Yleistä valinnaisaineista
Valinnaiset opinnot tarjoavat yläkoulussa mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia aineita. Ne
syventävät ja laajentavat yhteisten aineiden tietoja ja taitoja mutta voivat myös opettaa uusia
taitoja ja synnyttää uusia kiinnostuksen kohteita. Valitse itsellesi omannäköinen
opintokokonaisuus, joka tuo vaihtelua, iloa ja motivaatiota koulutyöhön.
Valinnaiset opinnot yläkoulussa on jaettu kahteen ryhmään: valinnaiset taide- ja taitoaineiden
tunnit ja valinnaisaineet. Valinnaisaineet voivat olla oppiaineiden syventäviä tai soveltavia
kursseja. Syventävät valinnaisaineet syventävät tai laajentavat yhteistä oppiainetta, ja
soveltavat valinnaisaineet koostuvat usean eri oppiaineen sisällöistä tai opetussuunnitelman
ulkopuolisista sisällöistä. Yksi vuosiviikkotunti vastaa yhtä kurssia yläkoulussa.
Valinnat tehdään sähköisellä valintalomakkeella (linkki Wilmassa). Tutustukaa
valinnaisainetarjontaan ennen valintoja. Valinnaisainevalinta on sitova ja valinnaisaineen
vaihtaminen tapahtuu vain perustellusta syystä. Valinnoissa huomioidaan oppilaiden toiveet ja
mieluisuusjärjestys. Varavalintoja käytetään, jos koulu ei voi toteuttaa oppilaan mieluisempia
toiveita.
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Kuinka paljon valinnaisia tunteja opiskellaan Pogostan koulussa?

Taide- ja taitoaineet
Kaikille yhteisenä oppiaineena opetettavia taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, kuvaamataito,
käsityö, liikunta ja musiikki.
Kotitalous
Kaikille yhteisenä oppiaineena kotitaloutta opiskellaan seitsemännellä luokalla, joten kaikille
yhteisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen soveltamista jatketaan valinnaisaineenkin
opiskelussa.
Kuvataide
Kaikille yhteisenä oppiaineena kuvataidetta opiskellaan seitsemännellä luokalla, joten kaikille
yhteisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen soveltamista jatketaan valinnaisaineenkin
opiskelussa.
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Käsityö
Uuden opetussuunnitelman myötä perinteinen jako tekstiilityöhön ja tekniseen työhön poistui ja
käytämme esimerkiksi käsitteitä pehmeiden ja kovien materiaalien työstäminen. Käsityön
opetuksen tavoitteet koostuvat näistä molemmista osa-alueita koko opintojen ajan.
Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla valinnaisaineena opiskeltavassa käsityössä jatketaan
yhteisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen soveltamista.
Liikunta
Kaikille yhteisenä oppiaineena liikuntaa opiskellaan kaikilla yläkoulun luokka-asteilla, joten
valinnaisaineessa sovelletaan yläkoulun yhteisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä. Liikunnan
tavoitteiden asettelussa painottuvat taidot, eivät yksittäiset lajit.
Musiikki
Kaikille yhteisenä oppiaineena musiikkia opiskellaan seitsemännellä luokalla. Valinnaisaineena
opiskeltavassa musiikissa jatketaan kaikille yhteisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen
soveltamista.
Valinnaiset taide- ja taitoaineiden opinnot
Valinnaisia taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki.
Oppilas valitsee taide- ja taitoaineita seuraavasti:
• 8. luokalla yhden 2 vuosiviikkotunnin ja yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen (2 vvh +
1 vvh)
• 9. luokalla
vaihtoehto 1: yhden 2 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen (2 vvh)
vaihtoehto 2: kaksi yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisainetta (1 vvh + 1 vvh)
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Valinnaisaineet
Oppilas valitsee taito- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien lisäksi:
• 7. luokalla yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen
• 8. luokalla yhden 2 vuosiviikkotunnin ja yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen (2 vvh +
1 vvh)
• 9. luokalla
vaihtoehto 1: yhden 2 vuosiviikkotunnin tunnin valinnaisaineen (2 vvh)
vaihtoehto 2: kaksi yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisainetta (1 vvh + 1 vvh)
Valinnaisten opintojen arviointi ja vaikutus päättötodistukseen
Valinnaiset taide – ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yhteistä oppiainetta. Vuosiluokilla 8 ja
9 taide- ja taitoaineet arvioidaan numeroarvosanalla 4–10, joka tulee näkymään kaikille
yhteisen oppiaineen numerona. Taito- ja taitoaineen päättöarvosana annetaan sillä vuosiluokalla,
jolla oppilaan yhteisen oppiaineen opiskelu loppuu, eli oppilaan valinnoista riippuen 7., 8., tai 9.
luokalla. Taide- ja taitoaineiden osalta päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskeleman
oppimäärän laajuus.
Syventävät ja soveltavat valinnaisaineet ovat itsenäisiä oppimääriä, joista tulee jokaisesta oma
arvosanansa.
Valinnaisissa opinnoissa arviointi vaihtelee tuntimäärän mukaan:
• 2 vuosiviikkotuntia tai enemmän: arvioidaan numeroin 4–10
• alle 2 vuosiviikkotuntia: arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty
Syventävät valinnaisaineet merkitään todistuksessa asianomaisen yhteisen oppiaineen alle.
Sanallisesti arvioitava syventävä arvosana voi korottaa kyseisen aineen päättöarvosanaan.
Soveltavat valinnaisaineet (jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen), merkitään
todistukseen otsikon ”soveltavat valinnaisaineet” alle.
Numeroin arvioitava valinnaisaine vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden
keskiarvoon. Numeroin arvioitu A2- ja B2-kielen arvosana vaikuttaa lukuaineiden keskiarvoon.
Valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-kielestä voidaan huoltajan pyynnöstä annettu
numeroarvosana korvata hyväksytty -merkinnällä päättötodistukseen.
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Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Hevoshullu vai viherpeukalo?
☐ syventävä ☒ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt
Luokka, lähiympäristö, alueen vierailukohteet
(koiratarha, kotieläintila, eläinkauppa, eläinlääkäri,
kalastus- ja metsästysretket….)

