


Ohjelma

Rehtorin puheenvuoro

Opettajien puheenvuoro

Opinto-ohjaajien puheenvuoro

Kysymyksiä, keskustelua

Tervetuloa!



Lukion valintaperusteet
Yleislinja
1. Lukuaineiden keskiarvon mukaan
2. Hakijan esittämät hakutoiveet
3. Kaikkien aineiden keskiarvo

liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki, kuvataide

Yhteiskunta- ja talouslinja
• oma valintamenettely

Luonnontiedelinja
• oma valintamenettely

Koripallolinja
• oma valintamenettely



Perusopetuksen päättöarviointi
• Päättöarviointi (la 3.6.2023)

– Oppilaan osaaminen perusopetuksen päättövaiheessa (7-9 lk) suhteessa 
valtakunnallisiin kriteereihin

• Valinnaisena opiskeltava vieras kieli tai muu sellainen valinnainen aine, joka ei liity 
mihinkään yhteiseen aineeseen, voidaan huoltajan pyynnöstä arvioida merkinnällä 
”hyväksytty”.

• Taito- ja taideaineiden valinnaisista aineista ei tule päättötodistukseen omaa 
arvosanaa, vaan arviointi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen päättöarvosanaan.

• Käyttäytymisen arviointi erillisellä liitteellä

• Väliarviointi lukuaineissa (ke 1.3.2023)



Munkkiniemen yhteiskoulun
lukioonoton keskiarvorajat 2014–2022

Vuosi Keskiarvoraja
(yleislinja)

Pisteraja
Yhteiskunta-
ja talouslinja

Pisteraja 
Luonnontiedelinja

Pisteraja 
Koripallolinja

2022 8,50 14,20/20,00 14,63/20,00 12,08/20,00
2021 8,58 15,79/20,00 15,75/20,00 13,15/20,00
2020 8,58 9,83/12
2019 8,75 15,55/20
2018 8,69 15,68/20
2017 8,58 14,13/20
2016 8,50 14,33/20
2015 8,67 12,95/20
2014 8,50



Valintaperusteet lukion linjoille

Muu näyttö
maksimissaan
10 pistettä

Keskiarvo,
maksimissaan
10 pistettä

Koripallolinja

Luonnontiedelinja

Yhteiskunta- ja talouslinja



Haku Yhteiskunta –ja talouslinjalle
Keskiarvo 
• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta lukuaineiden keskiarvosta (äidinkieli x 2, historia x 2 ja 

yhteiskuntaoppi x 4) voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä. Hakijan painotetun keskiarvon 
tulee olla vähintään 8,0.

Pääsykoe
• pääsykokeesta hakija voi saada enintään kymmenen (10) pistettä. Alin hyväksyttävä pääsykokeen 

pistemäärä on 6,0 / 10 p.
• koe pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa (kesto 90 min.)
• kokeessa kysymyksiä

– yhteiskuntatiedosta
– taloustiedosta 
– lakitiedosta
– yhteiskunnallisista ja taloudellisista ajankohtaisista tapahtumista

• koetehtävät
– monivalintatehtäviä
– käsitteenmäärityksiä
– essee



Miten valmistautua?

• Yläkoulun oppimäärän hallinta
• Ajankohtaisasioiden seuraaminen
• Osallistuminen kerhotoimintaan

– Ilmoittautuminen talviloman jälkeen koulun toimistoon
– 6 kerhokertaa, maalis-huhtikuun aikana



Haku Luonnontiedelinjalle
Keskiarvo 
• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta lukuaineiden keskiarvosta (matematiikka x 3, fysiikka x 2, 

kemia x 2 ja biologia x 2) saatava maksimipistemäärä on kymmenen (10) pistettä. Hakijan mainitun 
painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 8,0.

Pääsykoe
• Pääsykokeessa testataan hakijan osaamista matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa 

perusopetuksen oppimääriin perustuen. Osa tehtävistä perustuu ainerajat ylittävään tietoon.

• Pääsykoe järjestetään maanantaina 8.5.2023 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa. Kokeen kesto on 90 
min. 

• Pääsykokeeseen osallistuminen ja siitä suoriutuminen vähintään 6,0/10 pisteellä on edellytys linjalle 
hyväksymiselle.



Haku Koripallolinjalle
Keskiarvo 
• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta keskiarvosta (liikunta painokertoimella 1) saatava 

maksimipistemäärä on kymmenen (10) pistettä. Hakijan mainitun painotetun keskiarvon tulee olla 
vähintään 8,0.

