
HAKULOMAKE MUNKAN KORIPALLOLINJALLE 2023

Toimita tämä hakulomake täytettynä hakijatiedoilla ja valmentajan lausunnolla hakuajan loppuun mennessä Munkkiniemen 
yhteiskouluun. Toisen asteen yhteishaku päättyy 28.3.2023 klo 15.00. Osoitteet löydät Munkan verkkosivuilta. Kirjoita kuoreen 
tunnus koripallolinja. Tarkista lisäksi oppilaitoksen internetsivuilta tiedot muista tarvittavista liitteistä ja mahdollisista 
valintatesteistä. Mikäli tila ei riitä, käytä erillisiä liitteitä ja lähetä ne hakulomakkeen mukana. 

HAKIJAN 
HENKILÖTIEDOT 

Hakijan sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 

Henkilötunnus Äidinkieli/kotikieli Sukupuoli 

poika  tyttö  muu 

Kotiosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka 

Matkapuhelin Sähköposti 

Haen oppilaitokseen yhteishaun (ympyröi) 1.  2. 3. 4. 5. sijalla.

OPINNOT 
Täytä mahdollisimman 
tarkasti! 

Peruskoulu 

Kaikkien aineiden keskiarvo Lukuaineiden keskiarvo Liikunnan arvosana 

URHEILU 
Täytä sivulajista oma 
lomake! 

Päälaji Seura 

Sivulaji Lajiliitto (päälaji) 

URHEILUSAAVUTUKSET 
Parhaat saavutukset 
kolmena viimeksi 
kuluneena kautena, 
merkitse ikäryhmä/sarja. 
Merkitse tähän myös 
pelipaikka, rooli 
joukkueessa, tai muu lajin 
kannalta oleellinen tieto. 
Tarvittaessa lisäliite. 

Kaudella 2022–2023

Kaudella 2022–2021

Kaudella 2020–2021

VALMENNUSRYHMÄ 
Kuulutko johonkin 
seuraavista 
valmennusryhmistä? Mistä 
alkaen? 

Lajiliitto 

Alue/Piiri Seura (ryhmä tai joukkue, jossa urheilet) 

LISÄTIEDOT 
Mahdolliset hakemiseen 
liittyvät lisätiedot. 
Lähetä tarvittaessa 
erillinen liite. 

Mahdolliset hakemiseen liittyvät lisätiedot, kuten motivaatio hakea Munkkaan. 

Annan oppilaitokselle luvan hakulomakkeessa kysyttyjen tietojen tallentamiseen. 

________________________________________________ Päiväys: ________ / ______ 2023 Hakijan allekirjoitus 
_ 



LIITE 1. HAKULOMAKE URHEILUOPPILAITOKSEEN/LAUSUNNOT HAKIJASTA 
Palautettava 28.3.2023 klo 15.00 mennessä. 

HAKIJA Sukunimi Etunimi 

HENKILÖKOHTAINEN 
VALMENTAJA 

Sukunimi Etunimi 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

VALMENTAJA TAI 
SEURA TÄYTTÄÄ 

Lausunnon antaja (jos joku muu kuin henkilökohtainen valmentaja 

Nimi Asema seurassa 

Urheilijan sijoitus valtakunnassa ikäryhmässään (ympyröi): 

1.–3. 4.–8. 9.–16. 17.–20. 20. ->

Joukkueurheilijat 

A= maajoukkueessa  B= maajoukkueleirityksessä C= aluejoukkueessa 

D= aluejoukkueleirityksessä E= seuran parhaita F= seurapelaaja 

HUOM! Lajiliitto asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen eri listalla! 

Päiväys: ___________  ________ / ______ 2023

___________________________________________________ 

Valmentajan allekirjoitus 

Päiväys: ___________  ________ / ______ 2023

___________________________________________________ 

Lausunnon antajan allekirjoitus (jos muu kuin valmentaja) 
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