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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. 

Yhteisistä aineista jäävät pois kotitalous, käsityö (tekninen työ tai tekstii-
lityö), musiikki ja kuvataide, mutta yksi näistä aineista valitaan ns. taito- ja 
taideaineiden valinnaiseksi aineeksi. Tällöin tästä valinnaisesta aineesta 
ei tule erikseen arvosanaa, vaan valinnaiset tunnit arvioidaan osana ko. 
aineen yhteistä opetusta. Myös yhteisten lukuaineiden viikkotuntimäärissä 
tapahtuu muutoksia. 
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PERUSKOULUN TUNTIJAKO 
(matematiikkaluokan tuntimäärät tummennettu)

Yhteiset aineet 7. lk. 8. lk.  9. lk. yhteensä
äidinkieli ja kirjallisuus 2 4 4 10
A-kieli 2 3 3 8
B1-kieli 2 2 1 5
matematiikka 3/4 4/4 4/4 11/12
biologia, maantieto 2/2 3/4 2/2 7/8
fysiikka, kemia 2/2 2/2 3/4 7/8
terveystieto 1 1 1 3
uskonto/ET 1 1 1 3
historia 2 2 4
yhteiskuntaoppi 1 2 3
musiikki 2 2
kuvataide 2 2
käsityö, TN ja TS 3 3
liikunta 3 2 2 7
kotitalous 3 3
TT-valinnaiset 5*
oppilaanohjaus 1 1 2
YHTEENSÄ 31/32 25/26 24/25 85/88

*Taito- ja taideai-
neiden valinnaisista 
tunneista 1 vuosiviik-
kotunti on yhdistetty 
7. luokan pakolliseen 
käsityöhön. Loput 
4 vuosiviikkotuntia 
valitaan taito- ja tai-
deaineiden valinnai-
sena aineena 8.- 9. 
luokalle.
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MITÄ VALINNAISAINEITA KOULU  
TARJOAA?

Munkkiniemen yhteiskoulussa on tarjolla seuraavat valinnaisaineet 8.–9. 
luokille:

MITEN VALINNAT TEHDÄÄN?
Valinnaisaineita tulee oppilaan lukujärjestykseen 2–7 viikkotuntia sekä 8. 
että 9. luokalla, ja tarvittava valinnaisainevalintojen määrä riippuu oppi-
laan kieliohjelmasta ja mahdollisesta matematiikkaluokka-painotukses-
ta. Samoja aineita opiskellaan yläasteen loppuun asti; aineita ei vaihdeta 
9. luokalle tultaessa. 

Kaikki oppilaat kieliohjelmasta riippumatta valitsevat yhden taito- ja 
taideaineen valinnaisen aineen (kotitalous, kuvataide, tekninen työ, tekstii-
lityö, musiikki, liikunta tai Urhea-valmennus), jota opiskellaan kaksi viikko-
tuntia, ja tämän lisäksi tarvittavan määrän muita valinnaisaineita, jotta 
vähimmäistuntimäärä täyttyy. Oppilas voi halutessaan valita myös yli-

Valinnaisaine / viikkotunti 8. lk. 9. lk.

ala-asteella valittu A2-kieli (RA, SA) 3 3
(ei valita uudelleen, mutta lasketaan valinnaisaineiden tuntimää-
rään)

kotitalous 2 2
tekninen työ tai tekstiilityö 2 2
musiikki 2 2
valinnainen liikunta 2 2
yleisvalmennus (URHEA) 2 2
lajivalmennus (URHEA) 2 2

koripallo
muu laji

teknologiataito 2 2
tietotekniikka 2 2
ilmaisutaito 2 2
mediataito 2 2
vieras kieli (B2): ranska 3 3

saksa 3 3
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määräisen valinnaisaineen. Tämä valinta toteutuu, jos ryhmä järjestetään 
ja ryhmässä on tilaa. Ylimääräiseen valinnaiseen on sitouduttava kuten 
muihinkin valinnaisaineisiin. Kaikki ylimääräiset valinnaisainevalinnat eivät 
ole lukujärjestysteknisistä syistä mahdollisia.

