
 

 
Puolalanmäen lukio 
 

 
Musiikkilinjan hakuohjeet (kevään 2020 yhteishaku) 
 
Ohjetta on muokattu 25.3.2020 koronavirustilanteen takia. 

 
1. PÄÄSYKOETEHTÄVÄT 
 
A) Kirjoita kirje, jossa perustelet, miksi juuri sinut pitäisi valita opiskelemaan musiikkilinjalle. Lähetä kirje sähkö-
postin liitteenä viimeistään to 30.4.2020 osoitteeseen pmmusiikkilukio@gmail.com  
 
Kerro kirjeessäsi mm. seuraavaa: Aloitin musiikin harrastuksen… / Olen soittanut… / Olen laulanut kuorossa… / 
Olen harrastanut muuta musiikkiin liittyvää, esim. teatteria… / Minut pitäisi valita musiikkilukioon, koska… 
 
B) Kuvaa yhdellä otolla video, jossa: 

 Esittelet itsesi ja kerrot omasta musiikkiharrastuksestasi. 

 Laulat jonkin laulun ilman säestystä. Yksi säkeistö riittää. (Maammelaulu tai Tuiki tuiki tähtönen, jos et 
muuta keksi.) 

 Vapaaehtoinen: soita jokin soittonäyte omalla instrumentillasi. Lyhyt 2-4 min katkelma riittää. Nuotteja saa 
käyttää.  

 
Esimerkiksi kännykällä kuvattu video on riittävä laadultaan. Älä editoi videota mitenkään. Videon maksimipituus 
on 7 min. Lataa video Youtubeen tai Vimeoon ja lähetä linkki samassa s-postiviestissä kuin kirjeesi osoitteeseen 
pmmusiikkilukio@gmail.com viimeistään to 30.4. Mikäli sinulla on teknisiä ongelmia videon suhteen, ota 
sähköpostitse yhteyttä, niin ratkotaan asia yhdessä. Jos olet jo ehtinyt lähettää kirjeesi, voit lähettää sen uudelleen 
ja lisätä tuon videolinkin mukaan! 
 

2. MUSIIKINOPETTAJAN LAUSUNTO 

Täytä lomake Musiikinopettajan lausunto (erillinen liite) vaikka yhdessä musiikinopettajasi kanssa. (Kohta 7 
täytetään lukiolla videon ja kirjeesi perusteella.) 

Toimita lausunto viimeistään to 30.4.2020. 

 Lausunnon voi toimittaa postitse: Puolalanmäen lukio, Aurakatu 11, 20100 Turku. 

 Aurakadun koulutalon sivuovella on myös postilaatikko, johon kirjeen voi käydä pudottamassa. 

 Myös skannattu ja sähköpostin liitteenä (pmmusiikkilukio@gmail.com) lähetetty lausunto käy.  

TODISTUKSET 

Hanki todistukset musiikkiopinnoistasi ja suoritetuista tutkinnoista. 

 Konservatoriosta ja musiikkiopistolta saat ns. opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki opintosi sekä 
suoritetut tutkinnot.  

 Jos opiskelet muissa laitoksissa tai yksityisesti, pyydä opettajalta kirjallinen todistus opintojen kestosta ja 
viikkotuntimäärästä. 

 Kaikissa aineissa riittää ylimmän tutkinnon todistus, eli jos olet esim. suorittanut 3/3 -tutkinnon, 2/3 -
todistusta ei tarvita. 

Toimita todistusten kopiot viimeistään to 30.4.2020. 

 Todistukset voi toimittaa postitse: Puolalanmäen lukio, Aurakatu 11, 20100 Turku. 

 Aurakadun koulutalon sivuovella on myös postilaatikko, johon kirjeen voi käydä pudottamassa. 

 Myös skannatut ja sähköpostin liitteenä (pmmusiikkilukio@gmail.com) lähetetyt todistukset käyvät.  

Kirjeen ja videon perusteella annetaan soveltuvuuspisteet (max 5). Lisäksi kuorosta, soitinopinnoista, orkesterista 
ja musiikkiopinnoista saa maksimissaan 5 pistettä. Pisteitä on saatava yhteensä vähintään kolme voidakseen tulla 
valituksi! 
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