
 
Saksaa Munkan lukiossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Deutschland – das 
beliebteste Land der Welt 

☺  
 (Quelle: BBC Umfrage in Bezug auf 

Tourismus) 

Saksa – maailman suosituin 
maa 

 (Lähde: BBC:n teettämä turismikysely) 

Monipuolisesti koulutettujen 
saksan kielen taitajien tarve 

tulee Euroopassa 
tulevaisuudessa pikemmin 

lisääntymään kuin vähentymään. 
Kannattaa hankkia hyvä saksan 

kielen taito jo kouluaikana. 
Munkka on siihen mitä mainioin 

paikka!  

 

Saksa on Euroopan 
talouden veturi ja yksi 
tärkeimmistä Suomen 
kauppakumppaneista. 

(Lähde: Keskuskauppakamari) 
 

 

”Mit Englisch kommt man durch 
– mit Deutsch kommt man in 

Europa weiter!“ 
 

”Englannilla selviytyy – saksalla 
pääsee Euroopassa 

pidemmälle!”  
 

 

Saksa on yksi maailman 
valtakielistä ja Euroopan 

unionin puhutuin äidinkieli 
(100 miljoonaa äidinkielistä 
puujaa). Sille löytyy käyttöä 

– Saksa on heti Itämeren 
toisella puolella.    

Munkan lukiossa voit 
suorittaa saksan 

kansainvälisen kielidiplomin 
(Deutsches Sprachdiplom) – 

myös vaikka alottaisit saksan 
vasta lukiossa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jos sinulla on kysyttävää Munkan lukion saksan kursseista  
ota yhteyttä opettajiimme: 

mikko.kervinen@munkka.fi tai 
irina.ekholm@munkka.fi   

 

 
 
 
 

Munkkiniemen 
yhteiskoulusta löytyy sopivaa 

saksan tarjontaa kaikille 
kiinnostuneille. 

Peruskoulussa aloitettua A- 
tai B2-kielen opiskelu voi 

jatkaa lukiossa tai aloittaa 
B3-kielen.   

Tavoitteena on hyvä ja 
monipuolinen nykysaksan 

kielitaito!  
   

Opiskelussa tähdätään yo-
kirjoituksiin, mutta saksan 
käyttämiseen rohkaistaan 

myös vapaa-ajalla. 
   

Munkassa ylimääräisiä kieliä 
opiskellaan suhteessa paljon 
– kielitaito kiinnostaa! Myös 

yo-kirjoituksissa on 
saavutettu erittäin hyviä 

tuloksia.  
 

Kielen oppimista tukevat 
lisäkurssit ja muut 

tempaukset (vierailukäynnit), 
jotka tuovat vaihtelua 

opiskeluun. Saksan 
kulttuurintuntemuksen 

opintojakso on ollut suosittu!  
 

Munkkiniemen yhteiskoulu 
on mukana kansainvälisessä 

Deutsches Sprachdiplom—

ohjelmassa, ja täten osana 
kansainvälistä PASCH-

kouluverkostoa. Saksaa 
pääsee siis käyttämään myös 

ihan oikeasti ja siitä saa 
halutessaan kansainvälisen 

todistuksen!  
  
 



LOPS2021 – alustava suunnitelma Munkan lukion saksan opintojaksoista (tilanne 
14.1.2021), opintojaksojen nimet LOPS2021 mukaisesti   
 
A-saksa  
 
SAA1 + SAA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen 
SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 
SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä 
SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede 
SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 
SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 
SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen 
SAA9 Abiturientin tehokertaus (koulukohtainen) 
SAA10 Kulttuurin ja maantuntemuksen opintojakso (koulukohtainen)  
SAA11 Kielioppi- ja rakennekertauksen opintojakso (koulukohtainen) 
SAA12 DSD-diplomi II (koulukohtainen) 
 
B2-saksa  
 
SAB21 Perustason alkeet 3 
SAB22 Perustaso 1 
SAB23 Perustaso 2 
SAB24 Perustaso 3 
SAB25 Perustaso 4 
SAB26 Perustaso 5 
SAB27 Perustason jatko 1 
SAB28 Perustason jatko 2 
SAB29 Abiturientin tehokertaus (koulukohtainen) 
SAB210 Kulttuurin ja maantuntemuksen opintojakso (koulukohtainen)  
SAB211 Kielioppi- ja rakennekertauksen opintojakso  (koulukohtainen) 
SAB212 DSD-diplomi I (koulukohtainen) 
 
B3-saksa 
(yhdistyy 5 kurssin jälkeen B2-saksaan, opinnot jatkuvat B2-kurssista SAB25)   

 
Perustason alkeet 1 
Perustason alkeet 2 
Perustason alkeet 3 
Perustaso 1 
B3-saksan nivelopintojakso B2-saksaan 

 


