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MUUTOKSIA LUKUJÄRJESTYKSEEN 8. ja 9. LUOKALLA 

 
 
Seitsemännen luokan jälkeen oppilaan lukujärjestykseen tulee muutoksia: yhteisten 
aineiden tunnit vähenevät ja tilalle tulee valinnaisaineita. Oppilaan 
lukujärjestyksessä pitää olla edelleen vähintään 30 viikkotuntia. 
 
Yhteisistä aineista jäävät pois kotitalous, käsityö (tekninen työ tai tekstiilityö), 
musiikki ja kuvataide. Myös lukuaineiden viikkotuntimäärissä tapahtuu joitain 
muutoksia. Tuntijaot ovat näkyvissä taulukossa alla. 
 
 
 
 
MYK:n TUNTIJAKO (yleisluokka / matematiikkaluokka) 
 
 
Yhteiset aineet 7.lk  8. lk  9. lk  yht. 

 

äidinkieli ja kirjallisuus  2 4 3  9 

A-kieli   3  3  3  9 

B1-kieli   2  2  3  7 

matematiikka  3 / 4  3 / 4  4 / 4  10 / 12 

biologia, maantieto  2  2  3  7 

terveystieto   1  2   3 

fysiikka, kemia  1 / 2  3 / 3  3 / 3  7 / 8 

uskonto/ET   1  1  1  3 

historia, yhteiskuntaoppi 2  3  2  7 

musiikki   1    1 

kuvataide   2    2 

kotitalous   3    3 

käsityö, TN ja TS  3    3 

liikunta   2 2  2  6 

oppilaanohjaus  1   1  2 

 

YHTEENSÄ  29 / 31  25 / 26  25  79 / 82 
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MITÄ VALINNAISAINEITA KOULU TARJOAA? 
 
 
Munkkiniemen yhteiskoulussa on tarjolla seuraavat valinnaisaineet: 
 
       viikkotunnit 
    8. lk 9. lk 
ala-asteella valittu A2-kieli (RA, SA)   3  3 
 
ilmaisutaito     2  2   
mediataito     2  2  
musiikki     2  2  
kuvataide     2  2  
tekninen työ tai tekstiilityö   2  2   
liikunta     2  2 
yleisvalmennus (URHEA)   2  2 
lajivalmennus (URHEA)    2  2      

o koripallo 
o muu laji  

tietotekniikka    2  2   
kotitalous     2   2   
vieras kieli (B2): ranska     3  3 
        saksa     3  3 
 
 
 
MITEN VALINNAT TEHDÄÄN? 
 
Oppilaan omasta kieliohjelmasta riippuu, kuinka monta ainetta ja viikkotuntia hän 
voi valita. Valinnaisaineita tulee oppilaan lukujärjestykseen 2-6 viikkotuntia sekä 8. 
että 9. luokalla. Samoja aineita opiskellaan yläasteen loppuun asti; aineita ei 
vaihdeta 9. luokalle tultaessa. Yleensä oppilailla on kolme valinnaisainetta, kaksi 
viikkotuntia kutakin. Vieraassa kielessä viikkotunteja on kolme. 
 
* Oppilaan kieliohjelma vaikuttaa valintoihin. Ala-asteella vapaaehtoisena aloitetun 
A2-kielen opiskelu jatkuu yläasteella valinnaisaineena. Näistä tarkemmin viereisen 
sivun taulukoissa: 
 
* Matematiikkaluokkalaisten opinto-ohjelmassa on 8. luokalla yksi tunti 
matematiikkaa enemmän kuin muilla luokilla. 9. luokalla heillä on sama tuntimäärä 
kuin muillakin luokilla.  
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oppilaan kieliohjelma 
7.lk:lla 

valinnaisaineita 
valitaan 

valinnaisaineiden tunnit = 
kokonaistuntimäärä 

 8. ja 9. luokille (matematiikkaluokkalaisilla 8. 
luokalla +1 h) 

A1- ja A2-kielet:  
EN ja RU 

5 viikkotuntia  2 + 3 (1 x B2-kieli) =  

   31 h 8. luokalla ja 30 h 9. luokalla 

 6 viikkotuntia  2 + 2 + 2 =  

   32 h 8. luokalla ja 31 h 9. luokalla 

 6 viikkotuntia  3 + 3 (2 x B2-kieli) = 

   32 h 8. luokalla ja 31 h 9. luokalla 

A1-englanti ja  
B1-ruotsi 

5 viikkotuntia  2 + 3 (1 x B2-kieli) = 30 h 

 6 viikkotuntia  2 + 2 + 2 = 31 h 

  3 + 3 (2 x B2-kieli) = 31 h 

A1- ja A2-kielet: 
EN ja RA/SA 

2 viikkotuntia  2 = 30 h   

sekä B1-ruotsi 3 viikkotuntia  3 (1 x B2-kieli) = 31 h 

 
(2 = 2 tunnin valinnaisaine, 3 = B2-kieli) 
 
 
 
MILLÄ PERUSTEELLA VALINNAT KANNATTAA TEHDÄ? 
 
