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Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatus
Koulu antaa saman yleissivistyksen kuin maamme yleislukiot. Samalla Madetojan musiikkilukio
tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun.

Madetojan musiikkilukion toiminta-ajatukseen perustuvat tavoitteet
 Koulu toimii yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon johtavana ja jatko-opintoihin valmentavana
oppilaitoksena.
 Koulu kasvattaa musiikin ja yleensä kulttuurin kuluttajia ja tuottajia.
 Opiskeluohjelma korostaa yksilöllisyyttä, joka vahvistaa tervettä itsetuntoa, rakentaa oikeaa
minäkuvaa ja kasvattaa vastuuta omasta elämästä sekä elinympäristöstä.
 Yhteisen harrastuksen avulla luodaan me-henkeä ja hyviä sosiaalisia ihmissuhteita.
 Koulu tekee yhteistyötä ja on vuorovaikutuksessa paikkakunnan eri taideoppilaitosten, kulttuuriinstituutioiden ja korkeakoulujen kanssa.
 Oppilaitos edistää pedagogisia kokeiluja sekä yleissivistävien aineiden että musiikin alueella.
 Kansainvälisten yhteyksien luomista pidetään tärkeänä, jolloin kansainvälisyyskasvatus korostuu
yhteisen musiikkikielen avulla.
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti opiskelijalla, joka suorittaa vähintään 12 erityistehtävän
mukaista kurssia, on oikeus halutessaan vähentää niiden pakollisten aineiden valtakunnallisia
kursseja (max 8), joita hän ei kirjoita ylioppilaskirjoituksissa. Kuitenkin vähintään puolet jokaisen
aineen pakollisista kursseista on opiskeltava.

Madetojan musiikkilukioon pyrkiminen
Madetojan musiikkilukioon pyrkiminen tapahtuu keväällä yhteishaussa. Sähköinen haku tehdään
opintopolku.fi:ssä 20.2. – 13.3.2018.
Sen lisäksi oppilas itse toimittaa 6. huhtikuuta mennessä Madetojan musiikkilukioon
hakulomakkeet 1 ja 2 todistusjäljennöksineen. Tämän päivämäärän jälkeen tulleita hakemuksia
tai täydennyksiä hakemuksiin emme ota huomioon pisteytyksessä.
Lomake 1, josta selviää
1) musiikin numero
2) mahdollinen musiikkiluokkatoiminta
3) tiedot vuosi- ja kurssitutkinnoista sekä muusta ohjatusta musiikkitoiminnasta
Lomake 2
4) oppilaan hakemus
sekä
5) todistusjäljennökset vuosi- ja kurssitutkinnoista sekä muusta ohjatusta
musiikkitoiminnasta
Opiskelijat valitaan vertailulukujen perusteella, jotka saadaan laskemalla yhteen päättötodistuksen
lukuaineiden keskiarvo ( max 10 pistettä, alin keskiarvo sama kuin kaupungin muissakin lukioissa )
ja musiikin harrastusta ja kykyä osoittavat pisteet ( max 10 pistettä ):
1) musiikin numero
(10 tai 9 = 1 p)
2) musiikkiluokat
(ala-aste 4 luokkaa ½ p, yläaste 3 luokkaa ½ p)
3) musiikkioppilaitosten suoritukset ja muu ohjattu musiikkitoiminta
4) musikaalisuustesti
5) hastattelu

(maksimi 1 p)
(maksimi 1 p)
(maksimi 3 p)
(maksimi 4 p)
(maksimi 1 p)

Musikaalisuustestiin kutsutaan kaikki hakijat. Haastattelu on välittömästi musikaalisuustestin
yhteydessä.
Koulu ilmoittaa hakijalle viikolla 16 musikaalisuustestin ajankohdan. Musikaalisuustestit pidetään
2. – 8.5.2018.
Lisäohjeita Madetojan musiikkilukioon pyrkimisestä antavat opinto-ohjaaja Tuula Mäkinen 0447039074, apulaisrehtori Asta Nokkoudenmäki-Huhta 044-7039075 ja musiikin lehtori Johanna
Kemppainen 044-7039073. Lomakkeita ja hakijan oppaan voi tulostaa koulun www-sivuilta
www.madetojanmusiikkilukio.fi

