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Taide- ja taitoaineet
Arts and Design 

 Musiikki / Music 2 vvt

 Kotitalous / Home Economics 2 vvt

 Kuvataide / Visual Arts 2 vvt

 Valinnainen käsityö, teknisen tai tekstiilityön painotus 
Design and craft emphasizing textile or technical skills 2 vvt

 Valinnainen lisäliikunta/ Extra PE 2vvt (2+2)



Valinnat 8.luokalle

 oppilas valitsee kaksi 2 vvt:n kurssia taide- ja taitoainetta, 
joista ainakin toista ainetta oppilas jatkaa 9. luokalla. Oppilas 
voi valita kolmannen taito- ja taideaineen tai hän valitsee 
kolmannen valinnaisaineen muut aineet – tarjottimelta

 Valinnainen A-kieli: vähintään 2 valinnaista

 Student chooses 2 optionals from group Arts and Desing (at 
least the other one is also for 9th grade) 

 3th optional can be from the group others. If student has an 
extra language minimun is 2 optionals.



Muut valinnaisaineet: Other optionals
2vvt

 Ilmaisutaito / Drama

 Ekonomia / Economics

 Matetamatiikan syventävät opinnot/ Extra math

 B2-kieli: saksa, espanja, ranska



Esimerkki:

8lk A2 2vvt + Musiikki 2vvt + Kotitalous 2vvt =6vvt

8lk Kuvataide 2vvt + Käsityö 2vvt + Ekonomia 2vvt =6vvt



7.Luokka /7 graders

Ennakko kysely ensi viikolla – pre questinaire next week

Ennakko kyselyn perusteellea tehdään wilmaan kurssitarjotin josta oppilas 
omilla wilmatunnuksillaan valitsee valinnaisaineensa. 

Based on the pre-questinaire course tray will be done to wilma and students
will make their choises there
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Valinnaiset 9.luokalle 
Optionals for 9th grade

 Oppilas jatkaa kahta opiskelemaansa valinnaisainetta. 

 Yksi valinnaisaineesi jää pois ja tilalle tulee 9.luokan lyhyt valinnainen

 Nämä valinnat tehdään lomakkeelle koulussa viikolla 

 Student will continue studing 2 optional subjects from this year

 Everyone will choose short optional for 9th grade

 These choises will be made to the online form at school during week 4



9.luokat: lyhyt valinnainen 

 Leivontaa ja välipaloja – kotitalouden lisäkurssi 9. luokalle, 1 vvt

 Palloilun valinnaisainekurssi 9. luokalle, 1 vvt

 Kehon ja mielen hyvinvointi, Wellbeing for body and mind 1 vvt

 Matematiikan lisäkurssi 9. luokalle, 1 vvt

 Depate 1 vvt

 Smått och gott -ruoanlaittoa ruotsiksi 9. luokalle, 1 vvt

 Pop-laulun ja bändisoiton valinnaiskurssi 9. luokalle, 1 vvt



Esimerkki:

8lk A2 2vvt + Musiikki 2vvt + Kotitalous 2vvt =6vvt

9lk A2 2vvt + Musiikki 2vvt +Leivonta 1vvt =5vvt

8lk Kuvataide 2vvt + Käsityö 2vvt + Ekonomia 2vvt =6vvt

9lk Kuvataide 2vvt + Käsityö 2vvt + Depate 1vvt=5vvt




