
Sivistyslautakunta § 10 22.01.2014

Lisäys sopimukseen yhteisestä koulutoimesta 1.8.2014 alkaen

841/12.00.01/2013

SL § 10 
Valmistelijat: taloussunnittelija Siv Mårtens, puh. 040-5685526,
koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555 332 ja sivistysjohtaja
Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250 

Lapinjärvi ja Loviisa ovat marras-, joulukuuussa 2013 sekä tammikuussa
2014 käyneet keskusteluja viranhaltijatasolla Lapinjärven Porlammin
yläkoulun ja lukion tilanteesta. Lapinjärven Porlammmin yläkoulun ja
lukion sisäilmatilanne on erittäin haasteellinen ja valitettava koska
Lapinjärvi ei voi enää syksyllä 2014 käyttää nykyistä kiinteistöä sen
tarkoitukseen eli opetukseen. 

Loviisalla, Lapinjärvellä ja Myrskylällä on historiallisesti katsottuna pitkä ja
erittäin hyvä kouluyhteistyö, josta osoituksena kuntien välinen sopimus
yhteisestä koulutoimesta. Voimassa oleva sopimus on päivitetty vuonna
2012 ja se käsittää mm. ruotsinkielisen opetuksen vuosiluokilla 7-9 sekä
erityisopetuksen Parkskolanissa ja Harjuntaustan koulussa.

Käytyjen keskustelujen perusteella viranhaltijat Loviisasta ja Lapinjärveltä
ovat tammikuussa laatineet lisäyksen voimassa olevaan koulusopimukseen
(liite). Lisäykset koulusopimuksessa on laadittu sen perusteella, että
Myllyharjun koulusta tulisi 1.8.2014 lähtien Lovisan kaupungin ja
Lapinjärven kunnan yhteinen koulu. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että
Porlammin yläkoulun kaikki lapinjärveläiset oppilaat (n. 70 oppilasta)
siirtyisivät lukuvuoden 2014-2015 alusta Myllyharjun kouluun. Lisäykset
koulusopimuksessa koskevat seuraavia kohtia:
- I Yhteisen koulutoimen laajuus, kohta 1 Esi- ja perusopetus
- II Hallinto, kohta 3.2 Johtokunnat
- III Kustannusten jako yhteisen koulutoimen  osalta, kohta 4.2 Perusopetus
- VI Sopimuksen voimaantulo, tarkistaminen ja päättyminen, kohta 11
Voimaantulo 

Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista yhteistyössä pohtia myös sellaista
vaihtoehtoa, jonka mukaan osa Porlammin yläkoulun oppilaista siirtyisivät
Myllyharjun kouluun. Tämän vaihtoehdon kohdalla olisi kuitenkin hyvä
ensin yhdessä määritellä ne alueet Lapinjärvellä, joista oppilaita tulisi
Loviisaan. 

Valmistelutyöt mm. tilojen, opetusryhmien perustamisen ja koulukuljetusten
järjestelyjen osalta on aloitettu Loviisassa. 



Myös lukiokoulutuksesta ja sen järjestämisestä on keskusteltu hyvässä
hengessä, mutta siitä ei ole tarkoitus laatia erillistä sopimusta. Myllyharjun
lukioon liittyvät mahdolliset yhteistyöasiat käsitellään kevään 2014 aikana
sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa.

Lapinjärven sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.12.2013, § 79 
päättänyt esittää mm. Lovisan kaupungille kutsun
koulusopimusneuvotteluihin suomenkielisen yläkouluopetuksen
järjestämisen osalta. Lautakunta on samassa yhteydessä pyytänyt lausuntoa
Myllyharjun koulun koulurakennuksen kunnosta (liite 7). Loviisan teknisen
keskuksen tilapuoli, sivistyskeskus sekä koulun rehtori järjestävät 23.1.2014
Lapinjärven kunnan päättäjille infotilaisuuden/koulukeskuksen tilojen
esittelyn.  

Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250

Liitteet 7-8

Ehdotus: Loviisan sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että:

  - se hyväksyy liitteessä olevat lisäykset Loviisan kaupungin, Lapinjärven ja
Myrskylän kuntien väliseen sopimukseen yhteisestä koulutoimesta, siten
että se astuu voimaan 1.8.2014 alkaen.

  - jos Lapinjärven kunta ei hyväksy kaikkien yläkouluoppilaiden siirtämistä
Myllyharjun kouluun, niin sopimusneuvotteluja jatketaan ja pyritään
pääsemään ratkaisuun siitä, että osa Porlammin koulun oppilaista siirtyisivät
Myllyharjun kouluun lukuvuoden 2014-2015 alusta.

Käsittely
Esittelijä tarkensi valmisteluaan lisäämällä valmistelutekstiin sanan
”lapinjärveläiset/lapinjärveläisten” neljännen kappaleen kolmanteen
lauseeseen ”Käytännössä…. kaikki lapinjärveläiset oppilaat….. ”sekä
ehdotuksen toisen ranskalaisen viivan tekstiin ”- jos Lapinjärven kunta
…kaikkien lapinjärveläisten yläkouluoppilaiden…”

  Esittelijä ehdotti, että pykälä tarkistetaan välittömästi.

Päätös: Loviisan sivistyslautakunta esittää esittelijän tarkennetun ehdotuksen
mukaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että:

  - se hyväksyy liitteessä olevat lisäykset Loviisan kaupungin, Lapinjärven ja
Myrskylän kuntien väliseen sopimukseen yhteisestä koulutoimesta , siten
että se astuu voimaan 1.8.2014 alkaen.

