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Ei alinta keskiarvorajaa 
 
Ensisijaisesti 18 vuotta 
täyttäneille, myös nuorille 
erityisistä syistä 
 
Mahdollisuus valita 
kursseja myös päivälukion 
kurssitarjonnasta 
 
Aiemmin suoritetut 
opinnot voidaan 
hyväksilukea 



 

 

AIKUISLUKIO  
- valkolakki jokaiselle! 
 
Helmi Tuikkala, kevään 2017 ylioppilas: 
 
Valmistuin keväällä 2017 ylioppilaaksi Kaarinan lukion aikuislinjalta. Kir-
joitin ylioppilaskokeet äidinkielessä, englannissa, ruotsissa ja psykologi-
assa. Näissä aineissa olen myös suorittanut syventäviä kursseja. 
 
Aloitin päivälinjalla Turun Lyseon lukiossa syksyllä 2014. Aluksi päivälu-
kiossa opiskelu tuntui kivalta, mutta ensimmäisen vuoden keväällä, 4. 
jakson jälkeen alkoi tuntua siltä, että paikka ei ollut minua varten.  
 
Syitä oli useita: Pitkä koulumatka, suuret opetusryhmät ja muutenkin 
iso määrä ihmisiä saman katon alla. En löytänyt omaa paikkaani, sillä 
hain ennen kaikkea opiskeluympäristöä, en niinkään sosiaalista ympä-
ristöä. Tästä syystä en halunnut vaihtaa muuhun päivälukioon. 
 
Tein lopulta ratkaisun siirtyä Kaarinan lukion aikuislinjalle. Olin kuullut 
paikasta kavereiltani, jotka ovat suorittaneet kaksoistutkintoa sekä sis-
koltani, joka on tehnyt aikuislinjalla abikurssit.  
 
Olen ollut päätökseeni kaikin puolin tyytyväinen. Aikuislinja on todelli-
nen stressivapaa vyöhyke!  
 
Tunnelma on rento, eikä opiskelupaikkaan liity minkäänlaista sosiaa-
lista painetta tai ylimääräistä draamaa. Sen sijaan jokaisella on mahdol-
lisuus keskittyä täysillä opiskeluun. 
 
Aikuislinja ja iltaopiskelu sopivat mielestäni myös nuorille. Erityisesti 
niille, jotka eivät ole innostuneita päivälukion arkeen liittyvistä sosiaali-
sista paineista, vaan haluavat keskittyä opiskeluun omana itsenään. 
Kursseilla, joille olen aikuislinjalla osallistunut, on nuorten määrä koko 
ajan lisääntynyt. 
 
Opetuksen ja yksittäisten oppituntien taso on korkea. Pidän myös siitä, 
että tunneilla on hyvinkin eri-ikäisiä, eri elämäntilanteissa olevia ihmi-
siä, joista jokainen vaikuttaa omana itsenään positiivisesti oppituntien 
tunnelmaan.  
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KAKSOISTUTKINTO 
- teoriaa ja käytäntöä 
 
Annika Lehtinen - Peruskoulusta kaksoistutkintoa suorittamaan: 

Valmistuin keväällä 2017 Ammattiopisto Liviasta, missä suoritin puutarha-alan pe-
rustutkintoa. Lisäksi minusta tuli ylioppilas! 

Tiesin jo peruskoulun loppuessa, että haluan ehdottomasti suorittaa nimenomaan 
kaksoistutkinnon. Alun perin ajattelin hakevani normaaliin päivälukioon, mutta aja-
tus ammatista oli lopulta houkuttelevampi. Niinpä hain ammatilliseen koulutuk-
seen ja selvitin samalla, miten voin tehdä samanaikaisesti lukio-opintoja. Yleissivis-
tävät opinnot olivat minulle tärkeitä, sillä halusin ylioppilastutkinnon avulla säilyttää 
mahdollisuuteni jatko-opintoihin korkeakoulussa. 

Ammatillisen puolen ja lukio-opintojen yhdistäminen onnistui mainiosti, sillä jous-
toa aikataulujen yhteensovittamiseksi löytyi sekä Kaarinan lukion aikuislinjalta että 
Liviasta. Lukiokurssit hyväksiluetaan osana ammatillista tutkintoa: Opiskelin am-
matillisen puolen YTO-aineiden (yhteiset tutkinnon osat) sijaan lukiokursseja, joi-
den sisällöt ovat huomattavasti laajempia kuin ammatillisen koulutuksen vastaa-
villa kursseilla. 

Akateeminen lukio-opiskelu oli hyvää vastapainoa käytännönläheiselle ammatilli-
selle perustutkinnolle. Siksi lukiokurssien läksytkin ehti tehdä ammattiopintojen lo-
massa. 

