
  



 

 

Kotitalouden syventävällä -valinnaisaineessa vahvistetaan ja syvennetään kotitalouden 
perustaitoja ja tutustutaan myös vaativampiin työtapoihin keittiössä. Kurssilla suunnitellaan 
ja toteutetaan omia ateriasuunnitelmia taloudellisuus, ekologisuus ja esteettisyys 
huomioiden. 

Haluatko kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitojasi? Oletko aina pitänyt esiintymisestä? Jos 
kyllä, tervetuloa iloiseen ja rentoon draaman maailmaan! Opintojaksolla oppilas oppii 
tuntemaan omaa itseään, kasvattamaan omaa itsetuntemustaan sekä näkemystään 
muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Draamaa opiskellaan erilaisten pelillisten, 
leikillisten ja muiden toiminnallisten harjoitusten keinoin, joilla on näytelmän ja teatterin 
tekemissä keskeinen asema. Samalla harjoitellaan vuorovaikutus- ja 
ryhmätyöskentelytaitoja, jotka ovat oleellisia tekijöitä hyvän yhteishengen 
muodostumiselle. Mahdollisuuksien mukaan ryhmä vierailee jossakin teatterissa ja 
valmistelevat ja toteuttavat yhteisen näytelmäproduktion. 
 

 

Liikunnan syventävän valinnaisainekurssilla tavoitteena on tutustua monipuolisesti 
erilaisiin liikuntalajeihin, syventää ja vahvistaa jo aikaisemmin opittuja liikunnallisia taitoja, 
pohtia liikunnan kokonaisvaltaista merkitystä omalle hyvinvoinnille sekä kehittää itseä 
reiluna ja vastuuntuntoisena ryhmäliikkujana. Kurssin lopullinen sisältö luodaan yhdessä 
oppilaiden kanssa. Valinnaisen liikunnan kurssilla oppilailla on myös mahdollisuus 
suunnitella ja toteuttaa oma liikunnallinen opetustuokio. Osallistujilta odotetaan kurssilla 
aktiivista osallistumista myönteisellä, liikunnallisella asenteella. 

Puutyössä laajennetaan omien kädentaitojen osaamista. Oppiaineessa työskennellään 

monipuolisesti ja pyritään yhdistämään eri materiaaleja kuten metalli ja muovi yhdessä 

puun kanssa. Puutöissä tehdään erilaisia itse suunniteltuja teoksia ohjatusti ja tutkitaan 

yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa erilaisia rakenteita ja muotoja. Oppiaineessa 

harjoitellaan erilaisten työkalujen turvallista käyttöä. Puutyökurssi on vahvasti 

toiminnallinen ja kurssilla odotetaan oppilaalta aktiivista osallistumista työskentelyyn. 



 

 

Luovan kirjoittamisen tunneilla oppilas löytää sanallisen ilmaisun ilon sekä rohkaistuu 
käyttämään kieltä monipuolisesti ja luovasti. Hän saa kokeilla eri tyylejä kirjoittaa ja etsiä 
itselleen luontaisimmat keinot ilmaista ajatuksia. Tehtäviä tehdään sekä ohjeiden mukaan 
että vapaasti. Inspiraatiota haetaan mm. kuvista, musiikista ja luonnosta. Tekstejä ei 
arvostella eikä tavoitteena ole kieliopillinen oikeakielisyys vaan kieleen suhtaudutaan 
leikkisästi ja uutta luoden. 

Liikunnan syventävä II -kurssin tavoitteena on lisätä koulupäivän aktiivisuutta, tuottaa iloa, 
virkeyttä, hyvinvointia eli hyvää fiilistä! Kurssilla yhdessä liikkuen vahvistetaan oppilaiden 
motorisia perustaitoja ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä monipuolisesti tutustutaan eri 
liikuntaympäristöihin ja -muotoihin sekä lajeihin. Oppilaat osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun valiten osan kurssin sisällöistä ja liikuntamuodoista yhdessä opettajan 
kanssa. Osallistujilta odotetaan kurssilla aktiivista osallistumista myönteisellä, 
liikunnallisella asenteella. 

ATK:n valinnaisainekurssilla tutustutaan yleisimpiin ohjelmistoihin ja harjoitellaan 
tietokoneen hallintaa ja perustoimintojen käyttöä. Oppilas perehtyy tekstinkäsittelyn, 
esitysgrafiikan ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä. 

Kurssilla tutustutaan koodauksen perusperiaatteisiin ja yleisimmistä koodikielistä löytyviin 
komentoihin. Ryhmässä opetellaan jonkun yleisen koodikielen (esim. Python) alkeet ja 
toteutetaan oma yksinkertainen projekti, kuten peli, tätä koodikieltä käyttäen. 

Valinnaisen musiikin syventävän kurssin tavoitteena on syventää musiikillisia tietoja ja 
taitoja. Opetuksessa painotetaan yhdessä musisointia; soittamista, laulamista ja 
bänditoimintaa. Lisäksi perehdytään musiikkiteknologiaan ja -tietouteen. Oppilasta 
kannustetaan ilmaisemaan itseään musiikin avulla ja tarjotaan mahdollisuus esiintyä 
esimerkiksi koulun yhteisissä tilaisuuksissa. 

Leivonnan kurssilla valmistetaan sekä makeita että suolaisia leivonnaisia erilaisia 
leivontatekniikoita hyödyntäen. Lisäksi tutustutaan esimerkiksi koristelumenetelmien 
käyttöön ja erityisruokavalioiden huomioimiseen leivonnassa. 