 
On tärkeää, että oppilas ja koti harkitsevat yhdessä oppilaan valintoja. Valinnat 
ovat sitovia. Kyseessä on ikään kuin koulun ja kodin välinen sopimus: oppilas 
sitoutuu opiskelemaan valitsemiaan aineita ja koulu järjestää hänelle 
opetusryhmän, materiaalit ja opetuksen. Vain poikkeustapauksessa ja 
painaviin syihin vedoten voidaan harkita valinnaisaineen vaihtoa kesken 
yläasteen. Vaihtokeskustelut käydään aina opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-
ohjaaja neuvottelee mahdollisista muutoksista myös vanhempien kanssa. 
 
Valintojen tulisi perustua oppilaan omaan kiinnostukseen ja hänen 
taipumuksiinsa. Koulussa on paljon pakollista opiskeltavaa. Valintoja tehdessään 
oppilas pääsee itse vaikuttamaan lukujärjestykseensä. Useimmat valinnaisaineet 
ovat oppilaille jo entuudestaan tuttuja. Kannattaa valita sellaisia aineita, joista on 
innostunut ja joissa on aikaisemmin menestynyt hyvin. Tässä oppaassa on lyhyt 
selostus kaikista valinnaisaineista. Oppilaanohjaustunnilla keskustellaan lyhyesti 
lisää siitä, mitä ja miten eri valinnaisaineryhmissä opiskellaan. Kannattaa myös 
kysellä lisätietoja opettajilta ja ylempien luokkien oppilailta. 
 
Kaverit tai käsitys tulevasta opettajasta eivät saisi liiaksi vaikuttaa oppilaan 
valintoihin. Vaikka kaverukset valitsisivat ja saisivat täsmälleen samat aineet, he 
saattavat lukujärjestyssyistä päätyä eri ryhmiin. Kunkin valinnaisaineryhmän 
opettaja selviää usein vasta syyslukukauden alkaessa. 
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Mikään valinnaisaine ei ole esteenä tai ehtona tulevan ammatin tai 
jatkokoulutuspaikan valinnalle. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
oppilasvalinnoissa peruskoulun päättötodistuksella on ratkaiseva merkitys. 
Yleensä oppilaat saavat valinnaisaineista varsin hyviä arvosanoja - ovathan he 
saaneet itse valita juuri niitä aineita, joista ovat kiinnostuneita. Ammatilliset 
oppilaitokset ottavat valintavaiheessa huomioon kaikkien aineiden keskiarvon. 
Lisäksi pisteitä annetaan kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin 
arvosanoista siten että näistä aineista kolme parasta vaikuttaa pistelaskennassa. 
Lukioon oppilaat valitaan pääasiassa ns. lukuaineiden keskiarvon mukaan ja 
valinnaisaineista vieraat kielet sekä äidinkieleen liitetyt mediataito ja ilmaisutaito 
otetaan silloin huomioon. Vanhemmilla on mahdollisuus pyytää valinnaisessa 
kielessä päättötodistukseen numeroarvostelun sijaan suoritusmerkintä 
"hyväksytty", jolloin valinnaiskielen arvosana ei heikennä pääsymahdollisuuksia. 
Tämän menettelyn tarkoituksena on kannustaa oppilaita opiskelemaan kieliä 
laajasti jo peruskoulussa ilman pelkoa jatko-opintopaikan menettämisestä. 
 
Valinnaisaineista on toki paljon hyötyä jatko-opintoja ajatellen. Kahden vuoden 
opiskelu antaa eri aineissa sellaisia perustaitoja tai valmiuksia, joille on käyttöä 
ammattiopinnoissa. Käytännön tekemistä tukevat taidot hyödyttää ammatilliselle 
puolelle hakeutuvia kun taas kieliopinnoista on hyötyä suuntautuessa sitten 
lukioon tai ammatilliseen perustutkintoon. Omaan mielenkiintoon perustuvat 
valinnat ja myönteiset kokemukset valinnaisaineiden opiskelussa voivat vahvistaa 
orastavia ammattisuunnitelmia.   
 

Jade Nykänen 8C 
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VALINNAISAINEIDEN ESITTELY 
 

 
ILMAISUTAITO 
 
Ilmaisutaidon opiskelun tavoitteena on, että oppilaat saavat varmuutta omaan 
esiintymiseensä. Tunneilla toimitaan aina ryhmässä ja opitaan samalla 
vuorovaikutustaitoja, toisten kuuntelemista ja oman näkemyksen esilletuomista. 
Tunneilla opitaan katsomaan, kuuntelemaan sekä tekemään itse muun muassa 
kuunnelmia, näytelmiä ja muita esityksiä. Oppitunnin aikana tehdään lämmittely- 
ja kontaktiharjoituksia, äänenkäyttö- ja rentoutusharjoituksia, improvisaatiota ja 
esiintymisharjoituksia. 
 
