
SIBELIUS-LUKIO MUSIIKKILINJA 
Ainevalinnat lukuvuodelle 2021-2022  
Tällä lomakkeella kerätään tietoja Sibelius-lukion musiikkilinjalle hakevien henkilöiden 
ainevalinnoista.  

Rekisteriseloste: Rekisteriseloste on luettavissa Sibelius-lukion kansliassa.  

* Pakollinen

* Pakollinen

HENKILÖ- JA TAUSTATIEDOT

Sukunimi * 1.

 

Etunimet * 2.

 

Sähköpostiosoite * 3.

 

Yläkoulu * 4.
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Arvon on oltava lukuarvo

Lukuaineiden keskiarvo (laske todennäköinen keskiarvo) * 5.
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PERUSAINEIDEN VALINNAT

A1-kieli. Kolmannella luokalla aloitettu pakollinen kieli, jonka opiskelua jatkat 
lukiossa. 
Englantia ja ruotsia voit opiskella Sibelius-lukiossa, muiden kielten opetus voidaan 
järjestää muissa Helsingin kaupungin lukioissa. * 

6.

englanti

ruotsi

ranska

saksa

venäjä

viro

Muu A1-kieli:7.

 

A2-kieli. Neljännellä tai viidennellä luokalla aloitettu valinnainen kieli, jonka opiskelua 
jatkat lukiossa. Englantia ja ruotsia voit opiskella Sibelius-lukiossa, muiden kielten 
opetus voidaan järjestää muissa Helsingin kaupungin lukioissa.

8.

englanti

ruotsi

ranska

saksa

venäjä

viro
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Muu A2-kieli:9.

 

B1-kieli10.

ruotsi

B2-kieli . Kahdeksannella luokalla alkanut valinnainen kieli, jonka opiskelua jatkat 
lukiossa. 
Osa kieliopinnoista järjestetään Sibelius-lukiossa ja osa Helsingin kaupungin muissa 
lukioissa.

11.

ranska

saksa

venäjä

viro

Muu B2-kieli:12.

 

B3-kieli (valinnainen, aloitat kielen opiskelun lukiossa)13.

ranska

saksa

venäjä

viro
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Muu B3-kieli:14.

 

Matematiikan taso * 15.

Pitkä matematiikka

Lyhyt matematiikka

Katsomusaineet * 16.

Uskonto/ ev.lut. / ort.

Elämankatsomustieto

Muu, mikä? Vastaa alle

Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen "Muu, mikä" niin vastaa alle17.
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MUSIIKIN AINEVALINNAT
MUSIIKIN AINEVALINNAT ENSIMMÄISELLE OPINTOVUODELLE 

Luethan ennen valintojen tekemistä ainevalintaohjeet kotisivuilta: https://www.hel.fi/sibel/fi/hae-
meille/haku-musiikkilinjalle/ (https://www.hel.fi/sibel/fi/hae-meille/haku-musiikkilinjalle/) 

Kaikille yhteiset ensimmäisen vuoden opintojaksot: Musiikkilukio tutuksi  sekä musiikki ja kulttuuri 1 ja 2. 
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista  lisäksi vapaasti 5-6 muuta opintojaksoa.  
Valitse ainakin yksi yhteismusisoinnin opintojakso.  
Soitin- ja lauluopintojen  valintoja ei voi muuttaa lukuvuoden alkaessa. 

Valitse alla olevista opintojaksoista ne, joita haluaisit opiskella ensimmäisenä 
opintovuonna. Opintojaksot valitaan elokuussa opintojaksotarjottimesta.

18.

Musiikin teoria ja säveltapailu

Sävellys ja sovitus 1 (Biisinteko)

Musiikkiteknologia 1

Yhteismusisointiaineet 
Voit valita sekä kuoron että orkesterin.

19.

Kuoro

Orkesteri

Yhteismusisointi, pienyhtyevalinta. Voit valita ainoastaan yhden vaihtoehdon.20.

Bändi (laulaja tai soittaja)

Kiertobändi (voit soittaa kaikkia bändisoittimia)

Jazzyhtye

Kamarimusiikki

Kansanmusiikki
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Soittimeni pienyhtyeessä21.

 

Soitin- ja lauluopinnot (kaksi opintojaksoa lukuvuodessa). Valinta ei ole pakollinen. * 22.

Laulu

Piano

Vapaa säestys pianolla

Vapaa säestys kitaralla

Sähkökitara

Sähköbasso

Huilu

Luen hyväksi musiikkioppilaitoksen soitin- tai lauluopinnot

En valitse opintoja ensimmäiselle opintovuodelle

Soitin- ja lauluopinnot (yksi opintojakso lukuvuodessa). Valinta ei ole pakollinen. * 23.

Laulu

Piano

Vapaa säestys pianolla

Vapaa säestys kitaralla

Sähkökitara

Sähköbasso

Huilu

Luen hyväksi musiikkioppilaitoksen soitin- tai lauluopinnot

En valitse opintoja ensimmäiselle opintovuodelle
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Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle.

Microsoft Forms

Ilmoittaudun lisäksi alustavasti seuraaville opintojaksoille24.

Vanhojen tanssiorkesteri

Musiikkiproduktio

Musiikkiteknologia 2
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