 

 

Tekstiilityön valinnaisella kurssilla syvennetään ja laajennetaan käsityötietoja ja –taitoja 
oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan 
erilaisia, laadukkaita käsitöitä (mm. vaatteita, sisustustöitä jne.) monipuolisesti eri 
materiaaleja, työtapoja ja laitteita hyödyntäen ja käyttäen sekä opitaan luottamaan 
itseensä käsityöntekijänä. Lisäksi syvennetään jo aikaisemmin opittuja taitoja.  

Yrittäjyys-opintojakso on suunnattu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille oppilaille. 
Tavoitteena on työelämäntaitojen ja yrittäjämäisen asenteen sekä toimintatavan oppiminen 
jo opiskeluaikana. Opintojaksolla perustetaan opintojakson ajaksi oikea toimiva miniyritys. 
Oppilaat käyvät opintojakson aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta ja 
markkinoinnista yrityksen lopettamiseen. Opittavat asiat syntyvät tekemällä oppimisen 
kautta. Samalla syvennetään oman kiinnostuksen mukaan valitun toimialan ja siihen 
liittyvien erilaisten työtehtävien tuntemusta. Yrittäjyys opintojaksolla oppilas oppii myös 
toimimaan osana ryhmää ja kantamaan osaltaan vastuuta yhteisen hyvän ja tavoitteen 
eteen. 

Kuvataiteen syventävällä kurssilla tutustutaan monipuolisesti visuaaliseen maailmaan. 

Oppiaineessa harjoitellaan laajasti erilaisia tekniikoita, ja syvennetään erilaisten tehtävien 

kautta kuvallista tuottamista. Valinnaisessa kuvataiteessa harjoitellaan esimerkiksi 

maalaamista, kokeillaan erilaisia grafiikan- ja keramiikan tekniikoita sekä täydennetään 

piirtämisen taitoa.   

Alkaako tanssijalka aina vipattaa, kun kuulet hyvää musiikkia ja olet kiinnostunut 

tutustumaan eri tanssilajeihin? Haluatko kehittää tanssitaitojasi ja tehdä yhdessä ryhmän 

kanssa oman tai opettajan ohjaaman koreografian? Jos vastasit kysymyksiin ”KYLLÄ!”, 

on Tanssin maailma valinnaiskurssi juuri sinua varten! Tanssin maailma -kurssilla 

tutustutaan eri tanssityyleihin oppilaiden toiveita kuunnellen ja samalla kuullaan tanssin 

historiasta, opitaan kehonhuollosta sekä tulkitsemaan ja luomaan tanssia. Tanssin 

maailma -kurssilla valmistellaan oppilaiden halutessa esitys johonkin koulun omaan 

tilaisuuteen ja/tai otetaan osaa koulutanssitapahtumaan. Oppilailta ei odoteta aikaisempaa 

tanssiharrastustaustaa. 

 

 



 

 

 

Tiesitkö, että saksa on Euroopan puhutuin kieli ja sitä puhuu äidinkielenään yli 100 
miljoonaa ihmistä? Saksan kielen taito on lisäksi valttikortti työmarkkinoilla, sillä erityisesti 
teknologia- sekä auto- ja laivanrakennusalalla on ”huutava pula” kielitaitoisista tekijöistä. 
Perustaidot saksan kielestä siis kannattaa hankkia!  
Saksan kielen kursseilla voit laajentaa kielitaitoasi ja hankkia hyvät perustaidot viestiä 
erilaisissa arkielämän tilanteissa saksan kielellä. Saksan opintojen aikana opit ääntämään 
ja puhumaan saksaa, rikastuttamaan saksan kielen sanavarastoasi, kirjoittamaan saksaa 
selkeän kieliopin mukaisesti sekä ymmärtämään saksankielistä puhetta ja tekstiä.   
Lisäksi opit tuntemaan saksankielisten maiden kulttuuria ja paikallisia elämäntapoja.   
 
Tällä hetkellä saksaa opiskelevilla 6. luokan A2-saksan opiskelijoilla saksaa jatkuu 
normaalisti 7. luokalla. 
 
B2-saksa on pääasiassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa 8. luokalla alkava ja 
valittava kieli, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Turun Steiner-koulussa 
toteutetaan kuitenkin lukuvuosina 2022-2024 kielten opiskelun kokeilu ja kokeilun 
alkaessa B2-saksan voi valita kaikki lukuvuoden 2022-2023 7.-9. luokan oppilaat, 
jotka eivät ole aikaisemmin lukenee saksaa tai saksan opiskelu on keskeytynyt, ja 
näin ollen saksan opiskelusta on ollut ”välivuosia”. Ryhmässä pyritään eriyttämään 
monipuolisesti niitä oppilaita ylöspäin, kenellä on aikaisempaa osaamista saksan kielestä. 
 
Lukuvuoden 2022-2023 7.-8. luokan oppilaat valitsevat saksan automaattisesti 
kahdeksi lukuvuodeksi, eikä näin ollen opiskelua voi jättää kesken! 9. luokalla B2-
saksan valitsevat oppilaat opiskelevat kieltä lukuvuoden 2022-2023. 
 
Kokeilu toteutetaan, mikäli B2-saksan ryhmään osallistuu vähintään viisi oppilasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