Suoritin kolmen lukuvuoden aikana n. 30 kurssia, joista suurin osa oli niiden ainei-
den kursseja, joissa osallistuin ylioppilaskokeisiin eli äidinkielen, pitkän matematii-
kan, englannin ja historian kursseja. Totta kai välillä oli rankkaakin, mutta itse olen 
ollut tyytyväinen valintaani. Motivaatio on tärkeintä: Kouluun menee välillä paljon 
aikaa, mutta kurssien kertyessä tunne on palkitseva. Halutessaan kuka tahansa 
pystyy suorittamaan kaksoistutkinnon. Asenne ratkaisee. 

Valmistuttuani päällimmäisenä ajatuksena oli päästä kokeilemaan työskentelyä 
omassa ammatissani. Jatko-opinnot ovat kuitenkin mielessä. Yksi kiinnostava vaih-
toehto olisi kaupallisen alan korkeakoulututkinto, ja on myös mahdollista, että pa-
laan vielä Kaarinan lukion aikuislinjalle ja teen ylioppilaskokeen esimerkiksi biologi-
assa. 

Iltaopiskelu Kaarinan lukion aikuislinjalla sopi minulle erinomaisesti. 



 

Aineopiskelijana voit 
kerrata koko lukion 
biologian, fysiikan ja 
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aineiden yliopisto-
opintoihin tähtääville 

 
 



 

 

BIFYKE-linja 
- preppausta lääkishakuun 

 
Anniina Lehmus, eläinlääketieteen opiskelija, Helsingin yliopisto: 
 
Valmistuin ylioppilaaksi Kaarinan lukiosta keväällä 2016. Hain abivuo-
den keväänä Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Paikka 
Turussa ei sillä kerralla tärpännyt, mutta pääsin sen sijaan opiskele-
maan lääketiedettä Örebrohon, Ruotsiin. Aloitin opiskeluni Ruotsissa, 
mutta lokakuussa päätin tulla takaisin Suomeen ja aloittaa valmistau-
tumisen seuraavan vuoden pääsykokeeseen. 
 
Suoritin Kaarinan lukion aikuislinjalla ennen kaikkea biologian, fysiikan 
ja kemian kursseja, jotka preppaavat lääketieteellisten alojen pääsyko-
keisiin. Lisäksi korotin ylioppilaskirjoitusten arvosanojani englannissa ja 
biologiassa. 
 
Opiskeluilmapiiri aikuislinjalla on motivoiva ja rauhallinen. Oppituntien 
taso on korkea. Lisäksi koen, että BIFYKE-kursseja opiskelevat tukevat 
toisiaan. Luokkaympäristössä opettajakin pystyy olettamaan, että kaik-
kien paikallaolijoiden motivaatio kunnossa ja siksi tunneilla pystytään 
keskittymään niihin asioihin, joita lääketieteellisen pääsykokeessa tarvi-
taan. 
 
Suosittelen lämpimästi Kaarinan lukion aikuislinjaa kaikille, jotka halua-
vat kerrata biologian, kemian ja fysiikan kursseja. Todellinen valmen-
nuskurssi tarjolla edulliseen hintaan! Kurssit sopivat myös ensikertalai-
selle, joka ei ole opiskellut aikaisemmin lukion fysiikkaa, kemiaa tai bio-
logiaa! 
 



 

 

• Oppitunnit maanantaista torstaihin klo 16.30-20.10.  
• Tutkintoon tähtäävä opiskelu on maksutonta. 
• Aineopiskelumaksu 50 eur/lukuvuosi (ei koske Kaarinan lukion ja 

Livian opiskelijoita) 
• Aikaisemmin suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea.  
• Lukion oppimäärä aikuislukiossa on 44. 
• Mahdollisuus suorittaa kursseja myös päivälukiossa. 
• Opiskelijaksi pääsevät kaikki 18 vuotta täyttäneet. 
• Myös alle 18-vuotias voi päästä opiskelijaksi erityisistä syistä 
• Kaksoistutkinto  
• Opintojen ohjausta kaikille opiskelijoille 
• Learn Finnish - Opiskele suomen kieltä 
• BIFYKE-paketti - kertaa koko lukion biologia, fysiikka ja kemia 
• Valmistaudu pääsykokeeseen: lääketiede, psykologia, kauppakor-

keakoulu jne. 
• Opiskele kieliä tehokkaasti! 
• ABIKURSSIT - elokuussa ja tammikuussa ylioppilaskirjoituksiin  

valmistautuville, kysy rohkeasti lisää! 
 

 
Kaarinan lukio 
Voivalantie 7-9 
20870 KAARINA 
 
www.kaarinanlukio.fi/aikuislinja 
 
Kaarinan lukion aikuislinjan koulusihteeri puh. 050 3145238 

Kaarinan lukion aikuislinjan opinto-ohjaaja puh. 050 3140908 
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