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Hyvä   7.   luokkalainen,   

  
  

tästä  esi�eestä  löydät  �etoa  8.  ja  9.  luokan  valinnaisaineista.  Ne  jakautuvat   taide-  ja               
taitoaineisiin   sekä  koulukohtaisiin  valinnaisiin  aineisiin .  Perehdy  valinnaisainetarjontaamme         
huolellises�   yhdessä   huoltajiesi   kanssa   ennen   päätöksentekoa.   

  
Olet  valitsemassa  valinnaisaineita   kahdelle  seuraavalle  lukuvuodelle.   Valinnat  ovat  sitovia ,  ja            
niiden  muutosta  voi  anoa  rehtorilta  ainoastaan  perustellus�  esimerkiksi  terveyteen  tai            
oppimisvaikeuksiin   vedoten.   

  
Taide-  ja  taitoaineiden  valinnaiset  kurssit  arvioidaan  osana  yhteisinä  oppiaineina  opete�avia            
taito-  ja  taideaineita.  Peruskoulun  pää�ötodistuksessa  edellä  mainituille  on  täten  yhteinen            
arvosana.  Koulukohtaiset  valinnaisaineet  arvioidaan  omana  oppimääränään.  Yhteisiin         
oppiaineisiin  lii�yvät  koulukohtaiset  valinnaisaineet  voivat  kuitenkin  vaiku�aa  koro�avas�          
aineen  pää�öarvioin�in.  Kahden  vuosiviikkotunnin  laajuiset  valinnaisaineet  arvioidaan         
numeroarvosanoin,  yhden  vuosiviikkotunnin  laajuiset  valinnaisaineet  taas  sanallisin  arvioin.          
Jokainen   oppaassa   esitelty   kurssi   on   yhden   vuosiviikkotunnin   laajuinen.   

  
Ainevalinnoista  ja  valintaprosessista  saat  lisä�etoa  oppilaanohjaajalta.  Aineiden  ja  kurssien           
sisällöstä  voit  kysyä  myös  aineiden  ope�ajilta.  Tarkemmat  valintaohjeet  tulevat  saataville            
oppilaalle   ja   huoltajalle   Wilmaan.   

  
  
  

Innostavia   ainevalintahetkiä   toivo�aen,   
Lau�asaaren   yhteiskoulun   väki   

  
  
  

Lisä�etoja:   
  

Oppilaanohjaaja   Maria   Jauhianen   
maria.jauhiainen@lau�asaarenyhteiskoulu.fi   

  
Oppilaanohjaaja   Mico   Siren   
mico.siren@lau�asaarenyhteiskoulu.fi     
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TAIDE-   JA   
TAITOAINEET   
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KOTITALOUS   
Kartutat  ko�talouden  taitojasi  uusiin  raaka-aineisiin,       
välineisiin  ja  ruokakul�uureihin  tutustuen.      
Ruoanvalmistusmenetelmiä  harjoitellen  saat  eväitä      
elämän  arkeen  ja  juhlaan.  Valinta  tukee        
perusopetukselle  asete�ujen  tavoi�eiden     
saavu�amista.      

  

8.lk   
yKOV1   Kei�ötaitoja   moneen   makuun   –   mums!   

  

9.lk   
yKOV2   Oma   ko�,   jääkaappi   ja   rahat   –   Are   you   ready?   

  
  

KUVATAIDE   
Kehität  kuvallista  ilmaisukykyäsi  sekä  opit  uusia        
tekniikoita.  Valinta  tukee  perusopetukselle  asete�ujen       
tavoi�eiden   saavu�amista.   

  

8.lk     

yKV1   Kuvailmaisua   ja   tekniikoita   monipuolises�   

  
9.lk     
yKV2   Minä   kuvantekijänä   

  
  
  

MUSIIKKI   
Syvennät  soi�o-ja  laulutaitojasi,  tutustut  uusiin       
musiikin  lajeihin  ja  opit  biisinkirjoi�amista.   Valinta        
tukee  perusopetukselle  asete�ujen  tavoi�eiden      
saavu�amista.      

  

8.lk   
yMV1   Äänten   ihmemaat   

  

9.lk   
yMV2   Minun   musani!   