  - jos Lapinjärven kunta ei hyväksy kaikkien lapinjärveläisten
yläkouluoppilaiden siirtämistä Myllyharjun kouluun, niin
sopimusneuvotteluja jatketaan ja pyritään pääsemään ratkaisuun siitä, että
osa Porlammin koulun oppilaista siirtyisi Myllyharjun kouluun lukuvuoden
2014-2015 alusta.



  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---



LISÄYS LOVIISAN KAUPUNGIN, LAPINJÄRVEN JA MYRSKYLÄN
KUNTIEN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Lisäyksellä sopimukseen liitetään sijaintikunnan Myllyharjun koulu Loviisan kaupungin ja
Lapinjärven kunnan yhteiseksi kouluksi.  Sopimus koskee niitä Lapinjärven kunnan oppilaita joille
Mylly harjun koulu on ensisijainen koulu.

I YHTEISEN KOULUTOIMEN LAAJUUS

1  Esi- ja perusopetus

Lisäys:
  Sijaintikunnalla on Lapinjärven kunnan kanssa yhteinen Myllyharjun koulu niminen

suomenkielinen yläkoulu, jossa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 7-9. 
Myllyharjun koulu on ensisijainen koulu kaikille Lapinjärven kunnassa asuville
yläkouluoppilaille.

II HALLINTO

3.2  Johtokunnat

Lisäys
Loviisan kaupungin sekä Lapinjärven kunnan yhteisen Myllyharjun koulun
johtokuntaan kuuluu 6 Loviisan kaupungin valitse maa jäsentä   ja 1 Lapinjärven
kunnan valitse ma jäsen henkilö kohtaisine varajäsenineen.

III KUSTANNUSTEN JAKO YHTEISEN KOULUTOIMEN OSALTA

4.2  Perusopetus

  Lisäys
Suomenkielisen perusopetuksen kohdalla noudatetaan seuraavaa siirtymäkauden
kustannusten jakoa. Siirtymävaiheen aikana Lapinjärven kunta maksaa vahvistetusta
kotikuntakorvauksen perusosasta laskettua oppilaan iän mukaista kotikuntakorvausta
vastaavan summan Loviisan kaupungille. Vuoden 2014 kotikuntakorvaus maksetaan
ajalle 1.8. - 31.12.2014 ja vuoden 2015 kotikuntakorvaus koko vuodelle. 

  Siirtymäkauden oppilasmäärä lasketaan lukuvuosittain perusopetuksen
tilastointipäivän (20.9) mukaan.



  Sijaintikunta laskuttaa kotikuntakorvauksia kuukausittain. Elo-, syys- ja lokakuun
laskut perustuvat lapinjärveläisoppilaiden lukumäärään Myllyharjun koulussa
syyslukukauden koulutyön alkaessa. Laskut tarkistetaan marraskuussa 20.9 tilastointi-
päivän oppilas määrän mukaan. 

VI SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, TARKISTAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

11  Voimaantulo

  Lisäys
Tätä lisäystä Loviisan kaupungin, Lapinjärven ja Myrskylän kuntien väliseen
sopimukseen yhteisestä koulutoimesta noudatetaan 1.8.2014 lähtien. Kustannusten
jaon osalta kohdassa 4.2 sovittu siirtymäkaudenlisäys on voimassa 1.8.2014 –
31.12.2015 jonka jälkeen maksuosuudet hoidetaan pääsopimuksen mukaisesti
kotikunta korvaus järjestelmän kautta. 

  Loviisassa xx.xx.2014

  LOVIISAN KAUPUNKI

  Olavi Kaleva    xxxxxxxx
  kaupunginjohtaja   hallintojohtaja

  LAPINJÄRVEN KUNTA

  Tiina Heikka    Susanne Sjöblom
  kunnanjohtaja    kunnansihteeri



 

  

Tästä oppaasta löydät 

 

 Valinnaisainekurssien esittelyt 

 Ohjeita valintoihin 

 Valintalomakkeen 

VALINNAISAINEOPAS 
2013-2014 
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Saatesanoja valitsijoille 

 

Sinulle 7.- ja 8.-luokkalainen 

 

Valinnaisaineoppaassa on esitelty Myllyharjun koulun valinnaisaineet ja niiden valit-

seminen lukuvuodelle 2013-2014. Tutustu huolellisesti esittelyihin ja valitse itsellesi 

sopivat kurssit. Valinnat ovat sitovia lukuvuoden kerrallaan. Toivon, että mietit, mistä 

olet aidosti kiinnostunut, missä haluat kehittyä ja minkä oppiaineen opiskelu tuottaa 

sinulle iloa. Se, mistä kaveri on kiinnostanut, ei välttämättä sovi sinulle. 

Tee siis päätös itsenäisesti! 
 

 

Valinnaisaineen opiskelu voi tukea sinua monella tavalla muissakin opiskeluissasi. 

Löydät ja saat käyttöösi uusia puolia itsestäsi ja omista vahvuuksistasi. Menestymi-

nen valinnaisaineen opiskelussa voi vaikuttaa myönteisesti myös jatko-

opintomahdollisuuksiisi. Valinnaisaineista saa lisäpisteitä haettaessa esimerkiksi 

ammatilliseen koulutukseen. Tietyn valinnaisaineen valitseminen tai valitsematta 

jättäminen ei kuitenkaan suljen pois jatko-opintomhdollisuuksia. 
 

