
Tervetuloa!



Munkkiniemen yhteiskoulun esittely

• yleistä

• tuntijako

• Matematiikkaluokka, tiede- ja teknologiaopetus

• liikunta ja urheilu, URHEA

• oppilaaksioton perusteet



Munkkiniemen yhteiskoulu

• perustettu 1938

• Munkkiniemen koulutussäätiön ylläpitämä yksityinen 

koulu

• peruskoulu (7. - 9. luokat) ja lukio (yht. 994 oppilasta)

• 70 opettajaa



Mitä pidämme tärkeänä?

• yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus

• turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö

• yhteistyö kodin kanssa

• hyvin hoidettu ja varusteltu koulurakennus



Yleissivistys ja jatko-

opintokelpoisuus



• koulu on oppilaan työpaikka

• korkeahko vaatimustaso

• ikäkauden ja oppilaan edellytysten mukainen 
opetus

Yleistä



Tuntijako, yhteiset aineet
7. 8. 9. yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus 2/2 4/4 4/4 10/10

A-kieli 2/2 3/3 3/3 8/8

B-kieli 2/2 2/2 1/1 5/5

Matematiikka 3/4 4/4 4/4 11/12

Biologia ja maantieto 2/2 3/4 2/2 7/8

Fysiikka ja kemia 2/2 2/2 3/4 7/8

Terveystieto 1/1 1/1 1/1 3/3

uskonto/ET 1/1 1/1 1/1 3/3

Historia 2/2 2/2 4/4

Yhteiskuntaoppi 1/1 2/2 3/3

Musiikki 2/2 2/2

Kuvataide 2/2 2/2

Käsityö 3/3 3/3

Kotitalous 3/3 3/3

Liikunta 3/3 2/2 2/2 7/7

TT valinnaiset 5/5*

Oppilaanohjaus 1/1 1/1 2/2

YHTEENSÄ 31/32 25/26 24/25 85/88

Taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista 1 vuosiviikkotunti on yhdistetty 7. luokan pakolliseen käsityöhön. Loput 4

Vuosiviikkotuntia jää oppilaan valittavaksi valinnaiset aineet –taulukosta.



Tuntijako, valinnaiset aineet
7. lk. 8. lk. 9. lk. yht.

Kieli (A2) 2 3 3 8

Kieli (B2) 3 3 6

Ilmaisutaito 2 2 4

Kotitalous* 2 2 4

Kuvataide* 1 2 2 1-5

Liikunta* 1 2 2 1-5

Yleisvalmennus (URHEA)* 1 2 2 1-5

Lajivalmennus (URHEA) 0 0 0 0

a) koripallo* 1 2 2 1-5

a) muu laji* 1 2 2 1-5

Mediataito 2 2 4

Teknologiataito 2 2 4

Musiikki* 1 2 2 1-5

Tekninen työ* 2 2 4

Tekstiilityö* 2 2 4

Tietotekniikka 2 2 4

* Näistä aineista oppilaan tulee valita yksi oppimäärä 8. ja 9. luokalle. Nämä valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina

opetettavia taito-ja taideaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.



Munkkiniemen yhteiskoulussa

panostetaan kieliin

A1 –kielessä +1 vvt

A2 –kielessä +2 vvt

B1 –kielessä +1 vvt

B2 –kielessä +2 vvt



Koe- ja tukiopetusjärjestelyt

• keskitetyt kokeet

• ohjatut koekertaukset

• laajat tukiopetusjärjestelyt



Turvallinen ja viihtyisä 

opiskeluympäristö



Turvallinen opiskeluympäristö

• ryhmäyttäminen

ja viihtyvyys

– Kuutamokeikka

– tukioppilaat

– kerhotoiminta

• työrauha

• selkeät säännöt

• valvonta ja nopea puuttuminen



Oppilashuoltoon on resurssoitu merkittävästi

• kuraattori, psykologi

• terveydenhoitaja, lääkäri

• opinto-ohjaajat, luokanvalvojat

• apulaisrehtori, rehtori

• asioihin tarttumisen kulttuuri



MINÄ VÄLITÄN – I CARE
Vapaaehtoistyön, kansalaisvaikuttamisen ja globaalikasvatuksen ohjelma

- Kannustaa oppilaita aktiivisiksi ja

vastuullisiksi maailmankansalaisiksi 

- Teemapäiviä, vierailuja, luentoja ja 

vapaaehtoistyötä

- Tilaisuus suorittaa I Care -lukudiplomi 

itseä kiinnostavasta teemasta



Yhteistyö kodin kanssa



Yhteistyö ja työnjako
Oppilas

Vastuussa työskentelystä ja asiallisesta käytöksestä

Koulu

Opetus ja kasvatus, yhteydenpito kotiin

Vanhemmat

Kasvatusvastuu, yhteydenpito kouluun

Koulutyön tukeminen



Koulurakennus



Hyvin varustettu koulurakennus

• 10 388 neliömetriä

• aineluokat, monipuoliset välineet

• lokerot ja vaatekaapit

• ruokala ja kahvio

• liikuntahalli ja ulkoliikuntamahdollisuudet

• kirjasto





Matematiikkaluokka

Janne Rantanen



Matematiikkaluokka

• Luonnontieteistä kiinnostuneille.

• Mahdollisuus laajempaan ja syvällisempään opiskeluun.

• Antaa valmiuksia jatko-opiskeluun.

• Oppilaat motivoituneita. 



Tuntijako

7.lk 8.lk 9.lk yht.

Matematiikka 4 4 4 12

Fysiikka ja kemia 2 2 4 8

Biologia ja maantieto 2 4 2 8

Yleisluokalla 7.lk 8.lk 9.lk yht.