Oppilaan kieliohjelma vaikuttaa valintoihin

Ala-asteella vapaaehtoisena aloitetun A2-kielen (ranska/saksa) opiskelu 
jatkuu yläasteella 8. ja 9. luokan valinnaisaineena kolmen viikkotunnin laa-
juisena. Tämän takia ne oppilaat, jotka opiskelevat A-ranskaa tai -saksaa, 
tarvitsevat vähemmän uusien valinnaisaineiden tunteja kuin yhden A-kie-
len opiskelijat. Sama koskee myös A-ruotsin opiskelijoita; A-ruotsia on 
8. luokalla yksi viikkotunti ja 9. luokalla kaksi viikkotuntia enemmän kuin 
B1-ruotsia. Kahta A-kieltä opiskeleva oppilas voi valita ylimääräisiä valin-
naisaineita, jos ne mahtuvat hänen lukujärjestykseensä.

MILLÄ PERUSTEELLA VALINNAT 
KANNATTAA TEHDÄ?

Valitse harkiten

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 poik-
keustapauksessa ja painaviin syihin vedoten voidaan harkita valinnaisai-
neen vaihtoa kesken yläasteen. Vaihtokeskustelut käydään aina opinto-oh-
jaajan kanssa. Opinto-ohjaaja neuvottelee mahdollisista muutoksista myös 
vanhempien kanssa.

Valintojen tulisi perustua oppilaan omaan kiinnostukseen ja hänen taipu-
muksiinsa. Koulussa on paljon pakollista opiskeltavaa. Valintoja tehdes-
sään oppilas pääsee itse vaikuttamaan lukujärjestykseensä. Useimmat 
valinnaisaineet ovat oppilaille jo entuudestaan tuttuja. Kannattaa valita 
sellaisia aineita, joista on innostunut ja joissa on aikaisemmin menesty-
nyt 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.
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Kaverit tai käsitys tulevasta opettajasta eivät saisi liiaksi vaikuttaa oppi-
laan valintoihin. Vaikka kaverukset valitsisivat ja saisivat täsmälleen samat 
aineet, he saattavat lukujärjestyssyistä päätyä eri ryhmiin. Kunkin valinnai-
saineryhmän opettaja selviää usein vasta syyslukukauden alkaessa. 

Valinnaisaineista on hyötyä jatkossa

Mikään valinnaisaine ei ole esteenä tai ehtona tulevan ammatin tai jatko-
koulutuspaikan valinnalle. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden oppi-
lasvalinnoissa peruskoulun päättötodistuksella on ratkaiseva merkitys. 
Yleensä oppilaat saavat valinnaisaineista varsin hyviä arvosanoja – ovat-
han 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 opiskelijat valitaan 
pääasiassa ns. lukuaineiden keskiarvon mukaan, johon valinnaisten kielten 
arvosana kuuluu mukaan. Vanhemmilla on mahdollisuus pyytää valinnai-
sessa kielessä päättötodistukseen numeroarvostelun sijaan suoritusmer-
kintä ”hyväksytty”, jolloin valinnaiskielen arvosana ei heikennä pääsy-
mahdollisuuksia. Tämän menettelyn tarkoituksena on kannustaa oppilaita 
opiskelemaan kieliä laajasti jo peruskoulussa ilman pelkoa jatko-opinto-
paikan 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 
hyödyttävät ammatilliselle puolelle hakeutuvia, kun taas kieliopinnoista on 
hyötyä suuntauduttaessa joko lukioon tai ammatilliseen perustutkintoon. 
Omaan mielenkiintoon perustuvat valinnat ja myönteiset kokemukset 
valinnaisaineiden opiskelussa voivat vahvistaa orastavia ammattisuunni-
telmia.  
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Jokainen oppilas valitsee alla olevista vaihtoehdoista yhden taito- ja 
taideaineiden valinnaisen aineen. 

