
Yläkouluun siirtyvän 
oppilaan 
valinnaisainevalinnat
Hiidenkiven peruskoulu lv. 2022-2023



Valinnaisaineiden valinnasta

• Valinnaisaineen kautta voit vaikuttaa omaan lukujärjestykseesi.

 Mielekkyyttä ja vaihtelua koulupäivään omien mielenkiintojen mukaan

 Valitse valinnaisaineesi oman kiinnostuksesi mukaan  motivaatio!

• Valinnainen ei ole sama asia, kuin vapaaehtoinen.

 kanna myös vastuu valinnoistasi 

• Tee valinnat ajatuksella ja perustellusti yhdessä huoltajan kanssa, mieti 

vaihtoehdot (myös varavaihtoehdot) huolella!

• Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa ei voida huomioida kaveritoiveita.

• Valinnaisaineen/ryhmän vaihto vain perustellusta syystä huoltajan 

anomuksella!



Tulevan 7. luokkalaisen 

valinnaisvalinnat

1. Valitset itsellesi ensi lukuvuodeksi yhden taito- ja

taideaineiden lyhyen valinnaiskurssin
• Kurssi kestää kaksoistunnin viikossa (90 min) lukukauden ajan

• Valittavana on taito- ja taideaineisiin liittyviä soveltavia kursseja

(musiikki, liikunta, kotitalous, käsityö, kuvataide)

• Eri yläkoulun luokka-asteet opiskelevat kursseilla yhdessä

• Mieti näistä kursseista etukäteen kotona yhdessä vanhempiesi

kanssa

1 mieluisin päävalinta + 2 varavalintaa
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Arvioinnista

Taito- ja taideaineiden lyhyet valinnaiset
• otetaan huomioon emoaineen arvioinnissa

• ovat siis ”jatkumoa” emoaineelle  saat päättötodistukseen näistä

aineista vain yhden numeron

• päättöarvosana taito- ja taideaineesta annetaan sinä lukuvuonna,

kun aineen opiskeleminen oppilaalla päättyy

 jos oppilas ei valitse jonkin taito- ja taideaineen valinnaisia,

on 8. luokan arvosana kyseisestä aineesta päättöarvosana! 

(poikkeuksena liikunta, jota on kaikilla 9. luokan loppuun)
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Sähköinen valinta ja valinnaisvalikoima• 

Oppilas tekee valintansa sähköisesti Wilmassa 22.3-1.4. välisenä aikana. 
Valinnaistarjotin näkyy sekä Hiidenkiven pk:n että Tapanilan ala-asteen Wilmassa. 
 Varmista, että sinulla on toimivat Wilma-oppilastunnukset

 Valinnat tehdään Wilman verkkosivujen kautta, ei
mobiilisovelluksessa

Muista kouluista tulevat oppilaat voivat ilmoittaa valintansa sähköpostitse
osoitteeseen timo.j.koskinen@hel.fi.

• Seuraavilla sivuilla esitellään valinnaisainevalikoima
• taito- ja taideaineiden lyhyet valinnaiset on otsikoitu sinisellä
 mieti näistä 1 mieluisin päävalinta + 2 varavalintaa
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3D-tulostus (käsityö)

Opetellaan 3D-piirto-ohjelman 

käyttöä suunnittelussa ja 

tulostetaan 3D-tulostimella itse 

suunniteltuja tuotteita. 

Harjoitellaan CNC-jyrsimen 

käyttöä ja sen mahdollisuuksia.
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Tuotteita tekstiilistä (käsityö)

Suunnitellaan ja valmistetaan 

pukeutumiseen ja 

sisustukseen liittyviä tuotteita 

ja esineitä. Kurssilla 

pohditaan muotia, tyyliä ja 

trendejä, ja miten ne 

vaikuttavat omiin valintoihin 

niin pukeutumisessa kuin 

kodin sisustamisessa. 