1 vvh

Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet
Biologia
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Tiedon hakeminen itsenäisesti ja yhteistyössä toisten
kanssa. Toiminnalliset työtavat liittyvät olennaisesti tähän. Jos käymme teoriassa läpi aihetta
esim. hevosten tai akvaarion hoidosta, voidaan samalla hoitaa koulun akvaariota tai lähteä
ratsastamaan.
L2. Oman elinympäristön ja kulttuuriperinnön arvostaminen (Oppitunnilla liikutaan lähialueen
metsissä, vierailulla saamme tietoutta vaikkapa metsästyksen historiasta Ilomantsissa.)
L3. Oman ja toisten hyvinvoinnista huolehtiminen. (Lähiympäristöstä huolehtiminen vaikuttaa
omaan hyvinvointiin)
L4. Monilukutaito
L5. Tieto ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö ja osaaminen (Oppitunteja
oppimisalustalla)
L6. Työelämätaidot (vierailijoiden ja vierailujen kautta tutustumme alan työelämään ja saamme
mahdollisesti jo pientä kokemusta työn kautta)
L7. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (omasta lähiympäristöstä huolehtiminen rakentaa
kestävää tulevaisuutta)
Tavoitteet
Oman lähiympäristön luonnon arvostaminen ja eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen.
Koulun piha-alueen hoito
Koti- ja lemmikkieläimet (SEY, vierailijat, akvaario , ratsastus, huovutus, lintupöntön rakennus…)
Huonekasvit (koulun viherkasvien hoito ja lisäys)
Yksivuotiset kasvit (kylvö, koulinta, taimien hoito)
Metsä (aineelliset ja aineettomat arvot)
Kalastus
Metsästys
Sisältö valitaan ikäryhmän ja mieltymysten mukaan
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Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Ensiapukurssi
☒ syventävä ☐ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt
Koulu
Mahdolliset vierailut

1 vvh
Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet
Terveystieto

Ensiaputaidot
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta
Tavoitteet
T8 Kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen.
Sisällöt
Oppilas harjoittelee itsestä ja toisista huolehtimista.
Oppilas kartoittaa vaaran paikkoja.
Oppilas harjoittelee ensiaputaitoja.
Oppilas harjoittelee yhteistyötä.