KOTITALOUS
 
Kotitalous valinnaisaineena so-
pii sinulle, joka olet kiinnostunut 
ruoasta ja sen valmistamisesta, 
leivonnasta, ravitsemuksesta ja 
ruokakulttuureista.  
 
Valinnaisen kotitalouden opinnot 
pohjautuvat 7. luokalla opittuihin 
taitoihin ja tietoihin. Oppitunneilla 
harjoitellaan arjen perustaitoja 
painottaen ruoan valmistamista ja 
leipomista. Kotitalouden opiskelu 
on hyvin käytäntöpainotteista. 
Tavoitteena on, että kaikilla oppi-
tunneilla päästään harjoittelemaan 
ruoanvalmistusta ja/tai leivontaa.  
 
8. luokalla kotitalouden oppitunneilla keskitytään erityisesti suomalaisiin 
ruokiin ja leivonnaisiin. Oppisisältöihin kuuluvat myös mm. erityisruoka-
valiot sekä eurooppalaiset ruokakulttuurit. 9. luokalla opetus painottuu 
kansainväliseen ruokakulttuuriin. Sekä 8. että 9. vuosiluokalla opetuksessa 
huomioidaan kalenterivuoden juhlat ja niiden ruokaperinteet. 
 
Kotitaloustunneilla työskennellään pääosin ryhmissä tai pareittain. Tavoit-
teena on, että yhdessä tekemällä oppilaan ryhmätyö- ja vuorovaikutustai-
dot, neuvottelutaidot sekä yhdessä sopimisen taidot kehittyvät. 
 
Valinnaisessa kotitaloudessa harjoitellaan myös tieto- ja viestintätekniikan 

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN  
VALINNAISET AINEET
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taitoja. Jokainen oppilas luo itselleen blogin, joka toi-
mii ns. sähköisenä vihkona 8. ja 9. luokan ajan. Blogiin 
kootaan oppitunneilla toteutetut reseptit sekä valoku-
vat toteutetuista ruoista ja leivonnaisista.  

KUVATAIDE
Kiinnostaako sinua ilmaista itseäsi kuvia tekemällä? Haluatko harjoittaa 
kädentaitojasi ja kehittää luovuuttasi? Kuvataiteen opiskelussa vahvistuu 
oppilaan oma kuvallinen ilmaisutaito. Tunneilla keskitytään taitojen syven-
tämiseen sekä rohkaistaan mielikuvituksen ja luovuuden käyttöön. Valin-
naisessa kuvataiteessa huomioidaan myös oppilaan omat kiinnostuksen 
kohteet. Tunneilla opitaan tekemään, tuntemaan ja tulkitsemaan erilaisia 
kuvia. 

 8. luokalla keskitytään mo-
nipuolisesti eri kuvataiteen 
osa-alueisiin, kuten perintei-
seen piirustukseen ja akvarelli-, 
akryyli- ja öljyvärimaalaukseen, 
kolmiulotteiseen muotoiluun 
sekä valokuvaukseen ja ani-
maatioon.  9. luokalla taitoja 
syvennetään eri piirtimien, 
maalaustapojen sekä taide-
grafiikan käytössä. 9. luokan 
keväällä oppilas tekee loppu-
työn haluamastaan aiheesta 
valitsemallaan tekniikalla. 

Työskentely tunneilla on itsenäistä omien yksilöllisten taitojen harjaannut-
tamista sekä ryhmätehtävien tekemis-
tä. Kuvataiteen opetusta leimaavat 
rohkeus, leikinomaisuus, mielikuvitus, 
luova ajattelu ja ilo nauttia omista tai-
teellisista tuotoksistaan. Oppilastöistä 
järjestetään näyttelyitä ympäri luku-
vuoden. Kuvataideryhmät osallistuvat 
sekä omilla että ryhmätöillään koulun 
juhlien ja tapahtumien visuaalisen 
ilmeen luomiseen. 
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KÄSITYÖ

TEKNINEN TYÖ 

Tekninen työ on valinnaisaine sinulle, joka haluat kehittää käsityötaitojasi 
ja oppia uusia tekniikoita. Jos sinulla on ideoita ja suunnitelmia, valinnai-
nen tekninen työ antaa mahdollisuuden toteuttaa niitä myös käytännössä! 