Halutessasi voit luoda oman 

tuotemerkin.
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Robotiikka (käsityö)

Kurssilla rakennetaan erilaisia 

robotteja, jotka ohjelmoidaan 

toimimaan halutulla tavalla. Samalla 

tutustutaan automaatioteknologiaan 

ja tietokoneohjelmoinnin perusteisiin.
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Joukkuepelikurssi (liikunta)

Pelataan monipuolisesti 

erilaisia pallo- ja mailapelejä ja 

tehdään joukkuepelitaitoja 

kehittäviä harjoituksia 

nurmella, jäällä ja salissa.
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Monipuolista liikuntaa (liikunta)

Monipuolisuusjaksolla 

syvennetään tuttujen lajien 

osaamista ja tutustutaan uusiin 

lajeihin, kuten jousiammunta, 

golf, eri mailapelit, 

itsepuolustuslajit, seinäkiipeily 

jne. Lisäksi kohotetaan kuntoa 

ja taitoja erilaisilla 

lihaskuntoharjoitteilla ja 

opetellaan saliharjoittelun 

perusteita.
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Mahdollisuuksien musiikki (musiikki)

Ryhmän valinnan mukaan 

ohjelmistoa soittaen 

ja/tai laulaen käyttäen sekä 

bändisoittimia että 

mahdollisia omia soittimia 

(puhaltimet/ jouset ym.).
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Piirustus ja maalaus (kuvataide)

Harjoitellaan piirtämisen 

perustaitoja sekä 

maalauksen erilaisia 

tekniikoita.
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Keramiikkakurssi (kuvataide)

Työstetään erilaisia käyttö-

ja koriste-esineitä puna- ja 

valkosavea käyttäen ja 

opetellaan savitöiden 

työtapoja.
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Elokuva (kuvataide)

Ideasta elokuvaksi! Kurssilla 

harjoitellaan elokuvan tekoa: 

käsikirjoittamista, kuvaamista, 

näyttelemistä, ohjaamista ja 

leikkaamista.
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Valokuvaus (kuvataide)

Kurssilla kuvataan ja 

muokataan valokuvia sekä 

kokeillaan valograffitien 

tekemistä. Omista valokuvista 

kootaan itselle valokuvakirja.
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Tutkimusmatka kasvisruoan pariin 

(kotitalous)
Ovatko quorn, tofu, soija, nyhtökaura ja kauden kasvikset tuttuja. 

Haluaisitko oppia tekemään kasvisruokaa monipuolisesti? Tervetuloa 

mukaan.

18



Digiloikkaa kokkaillen (kotitalous)

Kurssin sisältöjä 

suunnitellaan yhdessä 

oppilaiden kanssa. 

Tavoitteena on tutkia netin 

ruokaohjeita, -blogeja, -

videoita ja ravitsemustietoa 

mediakriittisestä 

näkökulmasta. Näiden ja 

ruoanvalmistuksen pohjalta 

tehdään yhteinen 

digitaalinen materiaali.
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Rakentelukurssi (käsityö)

Otetaan käyttöön ässämixit, 

hammastikut, legopalikat, 

pullonkorkit, pikkukivet ja 

kepit... sokeripalat. 

Rakennellaan uudella tavalla 

pienoismalleja ja veistoksia 

lähiympäristön ideoimana.
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Teknologisia keksintöjä (käsityö)

Tee teknoloikka ja tule 

kehittelemään aivan uusia 

tuotteita. Valintasi mukaan voit 

suunnitella älyvaatteita, 

toiminnallisia esineitä kotiin tai 

mekaanisia leluja. Oppitunneilla 

harjoitellaan ideointia, ohjelmointia, 

3d-tulostusta ja tutustutaan 

lisättyyn todellisuuteen. Sinulla on 

myös mahdollisuus osallistua 

töilläsi alan kilpailuihin.
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Studiohommia (musiikki)

Kurssilla tuotetaan ja äänitetään 

omaa musiikkia 

musiikkiteknologiaa hyödyntäen. 

Kokeillaan erilaisia musiikillisia 

ideoita ja tyylilajeja, sekä 

soitetaan, lauletaan ja/tai 

räpätään. Perehdytään myös 

musiikkiteknologian ja 

studiotekniikan perusteisiin sekä 

musiikkibisneksen ja 

viihdeteollisuuden koukeroihin.
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Tehkää hyviä valintoja! 



