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Tavoitteellista musiikin ja 
opintojen yhdistämistä
➢ elämyksiä, taitoja ja tietoja

➢ opiskelijan musiikillisen sivistyksen lisäämistä

➢ kehittää valmiuksia monipuoliseen musiikin 

harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin

➢ rohkaisee elinikäiseen ja aktiiviseen musiikin 
harrastamiseen

➢ antaa valmiuksia ilmaisun kehittymiseen musiikin avulla

➢ yhteistyömahdollisuudet Jyväskylän Musiikkikampuksen 
kanssa

➢ Musiikkilinjan opiskelijoilla musiikin ja ilmaisun kurssit 

kuuluvat opintoihin pakollisena, mutta myös Schildtin 
lukion yleislinjalaisilla on mahdollisuus yhdistää 
opintoihinsa musiikkia ja ilmaisua

➢ Jos musiikki ja/tai ilmaisu on hakukohteena, kannattaa 

hakea yhteishaussa ykkösvaihtoehtona Schildtin 
musiikkilinjalle ja kakkosvaihtoehtona Schildtin lukion 
yleislinjalle
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➢ Musiikki ja 
opiskelu

➢ Lukio-opintojen laajuus on 75 kurssia. Näistä musiikkilukiolaisella on vähintään 
12 kurssia musiikin ja ilmaisun kursseja.

➢Musiikkilukiolainen voi jättää 8 pakollista kurssia opiskelematta, mutta jokaisen 
oppiaineen pakollisista kursseista täytyy kuitenkin suorittaa vähintään puolet.

➢ Schildtin lukion musiikkilinja on yksi maamme 13 erityistehtävän saaneista 
musiikkilukioista.

➢Musiikkilinjalla opiskelu ei sulje pois mahdollisuutta painottaa opintoja myös 
esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin taikka kansainvälisyyteen.
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Musiikkilinjan toiminta perustuu musiikin ja 
ilmaisun kursseihin.

✓ luokkakonsertit

✓ syyskonsertti

✓ joulukonsertti

✓ YO-juhlat

✓ bändimatineat

✓ muut esiintymiset

✓ omat bändit

✓ projektit: musikaalit ym.

Musiikkilinjan toiminta
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Seuraavista lasketaan yhteispistemäärä, ja pisteiden 
perusteella 30 parasta valitaan opiskelijaksi:

✓ Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 p.)

✓ Taustapisteet (max 4 p.)

✓ Valintakoe (max 6 p.)

✓Hyväksyttyjen yhteispistemäärät ovat vaihdelleet 
9,83-20 pisteen välillä

Miten musiikkilinjalle 
valitaan?
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Taustapisteet 
max. 4 p.

✓ soitin/laulu vähintään 3 vuotta: 1 p.

✓ orkesteri/kuoro/yhtye/tanssi/teatteri/muu toiminta vähintään 2 vuotta: 1 p.

✓ soitin 2/3: 1 p.

✓musiikkitiedon peruskurssi tai soitin 3/3: 1 p.

➢ tai taiteen perustason päättötodistus: 4 p.
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Valintakoe
(27.-30.4.20) ✓ Valintakokeessa on esitettävä kaikille pakollinen kansanlaulu (Taivas on sininen ja 

valkoinen). Laulu esitetään ilman säestystä.

✓ Tämän lisäksi voit laulaa vapaavalintaisen laulun ilman säestystä mistä tahansa 
genrestä, soittaa valitsemallasi soittimella tai soittimilla ja/tai esittää ilmaisuun 
liittyvän näytteen.

✓Nuotteja saa käyttää.

✓ Valintakokeeseen sisältyy myös pieni haastattelutuokio. Tässä arvioidaan 
myös hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta musiikkilinjalla opiskeluun.

✓ Valintakokeen kesto on noin 10 minuuttia.

✓ Valintakoetilassa on piano, kitara, basso ja rummut. Omia soittimia voi käyttää 
halutessaan.

✓ Ilmaisunäytteelle on varattu pienehkö tila.

https://peda.net/jao/schildtin_lukio/mji/hm/tosjv/ttln:file/download/c2bdbec4e421531f2097280c154f9afe947e383c/Taivas%20on%20sininen%20ja%20valkoinen_nuotit.pdf


Musiikin tilat ● neljä musiikin luokkaa

● äänitysstudio

● (opetusmaisema, aula)
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Schildt
happens

schildtin.lukio

schildtinmusa

Schildtin lukio

Seuraa meitä:

schildtin.lukio
schildtinmusa

Schildtin lukio
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Tervetuloa
opiskelemaan
Schildtin 
lukioon!