KÄSITYÖ   
Opit  suunni�elemaan  ja  valmistamaan      
käy�ökelpoisia,  tarkoituksenmukaisia  ja  hyödyllisiä      
töitä  sekä  arvostamaan  käsillä  tekemistä.  Valinta  tukee         
perusopetukselle  asete�ujen  tavoi�eiden     
saavu�amista.   

  
  

8.lk   
yKSV1   Monimateriaalinen   käsityö   
Kurssilla  perehdytään  sellaisiin  (erikois)tekniikoihin,      
joita  ei  peruskurssin  aikana  käsitellä.  Kurssilaiset        
pääsevät  vaiku�amaan  käsiteltäviin  tekniikoihin,  joita       
voivat  olla  esimerkiksi  valaminen  (betoni,  kyn�lät,        
saippua),  metallintyöstö  (pakotus,  korut,      
metallilanka),   kankaan   värjäys   ja   kuvioin�   jne.   

  
  

9.lk   
yKSV2   Tee   se   itse!   
Onko  käsityöideasi  jäänyt  toteu�ama�a?  Tällä       
kurssilla  sinulla  on  mahdollisuus  päästä  tekemään  se!         
Kurssilla  jokainen  oppilas  suunni�elee,  toteu�aa  ja        
dokumentoi  omavalintaisen  käsityön  valitsemallaan      
tekniikalla   (tekninen   työ   /   teks�ilityön   työtavat).   

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  

LIIKUNTA   
Kehität  perustaitoja  ja  lajitaitoja.  Liikut  monipuolises�.        
Kehität  kuntoasi:  kestävyy�ä,  liikkuvuu�a  ja       
lihaskuntoa.  Opit  ymmärtämään  säännöllisen      
liikuntaharrastuksen  merkityksen  elämässä.  Valinta      
tukee  perusopetukselle  asete�ujen  tavoi�eiden      
saavu�amista.   

  
  

8.lk   
yLV1   Liiku   monipuolises�   ulkona   ja   sisällä   

  

9.lk   
yLV2   Löydä   oma   tapasi   liikkua   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LIIKUNTA     
U-LUOKALLE   
Urheiluluokan  omat  liikuntakurssit.  Ei    

             vali�avissa   muilla   luokilla.   

  
8.lk   
yLVU1   

  
  

9.lk   
yLVU2   
yLVU   
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KOULUKOHTAISET   
VALINNAISET   

AINEET   
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EKONOMIA   
Ekonomiassa  opit  hallitsemaan  omaa  talou�asi,       
ymmärtämään  talouden  toimintaa  laajemmin  sekä       
pääset  kokeilemaan  siipiäsi  yri�äjänä.  Ekonomian       
opinnoista  on  luontevaa  jatkaa oman  lukiomme       
Kansainvälisen   liiketoiminnan   linjalle.    

  

8.lk     
yEV1   Työelämätaidot   haltuun   
Sisällöt:   
•   Omat   vahvuudet   ja   kiinnostuksen   kohteet   
•   Työnteko   ja   työnhaku   
•   Työelämätaidot   nyt   ja   tulevaisuudessa   
•   Asiakasnäkökulma  
•   Myyn�   ja   markkinoin�   

  
  

yEV2   Raha-asiat   haltuun   
Sisällöt:   
•   Oman   talouden   hallinta   
•   Rahoituslaitokset   
•   Säästäminen   ja   sijoi�aminen   
•   Raha   ja   valuutat   
•   Hinnanmuodostus   
•   Verot   
•   Korot   

  
  

9.lk   
yEV3   Talous�ede   tutuksi   
Sisällöt:   
•   Talousjärjestelmät   
•   Markkinatalouden   toiminta   ja   vaihdanta   
•   Vapaa   kilpailu   ja   hinnanmuodostus   
•   Julkinen   talous,   verotus   ja   talouspoli�ikka   
•   Talouskasvu   ja   suhdannevaihtelut   
•   Globaalitalous   ja   ulkomaankauppa   
•   Kansantalouden   kiertokulku   
•   Erilaiset   talous�lastot   ja   niiden   tulkinta   

  
  
  
  

yEV4   Minä   yri�äjänä   
Sisällöt:   
•   Yrityksen   perustamisen   vaiheet   ja   
erilaiset yritysmuodot   
•   Yri�äjän   paperityöt,   verotus,   vakuutukset,   kirjanpito   
•   Oman   harjoitusyrityksen   perustaminen   �imeissä    
•   Ideasta   tuo�eeksi   tai   palveluksi   
•   Myyn�ä,   markkinoin�a   ja   neuvo�elutaitoja   
käytännössä   
•   Johtaminen   ja   �imityöskentely   