Hakemus
• Hakemus sisältää osion, jossa hakija ilmaisee motivaationsa ja valmentajan lausunnon. Näistä voi 

yhteensä saada enintään viisi (5) pistettä. Hakijan tulee vastata ’Urheilijan lisäkysymykset 
lukiokoulutukseen’ –osioon Opintopolussa.

Taitotesti ja haastattelu
• Taitotesti ja haastattelu järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa keskiviikkona 10.5.2023. Hakijoille ei 

lähetetä erillistä kutsua taitotestiin ja haastatteluun. Taitotestistä ja haastelusta voi saada enintään viisi (5) 
pistettä.

• Taitotestiin ja haastatteluun osallistuminen ja siitä suoriutuminen vähintään 2,0 / 5 pisteellä on edellytys 
linjalle hyväksymiselle.



Opiskelu 9. luokalla



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

äidinkieli ja kirjallisuus 2 4 4 10

A-kieli 2 3 3 8

B1-kieli 2 2 1 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 3

uskonto, ET 1 1 1 3

historia 2 2 4

yhteiskuntaoppi 1 2 3

musiikki 2

kuvataide 2

Käsityö, TN ja TS 3

liikunta 3 2 2 7

kotitalous 3 3

TT-valinnaiset 5

oppilaanohjaus 1 1 2

YHTEENSÄ 31 / 32 25 / 26 24 / 26 85 / 88



Tuntijako
Valinnaisaineet 7. lk 8. lk 9. lk yht.
A2-kieli 2 3 3 8
B2-kieli 3 3 6
ilmaisutaito 2 2 4
mediataito 2 2 4
teknologiataito 2 2 4
kotitalous 2 2 4
tietotekniikka 2 2 4
kuvataide 1 2 2 1-5
musiikki 1 2 2 1-5
tekstiilityö, tekninen työ 2 2 4
liikunta 1 2 2 1-5
URHEA-yleisvalmennus 1 2 2 1-5
URHEA-lajivalmennus 1 2 2 1-5



Historian opiskelu päättyy 8. luokalla

Korotuskuulustelu 2.11.2022
ilmoittautuminen opintotoimistoon viimeistään 
2.10.2022
lisätietoa ko. aineen opettajilta

Biologia päättyy 9. luokalla jouluna



Ysiluokkalaisesta lukiolaiseksi

Mervi Tiainen ja Riina Meilo
Munkkiniemen yhteiskoulu



Mikä muuttuu lukioon siirryttäessä?

 Opiskelu etenee nopeammin.
 Kotitöitä on enemmän, ja läksyjen teko vie enemmän 

aikaa.
 Lukemisen ja kirjoittamisen määrä kasvaa entisestään.
 Läppäri mukana jokaisella oppitunnilla.



Miten lukio-opintoihin voi valmistautua jo nyt?
Kotiväki

• Kannusta
• Luota
• Muistuta
• Ymmärrä
• Tarkista – Wilma

Oppilas

• Hio opiskelurutiinit kuntoon (esim. 
läksyt, peruslaskutoimitukset, 
tekstin suunnittelu)  

• Realismi siitä, mitä HALUAN 
tulevaisuudessa ja miten sen 
SAAVUTAN



Mikä auttaisi tavoitteiden saavuttamisessa?

• Panostus paitsi kokeisiin myös muihin suorituksiin 
– jatkuva näyttö, läksyt
– Arvosanaan vaikuttavat kokeiden lisäksi myös kirjoitetut 

tekstit ja muut tehtävät sekä tuntityöskentely
– Lukuläksyt eli tunnilla käsiteltyjen asioiden lukeminen vielä 

kotona oppikirjasta.

• Työnteko, ponnistelu ja sitkeys.



Mikä auttaisi tavoitteiden saavuttamisessa?

• Oman ajankäytön suunnittelu ja annettujen aikataulujen 
noudattaminen (esim. romaanien lukeminen kotona).

• Kalenteri käyttöön viimeistään nyt.
- Paras keino hallita stressiä ja välttää kaaoksen tuntua!
- Puhelimen muistutuksia kannattaa hyödyntää.