 

Lukuvuonna 2013-2014 valinnaisaineiden valinnassa käytetään KORI-mallia. Sen 

avulla voit paremmin valita kiinnostavimmat oppiaineet ja mahdollisuudet varsinai-

sen valinnan toteutumiseen paranevat. Lue siis valintaohjeet tarkasti. 
 

 

Vallinnoillasi voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, että opiskelusi on mielekästä, 

kiinnostavaa ja antoisaa! 
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Seuraavassa on esitetty Myllyharjun koulun tuntijako. Tuntijako perustuu vuoden 

2004 valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta tehtyyn Loviisan kaupungin 

opetussuunnitelmaan. 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus (AI) 3 3 3 9 

A1-kieli (EN) 2 3 3 8 

B1-kieli (RU) 2 2 2 6 

Matematiikka  (MA) 3 3 4 1

0 

Fysiikka, kemia (FK) 2 3 2 7 

Terveystieto (TT) 1 2  3 

Biologia, maantieto (BG) 2 2 3 7 

Uskonto, elämänkatsomustieto (UE, ET) 1 1 1 3 

Historia ja yhteiskuntaoppi (HY) 2 2 3 7 

Musiikki (MU) 1  1  

Kuvataide (KU) 2  2  

Käsityö (KS, TN, TS) 3  3  

Liikunta (LI) 2 2 2 6 

Kotitalous (KO) 3  3  

Oppilaanohjaus (OP) 1  
1 2 

Valinnaisaineet (3 x 2 vkt)  6 6 1

2 

Ilmaisutaito (IT)   1  1 

Kaikki oppiaineet yhteensä 30 30 30 90 

     

Myllyharjun koulun tuntijako 
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Miten valitsen valinnaisaineen? 

Valinnaisaineen valinnat lukuvuodeksi 2013 - 2014 tehdään seuraavalla 

tavalla. Jokainen oppilas valitsee kolme päävalintaa ja niille varavalin-

nat. Valinnat tehdään kolmesta KORISTA. Jokaisesta korista valitaan 

siis kolme ainetta. 
 

 

 

 

 

 

 

Jokaisessa korissa on 6-811valinnaisainetta, niistä valitset yhden (1) varsinaisen valinnaisai-

neen ja kaksi (2) varavalintaa. Varavalinnat voi tehdä VAIN kyseisestä korista. 
 

Varavalintoja tehdään kaksi jokaiseen koriin. Ne astuvat voimaan, mikäli varsinai-

sen valinnan oppiaineeseen ei esimerkiksi valintojen vähyyden vuoksi voida perustaa 

omaa ryhmää tai koulu joutuu työjärjestyssyistä muuttamaan valintoja. Mieti siis myös 

varavalinnat tarkkaan! 

 

Seitsemäsluokkalaiset valitsevat 

-  KAKSI kahden vvkt:n valinnaisainetta 8. kouluvuotta varten (4vvkt) 

-  YHDEN yhden vvkt:n valinnaisaineen 8. kouluvuotta varten (1vvkt) 

Kahdeksasluokkalaiset valitsevat 

-  KOLME kahden vvkt:n valinnaisainetta 9. kouluvuota varten (6vvkt) 
 

 
 

ESIMERKKI  

KORI 1 
      VALINTA  VARA  VARA 

SA Saksan kieli, B2 -kieli  ____  ____  ____ 

VY Vuosi Yrittäjänä   _X__  ____  ____ 

MUS Hard rock cafe   ____  _X__  ____ 
TN2 Tekninen käsityö II  ____  ____  _X__ 

ATJ Tietotekniikka  II   ____  ____  ____ 

 

Rajoituksia:  
1) Oppilaan 8.luokalla aloittama B2-kieli jatkuu pakollisena 9.luokalla  
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Valinnaisaineiden esittely 

 

 

Kurssin kohdalla on kerrottu sen sisällön lisäksi mahdolliset muut valinnassa huomioitavat 

asiat, kuten esimerkiksi pohjataitovaatimukset tai mille luokka-asteille kurssi  on tarkoitettu. 
 

VIERAAT KIELET 

Saksa, B2-kieli 

Saksan kieli 
 

Tavoitteena on sellainen saksan kielen taito, jonka avulla selviää arkipäivän 

tilanteista. Puheharjoituksia on runsaasti ja niitä tehdään pareittain 

ja ryhmissä. Kartutetaan sanavarastoa ja opiskellaan peruskielioppi, ja siten 

pyritään luomaan hyvä pohja saksan  jatko-opinnoille esim. lukiossa. Saksa on 

tärkeä kieli myös työelämässä - EU:n alueella se on puhutuin äidinkieli. Kielen 

kautta tutustutaan myös saksalaisen kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin. 
Kielten opiskelu on hyödyllistä ja hauskaa, jos vain on valmis näkemään 

vaivaa sen eteen!  Kurssin aikana pyritään toteuttamaan matka Saksaan.    

