
Humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet

äidinkieli ja kirjallisuus

uskonto ja elämänkatsomustieto

filosofia

psykologia

historia

yhteiskuntaoppi ja taloustieto

opinto-ohjaus

ilmaisutaito



Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Canthia, Linnaa ja Westötä

• lukemista ja kirjallisuuden analyysitaitoja

Retorisia keinoja, argumentointia ja oman 
mielipiteen ilmaisua

• kirjoitustaitoja

Puheita, esiintymistä ja ryhmätöitä

• vuorovaikutustaitoja

Mainoksia, uutisia ja lähdekritiikkiä

• medialukutaitoa



Uskonto ja  elämänkatsomustieto

”Olen oppinut tarkastelemaan katsomuksia 
ilmiöinä, tutkimaan niitä tieteenä sekä 
löytämään yhteyksiä nyky-yhteiskuntaan.” 
(abi)

Katsomusaineiden opintojaksoilla tehdään 
yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. 

• Helsingin yliopisto

• kansalaisjärjestöt 

• kolmannen sektorin yhteiskunnalliset 
toimijat

Tutustumme eri katsomuksiin myös 
vierailuiden ja työpajojen avulla. 



Filosofia

• Filosofian oppitunneilla käydään 
monipuolisia keskusteluja ja harjoitellaan 
argumentaatiota. 

• Filosofia tarkastelee koko todellisuutta ja 
eri tapoja hahmottaa sitä ja on 
olennainen osa yleissivistystä.

• Filosofiasta on hyötyä kaikissa 
oppiaineissa.

Filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista



Psykologia
• On mielenkiintoinen, 

sinulle uusi oppiaine. 

• 8 opintojakson 
joukossa on muun 
muassa 
persoonallisuus-, 
neuro-, kehitys-, 
kognitiivista ja 
sosiaalipsykaa sekä 
stressinhallintaa. 



Lukion historian matkat
sisältävät opintojaksot
• HI05 

Ruotsin itämaasta Suomeksi
• Päivävierailu Turkuun

• HI10k 
Viron historiaa ja yhteiskuntaa
• Kahden päivän opintomatka

Tallinnaan. 

• Yksi vakiovierailukohteista on 
ystävyyskoulumme
Gustav Adolfi Gümnaasium.



Yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa:

• Paljon koulun ulkopuolista toimintaa, 
esim. vierailuita yhteistyökouluihin ja 
yrityksiin.

• Vuorovaikutus- ja esiintymistilaisuuksia, 
esim. koululla järjestettävien 
tilaisuuksien isännöinti.

• Mahdollisuuden tavata päättäjiä 
yhteiskunnan huipulta. 

• Keväisin ulkomaille suuntautuvan 
opintomatkan (esim. Strasbourg, Bryssel, 
Luxemburg ja Frankfurt).

• Oman talouden hallintaa, esim. 
yrityksenperustamis- ja sijoittamiskurssi.

• Todistus linjalta voi edesauttaa esim. 
työnhaussa. 



Lakitieto

• Mikä neuvoksi, kun ostamani 
kännykkä hajosi heti kättelyssä? 

• Mikä on vuokravakuus?

• Miten tehdään valtakirja, 
työsopimus tai perukirja? 



Kiinnostaako ilmaisutaito? 
Katso 
elokuvakatkelmamme.
https://youtu.be/rdbvahWl32Y

https://youtu.be/rdbvahWl32Y


Ota yhteyttä opettajaan: 
etunimi.sukunimi@munkka.fi  
Anna Airas (äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito)

Pasi Andersson (lakitieto)

Ari Anteroinen (historia ja filosofia)

Sari Honkanen (äidinkieli ja kirjallisuus)

Eeva Hyytinen (psykologia ja uskonto)

Anne-Mari Imeläinen (opinto-ohjaus)

Antti Kiimamaa (opinto-ohjaus)

Ossi Koskinen (historia)

Saara Laiho (ilmaisutaito)

Riina Meilo (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä)

Sami Moglia (YT-linjan koordinaattori)

Leena Mikkilä-Huttunen (ortodoksinen uskonto)

Elisabet Pellinen (uskonto, elämänkatsomustieto ja filosofia)

Anu Pohjanoksa (äidinkieli ja kirjallisuus)

Petri Sarjanen (historia ja yhteiskuntaoppi, YT-linja)

Eeva Uutela (uskonto ja elämänkatsomustieto)



Tervetuloa Munkkaan! 