Oman tekemisen lisäksi voidaan vierailla teatterissa ja teatterimuseossa sekä 
erilaisissa esityksissä. Tavoitteena on innostaa oppilaita monipuolisesti teatterin 
katsomiseen ja ymmärtämiseen. 
 
 
 
KOTITALOUS 
 
Kotitalous on luova oppiaine, jossa kädentaitojen kautta oppilas saa 
onnistumisen elämyksiä. Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokalla 
opittuja perustaitoja ja laajennetaan osaamista kohti oppilaan omaa luovuutta. 
Käytännön työt toteutetaan joko yksilö-, pari- tai ryhmätöinä. Ryhmätyöskentelyn 
osuus on merkittävä, joten oppilaan yhteistyötaidot harjaantuvat monenlaisten 
käytännön taitojen ohella. 
 
Työskentely harjaannuttaa organisaatiokykyä, ongelmanratkaisutaitoja, loogista 
ajattelua ja sosiaalisen kanssakäymisen kykyjä. Opetus on käytännönläheistä ja 
edesauttaa arjessa selviytymistä. Kotitalous on yhdessä tekemistä ja kokemista 
kaikilla aisteilla. Aihepiireinä opetuksessa ovat mm. erityisruokavaliot, 
suomalaiset ruokaperinteet sekä suomalainen arkiruoka, eri maiden ja 
maanosien ruokakulttuurit sekä kalenterivuoteen liittyvät juhlaperinteet.  
 
 

 
Ida Korhonen 8A  
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KUVATAIDE 
Kaarina Saarialho 8C 

Valinnaisessa kuvataiteessa 
käytetään monipuolisesti ja 
rohkeasti erilaisia 
työskentelytapoja ja 
tekniikoita vahvistaen 
oppilaan omaa kuvallista 
ilmaisua.  
 
8. luokalla keskitytään 
monipuolisesti eri kuvataiteen 
osa-alueisiin kuten 
perinteiseen piirustukseen ja 
maalaukseen, 
kolmiulotteiseen muotoiluun 
ja arkkitehtuuriin sekä 
valokuvaukseen ja 
animaatioon. Kasiluokan 
opetuksessa keskitytään 
taitojen syventämiseen sekä 
rohkaistaan mielikuvituksen ja 
luovuuden käyttöön.  
 
9. luokalla huomioidaan 
oppilaan omat kiinnostuksen 
kohteet ja ohjataan ja 
kannustetaan 
oppilasta yksilölliseen 
ilmaisuun. 9. luokan keväällä 
oppilas tekee lopputyön 
haluamastaan aiheesta ja 
valitsemallaan tekniikalla. Lopputöistä järjestetään näyttely. 
 
 

Oppilastöistä järjestetään näyttelyitä ympäri lukuvuoden. Kuvataideryhmät 
osallistuvat myös omilla töillään koulun juhlien ja tapahtumien visuaalisen ilmeen 
luomiseen. Oppilas kerää lukuvuoden tuotoksensa omaan portfoliokansioonsa. 
 
Kuvataiteen tunneilla teoriaopetus lomittuu käytäntöön. Tunneilla opitaan 
tekemään, tuntemaan ja analysoimaan taidetta. Kuvataiteen opetusta leimaavat 
rohkeus, leikinomaisuus, mielikuvitus, luova ajattelu ja ilo nauttia omista 
taiteellisista tuotoksistaan. 
 
”Kuvataiteessa kehität monipuolisesti luovuuttasi, mistä on tulevaisuudessa 
hyötyä ja sitä arvostetaan useimmilla työaloilla.” 
 
”Valitaksesi kuvataiteen valinnaisaineeksi sinun ei tarvitse ”osata piirtää hyvin”, 
vaan riittää että jaksat keskittyä tekemiseen ja olet kiinnostunut, sillä taidot 
karttuvat harjoittelemalla.” 
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KÄSITYÖ 
 
Käsityössä toteutetaan monipuolisesti käsityöilmaisuun, muotoiluun ja 
teknologiaan perustuvaa käsityöllistä toimintaa. Käsityössä oppilasta ohjataan 
entistä enemmän kokonaisen käsityöprosessin hallintaan, johon kuuluu tuotteen 
tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja arviointi.  
 
Käsityön opetuksen tehtävänä on luonto- ja rakennetun ympäristön sekä 
materiaalisen maailman havainnointi, tutkiminen ja soveltaminen osana oppilaan 
omaa käsityön suunnittelu- ja tuottamisprosessia. Monipuolinen käsityö vahvistaa 
oppilaan visuaalista ja materiaalista ilmaisua sekä teknologiaosaamista. Se 
kehittää myös monilukutaitoa, joka voi olla käsityössä kehollista, materiaalista, 
teknistä, teknologista, visuaalista tai eettistä ja ekologista lukutaitoa ja sen 
käyttöä. 
 