Tunnus: SA 

Luokat: 

alkaa 8.luokalla 

jatkuu  9.luokalla  

Kielitivoli 

Italian ja Venäjän alkeet 
 

 

Haluatko tutustua italian tai venäjän kieleen? Nyt se on mahdollista sammalla 

kurssilla. Vuoden aikana tutustumme sekä italialaiseen että venäläiseen kult-

tuuriin ja opettelemme selviytymään yksinkertaisista arkipäivän tilanteista 

molemmilla kielillä. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille. 
Tunnus: KTI 

Luokat: 8.luokka 
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Venäjä - Mozno 9.lk 
 

Kurssin tavoitteena on venäjän kielen perusrakenteiden ja sanaston oppimi-

nen sekä suullisten valmiuksien ja puheilmaisun kehittäminen siten, että opis-

kelija selviytyy tavallisimmista, jokapäiväiseen elämään liittyvistä kielen-

käyttötilanteista. Oppikirjana Mozno 1. 
 
Kurssi sopii kaikille venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. 

Tunnus: VE 

Luokat: 9.luokka  

Venäjä 

Let´s write 8.luokka LYHYT 
 

 

Harjoitellaan erityyppistä kirjoittamista ulottuen luovista teksteistä aina asiateks-

teihin asti.  
 
 
 

 

Englanti 

Venäjä - Privjet 8.lk LYHYT 
 

Haluatko opetella kieltä, jota vain harva suomalainen osaa, mutta jonka vähäisestäkin 

osaamisesta on sinulle etua? Valitse Privjet! Kurssilla opetellaan kyriliset aakkoset ja 

harjoitellaan lyhyitä arkipäivän keskusteluja. Samalla tutustutaan venäläiseen kulttuu-

riin. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille.  
Tunnus: VE 

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 

Tunnus: LW 

Luokat: 8.luokka 

LYHYT  

Kiina  

Tunnus: KI 

Luokat:  9.luokka 

8.luokka LYHYT 

  

Kiinan alkeet 9.luokille  
 

Kiinaa puhuu äidinkielenään noin miljardi ihmistä, se on maailman puhutuin kieli. Kiinan 

kulttuuri on ikivanhaa ja sisältää kiehtovia tarinoita sekä modernia nykyaikaa. Kurssilla 

tutustut kieleen ns. pinyin-kirjoituksen avulla. Opit arkipäivän puhekieltä ja fraaseja. 

Saatat yllättyä miten nopeasti opit puhumaan arkipäivän kiinaa. Kaupalliselle alalle 

suuntautuville kiinan kieli voi olla valtti opinnoissa.  

 

Sukellus kiinaan 8.luokka LYHYT 
 

Tutustutaan maailman puhutuimman kielen maailmaan ja kurkistetaan Kiinan kulttuu-

riin! Kurssilla opitaan kiinan merkkien kirjoitusta ja käyttökelpoista puhekieltä. Tule 

mukaan Keskimaan seikkailuun! (Kiinaksi: Zhong guo=Keskimaa)! 
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Tunnus: HLA 

Luokat: 9.luokka  

Yhteiskuntaoppi 

 

Vuosi yrittäjänä 
 

 
 

Oletko valmis oppimaan uutta päästäksesi huipulle? Haluatko oppia tekemällä ja 

kokemalla? Kaipaatko vastapainoa pulpetissa istumiselle? 

Vuosi yrittäjänä on Opetushallituksen suosittelema Nuori yrittäjyys ry:n tarjoama 

opinto-ohjelma, jossa oppilaat perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla 

toimivan harjoitusyrityksen. Nuoret  saavat oma- aloitteisesti suunnitella yrityk-

sensä liikeidean sekä toteuttaa liikeidean mukaista yritystoimintaa lukuvuoden 

ajan. Lukuvuoden aikana osallistutaan erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin, mm. 

alueellisille NY-messuille ja tavataan muita nuoria yrittäjiä.  

Huom! Kurssin suorittamisesta saat erillisen todistuksen, josta on hyötyä esim. 

hakiessasi kesätyötä. 
Lue lisää: www.nuoriyrittajyys.fi 

 

 

Käytännön lakitieto 
 

 
 

Oikeutesi ja velvollisuutesi 15-vuotiaana. Kuinka hankit asunnon ja täytät vuokraso-

pimuksen. Erilaisten rikosten seuraukset ja oikeudenkäytön perusteet. Opiskelu ta-

pahtuu tutustumalla asioihin erilaisten ”tapausten” avulla. Tutustumiskäyntejä kärä-

jäoikeuteen, poliisilaitokselle jne. Kurssilaiset osallistuvat myös Nuorten parlamentti-

projektiin. 
 

 

Tunnus: VY 

Luokat: 9.luokka  

 

YHTEISKUNNALLISET JA KATSOMUKSELLISET AINEET 
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Kotitalous 

TAITO-  JA TAIDEAINEET 

Tunnus: MAT 

Luokat: 9.luokka  

Matematiikka 

 

 

Matematiikkaa lukioon aikoville 
 

 
 

Kurssi on tarkoitettu erityisesti lukioon aikoville. Kurssilla opitaan syven-

täviä  laskutaitoja matematiikan eri osa-alueilta. 
 
 

 
 

 

MATEMAATTISLUONNON-LUONNONTIETEELLISET AINEET 

 

Elämän eväät LYHYT 
 

Kurssilla harjoittelet valmistamaan suolaisia ja makeita leivonnaisia. Tutustut useisiin  

taikinatyyppeihin sekä erilaisiin valmistustekniikoihin. Kurssin ohjelma mukaelee vuo-

denaikoja ja juhlia.  
 

