
VALINNAISKURSSIT (9.LK) 2020-2021 
 
PITKÄT KURSSIT: 
 
bEA = espanja, 7.-luokalla alkanut 
bRA = ranska, 7.-luokalla alkanut 
bSA = saksa, 7.-luokalla alkanut 
 
Cook and bake 2  vKO7 ja VKO8 
Kurssilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen taitoja ja tietoja. Opiskelijat pääsevät tutustumaan 
säilöntään, erityisruokavalioihin, kansainväliseen ruokakulttuuriin, juhlien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Cook and bake 2 -kurssin kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, 
vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen. Kurssissa on numeroarviointi. 
 
Muodin huipulle 2  vKS9 ja vKS10 
Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Valmiit kurssityöt 
esitellään esimerkiksi näyttelyssä tai muotinäytöksessä. Kurssissa on numeroarviointi. 
 
Photography  vKU3 + Video  vKU4 
Make and present visual communications, which explore themes, issues and ideas using 
digital photography. Students produce a portfolio of digital photos based on themes such as 
light, movement and texture. Grade are pass/fail. 
Experiment with ideas in making and presenting video productions. Students work in groups 
to produce their own video film for presenting to the other groups on the course. Grade are 
pass/fail. 
 
Palloilu  vLI7 + Fitnesskurssi  vLI5  
Kurssin aikana perehdytään erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin. Tunneilla testataan ja 
kehitetään kunnon osa-alueita. Oppilaan on mahdollista suunnitella oma harjoitusohjelma 
sekä toteuttaa sitä ajoittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja oppilaan toiveita 
kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin 
palloilulajeihin (esimerkiksi golf, squash, padel). Mahdollisesti vähäisiä kustannuksia. Kurssi 
arvioidaan arvosanalla. 
 
Making Music 3-4  vMU3+vMU4 
Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 9.-luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän 
musikkikurssin. Kurssi sisältää mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. 
Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, 
käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan. Kursseista on numeroarviointi jälkimmäisen kurssin 
lopuksi. 

 
Native English 5-6  AIEN 5-6 
Native English courses 5-6 are elective courses that are a continuation and expansion of the 
themes and genres taught in 8th grade. In depth analysis of the moral universe of 
characters, the symbolism and the universality of themes in the world of literature are 
taught as a mirror to reality past and present. Creative and literary interpretations of the 
chosen works and class projects will replace the end of year book report. Course grades and 
a final Native English grade are given. 
  



A-KIELET: 
 
a1EA, a2EA =  espanja 
a1RA, a2RA = ranska 
a1SA, a2SA = saksa 
a1RU, a2RU = ruotsi 
 
LYHYET KURSSIT: 
 
Experimental chemistry 2 

Kurssilla syvennetään kokeellisen työskentelyn taitoja ja mahdollisuuksien mukaan opiskellaan myös 
sellaisia menetelmiä, joita ei peruskoulussa yleensä käytetä. Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
tutkimuksia.  Kurssin aikan hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös LUMA-keskuksen luokkia 
vierailujen muodossa. 
VKe1 kurssin suorittaminen ei ole edellytys VKe2-kurssin valinnalle. 

 
Business Studies 3 (8th or 9th grade) (vKP3) 
No previous experience required. 
Students will look into what makes a company run successfully. The students will take an in depth 
look into: types of organisations, PLC and Ltd, costs, revenues and profits, capital, loans and equity, 
book keeping, marketing and advertising, production and location. Course is graded as pass or fail. 
Passing the course requires active participation. 
 
Kansainvälinen keittiö 2  (vKO9) 
Tutustumme erityisesti Euroopan ulkopuolella olevien maiden ruokakulttuureihin ja niihin 
vaikuttaviin asioihin valmistamalla eri maanosille tyypillisiä ruokia.  
 
Everyday Gourmet 2 (vKO10) 
Kurssilla toteutetaan arjen monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita. Ruoissa hyödynnetään 
satokauden antimia.  
 
