
Valinnaisaineet 8. ja 9. 
luokalla
HYÖKKÄLÄN KOULU 2022-2024



7. luokalla päättyvät oppiaineet

Päättyvät oppiaineet: musiikki, kuvaamataito, kotitalous ja käsityö

Tilalle tulee valinnaisaineita:

8. luokalla 6 tuntia viikossa

9. luokalla 6 tuntia viikossa



TAITO- JA TAIDEAINE VALINNAISAINEET
- oppilas valitsee näistä yhden, 1x2h

Kotitalous

kuvataide

Käsityö

Musiikki

Liikunta 

Lisäksi valitaan 2 varavalintaa



MUUT VALINNAISAINEET- oppilas valitsee 2x2h (+ 3 varavalintaa)

B2-kieli: espanja Liikunta pojat/tytöt (U-luokka, urheilijaksi kasvaminen)          

B2-kieli: saksa Tietotekniikka                           

B2-kieli: ranska Tekstiilikäsityö

Englannin lisäkurssi Taloustaito

Ruotsin lisäkurssi Puutekniikka

Matematiikan lisäkurssi Metalli-,kone-sähkötekniikka ja teknologia

Kotitalous Bändimusisointi

Kuvaviestintä Piirustus ja maalaus

Ilmaisutaito                           Psykologia



Oppilaan tulee valita kolme 

valinnaisainetta

Valittavana yksi taito- ja taideaine Valitse muu valinnaisaine Valitse muu

valinnaisaine

Oppilas

7 U:lla ja hän on valinnut 

urheilijaksi kasvamisen

Valittavana yksi taito- ja taideaine Valitse muu valinnaisaine Ei valita toista 

Valinnaisainetta

(Urheilijaksi kasvaminen 

on jo valittu)

Oppilas on 7U:lla

ja hän on valinnut 

urheilijaksi kasvamisen 

sekä A2-kielen opinnot

Valittavana yksi taito- ja taideaine Ei valita valinnaisainetta

(Urheilijaksi kasvaminen)

jo valittu)

Ei valita 

Valinnaisainetta 

(A2-kieli jo valittu)

Oppilaalla on valittuna A2-

kielen opinnot

Valittavana yksi taito- ja taideaine Valitse muu valinnaisaine Ei valita toista

valinnaisainetta 

(A2-kieli jo valittu)



Esimerkki lukujärjestyksestä 8. luokalla

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

1. pUE pMA pAI

2. pMA pAI pRUB pLP/pLT pFY

3. xKO
xLI
xKU
xKS
xMU

pENA pTE pLP/pLT vvKO35
vvKO36
vvLT31
vvKUilm31
vvTNme31
vvENli31
vvTT31
vvA2RA31

4. pMA pGE pRUB

5. pAI vvKO23
vvKO24
vvLP22
vvKUvi22
vvAIilm22
vvES21
vvTeknol.21
vvBA

pHY pENA pGE

6. pHY pFY pENA

7. pUE pTE



Mitä kannattaa valita?

Aine,

• joka kiinnostaa ja jota haluaa oppia lisää (parhaimmillaan
viikon kohokohta!)

• joka liittyy harrastuksiin

• josta on hyötyä tulevaisuudessa

• jonka tunnilla viihtyy.



Valinnaisaineiden arviointi
Numeroarviointi 4–10.

Taito- ja taideaineen valinnaiset tunnit arvioidaan osana kaikille yhteistä 
oppiainetta. 

Muu valinnainen valinnaisaine arvioidaan aina omana oppiaineenaan.

Kielten valinnaisaineesta on mahdollista saada suoritusmerkintä arvosanan sijaan, 
mikäli huoltaja sitä pyytää.



Kuinka valinnat vaikuttavat jatko-
opintoihin?
Mikään valinnaisaine ei ole esteenä tai ehtona jatko-
opiskelupaikkaan pääsemiselle.

Tietyn valinnaisaineen opiskelusta voi kuitenkin olla hyötyä jatko-
opinnoissa.

Valinnaisainetarjottimessa on laaja tarjonta lukuaineisiin ja yleiseen 
koulumenestykseen kiinnittyviä aineita. 



Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Lisäkurssi  vaatii perusasioiden osaamista (englanti, ruotsi, 
matematiikka)

Lisäkurssi ei ole tukikurssi

Valinnat ovat sitovia eli valintoja ei voi vaihtaa kuin 
poikkeustapauksissa.

Varavalinnat on syytä miettiä tarkoin, sillä ne voivat toteutua.



Valintojen tekeminen

Valinnaisainevalintojen aikataulu: 

Valinnaisaineilta 26.1.2022 klo 18:00 alkaen

Valinnaisainevalinnat tehdään oppilaan Wilmassa 27.1.2022 – 7.2.2022 klo 12 mennessä.

Kehotamme huoltajia tarkistamaan valintojen päättymisen jälkeen, että oppilaan valinnat ovat ne, 
jotka olette yhdessä valinneet.

Valintojen tulokset ilmoitetaan viikolla 11. – 12.



Kurssitarjotin – valinnat tehdään wilmassa



Ohjausta valinnaisten tekemiseen
Kiitos osallistumisesta valinnaisaineiltaan, ohjausta valinnaisainevalintoihin:

Anneli Raita, oppilaanohjaaja 040 3143282

Jouni Snicker, oppilaanohjaaja 040 5367989

KIITOS!


