
 

 

  

Pakilan yläasteen koulu 
 

 

 

Linjat 
Painotukset 

Valinnaisaineet 
 

7. luokalle 
 

 



 

 

LINJAT 

Musiikkilinja 

Liikuntalinja 

PAINOTUKSET 

Kuvataide 

Opinnot muodostavat yläasteen aikana kokonaisuuden, jossa syvennetään kuvataide 

oppiaineen sisältöalueita. Kurssilla tutustutaan kuvallisen ilmaisun ilmenemismuotoihin eri 

aikakausina ja sitä kautta työstetään omia näkemyksiä esillä oleviin aiheisiin ja ilmiöihin. 

Oppilas tutustuu laaja-alaisemmin mm. sommitteluun, erilaisiin työskentelytekniikoihin ja -

materiaaleihin. Oppilaan omaa ilmaisua pyritään kehittämään vähitellen yhä yksilöllisempään 

suuntaan.  

LuMa 

7 lk: 
Luonnon tutkimusta ja havainnointia 
Kurssilla perehdytään luonnontieteiden tutkimiseen omien tutkimusten kautta. Opettelemme, 
miten tutkimusta tehdään erilaisin menetelmin sekä miten tutkimuksista tuotetaan kirjallisia 
omia tuotoksia. Tutkimuksia tehdään pääsääntöisesti luokkahuoneiden ulkopuolella. 
Toiminnallista matematiikkaa 
Tavoitteena on kehittää loogista ja luovaa ajattelua. Lisäksi harjoitellaan matemaattisia 
ongelmanratkaisutaitoja. Työskentely pohjautuu toiminnalliseen matematiikkaan. 
8 lk:  
Fysiikan ja kemian erikoiskurssi 
Harjoitellaan kokeellista työskentelyä ja mittaamista sekä syvennetään valittuja fysiikan ja 
kemian aihepiirejä. 
Syventävää matematiikkaa  
Syvennetään matematiikan osaamista valituissa aihepiireissä sekä opetellaan tilastollisten 
menetelmien käyttöä yhdeksännen vuoden tutkijakurssin pohjaksi. 
9 lk:  
Tutkijakurssi  
Kurssilla opetellaan tutkimuksen tekoa ja tuotetaan lopuksi oma tutkielma itse valitusta 
aiheesta. Tutkimusraportilla on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen Tutki-Kokeile-Kehitä -
kisaan. 
 

 

 

 

 

 



 

 

TAITO- JA TAIDEAINEVALINNAISET 

 
Bändityöskentely (musiikki) 

Kurssilla kehitetään bändityöskentelytaitoja, tutustutaan bändisoittimiin, soittotekniikkoihin ja 
soitinten huoltoon. Oppilaat saavat tuoda tunneille omia lempikappaleitaan soitettavaksi. 
Tavoitteena on, että oppilaat kokeilevat kaikkia soittimia ja laulamista. Pyrimme tutustumaan 
kurssin aikana mahdollisimman laajasti eri musiikkigenreihin.  
 

 

Kotitalouden ABC (kotitalous) 

Kurssilla edistetään kädentaitoja leipomalla ja ruokaa valmistamalla. 
Opetuksessa tutustutaan keittiöön ja harjoitellaan arjen hallintaa.  
 

 

Fairplay (liikunta)  
Kurssin tavoitteena on perehtyä monipuolisesti eri palloilulajeihin, esimerkiksi 
lentopalloon, koripalloon, salibandyyn, käsipalloon, sulkapalloon, tennikseen, 
jalkapalloon ja pesäpalloon. Kurssi toteutetaan sekaryhmissä. Ilon kautta pelailu, 
kuntoilu ja sosiaalisuus ovat tärkeitä asioita kurssin toteutuksessa.   
 

Fitness (liikunta) 
Kaipaako kuntosi kohennusta? Kurssin tavoitteena on parantaa kunnon eri osa-
alueita monipuolisen liikunnan avulla. Kurssi sisältää lihaskuntoharjoittelua esim. 
kahvakuulatreeniä ja kuntopiiriä, kehonhallintaa ja joogaa, kestävyysliikuntaa 
kuten juoksua ja pyöräilyä, nopeusharjoittelua erilaisten leikkien ja pelien 
muodossa sekä liikkuvuusharjoittelua. Kurssi toteutetaan sekaryhmissä ja se 
sopii kaiken tasoisille liikkujille.  