 
 
 

 
 

Tunnus:  EE 

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 
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Tunnus:  KNO 

Luokat: 8.luokka  

 

Makuja maailmalta 
 

 
 

Kurssin aikana perehdyt ja tutustut eri maiden ruoka - ja tapakulttuureihin. Tutustut 
myös suomalaiseen ruokaperinteeseen ja kulttuuriin.  Kurssilla pääset valmistamaan ja 
maistelemaan  herkullisia ruokalajeja ja leivonnaisia. Ennakkoluulottomasti mukaan 
uusia makuja maistelemaan 

 

 

 

Nopeat keittiössä 

 
Kurssilla opit valmistamaan nopeita ja herkullisia välipaloja ja ruokia. Pääset 

myös kokeilemaan leivontaa ja tutustumaan uusiin tapoihin toimia tehok-

kaasti keittiössä. 
 
 
 

Tunnus:  TUT 

Luokat: 8.luokka ja 

9.luokka 

 

Tunnus: KMM  

Luokat: 9.luokka  

 

Tuumasta toimeen I ja II 8.luokalle ja 9.luokalle 
 

Ateriakokonaisuuksia oppilasryhmien omien ja opetusryhmien yhteissuunnitelmien 

perusteella. Syvennät myös aikaisemmin oppimiasi kotitalouden tietoja ja taitoja.   
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Tunnus:  KUV 

Luokat: 8.luokka  

 

Kuvataide 

Kuvataide II 
 

 

Kurssilla syvennetään kuvailmaisun taitoja, sekä työtapojen 

ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta. Työtavat ovat moni-

puolisia: opiskelemme akvarelli-, guassi-, kuivapastelli-, 

akryyli– ja öljymaalausta. 

Syvennämme myös piirustustekniikoiden hallintaa. Sovimme 

yhdessä kolmiulotteisen työskentelyn työtavoista. 
Harjoittelemme digikameran käyttöä ja kuvasommittelua. 

Kaikki kuvailmaisusta kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille. 
 

 

Kuvataide I 
 

Kurssin tavoitteena on oppia kuvailmaisun taitoja ja uusia 

työtapoja eli omia havaintoja ja mielikuvia työstetään kuvik-

si käyttäen vaihtelevia tekniikoita. Tutustumme erilaisiin 

piirustus– ja liitutekniikoihin. Opettelemme maalauksen 

perusteita ja taidon karttuessa otamme sekatekniikat luovas-

ti käyttöön. Grafiikka ja savityöt kuuluvat kurssin ohjelmaan. 

Harjoittelemme myös videokameran käyttöä. Kaikki kuvail-

maisusta kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille ilmaise-

maan itseään. 
 

Tunnus:  KUJ 

Luokat: 9.luokka  

 

Rajatonta taidetta II 
 

  Tutustumme  Euroopan ulkopuoliseen taiteeseen. Tutkimme eri  kult-

  tuurien kuva-aiheita ja kuvantekotapoja  ja sovellamme niitä tehtä-

  vissä.   Käsittelemme Afrikkaa, Aasiaa, Australiaa ja Pohjois-  

  ja Etelä-Amerikkaa. 

  Käytämme erilaisia piirtämis- ja maalaustekniikoita sekä teemme  

  savitöitä.    
 
 

Tunnus:  KUR2 

Luokat: 9.luokka  
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Tunnus:  PIIR 

Luokat: 8.  luokka 

LYHYT 

 

 

Piirrustus LYHYT 
 

Kurssilla tutustutaan piirtämisen perustekniikoihin eri välineillä. Harjoittelemme som-

mittelua, ihmisen ja eläimen anatomiaa, perspektiiviä ja kuvakokoja (sarjakuva) sekä 

taidekuvien tarkastelua.  
 

 
 
 

Tunnus:  MUO 

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 

Kuvataide 

 

 

Muotoilu LYHYT 
 

Kurssilla tutustutaan mm. savityöskentelyn perustekniikoihin ja pienoisveistosten  

Muotoiluun.     
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Tunnus:  MUB 

Luokat: 8.luokka  

Musiikki 

 

Laulukurssi 
 

 
 

Pidätkö laulamisesta yhdessä ja ehkä yksinkin? Tuntuuko, että 7. lk:n musiikin tunneil-

la ei ikinä ehditty laulaa tarpeeksi? Tällä kurssilla keskitymme laulamiseen: opimme 

äänen huoltoa ja ääniharjoituksia sekä paljon erilaisia ja eri tyylisiä lauluja. 
 
 

 

 

Bändikurssi 
Lähdemme alusta kitaran, basson, rumpujen ja syntikan kanssa. Ja kyllä siitä bändi 

syntyy! Bändille sopivia kappaleita, erilaisia komppaustyylejä, kovaa harjoittelua ja 

esiintymisiä koulun juhlissa. 

 
 

 
 
 

 
 

Tunnus:  MUK 

Luokat: 8. luokka  

 

Tunnus:  MUS 

Luokat: 9.luokka  

 

 

Hard rock cafe 

 
Kurssi jatkaa ja syventää 8. lk:n bändikurssilla opittuja taitoja. Harjoittelemme uusia 
kappaleita ja esiinnymme koulun juhlissa. Kurssille osallistuminen edellyttää bändi-

kurssin suorittamista 8. luokalla tai muualla hankittuja perustaitoja laulussa tai soitos-

sa (bändisoittimet). 
 