 
Tekninen työ 
 
Teknisen työn tunneilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä omaan käyttöön. 
Omat ideat ja itsenäinen suunnitelma ovat työskentelyn pohjana; opettaja ei 
määrää kaikille samanlaista tehtävää (kuten 7.luokalla), vaan oppilas saa 
painottaa työskentelyään itselleen mieluisimpiin erityisaloihin (elektroniikka, puu- 
ja metallityöt).  
 
8. luokalla on tarkoitus syventää jo 7.luokalla opittuja tietoja ja taitoja; metallin ja 
puun työstöä sekä käsityökaluin että työstökonein, sekä elektroniikkatöitä. 
Tavoitteena on esteettisesti miellyttävä, kauniisti viimeistelty, käyttökelpoinen 
esine, jonka valmistuksessa ei ole turhaan tuhlattu luonnonvaroja. 
 
9. luokalla on tavoitteena tehdä jokin suurempi projekti - oppilaan niin halutessa 
vaikka koko kouluvuoden pituinen - jossa tulee esille oppilaan kyky suunnitella ja 
toteuttaa pitkäaikaista työhön sitoutumista vaativa esine. Kyseisen esineen 
valmistuksessa voi tarpeen mukaan hyödyntää vaikka vain yhtä teknisen työn 
erityisalaa (esim. puutyöt) tai tarvittaessa siinä voi yhdistellä vaikka kaikkia 
erityisaloja (elektroniikka, puu, metalli). 
 
Teknisessä työssä käytetään kierrätysmateriaaleja ja kestävän kehityksen 
edistäminen sisällytetään oppiaineen tavoitteisiin. 
 
Oppilaat tutustuvat myös käsityön ja teknisen alan jatkokoulutusvaihtoehtoihin. 
Tekniselle alalle aikoville - joko suoraan peruskoulusta tai lukion jälkeen - on 
materiaalituntemuksen ja työstökoneiden käyttötaidon lisäksi erityistä hyötyä 
teknisen piirtämisen hallinnasta ja piirustusten lukutaidosta, jota voi myös 
kehittää teknisen työn tunneilla.  
 
Esimerkkejä oppilaiden teknisessä työssä valmistamista esineistä:  
cd-telineitä, kaiuttimia, elektroninen noppa ja ruletti, TV- ja stereotaso (metallia ja 
puuta yhdistäen), yöpöytä ja muita pienhuonekaluja, skeittidekki, 
perhokalastushaavi, kokoon taittuva sählymaali, puu- ja metallikoruja. 
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Huom!  Jos olet aiemmin ollut teknisessä työssä ja nyt kiinnostaisikin tekstiilityö 
(tai päinvastoin), voit ilman muuta tehdä niin. Joudut toki alussa opettelemaan 
perustaitoja ja välineiden käyttöä, mutta opettajat kyllä opastavat ja huolehtivat 
siitä, että saat muut kiinni. Oma innostus tekemiseen on hyvä pohja! 
 
Muuten: voit harkita myös molempien käsityöaineiden valintaa.  Monessa 
tekniikan tai muotoilun ammatissa on hyvä hallita kädentaidot ja erilaisten 
materiaalien työstäminen monipuolisesti. 
 
Tekstiilityö 
 
Valinnainen tekstiilityö on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa suunnittelua ja 
työskentelyä, jossa oppilas tai oppilasryhmä rohkeasti ja uteliaasti etsii sekä 
jakaa uusia ideoitaan.  Ryhmä valitsee yhdessä aihepiirit. Oppilas saa toteuttaa 
omaa makuaan ja valita työmenetelmät omien taitojensa ja osaamistasonsa 
mukaan.  
 
Monipuolisissa ja yhteisöllisissä tekstiilityön projekteissa hyödynnetään erilaisia 
oppimisympäristöjä ja ne kehittävät kriittistä ajattelua, tiedonhankintaa, uuden 
tiedon luomista ja arviointitaitoja.  
 
Tieto- ja viestintätekniikkaa ja teknologian tukemia työvälineitä käytetään 
monipuolisesti ja erilaisilla työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, 
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Käsityön opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa sekä oppilaan omassa kokonaisen käsityön prosessissa on 
innovatiivinen ote. 
 
 
 

LIIKUNTA  
 
Valinnainen liikunta  
 
Valinnainen liikunta on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille oppilaille 
taitoihin katsomatta. Tunneilla syvennetään perustaitoja yhteisiltä liikuntatunneilta 
tutuissa lajeissa sekä tutustutaan hieman erikoisempiin lajeihin ryhmän 
kiinnostuksen mukaan. Lukuvuoden ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden 
kanssa. Koulustamme löytyy monipuoliset liikuntatilat ja -välineet ja koulun 
lähiympäristöstä löytyy lisää liikuntamahdollisuuksia.  
 