Valinnaisen teknisen työn tavoitteena on parantaa materiaalituntemusta 
ja antaa siten valmiudet materiaalien monipuoliseen käyttöön ja syventää 
osaamista niiden työstämisessä. 

Oppitunneilla opetellaan mm. työsuunnitelmien laatimista, perehdy-
tään koneelliseen puuntyöstöön, opetellaan metallien liitostekniikoita ja 
syvennetään elektroniikan osaamista. Oppilas voi oman mielenkiintonsa 
mukaan painottaa opiskeluaan em. osa-alueilla. Oppitunnit painottuvat 
käytännön toiminnan avulla oppimiseen. 
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 TEKSTIILITYÖ

Tekstiilityö kehittää ongelmanrat-
kaisutaitoa, innovointia ja kykyä 
yhdistää opittuja taitoja. Tavoitteena 
on opettaa ihmistä kokonaisval-
taisesti: motoristen taitojen lisäksi 
myös ajattelun taidot kehittyvät 
erittäin paljon.

Kädentaitojen kartuttamisen lisäksi 
oppiaine vaatii myös suunnittelua ja toteutusta, mikä auttaa ymmärtämään 
erilaisia prosesseja. Kaikki yllä mainitut taidot kuvastavat hyvin tämän 
päivän työelämän vaatimuksia.

Tekstiilityö kannattaa valita valinnaisaineeksi, koska tunneilla pääsee 
kokemaan niin tekemisen iloa, onnistumisen iloa kuin oppimisenkin iloa. 
Se tarjoaa myös luovan tauon koulupäivään. Yksin ja yhdessä - itseään 
toteuttaen ja uutta oppien!
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LIIKUNTA

VALINNAINEN LIIKUNTA
 
Valinnainen liikunta on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille op-
pilaille taitoihin katsomatta. Tunneilla syvennetään perustaitoja yhteisiltä 
liikuntatunneilta tutuissa lajeissa sekä tutustutaan hieman erikoisempiin 
lajeihin ryhmän kiinnostuksen mukaan.  

Lukuvuoden ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Koulullam-
me on myös monipuoliset liikuntatilat ja -välineet, ja koulun lähiympäris-
töstä löytyy lisää liikuntamahdollisuuksia. 
 
Liikunta tuo vaihtelua koulupäivään, tukee oppilaan hyvinvointia ja tarjoaa 
onnistumisen elämyksiä. Valinnaisliikunnassa on vaatimuksena vain oma 
innostus ja aktiivisuus! 
Muistathan, että liikuntaa voi harrastaa myös koulun kerhoissa. 

YLEISVALMENNUS (URHEA)

Yleisvalmennus on tarkoitettu tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille 
lajista riippumatta. Yleisvalmennuksen tavoitteena on sekä kehittää urhei-
lijan 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. 

KORIPALLO (URHEA)
 
Koripallovalmennus on tarkoitettu jo aiemmin koripalloa harrastaneille ur-
heilijoille.  Oppitunneilla harjoitellaan yksilöllisiä taitoja sekä joukkuepelin 
osaamista. Lajiharjoittelun ohessa kehitetään myös fyysisiä ominaisuuksia.  
 
Munkkiniemen yhteiskoulussa opiskelevat koripalloilijat ovat jo pitkään 
edustaneet kouluaan menestyksekkäästi koulujen välisissä kilpailuissa, ja 
tähän jatkumoon tarvitsemme edelleen lisää tyttöjä ja poikia. 
 