 



 

14 

Tunnus:   

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 

Musiikki 

 

 

Kitara ja Basso LYHYT 
 

Jatketaan kitaran– ja basson soiton harjoittelua siitä, mihin 7. luokalla jäätiin. Lisää 

sointuja ja poweria, soittoa sujuvammaksi ja erilaisia kappaleita. Kurssi kehittää val-
miuksia bändisoittoon sekä oman laulunsäestämiseen.  

 

 
 
 

 
 

 

Tunnus:  TNI 

Luokat: 8.luokka  

 

Tekninen työ I 

 

Kurssilla rakennetaan kaiutin-vahvistimet, valmistetaan metallista esimerkiksi hitsaus-

tekniikoin erilaisia harraste– ja käyttöesineitä. Kurssilla myös tuunataan vanhoja tava-

roita.  
 
 
 
 
 
 

Tekninen työ 

Tekninen työ II 

 
Kurssilla syvennetään teknisen käsityön taitoja. Valmistetaan laadukkaat kaiutin-

vahvistimet, perehdytään puukon valmistamiseen ja tuunataan vanhoja tavaroita.   
 

 
 
 
 
 

Tunnus:  TNII 

Luokat: 9.luokka  
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Tunnus:   

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 

 

 

Elektroniikka rakentelu LYHYT 

 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin elektronisiin komponentteihin, niiden toimintaan ja käyt-

töön elektroniikkarakentelussa. Rakennetaan erilaisia elektronisia laitteita valituista 

rakennussarjoista.  
 
 
 

 
 

 

Tunnus:  S&K 

Luokat: 9.luokka  

 

Let´s sew and knit  

 
Kurssilla ommellaan ja neulotaan kurssilaisten itsensä valitsemia töitä. Kädentaitojen 

harjoittamisen ohella keskustellaan ja parannetaan ”small talk”-taitoja.  
 
 
 
 
 

Tekstiili työ 

Tuunaus LYHYT 
  

Tutustutaan tekstiilien kierrätykseen ja teatterimaailmaan suunnittelijan silmin. Kurssil-
la tuunataan arjen käyttövaatteita, kuten t-paitoja tai mekkoja uuteen kuosiin. Kurssilla 

tutustutaan myös asujen, asusteiden ja lavasteiden suunnitteluun ja valmistamiseen.  
 

 
 
 
 
 

Tunnus:  TNII 

Luokat: 8.luokka 

LYHYT  
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Tunnus:  LTP 

Luokat: 8.luokka  ja  

9. luokka  

Liikunta 

 

Mailapelit - tytöille LYHYT 
 

Päälajeina sada ja pesis, ryhmän toivomuksesta mukaan voidaan ottaa myös sulkapal-

loa, tennistä ja kaukalopalloa.  
 

 
 
 
 

 

 

Let´s play -  palloilu kurssi tytöille I ja II 
 

Kurssilla tutustutaan perinteisten koulupelien lisäksi uusiin peleihin ja pelataan erilai-

sia viite- ja pienpelejä. Ryhmä osallistuu kurssin suunnitteluun.  
 

 
 
 

 
 

 

Tunnus:  LMT 

Luokat: 8.luokka 

LYHYT  

 

Tunnus:  LIP 

Luokat: 8. luokka 

 

 

Palloilu I - pojat 
 

Kurssilla harkoitellaan palloilulajien tekniikkaharjoituksia ja pelataan. Ohjelmaan ote-

taan 5-8 peliä, jotka voidaan valita yhdessä heti kurssin alkaessa.  

 

Valittavana on: salibandy, kaukalopallo, jalkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, pe-

säpallo, liitokiekko, sulkapallo, tennis, pöytätennis, squash, keilailu sekä erilaiset 

muunnelmat, kuten street, beach ja futsal.  
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Tunnus: ATJ 

Luokat: 9.luokka  

Tietotekniikka 

 

Tietotekniikka  
 

Kurssilla syvennetään tietokoneen käyttötaitoja. Kurssilla käsitellään esimerkiksi vide-

on muokkaamista ja tutustutaan tietokoneen ohjelmointiin. Lisäksi kurssilla kerrataan 
8.luokan asioita.  
 

 
 
 

 

TIETOTEKNIIKKA 

Tunnus:  LPP 

Luokat: 9.luokka  

Liikunta 

SÄBÄ-special LYHYT 

 
Lajikurssi KAIKILLE salibandyn pelaamisesta kiinnostuneille.   
 

 

 

 

Palloilu II - pojat 
 

Kurssilla syvennetään jo harjoiteltuja pelitaitoja monipuolisten harjoitteiden ja vaati-

vampien pelimuotojen avulla. Yksittäiseen lajiin käytetään aikaa enemmän aikaa, kuin 

palloili I:llä. Kurssilla voidaan aloittaa myös uusien pelien opettelu, alkeista asti.  

Ohjelma suunnitellaan yhdessä heti kurssin alkaessa. Lajivalikoima sama kuin Palloilu 

I:llä 
 

 
 

Tunnus:  SÄB 

Luokat: 8.luokka  

LYHYT 
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Valintaohjeita 

 

 

Valintalomake ja valinnat 
 

Valinnan tekee oppilas yhdessä huoltajansa kanssa täyttämällä 

erillisen valintalomakkeen. Malli ja ohjeet löytyvät tästä valin-

naisaineoppaasta. 

