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Kaarinan lukio tarjoaa opiskelijoilleen turvallisen opiskeluympäristön, 
jossa yhdistyvät yleissivistävät aineet, tiedeopinnot, taideaineet ja 
kansainvälisyys.  
 
Kevään 2019 yhteishaussa on mukana kolme linjaa: yleislinja, Focus-
linja ja musiikkiteatterilinja. Opiskelitpa millä linjalla tahansa, voit va-
lita kursseja yli linjarajojen. 
 
Lukiomme tarjoaa laadukasta opetusta sekä akateemisissa lukioai-
neissa että ilmaisutaitoaineissa. Kaarinan lukiossa tiede ja taide ovat 
yhtä aikaa läsnä. 
 
 
Kaarinan lukion esittelyilta pidetään lukion tiloissa ti 22.1.2019 klo 18.  
 
Tervetuloa!  



Kaarinan lukion  
kurssitarjonta 

  

 valtakunnalliset kurssit koulukohtaiset kurssit = 
vain Kaarinan lukiossa 

 pakolliset syventävät syventävät soveltavat 
ÄI 6 3 3 2 

ENA 6 2   3 
RUA 6 2   3 
RUB1 5 2   4 
EAB3   8   1 
SAB3   8   1 
RAB3   8   1 
VEB3   8   1 
MAA 10 3 2 3 
MAB 6 2   1 

BI 2 3 2 1 
GE 1 3 3   
FY 1 6   2 
KE 1 4   2 

UE/ET 2 4   1 
FI 2 2   1 
PS 1 4 3   
HI 3 3 3   
YH 3 1 5   
TE 1 2 2   
MU 1-2 2 14   
KU 1-2 2   2 
LI 2 3 3 2 

OP 2     1 
AT       3 

Teemaopinnot   3   3 
Focus-linjan  

kurssit 1 6 11 14 

Draama     5 2 
Näyttämöliikunta     2   
Teatteritekniikka     5   
Teatterituotanto     2   
Monitaiteelliset     3   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paras paikka 
edistyä. 
Kaarinan lukion yleislinja 
 

 

 
 
Kaarinan lukion yleislinjalla saat monipuolisen yleissivistyksen ja vahvan pohjan 
erilaisille jatko-opinnoille. Opiskeluympäristö on haastava ja turvallinen. Opiskeli-
jaa kannustetaan ja ohjataan monipuolisesti oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuu-
teen. 
 
Kurssitarjonta on erittäin laaja ja voit valita valikoimasta juuri niiden oppiaineiden 
syventäviä ja soveltavia kursseja, joista itse olet kiinnostunut ja jotka auttavat si-
nua omissa tavoitteissasi. Erikseen suunniteltuja kursseja löytyy niin lukio-opinto-
jaan aloittaville, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville kuin korkeakouluopintoi-
hin hakeutuville. 
 
Vieraiden kielten tarjonta on erittäin laaja. A-kielenä voit opiskella sekä englantia 
että ruotsia ja lyhyinä (B2/B3) kielinä espanjaa, saksaa, ranskaa tai venäjää. 
 
 
 
Paikkoja kevään 2019 yhteishaussa: 79 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

Kun ysiluokalla piti miettiä, mitä tekee peruskoulun jälkeen, tiesin haluavani lukioon. 
Mietin eri lukioita ja niiden hyviä sekä huonoja puolia. Kaarinan lukio oli lähin lukio. 
Tänne oli siis helpoin päästä. Tiesin KaLu:un myös menevän ison osan kavereistani, ja 
että pääsisin sinne sisään todistuksella, joten ei tarvinnut sitä turhaan jännittää. 
Kaarinan lukiossa myös tarjottiin espanjan kielen tunteja, joita halusin peruskoulun 
jälkeen vielä jatkaa. Kaarinan lukio oli siis helppo ja hyvä ratkaisu. 

Vaikka tunsin ison osan oman ikäluokkani uusista kalulaisista, olen silti saanut tosi 
paljon uusia kavereita ja vanhojen kanssa tullut entistä läheisemmäksi. Lukiossamme 
opiskelijoiden välillä on hyvä ilmapiiri, kuten myös opiskelijoiden ja opettajienkin välillä. 
KaLu:ssa on kiva hengata koulun jälkeenkin kavereiden kanssa. Myös abitoimikunnan 
vetäminen ja KaLu:n somettajana toimiminen ovat kuuluneet mun arkipäivään. Musta 
on kiva, että lukio tuntuu paikalta, jonne haluaa mennä tekemään muutakin kuin 
pelkästään opiskelemaan. 