Lukion ykköset lähettivät terveisiä ysiluokkalaisille ja 
heidän vanhemmilleen:
• ”Opettele jo peruskoulussa tekemään töitä sitä mukaa, kun niitä tulee.”
• ”Suunnittele, mitä opiskelet, miten ja MILLOIN.”
• ”Ei kannata murehtia liikaa ja stressata. Kun teet töitä hyvin, pärjäät kyllä 

sekä peruskoulussa että lukiossa. Lukiossa opiskelu on erilaista, mutta siihen 
tottuu nopeasti.”

• ”Haluaisin lähettää terveisiä myös vanhemmille, että ohjaa ja ole saapuvilla, 
mutta anna oma rauha ja älä painosta. Jos olisin nyt ysillä, en stressaisi niin 
paljoa turhasta. Haluaisin sanoa itselleni, että tee vaan parhaasi ja ota välillä 
rennosti, se kyllä riittää.”



Ohjaus ja yhteishaku

Opinto-ohjaajan puheenvuoro
Hanna Pohjonen
Viivi Sainio
Pekko Tella



Ohjauksen näkökulma
• Tavoitteiden asettaminen ja jatko-opintosuunnitelma

– Minne minä haluan päästä ja miksi?
– Mitä minun pitää tehdä sen eteen?

• Tavoitteiden saavuttaminen
– Käytännön toiminta ja sitoutuminen
– Ajankäytön suunnittelu ja tavoitteen priorisointi

• Vaihtoehtojen asettaminen/yhteishakusuunnitelma
– Mahdollisuudet
– Omat resurssit
– Vaihtoehtojen realistisuus



Munkkiniemen yhteiskoulun lukion esittely

Lukiomessut
– to 12.1.2023
– Munkan lukion yleisesittely
– oppiaineiden esittely

Lukioaamut
– Oppilaille joulukuussa koulupäivän aikana

Yhteishakuun liittyvä vanhempainilta tammikuussa



Munkkiniemen yhteiskoulun

LUKIO



Tukirakenteet

• luokalliset rakenteet

• tuki- ja kertauskurssit

• opiskelijahuolto



OP1-opintojakso –
opiskelua ja hyvinvointia tukeva

Ensimmäisessä periodissa, oman ohjausryhmän kanssa
• Lukion käytänteitä, lukion oppimäärästä ja hieman yo-kirjoitusten 

vaikutuksesta omaan opintosuunnitelmaan
• TVT-taidot opiskelua tukemaan
• Oppimisen haasteet ja koulun tarjoama tuki
• Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
• Stressi, ajanhallinta ja rentoutuminen
• Itsetuntemuksen merkitys opiskelussa ja erilaisia opiskelutekniikoita
• Kirjaston hyödyntäminen ja eri lähteiden suvereeni käyttö
• Vihreä lippu, I care
• Ryhmäytymistä tutoreiden tukemana



LUOKKAMUOTOINEN OPETUS (1. vuosi)
1. jakso

1. KU1 LI1 MU1 EAB304 ENA4 FY4 SAB304 BI8 FI5 MAA11 ÄI6 HI9

2. ENA1 GE1 FY2 MAY01 RUB101 BI4 FI2 KE4 MAA3 RAA4 RAB204 ENA9 FY6 PS5 RUB109 ÄI6

3. ENA1 HI1 KE2 MAY01 YH2 ÄI1 MU2 RUB103 SAB204 ÄI5 FY6 GE5 MAA10 RAA6 UE7

4. ENA1 MAY01 SAA1 TE1 YH2 ENA4 FI2 MAE5 PS3 EAB307 HI9 KE5 RAB207 UE6 ÄI6

5. HI3 VEB302 ÄI13 ENA12 MAA11 SAA6

6. BI1.LT ENA1 MAY01 PS1 RUB101 ÄI1 FY4 SAA4 YH3 ÄI5 ENA9 MAA10 MAB07 MAE13 ÄI6

7. FI1 KE2 MAY01 PS1 YH2 ÄI1 ENA4 KU2 MAA3 RUA4 UE3 ENA8 MAA11 RUA8 RUB107

8. OP1A OP1B OP1C OP1D OP1E BI8 MAA3 RUA4 RUB103 YH3 ENA9 MAA10 MAE15 PS7 SAB207 ÄI6

9. MAE13 MAE14 MAE18 MAE16

1. jakso

1. KU1 LI1 MU1

8. OP1A OP1B OP1C OP1D OP1E

6. BI1.LT





Lukioperinteet
retkipäivä

wanhat

abi-illallinen

penkkarit

lakkiaiset
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