Koripallovalmennukseen osallistuva oppilas allekirjoittaa yhdessä huolta-
jan, koulun, lajiliiton/urheiluseuran ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemi-
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an (URHEA) edustajan kanssa urheilijasopimuksen. Sopimuksessa sitou-
dutaan säännöllisesti tarjottaviin harjoituksiin sekä hoitamaan opiskelu 
vastuullisesti myös silloin, kun lajivalmennus menee päällekkäin muiden 
oppituntien kanssa. 
 
LAJIVALMENNUS (URHEA)

Lajivalmennus on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville oppilaille. Har-
joitukset ovat oman seuran, lajiliiton tai Urhean järjestämiä ja tapahtuvat 
koulupäivän aikana.  
 
Oppilas allekirjoittaa yhdessä huoltajan, koulun ja lajiliiton/urheiluseuran 
kanssa urheilijasopimuksen. Sopimuksessa sitoudutaan osallistumaan 
säännöllisesti tarjottaviin harjoituksiin.  Lisäksi oppilas sitoutuu hoitamaan 
opiskelunsa vastuullisesti myös lajivalmennuksen mennessä päällekkäin 
muiden oppituntien kanssa. 

Urheilijasopimuksen voi tehdä myös ilman jatkuvaa valinnaisainevalintaa, 
jolloin valinnaisainepalkki vapautuu muille valinnaisaineille. Lisätietoja saa 
liikunnanopettajilta ja opoilta. 
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MUSIIKKI
Koulun musiikin opiskelun päätavoitteena on vahvistaa ja kehittää oppi-
laan omaa musiikillista ilmaisutaitoa ja tukea harrastuneisuutta musiikin 
parissa. Opiskelu on siis musiikin tekemistä, soittamista, laulamista ja 
jatkuvaa harjoittelua ryhmässä, yhteistyössä toisten kanssa. 

Musiikin valinnaisilla kursseilla pääpaino on musisoinnissa, jossa hyö-
dynnetään oppilaan omaa osaamista; valinnaisen musiikin ryhmässä 
edellytetään omatoimisuutta ja intoa musisoida itse.  Musiikin tuotta-
misessa keskitytään etupäässä bändisoittoon. 

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. 

Erillisiä teoriatunteja ei pidetä, mutta musiikin teoriaa, historiaa ja ajan-
kohtaisia kulttuuriasioita käsitellään tarpeen mukaan, aina käytännön 
musisointitilanteisiin kytkettynä.  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 moniää-
nistä yhteislaulua. 

Munkassa on vankka juhlaperinne. 
Musiikkia valinnaisaineena opiskelevat 
esiintyvät juhlissa ja näin ollen vaikut-
tavat merkittävästi juhlien sisältöön ja 
onnistumiseen. Esiintymispakkoa ei kui-
tenkaan ole, mutta toki koulu kannustaa 
oppilaita esiintymään ja tuottamaan iloa 
omalla osaamisellaan myös toisille. 

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti 
useita tapoja kehittää opiskelijoiden 
muusikkoutta ja musiikillista osaamista. 
Kukin opiskelija syventää musiikillisia val-
miuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä 
ryhmän kanssa. Nämä musiikin opiskelun 

erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunna-
taan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteises-
ti opiskelijan musiikillista edistymistä ja musiikkisuhteen syvenemistä. 



15

Taito- ja taideaineen valinnaisen aineen lisäksi oppilas valitsee oman 
tuntimäärätarpeensa mukaisesti tarvittavan määrän muita valinnaisaineita 
joko edellä mainituista tai seuraavista:

ILMAISUTAITO

Pidätkö näyttelemisestä ja eläytymisestä erilaisiin rooleihin? Haaveiletko 
esiintymisestä juhlasalin lavalla? Haluaisitko rohkaistua ja saada varmuut-
ta itsesi ilmaisuun? Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, 
kannattaa valita ilmaisutaito.