  
  

ICT   

8.lk   

yICT1   Tietokone   työvälineenä   
Kurssilla  harjoitellaan  �etokoneen  ja  eri  ohjelmistojen        
käy�öä  ja  hallintaa.  Pääset  harjoi�elemaan       
teks�nkäsi�elyä  ja  tehokkaampaa  kirjoi�amista     
kymmensormijärjestelmän  avulla.  Kurssilla  pohditaan      
myös  �edon  jakamiseen  ja  sähköiseen  vies�ntään        
lii�yviä   vaaroja.   
    
yICT2   Tietotekniset   työvälineet   
Kuinka  esi�ää  �etoa  selkeäs�  ja  kiinnostavas�?  Tule         
kehi�ämään  esitysgrafiikan  taitosi  huippuun  ja       
hämmästytä  muita  kuvamuokkauksillasi!  Kurssilla      
tutustutaan  esitysgrafiikan  ohjelmiin  ja  opetellaan       
kuvanmuokkauksen  perusteita.  Lisäksi  tutustutaan      
äänenkäsi�elyn  alkeisiin  ja  ohjelmoidaan  piirilevyjä.       
Kurssin  jälkeen  oppilaalla  on  käsitys  yksinkertaisten        
lai�eiden   toimintaperiaa�eista.   

  

9.lk   
yICT3   Numeerisen   �edon   esi�äminen   
Kaaviot,  laskentakaavat  ja  taulukot  tulevat  tutuksi        
kurssin  aikana.  Kurssilla  tutustutaan      
taulukkolaskennan  tarjoamiin  mahdollisuuksiin,     
harjoitellaan  ohjelmien  käy�öä  ja  harjoitellaan       
tehokkaampaa  �edonhakua.  Opit  hyödyntämään      
taulukkolaskentaohjelmia  monipuolises�  niin  arjessa      
kuin  opiskelussakin,  sekä  suhtautumaan  krii�ses�       
�etoon   ja   �edonlähteisiin.   
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yICT4   Syvennetään   osaamista   
Perusteiden  ollessa  jo  hallussa  on  hyvä  syventää         
taitoja.  Kurssilla  syvennetään  teks�nkäsi�elyn,      
kuvankäsi�elyn  ja  ohjelmoinnin  taitoja.  Pääset       
harjoi�elemaan  algoritmien  muuntamista  ohjelmiksi,      
sisällyslue�eloiden  ja  huomaama�omien     
kuvanmuokkausten   tekemistä.   

  

  

ARTISTI   
Oli  musa  tai  kuvis  sun  oma  ju�usi,  niin  pidä  siitä            
kiinni! Yhteistyökurssi,  jossa  pääset  syventämään      
taiteellista  osaamistasi  sekä  toteu�amaan  omia  luovia        
projekteja  joko  kuvataiteen  tai  musiikin  näkökulmasta        
tai   molempia   yhdistellen.   

  

8.lk   
yART1   Harrastuksesta   taiteilijaksi   -   Musiikin   kurssi    
Sisältö:   

● Harjoitellaan  oman  instrumen�n  tai      
laulutekniikan   taitoja     

● Harjoitellaan   musisoin�a   toisten   kanssa    
● Kokeillaan  säveltämistä,  sanoi�amista  ja      

sovi�amista    
● Tutustutaan  musiikkiteknologiaan  ja  musiikin      

tallentamiseen    
● Tutustutaan  musiikin  julkaisemisen     

periaa�eisiin,  ääniteteollisuuteen  ja     
tekijänoikeuksiin    

    
yART2  Harrastuksesta  taiteilijaksi  -  Kuvataiteen       
kurssi   
Sisältö:   

● Harjoitellaan  mediaosaamista ja  tulkitsemisen     
taitoja   katsomalla   esim.   lyhytelokuvia   

● Harjoitetaan  valo-  ja  videokuvausta      
animaa�ota  sekä  mediajulkaisuiden     
tekemistä.   

