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MUNKKA – LAAJAN AINEVALIKOIMAN KOULU 

Munkka on moderni yksityiskoulu, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien 
varrella Munkkiniemessä. Koulun ainevalikoima on laaja ja monipuolinen.

MUNKKA-HENKI LÖYTYY VAIN MUNKASTA

Munkka-henki on yhteisöllisyyttä. Se on yhteen hiileen puhaltamista ja yk-
silöllisyyden kunnioittamista. Yhteisöllisyys tuntuu ja näkyy koulun arjessa: 
Munkassa tuetaan kaveria, tehdään yhdessä ja otetaan toiset huomioon. 
Oppilaat vaikuttavat asioihin ja osallistuvat yhteisten tapahtumien suun-
nitteluun ja järjestämiseen. Yhdessä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa 
koulu toimii myös aktiivisena osana Munkin seutua.

MUNKASSA VÄLITETÄÄN JA KUUNNELLAAN

Munkka ottaa lämpimästi vastaan uudet oppilaat. Seitsemäsluokkalaisia 
ohjaavat tukioppilaat, ja lukion aloittavia opastavat tutorit. Oppilashuollon 
ammattilaiset tukevat opintojen edistymistä, ja lisäksi koulu tarjoaa yläluo-
killa tukiopetusta ja lukiossa kertauskursseja.

TYÖN ILOA JA ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA

Munkka on turvallinen ja viihtyisä koulu, jonka ammattitaitoiset opettajat 
ohjaavat oppilaita löytämään omat tapansa oppia. Päivittäinen työnilo on 
tärkeää. Sitä tukee hyvä työrauha, jonka ylläpitoon kaikki osallistuvat.





Munkassa oppimiseen suhtaudutaan vakavasti mutta ei tosikkomaisesti. 
Myönteinen ilmapiiri innostaa opiskelemaan. Pitkäjänteinen ja tavoitteel-
linen työskentely johtaa hyviin oppimistuloksiin ja luo vankan pohjan 
jatko-opinnoille.

VALOISAT TILAT JA NYKYAIKAISTA TEKNOLOGIAA

Munkan tilat ovat viihtyisät ja siistit. Oppilaiden käytössä on valoisa 
liikuntahalli sekä hyvin hoidettu ja ajantasainen kirjasto.

Koulu hyödyntää nykyaikaista opetusteknologiaa, ja oppilaat perehdyte-
tään tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Munkka tähtää tulevaisuuteen ja 
oppimiseen käyttämällä monipuolisia työtapoja.

HYVIÄ TEKOJA

Munkka kasvattaa aktiivisia maailmankansalaisia, jotka kantavat huolta 
ihmisistä ja ympäristöstä. Minä välitän -ohjelma antaa mahdollisuuden 
vaikuttaa ja osallistua sekä paikallisesti että globaalisti.

Munkkalaiset kunnioittavat ympäristöä ja toimivat kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti toisia arvostaen. Oppilaista koostuva ympäristö-
ryhmä ideoi ja toteuttaa koulua koskevaa ympäristöaiheista toimintaa.

Koulu on ollut mukana Vihreä lippu -toiminnassa vuodesta 2006 ja vuo-
desta 2010 Itämeren suojeluun tähtäävässä The Baltic Sea Action Group 
-toiminnassa.





TOIMINTAA JA PERINTEITÄ

Munkan kerhoissa oppilaat voivat harrastaa esimerkiksi kuvataidetta, 
käsitöitä, lautapelejä, bändissä soittamista ja koripalloa. Urheilevan koulun 
perinteet ovat pitkät, ja yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
(URHEA) kanssa koulu kannustaa kilpaurheilua harrastavaa oppilasta 
tarjoamalla sekä laji- että yleisvalmennusta koulupäivien aikana.

Opintomatkat ja retket tuovat vaihtelua koulun arkeen. Lukiokurssien 
kirjo on laaja, ja suosittuja ovat olleet muun muassa matkakurssit New 
Yorkiin ja Roomaan.

Koulun juhlissa näkyvät vuosikymmenten perinteet. Itsenäisyyspäivänä 
juhlitaan arvokkaasti, helmikuussa kokoonnutaan abi-illalliselle, ja penk-
kareissa munkinkaapuiset abit erottaa hyvin muista helsinkiläisistä opiske-
lijoista. Lisäksi käsitteiksi ovat muodostuneet esimerkiksi seitsemäsluok-
kalaisten Kuutamokeikka ja lukion ykkösten retkipäivä.

Munkka on koulu, jossa opiskellaan sukupolvesta toiseen. Koulun aktii-
vista senioritoimintaa pitää yllä Munkkiniemen yhteiskoulun seniorit ry.

Munkassa eletään ja työskennellään perinteitä kunnioittaen, tässä päivässä 
eläen ja tulevaisuuteen kurkottaen. 
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