 

Varavalinnat 

 

 

 

 

 

Valintojen vaikutus 

 

Valinnaisainevalinnat eivät sulje pois mitään jatkokoulutus-

vaihto- ehtoja. Valinnoista saattaa olla kuitenkin hyötyä oppi-

laan arvioidessa omaa ammatillista soveltuvuuttaan sekä pyrit-

täessä toisen asteen koulutukseen ja siellä opiskeltaessa. Oi-

keaan osuneilla valinnoilla voi myös keventää koulutyötä ja 

lisätä koulussa viihtymistä. 

 

Valintaperusteet 

 

 

Valintojen onnistumista edesauttaa, että ne tehdään itsenäisesti 

omiin taipumuksiin ja kiinnostuksiin perustuen. Muita seikkoja, 

joita on syytä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, ovat jatko-

opintosuunnitelmat ja opinto-ohjelman monipuolisuus. Valintoja 

tehtäessä on syytä kiinnittää myös huomiota pärjäämiseen sa-

man oppiaineryhmän aikaisemmissa opinnoissa. Esimerkiksi 

lisäkielen valintaa on syytä välttää, jos opintomenestys pakolli-

sissa kielissä on ollut heikkoa tai välttävää. 

Koska koulumme valinnaisainetarjonta on varsin runsas, on 

mahdollista, että kaikkia oppilaiden toiveita ei voida toteut-

taa. Siksi on erityisen tärkeää, että myös varavalinnat poh-

ditaan huolellisesti. Ryhmän perustaminen edellyttää  noin 

15 oppilaan valintaa useimmissa oppiaineissa.  
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VALINTALOMAKE 8.LUOKKA 

NIMI ____________________________   LUOKKA ___ 

Huoltajan allekirjoitus________________ 

      Valinta  VARA  VARA 

KORI 1 

 

SA Saksan kieli, B2    ____  ____  ____  

KNO Nopeat keittiössä    ____  ____  ____ 

KUV Kuvataide 1    ____  ____  ____ 

TN1 Tekninen käsityö 1    ____  ____  ____ 

LPP  Palloilu 1, pojat    ____  ____  ____ 

MUK Laulukurssi    ____  ____  ____ 

 

 

KORI 2 

 

KTI Kielitivoli, Italia-Venäjä   ____  ____  ____    

MUB Bändikursi     ____  ____  ____ 

TN1 Tekninen käsityö 1    ____  ____  ____ 
LPP Palloilu 1, pojat    ____  ____  ____ 

TUT  Tuumasta toimeen     ____  ____  ____ 

LTP Let´s play I, tytöt    ____  ____  ____ 

KUV Kuvataide 1    ____  ____  ____ 

 

 

KORI 3  

 

LET Let´s write    ____  ____  ____ 

PRI Privjet     ____  ____  ____ 

KII Kiina     ____  ____  ____ 

EE Elämän eväät    ____  ____  ____ 

PII Piirrustus     ____  ____  ____ 

MUO Muotoilu     ____  ____  ____ 

KB Kitara & Basso    ____  ____  ____ 

LMT Mailapelit, tytöt    ____  ____  ____ 

SÄB SÄBÄ-special, pojat    ____  ____  ____  

ELE Elektronikka    ____  ____  ____ 

TUU Tuunaus      ____  ____  ____ 
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VALINTALOMAKE 9. LUOKKA 

NIMI ____________________________   LUOKKA ___ 

Huoltajan allekirjoitus________________ 

 

      Valinta  VARA  VARA 

KORI 1 

 

SA Saksan kieli, B2    ____  ____  ____  

KUR2 Rajatonta taidetta II   ____  ____  ____ 

MUS Hard rock cafe    ____  ____  ____ 

LTP Let´s play II    ____  ____  ____ 

TN2  Tekninen käsityö II   ____  ____  ____ 

ATJ Tietotekniikka II    ____  ____  ____ 

 

 

KORI 2 

 

KI2 Kiinan alkeet    ____  ____  ____    

TUT Tuumasta toimeen   ____  ____  ____ 

KUJ Kuvataide II    ____  ____  ____ 
LIP Palloilu II, pojat    ____  ____  ____ 

ATJ Tietotekniikka    ____  ____  ____ 

VY Vuosi Yrittäjänä    ____  ____  ____ 

MAT Matematiikkaa lukioon aikoville  ____  ____  ____ 

 

 

KORI 3  

 

VE Venäjä     ____  ____  ____ 

KMM Makuja maailmalta   ____  ____  ____ 

HLA Käytännön lakitieto   ____  ____  ____ 

MUS Hard rock cafe     ____  ____  ____ 

LIP Palloilu II, pojat    ____  ____  ____ 

S&K Let´s sew and knit   ____  ____  ____ 

 



Sivistyslautakunta § 10 22.01.2014

Lisäys sopimukseen yhteisestä koulutoimesta 1.8.2014 alkaen

841/12.00.01/2013

SL § 10 
Valmistelijat: taloussunnittelija Siv Mårtens, puh. 040-5685526,
koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555 332 ja sivistysjohtaja
Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250 

Lapinjärvi ja Loviisa ovat marras-, joulukuuussa 2013 sekä tammikuussa
2014 käyneet keskusteluja viranhaltijatasolla Lapinjärven Porlammin
yläkoulun ja lukion tilanteesta. Lapinjärven Porlammmin yläkoulun ja
lukion sisäilmatilanne on erittäin haasteellinen ja valitettava koska
Lapinjärvi ei voi enää syksyllä 2014 käyttää nykyistä kiinteistöä sen
tarkoitukseen eli opetukseen. 