Liikkuminen innostuneessa seurassa tuo vaihtelua koulupäivään, tukee oppilaan 
hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuden monenlaisiin onnistumisen elämyksiin. 
Valinnaisliikunta tarjoaa mahdollisuuden liikkua säännöllisesti ja monipuolisesti - 
vaatimuksena vain oma innostus ja aktiivisuus!  
 
Huom! Muistathan, että liikuntaa voi harrastaa myös koulun kerhoissa.  
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Lajivalmennus (URHEA)  
 
Munkka tarjoaa eri lajien urheilijoille lajivalmennusta. Lajivalmennuksesta 
koripallovalmennus toteutetaan koulumme liikuntahallissa ja muiden lajien 
valmennus joko seurojen tai lajiliittojen järjestämissä harjoituksissa.  
 
Lajivalmennukseen osallistuva oppilas allekirjoittaa yhdessä huoltajan, koulun, 
lajiliiton/urheiluseuran ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA) 
edustajan kanssa sopimuksen, jossa muun muassa sitoutuu osallistumaan 
säännöllisesti tarjottaviin harjoituksiin sekä hoitamaan opiskelunsa vastuullisesti 
myös niiltä osin, mikäli lajivalmennus menee päällekkäin muiden oppituntien 
kanssa.  
 
 
 
Koripallo (URHEA)  
 
Koripallovalmennuksessa harjoitetaan ja kehitetään sekä yksilöllisiä taitoja että 
joukkuepelin osaamista. Lajiharjoittelun ohessa harjoitetaan myös koripalloilijan 
fyysisiä ominaisuuksia. Koripallotunnit ovat siis monipuolisia laji- ja 
fysiikkaharjoitteiden kokonaisuuksia.  
 
Munkkiniemen yhteiskoulussa opiskelevat koripalloilijat ovat jo pitkään 
edustaneet kouluaan menestyksekkäästi koulujen välisissä kilpailuissa ja tähän 
jatkumoon tarvitsemme edelleen lisää tyttöjä ja poikia.  
 
 
 
Yleisvalmennus (URHEA)  
 
Yleisvalmennus on tarkoitettu tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille lajista 
riippumatta. Yleisvalmennuksen tavoitteena on sekä kehittää urheilijan fyysisiä 
ominaisuuksia että luoda hyvä perusta myöhemmän vaiheen vaativamman 
harjoittelun mahdollistamiseksi.  
 
Keskeisiä sisältöjä ovat fyysiset ominaisuudet kuten nopeus, voima, kestävyys, 
liikkuvuus ja kimmoisuus sekä motoriset perustaidot, kuten liikkumistaidot, 
tasapainotaidot ja välineen käsittely. Yleisvalmennuksesta vastaavat koulumme 
liikunnanopettajat koulun tiloissa.  
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MEDIATAITO 
 
Millä perusteella uutiset valitaan? Miten tehdään elokuvan kuvakäsikirjoitus? Mitä 
ja miten saa mainostaa?  
 
Mediataidon tunneilla pureudutaan median eri lajeihin ja ilmiöihin. Tunneilla mm. 
keskustellaan, analysoidaan mainoksia ja elokuvia, harjoitellaan oman 
lyhytelokuvan tekemistä, suunnitellaan mainoskampanja ja käydään 
tutustumiskäynneillä esim. näyttelyissä ja toimituksissa. 
 
Tekniikka on luonteva osa kokonaisuutta: tutuksi tulevat kamerat, videokamerat, 
äänityslaitteet sekä erilaiset editointi- ja kuvankäsittelyohjelmat. Mitään aiempaa 
osaamista ei vaadita. Tunneilla työskennellään välillä yksin, välillä pareittain tai 
ryhmässä, ja jokainen oppii ottamaan vastuuta omien töiden valmistumisesta. 
 
8. luokalla painopiste on sanoma- ja aikakauslehdissä. Tutuksi tulevat eri 
tekstilajit uutisesta mainokseen ja kolumnista reportaasiin. Itseään pääsee 
toteuttamaan erilaisissa projekteissa uutiskuvauksesta mainoskampanjan 
suunnitteluun. 
 
9. luokalla keskitytään erityisesti elokuvaan: perehdytään elokuvan 
ilmaisukeinoihin ja toteutetaan oma lyhytelokuva käsikirjoituksesta kuvaamiseen 
ja editointiin. 9. luokan keväällä suunnitellaan ja toteutetaan omat mediaprojektit 
itseä kiinnostavasta aiheesta. Myös koulun nettilehti Munkkalainen odottaa uusia 
innokkaita toimittajia ja kuvaajia. 
 

 

 
Onni Storm 9F 
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MUSIIKKI  
  
Koulun musiikin opiskelun päätavoitteena on vahvistaa ja kehittää oppilaan omaa 
musiikillista ilmaisutaitoa ja tukea harrastuneisuutta musiikin parissa. Opiskelu on 
siis musiikin tekemistä, soittamista, laulamista, jatkuvaa harjoittelua ryhmässä, 
yhteistyössä toisten kanssa. Samalla kasvaa myös asiantuntevaa yleisöä: omien 
tietojen ja taitojen kasvaessa kehittyy myös kyky arvioida kriittisesti muiden 
tekemää ja esittämää musiikkia.   
 