7

Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Kunnon kohotuskurssi
☒ syventävä ☐ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt

1 vvh

Ulko- ja sisäliikuntapaikat, kuntosali

Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet
Liikunta

Erilaiset kestävyyttä kehittävät liikuntamuodot ja lihaskunto- ja
kuntosaliharjoittelut.
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1 Luodaan edellytykset myönteisille kokemuksille ja tunteille.
L2 Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti, arvostamaan ja hallitsemaan omaa
kehoaan.
L3 Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan.
Tavoitteet
T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia kuntoliikuntamuotoja
T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan monipuolisesti.
Sisällöt
S1 Opetukseen valitaan tehtäviä, jotka kehittävät fyysistä toimintakykyä
S2 oppilas oppii liikuntatehtävien avulla kehittämään sosiaalista toimintakykyään
S3 Oppilas oppii liikunnan avulla pitkäjännitteisyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi ja
harjoitellaan vastuun ottamista harjoittelusta.
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Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Kuvan voimaa
☒ syventävä ☐ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt
koulu ja koulun lähiympäristö

1 vvh
Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet
Kuvataide

Oppilas oppii kuvasuunnittelun perusteita, kuvien ottamista eri ympäristöissä
sekä kuvien muokkaamista. Oppilas työskentelee sekä parin tai pienen ryhmän
kanssa että itsenäisesti erilaisissa harjoitteissa ja kuvaustilanteissa.
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L2 Vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tavoitteet
T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa
kuvallisessa työskentelyssä
Oppilas löytää uusia puolia itsestään yhdessä toteutettavien itsetuntemusharjoitteiden, pelien
ja valokuvien kautta.
Kurssilla otetuista kuvista yksi julkaistaan koululla jonkin tapahtuman yhteydessä.
Sisällöt
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat vapaaehtoisesti.
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Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Tietotekniikan peruskurssi
☐ syventävä ☒ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt

1 vvh
Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet

Tietokoneen ja mobiililaitteiden rakenteeseen tutustuminen ja perehtyminen
toimintaperiaatteeseen.
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen.
L4: Monilukutaito.
L5: Tieto– ja viestintäteknologian osaaminen.

Tavoitteet
Tietokoneen rakenteen ja toiminnan tunteminen.
Tietokoneen sekä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiin tutustuminen (Windows, Linux, Android,
Mac OS, iPad OS )
Sisällöt
Tutustutaan tietokoneen ja mobiililaitteiden rakenteeseen ja perehdytään niiden
toimintaperiaatteeseen.
Tutustutaan tietokoneen ja mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiin ja perehdytään erityisesti
Windows -käyttöjärjestelmän toimintaan.
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Valinnaisaineen nimi

Luokka-asteet

7

Vaeltavat letut peruskurssi
☐ syventävä ☒ soveltava
Laajuus

Oppimisympäristöt
Koulun tilat, lähiympäristön laavu ja lähimetsä,
yhteistyökumppanit, vaellusreitit, erämajat,
autiotuvat

1 vvh

Valinnaisaineeseen liittyvät yhteiset oppiaineet
Biologia, maantieto, kotitalous, terveystieto

Taito liikkua ja toimia luonnossa.
Laaja-alaisen osaamisen alueet
L1 Tiedon hankkiminen itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa esim. ensiapuun liittyvän tiedon
etsiminen ja leirin suunnittelu
L2 Oman elinympäristön tunteminen ja arvostaminen esim. leirin aikana ja sitä suunniteltaessa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot esim. Omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen
(paloturvallisuus, ensiaputaidot)
L4 Monilukutaito, esim. digitaalinen lukutaito ja digitaaliset kartat
L5 Tieto- ja viestintäteknologian käyttö teoriassa ja vaelluksella, esim. vaellusreitit älypuhelimessa
L7 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen, esim. osallistuminen leirin suunniteluun, luonnon ja toisten
ihmisten kunnioittaminen

Tavoitteet
Oman lähialueen luonnonympäristön arvostaminen sekä taito liikkua ja toimia luonnossa.

Sisällöt
•
•
•
•
•
•

Jokamiehen oikeudet
Vaellusreitit lähialueella, karttamerkinnät, karttasovellukset ja suunnistaminen
Vaellusruokien suunnittelu ja valmistaminen
Ensiapu
Vaellusvarusteet ja rinkan pakkaaminen
Retkikeittimien käyttäminen, nuotion teko ja paloturvallisuus
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