  
Elämys ja extreme (liikunta) 
Tällä kurssilla ei pelata perinteisiä pallopelejä! Valitse elämys ja extreme -kurssi, 
mikäli haluat kokeilla erilaisia ja seikkailullisia aktiviteetteja sisällä ja luonnossa. 
Kurssiin kokeiltavia lajeja mm. kiipeily, maastopyöräily ja trailrunning. 
Lajikokeilujen lisäksi kurssilla tehdään ongelmanratkaisutehtäviä yksin ja ryhmässä.  
 

 

 

 

Kuvataide valinnainen 7.lk  
Kuvataiteen valinnaisella kurssilla 7. luokalla keskitytään rakenteluun. Kurssilla tutustutaan 
muotoilun, arkkitehtuurin ja kuvanveiston ratkaisuihin ja esitystapoihin. Kurssilla kokeillaan 
ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja tietyn muodon aikaansaamiseksi. Kurssilla 
hyödynnetään oppilaitten omia ideoita ja luovia ratkaisuja. Töitä valmistetaan sekä yksin että 
ryhmätöinä.  



 

 

Arkkitehtuuri ja sisustus (kuvataide, käsityö) 

Kurssilla keskitytään arkkitehtuuriin ja sisustussuunnitteluun, tehdään oma 

suunnitelma CAD – ohjelmalla ja/tai käsin piirtäen ja rakennetaan yksin tai 

ryhmissä pienoismalli rakennuksesta tai sisustuksesta. Rakentelussa kokeillaan 

rohkeasti erilaisia materiaaleja ja oikeaa muotoa tavoitellaan käsin 

muotoilemalla tai 3D – tulostuksella.  

 

Kokeileva käsityö (käsityö ts) 

Kurssilla toteutetaan kokeilevaa käsityötä. Ideoi oman kiinnostuksen mukainen 

tuote, johon etsitään toteutuskeinoja syventämällä ompelun, kankaankuvioinnin, 

värjäyksen tai solmutekniikoiden osaamista. Projektit voi tehdä yksilö-, pari- tai 

ryhmätöinä yksittäin tai sarjana. Tekstiilimateriaalien lisäksi kokeillaan yllättäviäkin 

materiaaleja kuten oksia ja havuja, metallilankoja, syötävää lakritsinauhaa, 

kierrätysmateriaaleja ym. 

 

Lumoudu langasta (käsityö ts) 

Hyvänolon kurssi, jossa laskeudutaan lankojen lumoavaan maailmaan. Istutaan alas, 

rauhoitutaan, keskustellaan ja luodaan langasta. Aina ei tarvitse onnistua ja 

suorittaa, tärkeää on tuoda mukanaan rauhallinen tunnelma, jossa kaikilla on 

turvallista olla. Langasta voi syntyä vaikkapa leluja lemmikille, lämpimiä asusteita tai 

miniryijyjä. Koneita ei tällä kurssilla käytetä.  

 

Soveltava tekninen käsityö (käsityö tn) 
 

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan oppilaiden ideoista syntyneitä tai projektin 
mukaisia tuotteita. Oppilas voi painottaa työskentelyään oman kiinnostuksensa 
mukaisesti. Tuotteiden valmistamisessa käytetään teknisen käsityön työtapoja, koneita, 
laitteita, materiaaleja ja tekniikoita sekä syvennetään tietämystä materiaaleille 
ominaisista aineliitos- ja työstötekniikoista. Projektin voi toteuttaa yksin, pareittain tai 
pienissä ryhmissä.  
 

 

 

 

 

 



 

 

MUUT VALINNAISET 

 

Ihmissuhdetaidot 

Aiheina minä, sinä, hän, me, te, he. Vahvistetaan itsetuntemusta, 

empatiataitoja, toimimista eri ryhmissä sekä erilaisuuden kunnioittamista. 