Musiikin valinnaisilla kursseilla pääpaino on musisoinnissa, jossa hyödynnetään 
oppilaan omaa osaamista; valinnaisen musiikin ryhmässä edellytetään 
omatoimisuutta ja intoa musisoida itse. Näin ollen kullakin kurssilla soitettava ja 
laulettava ohjelmisto valikoituu osin kurssilaisten musiikillisen suuntautumisen 
mukaisesti, siten että oppilaiden vahvuuksia hyödynnetään. Musiikin 
tuottamisessa pääpaino on bändisoitossa.   
 
Erillisiä teoriatunteja ei pidetä, mutta musiikin teoriaa, historiaa ja ajankohtaisia 
kulttuuriasioita käsitellään tarpeen mukaan, aina käytännön musisointitilanteisiin 
kytkettynä. 8. luokalla keskitytään musiikin ja median suhteeseen ja 9. luokalla 
pop- ja rock-musiikin historiaan ja tyyleihin. 8.luokan alussa jokainen valitsee 
oman instrumentin (tai laulun), jonka hallintaan pääasiassa keskittyy opettajan 
ohjauksessa. Tuntityöskentely on pitkälti yhteissoittoa, säestämistä ja 
bändityöskentelyä. Laulajat harjoittavat mahdollisuuksien mukaan myös 
moniäänistä yhteislaulua.   
 
MYK:ssa on vankka juhlaperinne. Musiikkia valinnaisaineena opiskelevat tuovat 
esityksillään merkittävän panoksen juhlien onnistumiseen. Esiintymistilaisuuksia 
riittää ja esiintymiskokemus kasvaa. Koulun musiikkiryhmiä saatetaan kutsua 
esiintymään myös koulun ulkopuolelle. Esitysryhmät kootaan aina kuhunkin 
tilaisuuteen erikseen. Esiintymispakkoa ei kuitenkaan ole, mutta toki koulu 
kannustaa oppilaita esiintymään ja tuottamaan iloa omalla osaamisellaan myös 
toisille.   
 
Kurssien tavoitteena on laajentaa oppilaan kulttuurillista ja musiikillista 
yleissivistystä, kasvattaa mediakriittisiä ja laatutietoisia musiikin kuluttajia sekä 
kehittää oppilaiden musiikillisia valmiuksia ja kuuntelutaitoja. Myös 
konserttikäynnit ovat mahdollisia.   
 
Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden 
muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia 
valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä 
musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, 
jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee 
myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa 
syventymistä.   
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TIETOTEKNIIKKA 
 
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille, aikaisemmasta 
kokemuksesta riippumatta, yleiskuva tietotekniikan 
hyödyntämismahdollisuuksista ja perustaidot tavallisten työvälineohjelmien 
käytössä. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta hankkimaan tietoja erilaisista 
tietokannoista ja -verkoista ja ymmärtämään tietotekniikan merkitystä 
arkielämässä. Oma tietokone ei ole opiskelun kannalta välttämätön, koska 
harjoitustyöt ehditään tehdä koulussa oppituntien aikana. 
 
8. luokalla opetellaan käyttöjärjestelmä ja koneen toimintaperiaatteet. Lisäksi 
perehdytään internetin ja sähköpostin käyttöön, sekä kuvankäsittelyn perusteisiin.  
 
9. luokalla opiskelun runkona ovat Excel -taulukkolaskentaohjelman, Power Point 
-esitysgrafiikkaohjelman ja Word -tekstinkäsittelyohjelman harjoitukset sekä 
ohjelmointityöt. Keväällä tutustutaan myös omien kotisivujen tekemiseen. 
 
Tietotekniikan opintojen yhteydessä opetellaan kymmensormijärjestelmää ja 
suoritetaan tietokoneen kansainvälisesti hyväksytty @-ajokortti. 
 
 
 
VIERAAT KIELET 
 
Monipuolinen kielitaito on entistä tärkeämpää. Suomen kielivaranto on 
köyhtymässä – harvinaisten kielten taitajille on kysyntää tulevaisuudessa. 
Uusina vieraina kielinä voi aloittaa saksan tai ranskan opiskelun. Jos kielten 
opiskelu on sujunut tähän mennessä hyvin ja olet niistä kiinnostunut, tämä on 
sinun valintasi. 
 
Valinnaisen B2-kielen opiskelussa tähdätään arkielämässä käyttökelpoiseen 
kielen alkeiden hallintaan. Opiskelussa perehdytään myös eri maiden kulttuuriin 
ja tapoihin, jotta oppilaat osaavat toimia maassa maan tavalla ulkomailla 
matkaillessaan. Vieraiden kielten opiskelusta on myös hyötyä myöhemmin jatko-
opinnoissa ja työelämässä. 
 
