
 
Tupoksen koulu 

 

VALINTAKORTTI 2022-2024  

 

Oppilaan nimi ________________________________________________ Luokka  ______ 

 

Valinnaisaineet 8.-9. luokilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 1 

TAIDE- JA TAITOAINE  

Valitse seuraavista taitai-aineista yksi aine. Merkitse valintasi numerolla 1 ja varavalinta  

numerolla 2. 

Taide- ja taitoaine, yht 4 vvt 8 lk 9 lk 
Oppilaan 
valinta 

Koulun 
merkinnät 

Kotitalous 2 vvt 2 vvt     

Kuvataide 2 vvt 2 vvt     

Käsityö 2 vvt 2 vvt     

Liikunta  2 vvt 2 vvt     

Musiikki 2 vvt 2 vvt     

 

 

 

 

 

Oppilas tekee ainevalinnat kahdessa vaiheessa. 

• Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yksi  taide- ja taitoaine. Sitä opiskellaan kaksi tuntia 

viikossa sekä 8. että 9. luokilla. Taitai-valinta tarkoittaa lisätunteja yhteiseen taide- ja 

taitoaineeseen, ja se arvioidaan osana tätä ainetta. Päättöarvosanan oppilas saa 9. 

luokan päättyessä.  

• Toisessa vaiheessa valitaan yksi pitkä ja yksi lyhyt valinnaisaine. Pitkää valinnaista 

opiskellaan sekä 8. että 9.- luokilla, lyhyttä vain 8. luokalla. Näistä molemmista 

valinnaisaineista oppilas saa todistukseen numeroarvosanan. 

• Oppilas valitsee yhteensä kolme oppiainetta, jotka arvioidaan numeerisesti. 



Vaihe 2                                             Oppilaan nimi ja luokka:                                                                      . 

PITKÄ VALINNAISAINE 

Valitse seuraavista oppiaineista yksi aine. Merkitse valintasi numerolla 1 ja kaksi varavalintaa 
numeroilla 2 ja 3. 

 olemme tietoisia, että B2-kielen opetus voidaan järjestää myös etäopetuksena. 

Pitkä valinta: B2-kieli tai syventävä/soveltava 
aine 
 4 vvt 

8 lk 9 lk 
Oppilaan 
valinta 

Koulun 
merkinnät 

B2-kieli Ranska 2 vvt 2 vvt     

B2-kieli Saksa 2 vvt 2 vvt     

B2-kieli Venäjä 2 vvt 2 vvt     

B2-kieli Espanja 2 vvt 2 vvt   

Kotitalouden syventävä  2 vvt 2 vvt     

Kuvataiteen syventävä 2 vvt 2 vvt   

Käsityön syventävä, tekninen työ 2 vvt 2 vvt     

Käsityön syventävä, tekstiilityö 2 vvt 2 vvt     

Liikunnan syventävä, pallopelit 2 vvt 2 vvt     

Musiikin syventävä 2 vvt 2 vvt     

Tieto- ja viestintäteknologia, soveltava 2 vvt 2 vvt     

Erä ja luonto, soveltava 2 vvt 2 vvt     

Harraste-eläimet ja yrittäjyys, soveltava 2 vvt 2 vvt   

Draama, soveltava 2 vvt 2 vvt   

     

LYHYT VALINNAISAINE 

Valitse seuraavista oppiaineista yksi lyhyt valinta. Valinnaisainetta opiskellaan kahdeksannella 
luokalla. Merkitse valintasi numerolla 1 ja kaksi varavalintaa numeroilla 2 ja 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tupos _____ / ______ 2022      _____________________________________________ 

   Huoltajan allekirjoitus 

Palauta valintakortti opinto-ohjaajalle viimeistään torstaina 10.2.2022 

Lyhyt valinta: soveltava/syventävä aine 2 vvt 8 lk 
Oppilaan 
valinta 

Koulun 
merkinnät 

Englannin kielen syventävä 2 vvt     

Ruotsin kielen syventävä 2 vvt     

Kemistin keittiössä 2 vvt   

Kuvanveisto, keramiikka ja rakentelu 2 vvt     

Musiikki 2 vvt     

Pähkinöitä, pulmia ja pelejä 2 vvt     

Elektroniikka ja robotiikka 2 vvt   

Käsityökahvila 2 vvt   

Hyvinvointiliikunta 2 vvt   