Ilmaisutaidon tavoitteena on vahvistaa oppilaan esiintymistaitoja, itseil-
maisua ja luovuutta. Aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä ei tarvitse 
olla. Usein ilmaisutaidon opettajalta kysytään, voiko ujo nuori valita 
ilmaisutaidon. Kyllä voi 
ja kannattaakin, jos vain 
on halua näytellä, koska 
monet ujot ihmiset ovat 
hyviä eläytymään.

Ilmaisutaidossa harjoitel-
laan rooleihin eläytymis-
tä, esiintymistä, äänen-
käyttöä, improvisointia, 
käsikirjoittamista ja oman 
esityksen valmistamista. 
Tunneilla opitaan teke-
misen kautta ja oppilaat 
pääsevät toteuttamaan 
omia ideoitaan. Hyvä ryh-
mähenki ja kannustava 
ilmapiiri ovat tärkeitä, ja 
niiden luomiseen käy-

VALINNAISAINEET

Lumikuningatar 2017
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tetään aikaa. Hienosta pukuvarastosta 
voit valita roolillesi sopivia vaatteita 
ja asusteista. 8. luokalla ilmaisutaidon 
tunneilla tehdään näyttelijäntyön perus-
harjoituksia ja pieniä esityksiä ryhmissä. 
9. luokalla toteutetaan isompi näytel-
mäprojekti ja esiinnytään myös koulun 
juhlissa.
 

MEDIATAITO
Miksi mainos kiinnittää huomiomme? Mikä on valeuutinen? Miten tehdään 
lyhytelokuvan kuvakäsikirjoitus? Nämä asiat sekä paljon muuta opit media-
taidon tunneilla. Siellä pureudutaan median eri lajeihin ja ilmiöihin analy-
soiden ja itse tehden. 

8. luokalla tutuksi tulevat eri 
tekstilajit uutisesta mainok-
seen, ja perehdymme myös 
sosiaalisen median ilmiöihin. 
Itseään pääsee toteuttamaan 
erilaisissa projekteissa omas-
ta uutisesta mainoskampan-
jan suunnitteluun. 

9. luokalla keskitytään erityi-
sesti elokuvaan: perehdytään 
elokuvan ilmaisukeinoihin ja 
toteutetaan oma lyhytelo-
kuva aina käsikirjoituksesta 
kuvaamisen kautta edi-
tointiin. 9. luokan keväällä 
suunnitellaan ja toteutetaan 
omat mediaprojektit itseä 
kiinnostavasta aiheesta. 
Mediataidossa kirjoitetaan, 
kuvataan, äänitetään, haas-
tatellaan sekä editoidaan 
videoita ja muokataan kuvia. 
Mitään aiempaa osaamista 

Seitsemän veljestä 2018
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ei vaadita. Välillä käydään tutustumiskäynneillä vaikkapa näyttelyissä ja 
toimituksissa. Saat hyvät lähtökohdat eri mediatekstien hallitsemiseen ja 
kriittiseen ajatteluun, joista on sinulle hyötyä myös tulevissa opinnoissasi.  
Tunneilla työskennellään välillä yksin, välillä pareittain tai ryhmässä. Myös 
koulun nettisivut ja somekanavat odottavat innokkaita kirjoittajia ja kuvaa-
jia. 

 

TEKNOLOGIATAITO
Teknologian käyttäminen vapaa-ajal-
la, opiskelussa ja työssä lisääntyy 
jatkuvasti. Uusia teknologiaratkaisuja 
erilaisiin ongelmiin syntyy edelleen, 
minkä lisäksi jo olemassa olevat 
kehittyvät yhä pidemmälle. Kehityk-
sen mukana pysyminen on erittäin 
tärkeää, kun arkisimpiakin asioita 
siirretään teknologiatuetuiksi.