Munkkiniemen yhteiskoulussa valinnaisissa kielissä on tavallista suuremmat 
tuntimäärät: sekä 8. että 9. luokalla viikkotunteja on kolme, monissa muissa 
kouluissa vain kaksi. Oppituntien määrä riittää paitsi perusasioiden kunnolliseen 
harjoitteluun, myös tavallista laajemman sanavaraston opiskeluun ja 
oppiaineksen laajentamiseen oppikirjan ulkopuolelle. 
 
Koska tavoitteena on arkielämän kielitaito, myös aihepiirit ja sanasto liittyvät 
jokapäiväiseen elämään: kotiin, kouluasioihin, matkailuun, vapaa-aikaan ja 
kielialueen tapoihin. Suullinen kielenkäyttö, keskusteluharjoitukset, kysyminen ja 
vastaaminen ovat olennainen osa opiskelua. Samalla hioutuu oikea ääntäminen. 
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ranska 
 
Ranskaa puhutaan viidellä mantereella ja se on virallinen kieli 29 maassa, 
Ranskan lisäksi mm. Belgiassa, Sveitsissä ja Luxemburgissa. Euroopan 
ulkopuolella ranskaa puhutaan mm. Kanadassa ja Pohjois-Afrikassa sekä 
Karibianmeren saarilla. Ranskan kielen puhujia on maailmassa noin 300 
miljoonaa. Tule mukaan yhdeksi meistä! 
 
Ranskan kieli yhdistetään perinteisesti muotiin, kosmetiikkaan ja hyvään 
ruokakulttuuriin. Mutta tiesitkö, että Ranskalla on myös korkeatasoinen 
avaruustekniikkaohjelma, auto- ja elektroniikkateollisuutta? Ranska on lisäksi 
diplomatian kieli, jolla on erityinen asema EU:ssa.  
 
Ranskantunneilla opit kieltä monipuolisesti heti alusta alkaen, eri viestintäkanavia 
käyttäen. Opit selviytymään arkielämän tilanteista ranskaksi, ja myös kulttuuri ja 
ranskankielinen elämänmeno tulevat tutuiksi. 
 
Bienvenue en cours de français!  
 
 
saksa 
 
Mitä yhteistä on Mesut Özilillä, Rammsteinilla, Sebastian Vettelillä, Angelique 
Kerberillä ja Thomas Röhlerillä? Saksan kieli on paitsi musiikin ja urheilun myös 
tieteen, kirjallisuuden ja filosofian kieli. 
 
Tule ja opi puhumaan saksaa heti ensi tunnista alkaen! Opi sanomaan, mitä 
kuuluu ja kyselemään kaverin kuulumisia. Saksan tunneilla oppii selviytymään 
arkielämän tilanteissa, joihin törmää matkalla ollessa. 
 
Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani, ja siksi saksan kielen taito on myös 
työelämässä kiistaton valttikortti. Saksan osaajalle avautuvat monen työpaikan 
ovet sekä Suomessa että Keski-Euroopassa. Saksankielinen Eurooppa on 
täynnä menestystuotteita Tobleronesta ja Espritistä Mercedes-Benziin ja 
Stabiloon. 
 
Saksa on EU:n – ja koko Euroopan - puhutuin äidinkieli ja englannin kielen 
jälkeen toiseksi eniten käytetty kieli internetissä. Se on virallinen kieli Saksan 
lisäksi myös Itävallassa, Sveitsissä, Belgiassa, Liechtensteinissa ja 
Luxemburgissa. 
 
Deutsch macht Spaß! Komm mit! 
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Olivia Lindroos 8B 

 
 
 
VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 
 
Kaikki valinnaisaineet arvostellaan numeroin. Poikkeuksena kuitenkin valinnainen 
vieras kieli, jossa oppilaan huoltaja voi 9. luokan keväällä pyytää, että arvosanan 
sijasta päättötodistukseen annetaan merkintä "hyväksytty". Sanallista arviointia ei 
käytetä, jos oppilaan suoritus vieraassa kielessä on hylätty, vaan arvosanaksi 
tulee silloin 4.  Myös valinnaisessa A-kielessä (ei kuitenkaan toisessa 
kotimaisessa kielessä, ruotsissa) on mahdollista pyytää päättötodistukseen 
sanallinen arviointi.  
 
Arvioinnin perusteet selvitetään oppilaille heti 8. luokan alussa. Heitä 
kannustetaan ahkeruuteen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Jatkuvan näytön, 
tuntityöskentelyn ja tuntiaktiivisuuden merkitys on suuri. Kun oppilas on valinnut 
ko. aineen, edellytetään oppilaalla olevan kiinnostusta ja positiivinen asenne 
ainetta kohtaan sekä valmius työntekoon. Valinnaisaineiden opiskelu käsitetään 
kahden vuoden opintokokonaisuutena, joten aineita ei ole tarkoitus vaihtaa 
kesken peruskoulun. 
 
