ja 
jääpelejä) sekä mailapelejä (squash, 
sulkapallo, tennis). Kurssi suunnitel-
laan yhdessä ryhmän kanssa. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bändikurssi  
═════════════ 

 
Syvennämme bändisoittimien soitto-
taitoa ja opettelemme rentoa ja 
luonnollista äänenkäyttöä sekä mik-
rofonilaulutekniikkaa. Biisiohjelmisto 
muodostuu ryhmän kiinnostuksen 
mukaan. Halutessaan on mahdolli-
suus päästä esiintymään koulun ti-
laisuuksiin.   
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Valintataulukko – KORI I
Valitse molemmista ryhmistä yksi varsinainen valinta merkitsemällä rasti (X) ruutuun 
”Varsinainen valintasi.” 

Tee lisäksi kolme varavalinta numeroilla 1-3 ruutuun ”Varavalintasi”. Merkitse mieluisin va-
ravalinta numerolla 1 jne.  

Huomioi. Et voi valita saman nimistä oppiainetta molemmista valinnaisryhmistä. 
Eli esimerkiksi et voi valita Kotitaloutta molemmista ryhmistä. Sen sijaan esimerkiksi Tekni-
sen työn valinta T&T-ryhmästä ja Kone- ja sähköoppi VAL-ryhmästä onnistuu.  

 
 

 

 

_____________________________________  

 
                      Oppilaan nimi 

 

   

                __________________  
 
                          Luokka 
 
 
 
 

 

Oppiaine 
Varsinainen 

valintasi 
Varavalintasi 

Kotitalous   

Tekninen työ   

Kone- ja sähköoppi   

Tekstiilityö,Handmade   

Kuvataide   

Palloilu ja uudet lajit   

Liikuntaluokkakurssi*   

Musiikki   

 
 
 
 
 
 
 

 

Valinnaisaine/-

kurssi 

Varsinainen 
valintasi 

Varavalintasi 

Saksa B2   

Ranska B2   

Espanja B2   

Venäjä B2   

Mediakurssi   

Kotitalous   

Tekninen työ   

Kone- ja sähköoppi   

Tekstiilityö, Muoti 
ja pukeutuminen 

  

Kuvataiteen kunto-
kurssi 

  

Palloilu ja uudet la-
jit 

  

Tietotekniikka   

Yrittäjyyskurssi   

Ranska A2*   

Saksa A2*   

Espanja A2*   

  

Taito- ja taideaineet (T&T) Muut valinnaisaineet (VAL) 
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Valintataulukko - KORI II 
 
  

Valitse tästä taulukosta yksi varsinainen valinta merkitsemällä rasti (X) ruutuun ”Varsinai-
nen valintasi.” 

Tee lisäksi kolme varavalinta numeroilla 1-3 ruutuun ”Varavalintasi”. Merkitse mieluisin va-
ravalinta numerolla 1 jne.  
 

Valinnaisaine/-kurssi 
Varsinainen 

valintasi 
Varavalintasi 

Englanti: Need some extra help?   

Englanti: Want some extra chal-
lenge? 

  

Tekninen työ   

Kone- ja sähköoppi 
 
 

 

Tekstiilityö, Lempivaate   

Kuvataidekurssi   

Kemian työkurssi   

Hasardimaantieto   

Monipuolinen iPad   

Ohjelmointi   

Toimisto-ohjelmat   

Bändikurssi   

Nyt näyttelemään I   

Palloilukurssi   

Tanssi, kehonhuolto ja rentoutu-
minen 

  

                                 
 
 

 
Oppilaan sukunimi       Etunimi 
 
 
 
Luokka           Puh.  
       
Seinäjoella  ____ / ____ 2023 
 
 
Oppilaan allekirjoitus       Huoltajan allekirjoitus 

            PALAUTA LOMAKE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 3.2.2023 LUOKANOHJAAJALLESI  