Valinnaisessa teknologiataidossa tutustutaan erilaisten teknologia-alus-
tojen toimintaan ja monipuoliseen käyttöön. Tähän kuuluu myös mahdol-
listen omien laitteiden käyttöosaamisen laajentaminen. Tavoitteena on 
saada jokaiselle niin sanotut kansalaistaidot arkiteknologiasta, harjoitella 
teknologiatuettua itsenäistä oppimista sekä tutustua työelämässä käytet-
täviin teknologisiin ratkaisuihin, esimerkiksi suunnittelun ja kehittämisen 
kautta.

Teknologiataidon oppitunnit nojaavat vahvasti tekemiseen, ja työskente-
lemme niin yksilöinä kuin ryhmissäkin. Sisällöt vaihtelevat laajuuksiltaan 



18

lyhyistä tuntitehtävistä kattavampiin 
projekteihin. Mahdollisuuksien mukaan 
pyritään järjestämään vierailuja ja tutus-
tumiskäyntejä erilaisiin yrityksiin sekä 
näiden yritysten teknologiaratkaisujen 
esittelyä. Teknologiataito on nopeasti 
kehittyvä ja monipuolistuva oppiaine, 
kuten asiaan kuuluu.

TIETOTEKNIIKKA
Valinnainen tietotekniikka on tarkoitettu 
kaikille oppilaille aikaisemmasta osaa-
mistasosta riippumatta. Tietotekniikas-
sa oppii työelämässä hyödyllisiä taitoja, 
kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolas-
kentaa. 
Tietotekniikan keskeinen tehtävä valin-

naisaineena on kehittää ja syventää oppilaan valmiuksia käyttää hyväksi 
nykyaikaisia tiedonhankinnan ja -käsittelyn sekä viestinnän välineitä. 
Opinnot auttavat oppilasta omaksumaan laitteistoon ja ohjelmistoihin 
liittyviä peruskäsiteitä, joiden avulla hän saa jatkuvat valmiudet opiskella 
uusia ohjelmistoja ja hyödyntää tietotekniikkaa muiden aineiden opiske-
lussa. 

Keväästä 2019 alkaen kaikki ylioppilaskirjoitukset on suoritettu sähköisesti 
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tietokoneita käyttäen. Ylioppilaskokelailta saadun palautteen perusteella 
heille on ollut suurta etua valinnaisessa tietotekniikassa opituista taidoista 
varsinaisissa ylioppilaskirjoituksissa: ”Koneen käyttöä ei tarvinnut jännit-
tää ja tekstin tuottaminen oli sujuvaa sekä erittäin nopeaa.” 
Kahden vuoden aikana oppilas oppii esimerkiksi kuvankäsittelyn perus-
teet ja ohjelmoinnin alkeet. Lisäksi oppilas suorittaa TIEKEn hallinnoiman 
@-ajokorttitutkinnon. @-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa 
tarvittavat perusvalmiudet, kuten laitteen käyttö, tekstinkäsittely, tiedon-
haku ja sähköpostin käyttö sekä valitun ohjelman peruskäyttö. Oppilas saa 
tästä erillisen todistuksen. Tutkintotodistus on aina kaksikielinen, jotta se 
toimii ilman erillisiä järjestelyjä missä tahansa osaamisen todisteena. 
 
Työskentely tunnilla on toiminnallista ja kokeilevaa. Opettaja käynnistää 
kulloinkin käsiteltävänä olevaan aiheeseen liittyvät tehtävät, minkä jälkeen 
oppilas tekee annettuja harjoituksia itsenäisesti tietokoneella.  
 

VIERAAT KIELET

RANSKA
Tuleva maailmankansalainen, haluatko oppia ymmärtämään vieraita 
kulttuureja ja pärjäämään kielitaidollasi ympäri maailmaa? Aloita ranskan 
opiskelu ja pääset tutustumaan ranskalaiseen elämäntapaan uutta kieltä 
oppien.  

