
 
SAVONLINNAN TAIDELUKIO    KUTSU 
Sotilaspojankatu 3       
57100 Savonlinna 
Puh. 044-4174551 (kanslia), 044-4174550 (rehtori), 044-4174554 (opo) 

Email - kanslia: taidelukio.kanslia@savonlinna.fi 
Email - rehtori: reima.harkonen@savonlinna.fi  
Email – opinto-ohjaaja: sari.harkonen@savonlinna.fi 
 

 
Hei, 
 
Olet pyrkimässä Savonlinnan Taidelukion musiikkilukioon, haluamme kiittää sinua 
kiinnostuksestasi oppilaitostamme kohtaan!  
 
Tänä vuonna pääsykoe järjestetään etänä. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja kuvaa 
videon, jonka linkki tallennetaan sähköiselle hakulomakkeelle.  
 
Hakulomake löytyy oppilaitoksemme kotisivuilta, hakeminen-välilehdeltä;  
http://www.taidelukio.fi/hakeminen-taidelukioon/ 
 
Hakulomake sisältää kysymyksiä, joiden avulla selvitämme hakijan harrastuneisuutta ja toimintaa 
musiikin parissa sekä motivaatiota opiskella musiikkilukiossa. Musiikin harrastamisen ei tarvitse 
olla vain musiikkioppilaitoksessa tapahtunutta, vaan myös omatoiminen harrastaminen 
huomioidaan. Taidelukiossa musiikin opiskelun voi aloittaa hyvin monenlaisista lähtökohdista ja 
harrastustaustoista käsin.  
 
Pääsykoenäytöt tulee jättää su 9.5.2021 mennessä. 
 
VIDEO 
 
Videolla annat laulu- ja/tai soittonäytteen valintasi mukaan 1-2 instrumentilla (instrumentti voi 
olla myös laulu) niin, että saat mielestäsi parhaiten esiteltyä musiikillista osaamistasi. Voit säestää 
itseäsi laulaessasi. Videon maksimipituus on 4 minuuttia.  
 
Liitä linkki sähköiseen lomakkeeseen. Varmista linkin toimivuus ja ota itsellesi vähintään yksi 
varmuuskopio videostasi! Linkki voi olla esim. piilotettu youtube- tai dropbox-linkki. Kuvaa video 
esim. kännykällä tai pyydä apua kuvaamiseen. Sitä ei saa editoida eikä siinä tule käyttää tehosteita.  
 
Videon alussa kerro selkeästi nimesi ja kappale, jonka laulat ja/tai soitat. Tallenna esitys alusta 
loppuun saakka. Hakijan täytyy näkyä kokonaan videokuvassa. 
 
Jos annat näytteen laulaen, tässä esimerkkejä sopivista kappaleista:  

Taivas on sininen ja valkoinen (Suuri toivelaulukirja 1, s. 42) 
Päivänsäde ja menninkäinen (Suuri toivelaulukirja 4, s.  36) 
Vanhoja poikia viiksekkäitä (Suuri toivelaulukirja 6, s. 172) 

 
Esitettävä kappale voi olla myös vapaavalintainen. Yksi säkeistö riittää. 
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VALINTAKRITEERIT 
 
Kyselylomakkeen ja videon avulla arvioidaan hakijoiden musiikillisia taitoja ja edellytyksiä sekä 
motivoituneisuutta musiikkilukio-opintoihin. 
 
VALINNAN PISTEYTYS 
 
Opiskelijoiden valinta tapahtuu vertailulukujen perusteella. Luvut saadaan, kun peruskoulun 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon lisätään valintakokeessa saatu pistemäärä, joka on 
enintään 10 pistettä. Se jakautuu seuraavalla tavalla: 

- Video 5 p. 
- Harrastuneisuus 2 p. 
- Motivaatio 2 p. 
- Musiikin säveltapailun ja teorian suoritukset 1 p.  

o mupe 2 / muha 2 suoritettu – 0,5 p. 
o mupe 3 / muha 3 suoritettu – 1 p. 

 
HUOM. Jos sinulla on säveltapailun ja teorian suorituksia, toimita niistä todistukset 
s-postilla Taidelukion kansliaan 9.5.2021 mennessä: taidelukio.kanslia@savonlinna.fi 

 
Valintakokeesta on saatava vähintään 4 pistettä, ja peruskoulun päättötodistuksessa keskiarvon 
tulee olla vähintään 7,0 voidakseen tulla valituksi musiikkilukioon. 
 
Jos sinulla on kysyttävää pääsykokeesta, voit olla yhteydessä musiikin vastuulehtori Heidi 
Takaseen (heidi.takanen@savonlinna.fi). 
 
 
Tsemppiä kaikille! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Reima Härkönen, rehtori 
 
Heidi Takanen, musiikin vastuulehtori 
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