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Testaa taitosi 
Testaa taitosi: 1. Jean Sibelius.
Lue teksti ja täydennä lauseet oikealla sanalla.

Sibelius syntyi 150 vuotta sitten

Jean Sibelius on Suomen tunnetuin säveltäjä. 

Sibelius syntyi 8. joulukuuta vuonna 1865 Hämeenlinnassa. Hän kuoli vuonna 
1957 Tuusulassa. Sibelius oli kuollessaan 91-vuotias.

Sibeliuksen alkuperäinen etunimi oli Johan. Häntä kutsuttiin kuitenkin lapsesta 
saakka Janneksi. Myöhemmin hän muutti etunimensä Jeaniksi.

Sibelius oli syntyjään suomenruotsalainen, mutta hän kasvoi täysin kaksikieliseksi. 
Sibelius opiskeli musiikkia lapsesta saakka.

Alun perin Sibeliuksesta piti tulla lakimies. Musiikki vei kuitenkin voiton 
lakiopinnoista. Säveltäjä aloitti musiikin opiskelun ensin Helsingissä ja  
siirtyi sen jälkeen ulkomaille. 

Vuonna 1892 Sibelius meni naimisiin Aino Järnefeltin kanssa. Säveltäjä halusi 
muuttaa pois Helsingistä, jotta saisi rentoutua ja säveltää rauhassa. Muutto  
johtui myös siitä, että Sibelius viihtyi välillä liiankin hyvin pääkaupungin  
ravintoloissa ja yöelämässä.

Sibelius rakennutti talon Tuusulaan. Perhe muutti sinne vuonna 1904.  
Talo nimettiin Ainolaksi rouvan etunimen mukaan. Nykyisin Ainola on museo. 
Sibeliukset saivat kuusi lasta, kaikki tyttöjä.

1910-luvulla Sibelius matkusti ja esiintyi paljon ulkomailla. Monet mestarityönsä 
Sibelius sävelsi 1920-luvulla.

Sibelius on merkinnyt paljon suomalaiselle musiikille. Hän on tunnettu myös 
ulkomailla. 

Sibeliuksen syntymäpäivä 8. joulukuuta on virallinen liputuspäivä. 
Se on samalla suomalaisen musiikin päivä.

Lyhennetty Selkosanomien artikkelista. 
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9. Joulu juhlista jaloin 335

Lauseista puuttuu yksi tai useampi sana. Lue teksti ja kirjoita sopiva sana viivalle. 
Sanan muotoa ei tarvitse muuttaa!

1. Jean Sibeliuksen ammatti oli ____________________________.

2. Sibelius eli _____________ vuotta.

3. Alun perin Sibeliuksen etunimi oli ______________________.

4. Lapsena Sibelius opiskeli _________________________.

5. Sibelius opiskeli musiikkia ______________________ ja ulkomailla.

6. Sibelius muutti Tuusulaan, jotta hän voi ______________________________________.

7. Sibelius tykkäsi viettää liikaa aikaa ___________________________________.

8. Sibeliuksen lapset olivat ___________________________.

9. Sibelius on tärkeä suomalaiselle ____________________________.

10. Joulukuun 8. päivä on ____________________________________.
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