
Oulunkylän yhteiskoulu 
Siltavoudintie 24 

00640 Helsinki 

Valinnaisainelomake 
 

Valinnat syötetään Wilmaan ma 23.11.2020 - to 26.11.2020 välisenä aikana. 

Oppilaanohjaajat ohjeistavat ja auttavat valintojen syöttämisessä. 

Valintoja voi muuttaa 4.12.2020 saakka. Sen jälkeen valinnat ovat sitovia. 

Oppilaan tiedot 
Oppilaan nimi Luokka 

 8____ 

 

Taide- ja taitoaineiden valinnat 
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opettavien taide- ja taitoaineiden opetusta 
ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. 

• Valitse kaksi taide- ja taitoaineen valinnaiskurssia. Ympyröi valitsemasi kurssit. 

• Valitse myös kaksi varavalintaa. Merkitse varavalinnat kurssikoodilla niille varattuihin ruutuihin. 

• Jos valitset käsityökurssin, muista ympyröidä sisältövaihtoehto A tai B. 

• Musiikkiluokilla ei valita taide- ja taitoaineiden valinnaiskursseja. 

• Liikuntapainotuksessa valitaan yksi taide- ja taitoaineen valinnaiskurssi. 

• Huom! Valinnat ovat sitovia! 

 

Taide- ja taitoaineiden valinnat 
(Ympyröi valintasi, 2 kpl) 

Kurssisisällöt 

Oppiaine  
 ko-5  Kansainvälisyyden tuulia  
ko-6  Omassa kodissa - ruoanlaittoa ja kodin  

  askareita kestävästi  
ku-5  Valokuvaus  
mu-4  Mun musiikki  
li-9   Kuntosali  
ks-5  Projektikurssi 2  
   A) Sisustus 
   B) Elektroniikka 
ks-6 Pieniä tuotteita, uusia tekniikoita  

Kotitalous ko-5 ko-6 

Kuvataide  ku-5 

Musiikki mu-4  

Liikunta  li-9 

Käsityö ks-5 
A 

ks-6 
B 

Varavalinnat 
(Kirjoita alle varavalinnat kurssikoodilla, 2 kpl) 
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Muut valinnaisaineet 
Ympyröi alla olevasta taulukosta valinnaiskurssiesi minimimäärä oman luokkasi ja kielivalintojesi perusteella.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Ympyröi valitsemasi kurssit alla olevasta taulukosta. Tarkista vielä kurssiesi minimimäärä yläpuolelta! 

• Valitse kaksi varavalintaa. Merkitse ne kurssikoodilla niille varattuihin ruutuihin. 

• Huom! Jos opiskelet B2-saksaa/-ranskaa, sinun täytyy valita kyseisen kielen kurssit myös 9. luokalle. 

• Jos olet valinnut saman oppiaineen kurssin sekä 8. että 9. luokalle, niin oppimäärä arvioidaan nume-
rolla. Jos valitset oppiaineen kurssin ainoastaan 9. luokalle, se arvioidaan sanallisesti. 

• Tähdellä (*) merkitty valinnaisaine syventää pakollisen oppiaineen sisältöä. Mikäli sanallisesti arvioitu 
valinnaisaine katsotaan jonkin aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen op-
piaineen arvosanaa. 

• Voit halutessasi valita 1–2 ylimääräistä valinnaiskurssia. Merkitse ylimääräiset valinnat kurssikoodilla 
niille varattuihin ruutuihin. Huom! Ylimääräiset valinnaiskurssit lisäävät viikkotuntimäärää! 

Varavalinnat 
(Kirjoita alle varavalinnat kurssikoodilla, 2 kpl) 

Lisävalinnat 
(Kirjoita alle lisävalinnat kurssikoodilla, max. 2 kpl) 

  

  

 

Valintojen määrä 9. luokka 
8ABEFGH  3 

8ABEFGH + A-RUOTSI 1 

8ABEFGH  + A-SAKSA / A-RANSKA 0 

8C 2 

8C + A-RUOTSI 0 

8C + A-SAKSA / A-RANSKA 0 (-1) 

8D 1 

8D + A-RUOTSI 0 (-1) 

8D + A-SAKSA / A-RANSKA 0 (-2) 

Muut valinnaisaineet 
 (Ympyröi valintasi) 

Kurssisisällöt 

Oppiaine   
vko-2* Kodin juhlaa  
vku-2* Oma kuvataideprojekti  
vmu-2* Musiikin luova tuottaminen 2  
vli-2* Rentoutus ja venyttely -kurssi  
vks-2* Tee-se-itse 2  
   A) Pehmeät materiaalit 
   B) Kovat materiaalit 
vrub-1* Perusopinnot täydentävä ruotsin  

kurssi 
vfb-3+4 B2-ranskan kurssi 3 ja 4  
vsb-3+4 B2-saksan kurssi 3 ja 4  
vyk-2 Yrittäjyys 2  
vat-2 Ohjelmoinnin perusteet  

 

Kotitalous* vko-2  

Kuvataide * vku-2  

Musiikki * vmu-2  

Liikunta * vli-2  

Käsityö* vks-2 
A 

 
B 

B1-ruotsi* vrub-1  

B2-ranska vfb-3 vfb-4 

B2-saksa vsb-3 vsb-4 

Yrittäjyys vyk-2  

ATK vat-2  