Kurssilla on paljon toiminnallisia tehtäviä sekä keskustelua. 

 

Kokeellisen kemian laboratorio (kemia) 

Salmiakkia ja saippuaa, juuri oikeanlaista kemiaa... Kurssilla on hauskaa ja 

jännittävää kokeellista kemiaa laboratoriossa. Koe kemia kaikilla aisteilla, 

makuja, värejä, ääniä ym. Syvennetään kemian teoriaa käytäntöön. 

Opitaan myös tarkkuutta ja turvallisuutta. 

 

Kielikaruselli (espanja, ranska, saksa) 

Kurssilla tutustutaan espanjan, ranskan ja saksan alkeisiin sekä näiden 

kielialueiden kulttuuriin. Tarkoituksena on rohkaista ja innostaa valitsemaan 

uusi kieli kahdeksannella luokalla. Opiskelussa käytetään monipuolisia 

työtapoja sekä edistetään oppilaan kasvua kielitietoisuuteen ja kulttuuriseen 

moninaisuuteen. ¡Bienvenidos! Bienvenue! Herzlich willkommen! 

 

Retkeily (maantieto, biologia) 

Kurssin tarkoituksena on tuoda nuorille esille oman asuinympäristömme monia 

retkeilymahdollisuuksia. Retkiä tehdessämme harjoittelemme samalla 

perusretkeilytaitoja sekä käymme läpi jokamiehen oikeuksia. Myös ympäristöstä 

huolehtiminen (esim. roskablokkausten muodossa) kuuluu osana kurssin 

sisältöön.  

 

Elokuva (Suomen kieli ja kirjallisuus) 

Elokuvakurssilla käsitellään elokuvan keinoja näytteiden katsomisen ja tekemisen kautta. 

Tavoitteina on tutustua ja syventää osaamista elokuvan eri osa-alueilla: kuvaaminen (esim. 

kuvakoot, trikit), näytteleminen, ohjaaminen, käsikirjoittaminen, leikkaaminen, äänimaailman 

tekeminen. Kurssilla tehdään erilaisia kuvausharjoituksia ja saatetaan tehdä oma lyhytelokuva. 

 

 



 

 

Tanssi- ja liikeilmaisu (Suomen kieli ja kirjallisuus) 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin liikkua ja tuottaa liikettä sekä harjoitellaan lyhyiden 

tanssiesitysten tekemistä. Tavoitteena on, että oppilas rohkaistuu tuottamaan itse liikettä niin 

improvisoiden kuin koreografiaa suunnitellen. 

Luova kirjoittaminen (Suomen kieli ja kirjallisuus) 

Tuntuuko siltä, että kirjoittaminen on pelkkää asiakirjoittamista? Haluatko kehittyä tarinan 

kirjoittajana? Luovan kirjoittamisen kurssilla käytetään mielikuvitusta ja kirjoitetaan tarinoita 

monin eri tavoin.  Kurssi sopii sellaisille, jotka haluavat kehittyä kirjoittamisessa – olet sitten 

aloittelija tai jo sujuvampi kirjoittaja.    

Kirjallisuus (Suomen kieli ja kirjallisuus) 

Onko kirjojen lukeminen sinusta tylsää ja vaikeaa? Vai onko se kivaa ja helppoa? Kumpikin on 
yhtä hyvä syy valita kirjallisuuskurssi! Pääasia, että lukeminen herättää sinussa 

tunteita: 😀😠😲😭😚😨😋. Tai jos ei herätä, niin tällä kurssilla viimeistään herättää. 
Kirjallisuuskurssilla tutkitaan nimittäin SINUN TUNTEITASI JA AJATUKSIASI! Tämä kurssi on 
matka toiseen maailmaan – ja sinun matkasi itseesi. Tällä matkalla opit, mitä kirjat kertovat 
sinusta ja muista ihmisistä. Ja mitä muut kertovat kirjoista. Ja mitä sinä voit kertoa muille.   
Lähde mukaan seikkailuun – tule sellaisena kuin olet!   
 

 


