
 Valinnaisaineiden valinta 9. luokalle                                

 Valinnat suoritti (oppilaan nimi)   Luokka   

 
 Huoltajan allekirjoitus  

8ABFG A-

KIELET 
VALINTOJA 

OTAN YLIMÄÄRÄISIÄ  

VALINNAISIA (0-2) 
YHTEENSÄ VALITSEN 

A-englanti 5 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ruotsi 4 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ranska tai A-saksa 2 ______(0-2) ______kurssia 

8C (MUSIIKKILUOKKA) A-

KIELET 
VALINTOJA 

OTAN YLIMÄÄRÄISIÄ  

VALINNAISIA (0-2) 
YHTEENSÄ VALITSEN 

A-englanti 2 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ruotsi 1 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ranska tai A-saksa 0 ______(0-2) ______kurssia 

8D (LUMA-LUOKKA) A-

KIELET 
VALINTOJA 

OTAN YLIMÄÄRÄISIÄ  

VALINNAISIA (0-2) 
YHTEENSÄ VALITSEN 

A-englanti 3 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ruotsi 2 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ranska tai A-saksa 0 ______(0-2) ______kurssia 

8E (LIIKUNTALUOKKA) A-

KIELET 
VALINTOJA 

OTAN YLIMÄÄRÄISIÄ  

VALINNAISIA (0-2) 
YHTEENSÄ VALITSEN 

A-englanti 4 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ruotsi 3 ______(0-2) ______kurssia 

A-englanti + A-ranska tai A-saksa 1 ______(0-2) ______kurssia 

Kurssivalinnat 

 

1. Merkitse kurssivalintasi 
”valinta”-sarakkeeseen 

järjestysnumeroilla. 
Mieluisin kurssi on 1., 

toiseksi mieluisin kurssi on 2. 
jne. 
 

1. 2. Kun olet tehnyt varsinaiset 
kurssivalinnat, tee näiden lisäksi 
vielä varavalinnat. Varavalinnat 

merkitään kirjaimilla A ja B. 
Mieluisampi kirjaimella A ja 

vähemmän mieluisa kirjaimella B. 
 

2. 3. Tee mediakasvatuksen 
valinnat paperin kääntöpuolelle. 

 

Jos valitset saksan tai ranskan 
kielen, sinun pitää valita 

molemmat kurssit. 
 

 

valinta koodi valinnan nimi 

 vfb3 Ranskan kielen kurssi 3 (B-kieli) 

 vfb4 Ranskan kielen kurssi 4 (B-kieli) 

 vsb3 Saksan kielen kurssi 3 (B-kieli) 

 vsb4 Saksan kielen kurssi 4 (B-kieli) 

 vko4 Ruokamatka maailmalle 

 vko5 Juhlakurssi 

 vko6 Ruokaa ja ruoanvalmistusta 

 vku4 Piirustus ja maalaus 

 vku5 Valokuva ja kuvaviestintä 

 vku6 Taideprojektikurssi 

 vli3 Mailapelit 

 vli4 Tanssi- ja kehonhuoltokurssi 

 vli5 Kuntosalikurssi 

 vmu3 Luokkabändi ym. 

 vmu4 Luokkabändi 

 vyk2 Nuori yrittäjä 

 vtn4 Teknisen työn yleiskurssi 1 

 vtn5 Teknisen työn yleiskurssi 2 

 vtn6 Ohjelmointi ja mekaniikka 

 vts4 Do it yourself – Tee se itse 

 vts5 Vaateompelukurssi 

 vts6 Sisustuskurssi 

 vat3 Ohjelmointi 

  

Palautetaan opolle ensi viikon opo-tunnilla.  
  



               

                

  Mediakasvatus on pakollinen oppiaine, josta valitaan joko KUVATAITEEN tai MUSIIKIN kurssi. Rastita jompikumpi.   

  

     Mediakasvatus: musiikki    Mediakasvatus: kuvataide  
  

Mediakasvatus: kuvataide  

• Elokuva, lehdistö, mainokset, animaatio, internet… tarkastelemme kurssilla eri medioita, niiden vaikuttamisen 

keinoja sekä omaa median käyttöä. Tutustumme mm. elokuvakerronnan perusteisiin tekemällä omia video- ja 

valokuvausharjoituksia.  

Mediakasvatus: musiikki   

• Kurssin tavoitteena on musiikin keinoin oppia tulkitsemaan median välittämiä viestejä. Kurssi sisältää erilaisia kuvan 

ja äänen harjoituksia.  
  

  

OHJE: Ympyröi taulukosta montako pakollista valinnaiskurssia sinun on valittava 9. luokalle (pakolliset valinnat). 

Pakollisten valinnaiskurssien määrä riippuu aiemmista A-kieli-valinnoistasi ja siitä, oletko painotetun opetuksen luokalla. 

Pakollisten valintojen lisäksi voit halutessasi valita 0-2 ylimääräistä valinnaiskurssia. Huomaa, että ylimääräiset 

valinnaiskurssit lisäävät viikkotuntimäärää ja siten pidentävät koulupäivien kestoa osassa jaksoista. Laske pakolliset 

valinnat ja ylimääräiset valinnat yhteen, niin saat selville kurssivalintojesi kokonaismäärän. Näiden varsinaisten 

kurssivalintojesi lisäksi sinun on tehtävä kaksi varavalintaa siltä varalta, että jokin valitsemistasi kursseista ei toteudu.  

 

  
 

 

ESIMERKKI: Maisa on 8F-luokalla ja hän 

opiskelee A-englantia ja A-ruotsia. Taulukon 

mukaan Maisan on tehtävä pakollisia 

valintoja 4kpl. Maisa haluaa kuitenkin valita 

lisäksi yhden ylimääräisen valinnaiskurssin, 

joten hän tekee yhteensä 4+1=5 valintaa. 

Maisan mieluisin valinta on Saksan kieli, joten 

hän merkitsee saksan kurssien vsb3 ja vsb4 

kohdalle järjestysnumerot 1. ja 2. Jos valitsee 

Saksan kielen, niin on valittava molemmat 

kurssit. Koska Saksan kielen valitseminen 

kuluttaa 2 valintaa, Maisalla on vielä 5-2=3 

valintaa. Maisa valitsee Juhlakurssin (vko5), 

Tanssi- ja kehonhuoltokurssin (vlt3) ja 

Piirustuksen ja maalauksen (vku4) 

merkitsemällä kurssit 

mieluisuusjärjestykseen järjestysnumeroilla. 

Nyt Maisa on kuluttanut kaikki 

kurssivalintansa. Maisa tekee kuitenkin vielä 

kaksi varavalintaa kirjaimilla A ja B siltä 

varalta, että jotkin hänen valitsemistaan 

kursseista eivät toteudu. Maisa valitsee 

varavalintoina kurssit Ruokamatka 

maailmalle (vko4) ja Valokuva ja 

kuvaviestintä (vku5) Näistä mieluisamman 

hän merkitsee kirjaimella A. 

  