Hygieniapassi  (vKO13) 
Kurssilla suoritetaan Eviran hygieniapassi. Kurssin suoritettuaan oppilailla on paremmat 
mahdollisuudet ja valmiudet työllistyä elintarvikealalla.  
 
Vegekurssi  (vKO14) 
Kurssilla opetellaan valmistamaan terveellisiä, monipuolisia,  sesongin mukaisia ja herkullisia 

kasvisaterioita ja leivonnaisia.  

DIY – Do it yourself  (vKS11) 
Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan omia käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai tiimeissä.  
 
Tuhat tuumaa  (vKS12) 
Tuotelähtöinen opetus yrittäjyyden näkökulmasta. Idea viimeistellään valmiiksi tuotteeksi 
tieteenaloja ja moninaisia materiaaleja yhdistelemällä. Tietoteknisten valmiuksien käyttö ja 
perinteisten innovaatioiden kehittäminen yhä parempien ratkaisujen löytämiseksi ja 
muokkaamiseksi.  

 
Palloilu  (vLI7) 
Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja oppilaan toiveita 
kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin palloilulajeihin 
(esimerkiksi golf, squash, padel). Mahdollisesti vähäisiä kustannuksia. Kurssi arvioidaan arvosanalla. 



Vesiliikuntakurssi  (vLI10) 

Onko sinulla jo hyvä perusuimataito? Tule syventämään taitojasi ja oppimaan eri uintitekniikat, 
hypyt ja muuta kivaa. 
 
Test your limits (vLI11) 

Oletko koskaan vielä jaksanut punnertaa 30 tai jopa 50 kertaa peräkkäin ilman periksiantamista? 
Entä oletko kokeillut kiertää juoksuradan ainoastaan askelkyykyillä tai tasajalkahypyillä edeten? Tällä 
kurssilla tämä voi olla mahdollista, kun haastetaan mielimuskeli äärimmilleen. Tunnit pidetään 
useimmiten Liikuntamyllyn inspiroivassa ilmapiirissä kehittäen sekä kestävyyttä, lihasvoimaa että 
sinnikkyyttä. 
 
Rock/Pop Band 2  (vMU6) 
Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää 
ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa 
soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 1 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi 
arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 
Rock/Pop Band 3  (vMU7) 
Musiikin jatkokurssi niille, jotka haluavat edelleen edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja kehittää 
ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa 
soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 2 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi 
arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
 
Luova kirjoittaminen (vÄI2) 

Luovan kirjoittamisen kurssilla syvennetään oppilaan tietämystä sanataiteen ilmaisukeinoista ja 

genreistä. Omien persoonallisten ja luovien ilmaisutapojen käyttö vahvistuu, ja oppilas tulee entistä 

tietoisemmaksi omista luovuuden lähteistään. Kurssin aikana tehdään kirjallinen sanataideprojekti 

joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Kurssin aikana voidaan myös tuottaa materiaalia koulun juhliin tai 

esityksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista 

osallistumista oppitunneille. 

 

Puheviestintä (vÄI3) 

Kurssin aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä monipuolisesti erilaisissa yksilö- ja 

ryhmäviestintätilanteissa. Kurssilla painottuvat opiskelun ja työelämän viestintätaidot sekä oman 

ilmaisuvarmuuden kehittäminen. Kurssin aikana oppilaat tuottavat erilaisia puhe-esityksiä kuten 

erilaisia puheita. Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä, vuorovaikutuksen piirteitä 

sekä perehdytään erilaisiin puhekulttuureihin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat esiintymisvarmuuden 

ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kuuntelun taito, esiintymisjännitys, äänenkäyttö ja 

rentoutuminen sekä palautteen antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen. Lisäksi 

harjoiteltavia teemoja ovat argumentointi, vaikuttaminen erilaisissa viestintätilanteissa, väittely, 

neuvottelu- ja kokoustaidot, työhaastattelu sekä ongelmanratkaisukeskustelu. Kurssilla perehdytään 

myös ryhmätyötaitoihin, suullisen esityksen laatimiseen, havainnollistamisvälineiden käyttöön sekä 

neuvottelutaitoihin. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja 

sitoutumista yhteisiin sääntöihin. 


