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Kaarinan lukion aikuislinjalla vallitsee lämmin, suvaitsevainen ja joustava ilmapiiri.
Jokainen opiskelija kohdataan yksilönä ja jokaiselle halutaan tarjota juuri sitä tukea ja
apua, mitä milloinkin kaivataan opintojen eri vaiheissa.
Jokaisen opiskelijan oppimispolku on yksilöllinen, ja sitä aikuislinjalla pyritään
tukemaan. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten lähestyessä opiskelijaa ohjataan
kehittämään niin vahvuuksiaan kuin myös harjoituttamaan kehityskohteitaan. Meillä
opiskelet omien resurssiesi puitteissa. Saat ammattitaitoisilta opettajiltamme
laadukasta opetusta ja mahdollisuuden kehittyä omien tavoitteidesi mukaisesti.
Tervetuloa opiskelemaan Kaarinan lukion aikuislinjalle, täällä olet hyvissä käsissä!
Pasi Kytöniemi, apulaisrehtori
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”Kaikki ratkaisut lähtevät opiskelijasta itsestään.”

Kaarina lukio Aikuislinjan esite_2022.indd 4

Enfocus Software - Customer Support

25.11.2021 8.53

Enfo

Aloitin opintoni päivälukiossa musiikkiteatterilinjalla, jonne hakeuduin
tanssitaustani vuoksi. Päivälukion rytmitys ei kuitenkaan sopinut minulle, ja
ensimmäinen lukiovuosi oli monella tavalla ongelmallinen: motivaationi putosi,
ja hakeuduin lopulta ammatilliseen koulutukseen. Jouduin kuitenkin jättämään
saamani mahdollisuuden väliin.
Koska tie oli sekä päivälukion että ammatillisen koulutuksen suhteen tukossa,
minulle ehdotettiin aloittamieni lukio-opintojen jatkamista lukion aikuislinjalla.
Iltaopiskelu sopi minulle alusta alkaen mainiosti, ja uusi kipinä opiskeluun löytyi
nopeasti. Palaset loksahtivat kohdalleen!
Yksilöllisyys on isossa roolissa aikuislinjalla. Pienempien ryhmien ansioista
opettajat tuntevat paremmin opiskelijansa ja jokaista opiskelijaa kohdellaan
yksilönä. Kynnys ottaa yhteyttä opettajiin on sopivan matala. Kannattaakin
kysyä rohkeasti, jollei itse tiedä. Aikuislinjan opettajat ovat huomioon ottavia,
helposti lähestyttäviä ja kiinnostuneita opiskelijoidensa opiskelun etenemisestä.
He auttavat tekemään lukionkäynnistä sellaista, josta jokainen saa
mahdollisimman paljon irti. Arviointi on päivälukioon verrattuna yksilöllisempää,
tarkempaa ja ohjaavampaa – oma tyyli saa näkyä!
Kaikki ratkaisut lähtevät opiskelijasta itsestään, halusitpa suorittaa kursseja tai
opintojaksoja perinteisesti oppitunneilla istumalla, verkko-opintoina tai
itsenäisesti. Erilaisia opiskelijoita yhdistää kuitenkin halu opiskella. Aikuislinjalla
ei ole vapaamatkustajia. Opettajat auttavat hiomaan heikot kohdat kuntoon
ennen kirjoituksia.
Tein ylioppilaskirjoitusten suunnitelman ensimmäisenä lukuvuonna
aikuislinjalla. Suunnitelma perustui omiin vahvuuksiini ja siihen, että minulla
olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet päästä yo-todistuksella
korkeakouluun. Taktiikka toimi ja saavutin tavoitteeni: onnistuin kirjoituksissa ja
sain paikan yo-todistuksen perusteella Turun ammattikorkeakoulusta. Väliin
mahtui toki vaikeitakin hetkiä, mutta tärkeimmät eli alku ja loppu, olivat
onnistuneita.
Kohti uusia onnistumisia!
Sina Mäkelä
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”Kannustava suhtautuminen opiskelijaan näkyy kaikessa.”
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Nuorempana lukio-opintoni jäivät kesken työelämän ja perhe-elämän tultua
suunniteltua aikaisemmin kuvaan. Toista lasta odottaessani päätin jatkaa lukioopintojani ja halusin ehdottomasti opiskella pitkän matematiikan. Haaste
osoittautuikin toisessa oppilaitoksessa aikataulujen puolesta liian suureksi ja
kaipasin yksilöllistä joustoa opintoihini, joten siirryin Kaarinan lukion
aikuislinjalle. Odotukseni ylittyivät!
Kaarinan lukion aikuislinjalla opettaja näkee opiskelijan yksilönä ja ilmapiiri on
positiivinen ja kunnioittava. Kannustava suhtautuminen opiskelijaan näkyy
kaikessa, ja tänne on aina hyvä tulla. Opiskelijaan uskotaan ja luotetaan: ensi
kertaa opiskelijana minulla oli tunne, että jos en jaksa, joku ottaa kopin ja ohjaa
minua eteenpäin.
Aikuislinjalla opiskelijan ja opettajan välinen yhteistyö on saumatonta. Sain
opinnoissani kaipaamaani yksilöllistä tukea, ohjausta sekä joustoa omien
tarpeitteni mukaan. Kurssimääräni vaihteli jaksoittain suurestikin, sillä välillä
minulla oli jaksossa ainoastaan yksi kurssi, välillä ”täydet” neljä kurssia.
Kurssimääriä sain hienosti suhteutettua omiin resursseihini.
Koen, että aikuisiällä lukio-opiskelu on antanut minulle paljon. Ainoa
saavutukseni ei loppujen lopuksi ollut ylioppilaslakki, vaan myös kaikki se
elämäntaito, mitä opiskelun kautta saavutin — kyky olla itselleen armollinen ja
ymmärtää, ettei aina tarvitse olla paras.
Ylioppilastutkinnon kautta olen luonut itselleni mahdollisuudet jatkoopintoihin, kun niiden aika koettaa.
Anna Elomaa

Kaarina lukio Aikuislinjan esite_2022.indd 7

Enfocus Software - Customer Support

25.11.2021 8.53

• 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 88 opintopistettä
• 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,
kauppakorkeakoulu jne.
• Opiskele kieliä tehokkaasti!
• ABIKERTAUS - ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville,
kysy rohkeasti lisää!
Kaarinan lukion aikuislinja
Voivalantie 7–9
20780 KAARINA

www.kaarinanlukio.fi/aikuislinja
Kaarinan lukion aikuislinjan apulaisrehtori Pasi Kytöniemi, puh. 050 3145222, pasi.kytoniemi@kaarina.fi
Kaarinan lukion aikuislinjan opinto-ohjaaja Sami Leivo, puh. 050 3140908, sami.leivo@kaarina.fi
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