Loviisalla, Lapinjärvellä ja Myrskylällä on historiallisesti katsottuna pitkä ja
erittäin hyvä kouluyhteistyö, josta osoituksena kuntien välinen sopimus
yhteisestä koulutoimesta. Voimassa oleva sopimus on päivitetty vuonna
2012 ja se käsittää mm. ruotsinkielisen opetuksen vuosiluokilla 7-9 sekä
erityisopetuksen Parkskolanissa ja Harjuntaustan koulussa.

Käytyjen keskustelujen perusteella viranhaltijat Loviisasta ja Lapinjärveltä
ovat tammikuussa laatineet lisäyksen voimassa olevaan koulusopimukseen
(liite). Lisäykset koulusopimuksessa on laadittu sen perusteella, että
Myllyharjun koulusta tulisi 1.8.2014 lähtien Lovisan kaupungin ja
Lapinjärven kunnan yhteinen koulu. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että
Porlammin yläkoulun kaikki lapinjärveläiset oppilaat (n. 70 oppilasta)
siirtyisivät lukuvuoden 2014-2015 alusta Myllyharjun kouluun. Lisäykset
koulusopimuksessa koskevat seuraavia kohtia:
- I Yhteisen koulutoimen laajuus, kohta 1 Esi- ja perusopetus
- II Hallinto, kohta 3.2 Johtokunnat
- III Kustannusten jako yhteisen koulutoimen  osalta, kohta 4.2 Perusopetus
- VI Sopimuksen voimaantulo, tarkistaminen ja päättyminen, kohta 11
Voimaantulo 

Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista yhteistyössä pohtia myös sellaista
vaihtoehtoa, jonka mukaan osa Porlammin yläkoulun oppilaista siirtyisivät
Myllyharjun kouluun. Tämän vaihtoehdon kohdalla olisi kuitenkin hyvä
ensin yhdessä määritellä ne alueet Lapinjärvellä, joista oppilaita tulisi
Loviisaan. 

Valmistelutyöt mm. tilojen, opetusryhmien perustamisen ja koulukuljetusten
järjestelyjen osalta on aloitettu Loviisassa. 



Myös lukiokoulutuksesta ja sen järjestämisestä on keskusteltu hyvässä
hengessä, mutta siitä ei ole tarkoitus laatia erillistä sopimusta. Myllyharjun
lukioon liittyvät mahdolliset yhteistyöasiat käsitellään kevään 2014 aikana
sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa.

Lapinjärven sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.12.2013, § 79 
päättänyt esittää mm. Lovisan kaupungille kutsun
koulusopimusneuvotteluihin suomenkielisen yläkouluopetuksen
järjestämisen osalta. Lautakunta on samassa yhteydessä pyytänyt lausuntoa
Myllyharjun koulun koulurakennuksen kunnosta (liite 7). Loviisan teknisen
keskuksen tilapuoli, sivistyskeskus sekä koulun rehtori järjestävät 23.1.2014
Lapinjärven kunnan päättäjille infotilaisuuden/koulukeskuksen tilojen
esittelyn.  

Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250

Liitteet 7-8

Ehdotus: Loviisan sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että:

  - se hyväksyy liitteessä olevat lisäykset Loviisan kaupungin, Lapinjärven ja
Myrskylän kuntien väliseen sopimukseen yhteisestä koulutoimesta, siten
että se astuu voimaan 1.8.2014 alkaen.

  - jos Lapinjärven kunta ei hyväksy kaikkien yläkouluoppilaiden siirtämistä
Myllyharjun kouluun, niin sopimusneuvotteluja jatketaan ja pyritään
pääsemään ratkaisuun siitä, että osa Porlammin koulun oppilaista siirtyisivät
Myllyharjun kouluun lukuvuoden 2014-2015 alusta.

Käsittely
Esittelijä tarkensi valmisteluaan lisäämällä valmistelutekstiin sanan
”lapinjärveläiset/lapinjärveläisten” neljännen kappaleen kolmanteen
lauseeseen ”Käytännössä…. kaikki lapinjärveläiset oppilaat….. ”sekä
ehdotuksen toisen ranskalaisen viivan tekstiin ”- jos Lapinjärven kunta
…kaikkien lapinjärveläisten yläkouluoppilaiden…”

  Esittelijä ehdotti, että pykälä tarkistetaan välittömästi.

Päätös: Loviisan sivistyslautakunta esittää esittelijän tarkennetun ehdotuksen
mukaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että:

  - se hyväksyy liitteessä olevat lisäykset Loviisan kaupungin, Lapinjärven ja
Myrskylän kuntien väliseen sopimukseen yhteisestä koulutoimesta , siten
että se astuu voimaan 1.8.2014 alkaen.

  - jos Lapinjärven kunta ei hyväksy kaikkien lapinjärveläisten
yläkouluoppilaiden siirtämistä Myllyharjun kouluun, niin
sopimusneuvotteluja jatketaan ja pyritään pääsemään ratkaisuun siitä, että
osa Porlammin koulun oppilaista siirtyisi Myllyharjun kouluun lukuvuoden
2014-2015 alusta.



  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---