Opintokustannukset
Kaupunki tarjoaa opiskelijoille päivittäin maksuttoman aterian. Oppikirjat, kannettavan tietokoneen,
laskimen ja muut tarvittavat opiskeluvälineet on lukiolaisen itse hankittava ja kustannettava.
Kelalta on mahdollisuus hakea koulumatkatukea, opintotukea sekä yleistä asumistukea.
Opintotukea ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lainmukaiseen lapsilisään.
Koulumatkatukihakemuksia sekä siihen liittyviä tarkempia ohjeita saa koulusihteeriltä. Opintotuen
ja yleisen asumistuen hakemiseen liittyviä ohjeita voi kysyä opinto-ohjaajalta.
Musiikki
Madetojan musiikkilukiossa tarjotaan lukio-opiskelun ohessa monipuolisia musiikillisia elämyksiä
ja kokemuksia sekä herätetään koko elämän ajan kestävä kiinnostus ja harrastus musiikkiin.
Jokainen opiskelija suorittaa lukioaikanaan yhden pakollisen musiikin kurssin ja vähintään 12
Madetojan musiikkilukion erityistehtävän mukaista musiikin kurssia. Valittaviin musiikin
kursseihin tulee sisältyä musiikkitietoa, musiikin teoriaa ja säveltapailua sekä laulua ja soittoa.
Opiskelija saa todistukseensa 5 musiikin arvosanaa, jotka ovat musiikkitiedon, musiikin teorian ja
säveltapailun sekä laulun ja soiton arvosanat. Näitä edellä mainittuja oppiaineita on opiskeltava
kutakin vähintään yksi kurssi. Lisäksi opiskelija voi osallistua pienryhmä-, orkesteri- ja
kuorotoimintaan sekä solistiseen opetukseen. Madetojan musiikkilukiossa on mahdollisuus tehdä
musiikin lukiodiplomi.
Vuosittain Madetojan musiikkilukiossa järjestetään useita musiikkitilaisuuksia (konsertteja,
matineoita jne.) sekä valmistetaan musiikkiprojekteja, jotka tarjoavat opiskelijoille
esiintymismahdollisuuksia.
Musiikin pienryhmäaineet
Bändityöskentely,
kamarimusiikki,
kansanmusiikki,
kuoronjohto,
musiikkiteatteri,
musiikkiteknologia, sävellystyöpaja, tanssiorkesteri, vapaa säestys kitara, vapaa säestys piano,
yhtyelaulu klassinen, yhtyelaulu pop, yhtyelaulu viihde
Musiikin orkesteri- ja kuorotoiminta
Big Band, lauluklubin yhtye, orkesteri, salsa-orkesteri, sekakuoro ja tyttökuoro
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_____________________________________________________________

LOMAKE 1

Tiedot Madetojan musiikkilukioon hakevasta oppilaasta
Huom! Tämä on vain koontilomake, jonka lisäksi hakijan pitää toimittaa Madetojan musiikkilukioon oikeaksi
todistetut todistusjäljennökset.

Hakijan nimi:_______________________________ Syntymäaika: _____________
Kotiosoite : _______________________________ Postitoimipaikka: ______________________
Puhelinnumero: ____________________ Sähköposti:_______________________________
Nykyinen koulu ja puhelin: ______________________________________________
Viimeisin perusopetuksen yhteisen musiikin numero: _______
Musiikkiluokka ala-aste _________ vuotta koulu _________________________________
yläaste _________ vuotta koulu _________________________________
Opiskeluvuodet musiikkioppilaitoksessa
opiskeluvuodet
Soitin 1
______ ______ ______ ______
Soitin 2
______ ______ ______ ______
Laulu
______ ______ ______ ______
Vapaa säestys
______ ______ ______ ______

______
______
______
______

______
______
______
______

Suoritetut kurssitutkinnot
(ympyröi vaihtoehto ja kirjoita suoritusvuosi)

Soitin 1
Soitin 2
Laulu
Vapaa säestys
Teoria ja säveltapailu

1/3______
1/3______
1/3______
1/2______
1/3______

2/3 ______
2/3 ______
2/3 ______
2/2 ______
2/3 ______

3/3______ I______
3/3______ I______
3/3______ I______
3/3______ I______ 1/2_______ 2/2 ______

Muu kuin koulun musiikin opetukseen liittyvä ohjattu musiikkitoiminta
Kuorotoiminta
Orkesteritoiminta
Bänditoiminta
Solistinen laulun opiskelu
Solistinen soiton opiskelu
Kerhotoiminta

________ vuotta
________ vuotta
________ vuotta
________ vuotta
________ vuotta
________ vuotta

Päiväys

____________

Allekirjoitus _____________________________________
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LOMAKE 2
PL 45 (Leevi Madetojankatu 1)
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050 3166683
___________________________________________________________________________
Madetojan musiikkilukioon hakevan oppilaan hakemus
Hakijan nimi: _________________________________ Syntymäaika: _________________
Kotikunta: _____________________ Nykyinen koulu: ____________________________
1. Miksi haluat opiskelemaan lukioon?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Kerro tulevaisuuden suunnitelmistasi lukion jälkeen.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kerro lyhyesti musiikillinen taustasi.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Miksi haluat tulla opiskelemaan Madetojan musiikkilukioon?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Mistä musiikin lajeista olet kiinnostunut?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Tavoitteesi musiikin harrastamisessa ja opiskelussa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Mikä oli viimeisimmän todistuksesi lukuaineiden keskiarvo? ____________

Päiväys _______________

Allekirjoitus ___________________________________