Kaksi ensimmäistä lukiovuotta ajattelin ehdottomasti haluavani opiskelemaan 
oikeustieteelliseen. Nyt abiturienttina, kun omat jatko-opinnot ovat vieläkin 
ajankohtaisemmassa asemassa, olen alkanut miettimään yhteiskuntatieteellistä. 
Yhteiskuntaoppi on ollut aina peruskoulusta lukioon lempiaineeni ja sitä haluan 
opiskella lisää. 

Terveisin Ella Kaartosalmi 

 
 

Lähellä 
ja helposti 
lähestyttävä. 

Hyvä ja 
kannustava 
ilmapiiri. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paras paikka 
syventyä. 
Kaarinan lukion Focus-linja 
 

 

 
 
Focus-linjan tavoitteena on antaa opiskelijalla jo lukio-opintojen aikana valmiuk-
sia siirtyä opiskelemaan yliopistoon tai tiedekorkeakouluun sekä perehdyttää tie-
teellisen ajattelun perusteisiin.  
 
Focus-linjalla opiskelija valitsee joko luonnontieteellis-teknisen tai yhteiskunnal-
lis-humanistisen suuntautumisvaihtoehdon ja lähtee suunnittelemaan henkilö-
kohtaista opinto-ohjelmaansa tulevien jatko-opintojen näkökulmasta. 
 
Linjan kurssitarjonnasta suoritetaan vähintään 11 kurssia. Osa linjan kursseista on 
monitieteellisiä, teoriaa soveltavia ja opiskelijaa osallistavia. Focus-linjalla korostu-
vat lisäksi kokeellisuus ja pelillisyys sekä yliopistoyhteistyö. Linja toimii tiiviissä yh-
teistyössä Turun yliopiston kanssa. 
 
Opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen Focus-lin-
jan opinnoista. 
 
 
Paikkoja kevään 2019 yhteishaussa: 28 
 
 
 



 
 
 
 

9. luokan keväällä minua kiinnosti erityisesti Kaarinan lukion Focus-linja ja halusin 
rohkeasti kokeilla tiedepainotteista linjaa. 

Tykkään todella paljon Focus-linjan yliopistovierailuista ja –tutustumisista! Jokainen 
käynti yliopistolla kertoo minulle enemmän ja enemmän, mitä haluan opiskella ja 
mihin haluan keskittyä jo lukiossa. Tällä hetkellä ykkösenä ovat luonnontieteet ja 
bioalat kiinnostavat yleisesti.  

Focus-linja sopii sellaisille lukiolaisille, joilla on ajatuksia lähteä luonnontieteellisille tai 
yhteiskunnallisille aloille.  Opiskelu linjalla on auttanut minua ymmärtämään omia 
tavoitteitani ja keskittymään itselleni tärkeisiin aineisiin. 

Kaarinan lukio on kotini lähellä ja siksi oli luonnollista, että valitsin lukion ensimmäiseksi 
vaihtoehdokseni. Lyhyt ja kiva koulumatka on minulle tärkeä. Jos olisin lähtenyt 
kauemmaksi, koulumatkoihin olisi mennyt paljon aikaa ja rahaa. 

Lukion jälkeen aion pyrkiä yliopistoon, lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tavoitteenani 
on valmistua jonakin päivänä kirurgiksi. Tätä varten olen valinnut omaan 
kurssitarjottimeeni paljon fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa ja panostanut voimakkaasti 
luonnontieteisiin. 

Terveisin Tem Thatsakunphanit 

 
 
 

 

Kiinnostavia 
vierailuja ja 
vierailijoita 

Maistiaisia 
yliopisto-
opinnoista 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paras paikka 
loistaa. 
Kaarinan lukion musiikkiteatterilinja 
 

 

 
 
Musiikkiteatterilinjalla saat lukiokoulutuksen lisäksi yleisiä valmiuksia draaman, 
tanssin, teatteritekniikan ja musiikin jatko-opintoihin.  
 
Linjan kurssitarjonnasta suoritetaan vähintään 11 kurssia. Opiskelijat saavat lukion 
päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen musiikkiteatterilinjan opinnoista. 
 
 
 
Paikkoja kevään 2019 yhteishaussa: 28 
 
 
 

 
 
 



 

Olin pohtinut koko yhdeksännen 
luokan ajan, että haluan johonkin 
opiskelemaan esiintymistä syvem-
min, mutta en ollut ollenkaan 
varma minne hakisin.  

Musiikkiteatterilinja varmistui yk-
kösvaihtoehdokseni nähtyäni Kaa-
rinan lukion Dingo-musikaalin. Heti 
musikaalin alussa tajusin, että juuri 
tuonne minä haluan opiskelemaan. 
Jokaisen linjaa harkitsevan kannat-
taa käydä katsomassa lukion musi-
kaali. Siitä saa erittäin hyvän kuvan 
siitä, mitä tällä linjalla tehdään! 