● Tutustutaan  media-alan  amma�eihin  ja  kuvan       
tekijänoikeuksiin  

  
  
  

9.lk   
  

yART3   Oma   projek�   
● Käytyään  vähintään  joko  musiikin  tai       

kuvataiteen  Ar�s� – harrastuksesta  taiteilijaksi     
-kurssin  kahdeksannella  vuosiluokalla,     
oppilaan  on  mahdollista  suori�aa      
yhteistyökurssi,  jossa  oppilas  toimii  kurssilla       
omista   lähtökohdistaan   käsin.   

  
● Kurssilla  tehdään  yksin  tai  ryhmätyönä  jokin        

oma  taiteellinen  kokonaisuus  (esim.  esitys,       
äänite,  taideteos,  peli  tai  verkkojulkaisu),  jolle        
luodaan   musiikillinen   ja/tai   visuaalinen   sisältö.   

  
  
  
  

MUOTOILU   
Kursseilla   painotetaan   ekologisia   ja   ee�siä   valintoja   
osana   muotoilun   e�ikkaa.   Oppilas   saa   laaja-alaisen   
käsityksen   muotoilun   maailmasta   sekä   edellytyksiä  
jatko-opintoihin.   Lisäksi   hän   pääsee   toteu�amaan   
oman   muotoiluprojek�n   9.   luokalla.   

  
8.lk   

  
yMUO1   Kokeilevaa   muotoilua   –   Kuvataiteen   kurssi     
•   Kolmiulo�eista   tekemistä   rakentamisen,   
muotoilun   ja   luovan   yhdistelyn   parissa   
monipuolisilla   materiaaleilla.   
•   Kurssin   lopuksi   oppilas   saa   toteu�aa  
itseideoimansa   projek�n.   

  
yMUO2   Kokeilevaa   muotoilua   –   Käsityön   kurssi   

● Tavoi�eena   on   tutkimalla,   keksimällä   ja   
kokeilemalla   perehtyä   materiaalien   tarjoamiin   
mahdollisuuksiin   ja   ominaisuuksiin.   

● Kurssilla   harjoitellaan   omien   ideoiden   
tuo�amista   ja   esi�ämistä   sekä   tutustutaan   
paikalliseen   muotoilualan   tarjontaan.   

● Kurssin   aikana   toteutetaan   jokin   
vapaavalintainen   käsityötuote.   
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9.lk   

yMUO3  Muotoilu-  Oma  projek�  -  Kuvataiteen  TAI         
Käsityön   kurssi   

● Oppilas  valitsee  kumpaan  aineeseen      
paino�uu   kurssilla.   

● Kurssilla  suunnitellaan  ja  toteutetaan      
omavalintainen   kokonaisuus.   

● Oppilas  reflektoi  ja  dokumentoi  omaa       
työskentelyään.   

  
  

CSI   
  

9.lk     
  

yCSI1    CSI   -   rikosanaly�ikan   kurssi     

Rikosanaly�ikan  kurssilla  tutkitaan  rikoksia  ja  opitaan        
tutkimusmenetelmiä, tutustutaan  alalle  soveltuviin     
amma�eihin   ja   suomalaiseen   oikeusjärjestelmään.   

Onko  paidassa  verta  vai  ketsuppia?  Saadaanko  siitä         
eriste�yä  DNA?  Kenen  sormenjäljet      
löysit rikospaikalta?   Onko   vies�   epäillyn kirjoi�ama?     

Onnistutko  murtamaan  salauksen?  Mitä  hyönteiset       
kertovat  rikostutkijalle?  Kurssilla  pääset  soveltamaan       
mm.  kemian,  biologian  ja  yhteiskuntaopin  sisältöjä        
sekä ICT-taitojasi.   

Kurssilla  voidaan  myös  vierailla esimerkiksi      
tutkimuslaboratoriossa tai  käräjäoikeudessa.  Voit     
toimia  rikostutkijana 9.-luokalla yhden    
vuosiviikkotunnin  verran.  Työstä  ei  makseta  palkkaa,        
mu�a  saat kurssimerkinnän  ja  käytännön      
työkokemusta.   

  

  

STAGELLE   
Musiikin,  draaman,  tanssin  ja  kuvataiteen  ilmaisua        
aina  valmiiksi  esityksiksi  as�.  Luovuu�a!       
Taideprojekteja!  Ryhmätyöskentelyä  parhaimmillaan!     
Itsenäistä  aja�elua!  Voit  ilmoi�autua  Musa  On  Stage-,         
Ar�u-  tai  DanceMix-ryhmään.  Keväisin  toteutetaan       
laajempi  draamallinen  kokonaisuus,  esim.      
musiikkinäytelmä.   

