
SIBELIUS-LUKION MUSIIKKILINJAN HAKUOHJEET KEVÄÄN 2021 
YHTEISHAUSSA  
 

  
Koronapandemian vuoksi Sibelius-lukion musiikkilinjan pääsykokeet 
toteutetaan keväällä 2021 seuraavasti:  
  
Suunnittele alla olevien ohjeiden mukainen, maksimissaan kahdeksan 
minuutin pituinen pääsykoevideo. Kuvaa video yhdellä otolla, tarvittaessa voit 
käyttää avustajaa.  Käytä yhtä kameraa ja yhtä mikrofonia. Kännykällä kuvattu video 
on laadultaan riittävä. Ethän editoi videota mitenkään, editointi johtaa 
pääsykoevideon hylkäämiseen. Myös videotehosteiden käyttö on kielletty.  
Kuvaa video siten että kasvosi, kätesi ja soittimesi ovat hyvin näkyvissä.   
 
Tarvitset videosi palautuslomakkeeseen kirjautumiseen Google-tilin, eli gmail.com -
loppuisen sähköpostiosoitteen. Mikäli sinulla ei ole tiliä ennestään, voit luoda 
sellaisen seuraavan ohjeen avulla:  
 
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fi   
 

  
VIDEOTEHTÄVÄT  
 

1.Henkilöllisyyden todistaminen 
 

Kerro nimesi ja näytä samalla kuvallinen henkilöllisyystodistus.  
(esim. passin kuvasivu tai kuvallinen Kela-kortti).   
Huolehdi siitä, että henkilötunnus ei ole näkyvissä.   
  
2. Pakollinen laulunäyte  
 

Valmista ja esitä ulkoa laulaen (ilman säestystä) pakollinen pääsykoelaulu.  
Voit esittää laulun valitsemassasi sävellajissa.  
Laulu ja nuotit julkaistaan Sibelius-lukion kotisivuilta Haku musiikkilinjalle- ohjeissa 
perjantaina 16.4.2021.  
 

3. Vapaavalintainen musiikkiohjelma  
 

Valmista korkeintaan viisi minuuttia kestävä ohjelma (vapaavalintaiset 
musiikkinäytteet) yhdellä tai useammalla soittimella ja/tai laulaen. Valmista 
kappaleet, jotka mielestäsi parhaiten antavat kuvan osaamisestasi ja musiikillisesta 
kiinnostuksestasi. Näytteitä ei tarvitse soittaa ulkoa. Kerro esittämiesi sävellysten 
nimet ja säveltäjät. Voit käyttää säestäjää tai taustanauhaa, pidä kuitenkin huolta 
siitä, että soolo-osuus kuuluu selkeästi.   
 

4. Kerro miksi haet Sibelius-lukioon  
 

Miksi haet Sibelius-lukion musiikkilinjalle? Mitkä musiikkilinjan 
opintojaksot vaikuttavat kiinnostavilta? Miksi?  
 
 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fi


HAKU SIBELIUS-LUKION MUSIIKKILINJALLE  
 
Sibelius-lukion musiikkilinjalle valitaan vuosittain 108 opiskelijaa peruskoulun 
päättötodistuksen (lukuaineiden keskiarvo maks.10 pistettä) ja vuonna 2021 
näyttökoevideon (maksimi 10 pistettä) perusteella. Näyttökoevideon osa-alueet 
arvioidaan seuraavasti: 
     

maksimi 
Pakollinen laulunäyte    2 pistettä 
Vapaavalintainen musiikkiohjelma   6 pistettä 
Oma esittely (miksi haen Sibelius-lukioon)  2 pistettä   
 
  
VIDEON TOIMITUSTAPA JA AIKATAULU 
 
Video palautetaan 3.5.2021 klo 12 mennessä.  
Lukio lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse 16.4.2021 lomakkeen, jonka kautta 
palautat videosi. Samassa viestissä saat tarkemmat ohjeet. Viesti lähetetään 
Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.  
  
Tiedustelut: 
 
Pääsykoe ja videon sisältö: 
musiikin apulaisrehtori Päivi Nummela, paivi.nummela@edu.hel.fi 
 
Tekniset ongelmat:  
musiikinopettaja Pekka Juvonen, pekka.juvonen@edu.hel.fi 
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