Linjalla opiskelu on ollut erittäin 
antoisaa ja opettavaa! Olen oppi-
nut mielettömästi musiikista, näyt-
telemisestä ja esiintymisestä ylei-
sesti. Lisäksi voin sanoa varmasti, 
että M-luokka on lukion läheisin 
luokka, siellä saa varmasti uusia, 
erittäin hyviä ystäviä, joilla on sa-
moja mielenkiinnon kohteita kuin 
sinulla. Musikaali ja linjaan liittyvät 
kurssit tietysti kuormittavat eri ta-
voilla kuin tavalliset kurssit, mutta 
antavat myös todella paljon takai-
sin. Vaikka linjalla opiskelu on ollut 
erittäin hienoa kaikin tavoin, eh-
dottomasti parasta on ollut musi-
kaalien tekeminen. Musikaalin ai-
kana tulee oppimaan mielettö-
mästi sekä tutustumaan paremmin 
toisiin musikaalia tekeviin ihmisiin. 

Lukion jälkeen minulla on suunni-
telmissa hakea Teatterikorkeakou-
luun sekä muihin näyttelemiseen 
liittyviin laitoksiin. Lisäksi harkin-
nassa on opettajaksi kouluttautu-
minen. 

Terveisin 

Joona Krusberg 

 



 
 
 
 

Kaarinan lukio tarjoaa opiskelijoilleen paljon mahdollisuuksia osallis-
tua kansainväliseen toimintaan. Ohessa muutama esimerkki vuosit-
taisesta tarjonnasta. 

 

Paras paikka 
kansainvälistyä. 
 

 

Kansainvälisyys-
kurssilla pidetään 
yhteyttä toisen 
maan kouluun. 
Kurssin sisältö vaih-
telee vuosittaisen 
projektin mukaan. 
Tämän ja edellisten 
lukuvuosien koh-
teita ovat olleet esi-
merkiksi Kreikka, 
Italia, Singapore, 
Tanska ja Ruotsi. 

Antiikki eläväksi –
kurssilla tutustutaan 
monipuolisesti Krei-
kan tai Rooman histo-
riaan. Kurssi toteute-
taan vuorovuosina 
tehtävillä opintomat-
koilla Roomaan ja 
Ateenaan sekä etukä-
teen lukuvuoden ai-
kana tapahtuvilla 
kurssitapaamisilla. 

Hollantiin! Kaarinan lukiolla on 
vuosittainen vaihtoprojekti 
alankomaalaisen Sophianum 
Gulpenin kanssa. Hollantilais-
ryhmän isännöinti on loka-
kuussa, Kaarinan lukiolaiset 
lähtevät vastavierailulle huhti-
kuussa. 

 

 

 



 
 
 
 

Haaveiletko yliopisto-opinnoista? Kaarinan lukion laajan yliopistoyh-
teistyön ansiosta pääset mukaan kuulemaan, näkemään ja kokemaan 
paljon erilaisia asioita korkeakouluopintoihin ja eri tieteenaloihin liit-
tyen. Tilaisuudet ja kurssit ovat avoimia kaikille Kaarinan lukion opis-
kelijoille! 

 

Paras paikka  
suuntautua. 
 

ANIMUS-tiedesemi-
naarien esiintyjinä 
on Suomen johtavia 
tieteentekijöitä ja 
tutkijoita eri aloilta, 
jotka haluavat jakaa 
kanssasi omat tie-
teellisen ajattelun 
perustansa. Tiedese-
minaari järjestetään 
lukion tiloissa. 

Vierailut ja tutustumispäivät 
yliopistojen eri tiedekuntiin 
auttavat Kaarinan lukion opis-
kelijoita oman suuntautumisen 
ja alan valinnassa. 

 

  

Kaarinan lukion koulukohtai-
silla kursseilla toimivat vieraile-
vina opettajina myös yliopisto-
jen tutkijat ja luennoitsijat.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Kaarinan lukio 
Voivalantie 7-9 
20780 KAARINA 

 
 
 
 

rehtori Kimmo Laitinen, puh. 050 3731291, kimmo.laitinen@kaarina.fi 

apulaisrehtori Pasi Kytöniemi, puh. 050 3145222, pasi.kytoniemi@kaarina.fi 

focus-linjan koordinaattori Noora Nieminen, noora.nieminen@koulut.kaarina.fi 

tiedekoordinaattori Kristiina Tarkiainen, kristiina.tarkiainen@kaarina.fi 

musiikkiteatterilinjan koordinaattori Saila Strikwerda, saila.strikwerda@kaarina.fi 

opinto-ohjaaja Sami Leivo, puh. 050 3140908, sami.leivo@kaarina.fi 

 

 

www.kaarinanlukio.fi 
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