Valinnaisen ranskan tavoitteena on saavuttaa toimiva alkeiskielitaito, jolla 
pärjäät arkipäiväisissä tilanteissa ja matkustaessasi. Harjoittelemme taval-
lisia viestintätilanteita, kuten ostoksien tekemistä, viestien kirjoittamista ja 
tilaamista kahvilassa. Opit myös kertomaan itsestäsi ja omaan elämänpii-
riisi liittyvistä asioista.  

Tunneilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita ja pääpaino on ymmärtä-
misen ja puhumisen harjoittelussa. Kielen rakenteita opiskellessasi yleinen 
kielitaju kehittyy, ja tämä tukee myös muiden kielten opiskelua. 

Tunneilla on usein toiminnallisuutta, ja mahdollisuuksien mukaan osal-
listumme ranskankielisiin tapahtumiin tai järjestämme niitä itse. Lisäksi 
oppilailla on mahdollisuus osallistua 8. tai 9. luokalla järjestettävään Rans-
ka-kerhoon ja oppilasvaihtoon.  

Jos jo opiskelemasi kielet sujuvat ja pidät kielten opiskelusta, bienvenue! 
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SAKSA
Mitä yhteistä on Mesut Özilillä, Tobleronella, Stabilolla, Rammsteinilla, 
Sebastian Vettelillä, Angelique Kerberillä ja Porschella? Saksankielinen 
Eurooppa on täynnä menestystarinoita ja menestystuotteita. Lisäksi Saksa 
on EU:n – ja koko Euroopan – puhutuin äidinkieli ja englannin kielen jäl-
keen toiseksi eniten käytetty kieli internetissä. 
 
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 myös Suomen tärkein kauppakumppani ja siksi saksan kielen taito on 
kiistaton valttikortti työelämässä. Saksan osaajalle avautuvat monen työ-
paikan ovet sekä Suomessa että Keski-Euroopassa.  
 
Oppitunneilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita ja pääpaino on 
ymmärtämisen ja puhumisen harjoittelussa. Saksa on englannin ja ruotsin 
sukulaiskieli, joten saatat yllättyä, miten paljon näistä kielistä on apua 
toisilleen kielten opiskelussa. 
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Tunneilla on usein toiminnallisuutta, ja mahdollisuuksien mukaan osal-
listumme saksankielisiin tapahtumiin. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus 
osallistua 8. tai 9. luokalla järjestettävään Saksa-kerhoon ja oppilasvaih-
toon. 
 
Munkassa sinun on mahdollista jatkaa saksan opiskelua aina lukioon, yli-
oppilaskirjoituksiin ja viralliseen saksan kielen kielidiplomiin (DSD) asti. 
  
Deutsch macht Spaß! Komm mit!

ARVIOINTI
Kaikki valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Taito- ja taideaineen valinnai-
nen aine arvioidaan kuitenkin osana aineen opetusta, eli siitä ei anneta 
erillistä valinnaisaineen arvosanaa. Poikkeuksena numeroarviointiin on va-
linnainen vieras kieli, jossa oppilaan huoltaja voi 9. luokan keväällä pyytää, 
että arvosanan sijasta päättötodistukseen annetaan merkintä ”hyväksyt-
ty”. 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 kan-
nustetaan ahkeruuteen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Jatkuvan näytön, 
tuntityöskentelyn ja tuntiaktiivisuuden merkitys on suuri. Kun oppilas on 
valinnut ko. aineen, edellytetään oppilaalla olevan kiinnostusta ja positii-
vinen 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 määräy-
tyy sekä 8. että 9. luokan suoritusten perusteella painottuen kuitenkin 9. 
luokan näyttöön.

Eri oppiaineiden arviointiperusteet on määritelty koulun opetussuunnitel-
massa, ja opettajat kertovat niistä oman ryhmänsä oppilaille valinnaisai-
neopintojen alkaessa. 
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VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI
Jokainen oppilas saa henkilökohtaisen valinnaisaineiden valintakortin, 
jossa on ohjeet valintojen merkitsemistä varten ja palautusaikataulu. 

MUISTIINPANOJA
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