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Ohjeita Schildtin lukion musiikkilinjalle pyrkiville 2022  
 

  

1)  Hae toisen asteen sähköisessä yhteishaussa Schildtin lukion musiikkilinjalle. Voit laittaa 
toiseksi hakutoiveeksesi Schildtin lukion lukiolinjan.     

  
2)  Hanki todistukset musiikkiopinnoistasi ja suoritetuista tutkinnoista   

• Ammattiopistosta, konservatoriolta ja musiikkiopistolta saat  
 ns. opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki opintosi sekä suorittamasi  
 tutkinnot.  
 Jos opiskelet muualla (esim. kansalaisopistossa) tai yksityisesti, pyydä   
opettajalta kirjallinen todistus opintojen kestosta ja viikkotuntimäärästä. Tämän 
todistuksen voit pyytää myös oman koulusi musiikinopettajalta, jos sinulla ei ole 
yksityistä opettajaa. Huom! Saadaksesi koulun ulkopuolisesta musiikki- ja ilmai-
sutoiminnasta (soitin/laulu vähintään 3 vuotta tai orkesteri/kuoro/yhtye vähin-
tään 2 vuotta tai teatteri/sirkus/tanssi ym.) harrastuspisteitä on sinun siis toimi-
tettava ohjaajan tai opettajan allekirjoituksella oleva todistus harrastustoimin-
nasta sekä sen laajuudesta ja kestosta.  

• Kaikissa suorituksissa riittää ylimmän tutkinnon todistus,  
 

3)   Toimita musiikkilinjan hakulomake sekä todistukset Schildtin lukion opintotoimistoon 
 tiistaihin 22.3.2022 mennessä. Todistuksista riittää kopiot. Jos Schildtin lukio on 
  ensimmäinen lukiotoiveesi, sinun täytyy täyttää myös lukion sähköi-
nen   
ainevalintakortti.  Todistuskopioita voi palauttaa koululle 30.4. asti, mutta  
 hakulomake on palautettava 22.3. mennessä.  
  
4)  Odota kutsua valintakokeeseen. Varaat itse sinulle sopivan valintakoeajan kutsussa 

olevien ohjeiden mukaan.  
  
5)  Valintakoe pidetään viikolla 18 (ma 2.5. - to 5.5.)  

• Valintakokeessa on esitettävä kaikille pakollinen kansanlaulu (Taivas on sininen 
ja valkoinen). Laulu on esitettävä ilman säestystä. 
• Voit tulostaa em. kansanlaulun nuotit Gradian musiikkilinjan sivulta. Kappaleen 
sävellajin voit itse valita. 
• Tämän lisäksi voit esittää toisen vapaaehtoisen laulun ilman säestystä mistä ta-
hansa genrestä, soittaa valitsemallasi soittimella tai soittimilla ja/tai ilmaisuun liitty-
vän näytteen 
• Nuotteja saat käyttää halutessasi 
• Valintakokeen kesto on noin 10 minuuttia. Ota tämä huomioon kokonaisuutta  

suunnitellessasi. 
• Valintakoetilassa on piano, kitara, basso ja rummut. Voit käyttää omia soittimia  
halutessasi. Ilmaisunäytteelle on varattu pienehkö tila.   
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Musiikkilinjalle valitaan kokonaispistemäärän perusteella, joka koostuu lukuaineiden keskiar-
vosta ja valintakokeesta max. 20 pistettä (keskiarvo 10 p. sekä valintakoe ja taustapisteet 10 
p). Valintakoelautakunta voi antaa myös puolikkaita pisteitä harkintansa mukaan valintako-
keen eri osa-alueista.  
 

Musiikkilinjalle valittujen nimet julkaistaan 16.6.2022 (jos olet antanut luvan julkaista ni-
mesi Gradian sivuilla).  
  

Onnea ja menestystä!  
 

 

Lisätietoja:  
 

Musiikinopettaja Jukka Parviainen       
Opinto-ohjaaja Kaisa Virolainen                     
Etunimi.Sukunimi@gradia.fi  
 