Oppilaan edellytetään osaavan toimia ryhmässä muut huomioon ottaen. On 
tärkeää, että oppilas ymmärtää oman vastuunsa menestymisestä ja ko. aineen 
opiskelun vaikutuksesta jatko-opintoihin. Päättöarvosana määräytyy sekä 8. että 
9. luokan suoritusten perusteella painottuen kuitenkin 9. luokan näyttöön. 
Arvosanan hyvä (8) oppilas saa, mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen 
kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen 
voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Nämä oppiaineiden kriteerit 
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on määritelty koulun opetussuunnitelmassa ja opettajat kertovat niistä oman 
ryhmänsä oppilaille valinnaisaineopintojen alkaessa.  
 
Arvosanan välttävä (5) kriteerit valinnaisaineissa edellyttävät, että oppilas pyrkii 
tavoitteiden saavuttamiseen ilman asiattomia poissaoloja ja säännöllisesti 
tuntityöskentelyyn osallistuen, vaikka hän pystyy vain jossain määrin osoittamaan 
oppimääriin kirjattujen taitojen ja tietojen hallintaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saga Lindeberg 8A 
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VALINTA-AIKATAULU 
 
Oppilaille jaetaan valinnaisaineopas ja esitellään valinnaisaineet sekä 
valintaprosessi oppilaanohjaustunneilla marras- joulukuun aikana. Tarkempi 
valinnaisaineisiin tutustumisilta vanhemmille ja oppilaille järjestetään koululla 
keskiviikkona 9.11.2016 klo 18.00 alkaen.  
 
Oppilaille jaetaan oppilaanohjauksen tunneilla valintakortti, joka täytetään 
kotona yhdessä vanhempien kanssa ja palautetaan luokanvalvojalle tiistaihin 
13.12.2016 mennessä. Valinnaisaineryhmän minimikoko on 12 oppilasta. Sitä 
pienempiä ryhmiä perustetaan vain poikkeustapauksessa.  
 
Valintakorttiin merkitään tarvittava määrä valinnaisaineita 
järjestysnumeroin ja lisäksi merkitään kaksi varavalintaa (varavalinta 1 ja 
varavalinta 2). Varavalinnat kannattaa valita myös harkiten, 
suosituimmuusjärjestyksessä. Varavalintoja ja suosituimmuusjärjestystä tarvitaan 
sellaisia tilanteita varten, jos kaikkia oppilaan varsinaisia valintoja ei pystytä 
toteuttamaan. Saattaa olla, että jostain aineesta ei tule ryhmää ollenkaan tai 
oppilaan valitsemat ryhmät sijoittuvat lukujärjestykseen samanaikaisesti. 
Pääsääntöisesti oppilaiden valinnat on voitu toteuttaa; poikkeustapauksia on 
yleensä vain muutama. 
 

 
Iida Ponko 8C 
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Valintasuunnitelma (täytetään opon tunnilla) 
Varsinaiset valintakortit jaetaan erikseen oppilaanohjauksen tunnilla. 
 
Minua kiinnostavat valinnaisaineet ovat:  
(kieliohjelman perusteella valinnaisaineiden määrä) 
 
1._____________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________ 
 
Haluaisin ottaa myös ylimääräisen valinnaisaineen, joka olisi: 
 
_______________________________________________________ 
(Voit ottaa ylimääräisen valinnaisen, jos varsinaisten valintojen määrä on 1-2 
ainetta, ryhmä järjestetään ja ryhmässä on tilaa. Huomaathan, että ylimääräiseen 
valinnaiseen tulee myös sitoutua.) 
 
Varavalintani olisivat (kaikki täyttävät kaksi varavalintaa): 
 
Varavalinta 1______________________________________________ 
 
Varavalinta 2______________________________________________ 
 
 

  
Valintakortti                      MALLI (täytetään opon tunnilla) 
 
 ___________ ilmaisutaito 
 ___________ mediataito 
 ___________ musiikki 
 ___________ kuvataide 
 ___________ tekninen työ 
 ___________ tekstiilityö 
 ___________ liikunta 
 ___________ yleisvalmennus (URHEA) 
                                           lajivalmennus (URHEA): 
 ___________ koripallo  
 ___________                    muu laji ja seura:___________________________   
 ___________ tietotekniikka   
 ___________ kotitalous 
 ___________ B2-ranska 
 ___________ B2-saksa 
 
Valintakortin täyttöohjeet:  
Miten merkitsen valinnat? 
 
 1-3. varsinaiset valinnat: kirjoita viivalle 1. 2. 3. 
 2. varavalintaa: kirjoita viivalle varavalinta 1., varavalinta 2. 
 Ylimääräinen valinnaisaine: kirjoita viivalle ylimääräinen 

 