Matematiikka 3 4 4 11

Fysiikka ja kemia 2 2 3 7

Biologia ja maantieto 2 3 2 7

Matematiikkaluokalla



Soveltuvuuskoe

• Aikaisemmilla arvosanoilla ei merkitystä.

• Mittaa matemaattista soveltuvuutta.

• Ei laskimia.

• Ilmoittautuminen matematiikan soveltuvuuskokeeseen tapahtuu Wilma-

lomakkeella, jonka viimeinen palautuspäivä on 15.12.2020 (Helsingissä 

asuvat oppilaat)

• Lisäksi kaikkien hakijoiden tulee palauttaa Munkkiniemen yhteiskoulun 

oma hakukortti 7. luokalle viimeistään ti 15.12.2020 

• Matematiikkaluokan soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä eri kutsua; koe 

järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa pe 15.1.2021. Koe alkaa klo 9.00 

(kesto 90 min.), paikalla on oltava viim. klo 8.30.



Tiede- ja teknologiaopetus

• 8. ja 9. luokalla

• Biologian, fysiikan ja kemian monialaisia 

opintokokonaisuuksia 

laboratoriotyöskentelynä

• Luonnontieteellisen osaamisen syventämistä, 

tarkentamista ja laajentamista



• Monipuolista tieteen tekemistä

– teknologialuokka mahdollistaa kokeellisen tutkimustyön ja aidosti oppilaskeskeiset 

työtavat

– mahdollisia yritysvierailuja ja yhteistyöprojekteja esim. Aalto-yliopiston kanssa

– tunneilla rakennetaan ja mallinnetaan teknologiaratkaisuja
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URHEA

yleis- ja lajivalmennus

Mika Riissanen



Liikunta MYK:n yläkoulussa

URHEA-VALMENNUS KOULULIIKUNTA

lk.
Laji-

valmennus

Yleis-

valmennus Valinnainen Pakollinen Yht.

7. 1 1* 1 3 3-6

8. 2 2 2 2 2-8

9. 2 2 2 2 2-8

*Koripalloilijoiden osalta lajivalmennus ja yleisvalmennus ovat vaihtoehtoisia 7. luokalla (niistä 

voi valita toisen). 

Urhea- valmennus on MYK:ssa valinnaisaine, ei 

soveltuvuuskoetta.



Urhea valmennustoiminta MYK:ssa

MYK on osa Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) yläkouluverkostoa, ns. liikuntalähikoulu 

Valmennus on tarkoitettu koulutyössään ja urheilijan polulla eteenpäin pyrkiville oppilaille sekä tytöille että pojille.

MYK:ssa voit valita joko laji- tai yleisvalmennuksen. 

Toiminta yhteistyössä perheiden, koulun, urheiluseurojen ja Urhean kanssa.

Urhea – toiminnasta kiinnostuneet täyttäkää hakukortti 7. luokalle kohta Kiinnostus URHEA-toimintaan

Lisätietoja:

urhea.fi, olympiakomitea.fi, munkka.fi



URHEA-yleisvalmennus

Tavoitteena on kehittää urheilijan fyysisiä ominaisuuksia sekä luoda hyvä perusta myöhemmän 
vaiheen vaativamman harjoittelun mahdollistamiseksi.

URHEA-lajivalmennus

Oppilas valitsee tämän,  jos omassa lajissa on koulupäivän aikaisia järjestettyjä 
valmennustunteja

Lajivalmennus eri lajiliittojen sisältöjen mukaisesti

Koripallovalmennus Munkassa, muut lajit seuroissa



URHEA-koripallovalmennusryhmä

• valmennusryhmä koripalloileville peruskoulun oppilaille

• 7. luokalla 1 tunti viikossa omana ryhmänään, tytöt ja 

pojat yhdessä

• hakuvaiheessa palautetaan hakukortti 7. luokalle ja 

täytetään kohta Kiinnostus URHEA-toimintaan

• ryhmä ei ole kouluun pääsyn valintaperuste

• 8.–9. luokalla 2 tuntia viikossa

• harjoittelu koulun salissa





Oppilaaksiotto

• perusteet

• menettelyt

• aikataulut



Oppilaaksioton perusteet (1/3)

Ensisijainen

1. oman oppilaaksiottoalueen oppilaat

2. matematiikkaluokalle soveltuvuuskokeen perusteella

3. lähikoulu harvinaisen A-kielen lukijalle



Oppilaaksioton perusteet (2/3)

Toissijainen (tilan salliessa)

• sisko/veli koulussa

• Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteella opiskeleva oppilas 
(jatkuvuus)

• tarkoituksenmukainen koulumatka (koulumatkan pituus)

• arpa

– hakemukseen (hakukortti 7. luokalle) täytetään kohta
toissijainen haku ja kohtaan Muuta voi laittaa lisätietoja

– perhe kustantaa koulumatkat, poikkeuksena harvinainen A-kieli



Oppilaaksioton perusteet (3/3)

Ulkokuntalaiset (tilan salliessa)

• samoin perustein

• hakemukseen (hakukortti 7. luokalle) kohtaan Muuta 

voi laittaa lisätietoja

• perhe kustantaa koulumatkat



Aikataulu
• Wilma-lomake (Siirtyminen 7. vuosiluokalle) täytetään viimeistään ti 15.12.2020.

• lisäksi kaikkien hakijoiden tulee palauttaa Munkkiniemen yhteiskoulun oma 
hakukortti 7. luokalle viimeistään ti 15.12.2020 

• matematiikkaluokan soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä eri kutsua; koe 
järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa pe 15.1.2021. Koe alkaa klo 9.00 
(kesto 90 min.), paikalla on oltava viim. klo 8.30.

• koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin perjantaina 19.3.2021



hakukortti 7. luokalle