  

8.lk   
yST1   

  
  

9.lk   
yST2   

  
Voit  valita   kasilla  yhden  kurssin  tai   ysillä  yhden          
kurssin ,    tai   nämä   molemmat ,   kuten   suositeltavaa.   
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ELÄMÄNTAIDOT   
8.lk   

  
yELÄ1   
Elämäntaidot  oppitunneilla  oppilaat  pääsevät      
oppimaan  taitoja,  joiden  avulla  heillä  itsellään  on         
paljon  mahdollisuuksia  vaiku�aa  omaan      
hyvinvoin�insa  ja  onnellisuuteensa  sekä  nyt  e�ä        
tulevaisuudessa.  Tun�en  sisällöt  ovat      
valmennuksellisia  ja  perustuvat  posi�ivisen      
psykologian  tutki�uihin  hyvän  elämän  taitoihin,  joita        
voi   oppia   ja   harjoitella   harjoitusten   avulla.   

  
Elämäntaidot-kurssi   koostuu   mm.   seuraavista   osista:    

● Omien  vahvuuksien  löytäminen  ja  itsetunnon       
kehi�äminen    

● Tavoi�eet   ja   niiden   ase�aminen   
● Unelmat   ja   onnellisuus    
● Ratkaisutaidot    
● Arjenhallintataidot    

  
  
  

KOTITALOUS   
  

8.lk   
yDV1   Kädet   taikinassa   

  

9.lk   
yDV2   Maailma   lautasella   

  
  

  
  
  
  

LIIKUNTA   U-LUOKALLE   
  

8.lk   
yLU1   
yLU2   

  

  
9.lk   
yLU3   
yLU4   

  

SCIENCE   
TIEDELUOKALLE   

  

8.lk   
Tiede�ä   ja   tutkimusta   

  

9.lk   
Tiedevalinnainen   
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KIELET -   panosta   tulevaisuuteen!   
Valitsemalla  uuden  kielen  opit  myös  paljon        
kul�uurista  ja  tavoista,  niissä  maissa,  joissa  sitä  kieltä          
puhutaan.  Pienikin  kielitaito  on  sinulle  hyödyksi,  olitpa         
si�en  turis�na  tai  etsimässä  jatko-opiskelupaikkaa.       
Kieltä  opiskellaan  aina  neljä  kurssia,  rauhallisessa        
tahdissa,  kaksi  8.  luokalla  ja  kaksi  9.  luokalla.  Voit           
jatkaa   kielen   opiskelua   lukiossa.   

  

  
ITALIA   
yIAB21   
Chi  sono?  Chi  sei?  Chissà!  -  Kuka  olen?  Kuka  olet?            
Kuka   �etää!   

  
yIAB22   
Un   espresso,   per   favore -   Yksi   kahvi,   kiitos   

  
yIAB23     
Pizza,   pasta,   gelato   - Pitsaa,   pastaa   ja   jäätelöä     

  
yIAB24     
Sport,   moda   e   design   -   Urheilua,   muo�a   ja   muotoilua   

  
RANSKA   
yRAB21   
Enchanté  à  la  française  -  Hauska  tutustua         
ranskalaisi�ain!   

  
yRAB22     
Le   monde   & la   mode    -   Maailmasta   ja   muodista!   

  
yRAB23     
Bon   appé�t   - Hyvää   ruokahalua!     

  
yRAB24     
Vive   la   francophonie   -   Ranskaa   viidellä   mantereella!     

  
  
  

SAKSA   
  

ySAB21   
Hallo!   Woher   kommst   du?   -   Näin tutustun! 

  
ySAB22     
Jetzt   verstehe   ich!   -   Nyt   ymmärrän!   

  
ySAB23     
So   spreche   ich   Deutsch!   -   Näin   puhun!   

  
ySAB24   
Nach   Deutschland!   -   Nyt   matkustan!   

  

  
VENÄJÄ     

  
yVEB21   
Aзбука!   Aakkoskurssi!   

  
yVEB22   
Клипы   и   видео!   Venäjää   YouTubesta!     

  
yVEB23   
Россия!   Voihan   venäjä!   

  

yVEB24   

B   Санкт-   Петербург!    Pietariin   junalla   tai   virtuaalises�!   
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