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Kaarinan lukio tarjoaa opiskelijoilleen turvallisen opiskeluympäristön, 
jossa yhdistyvät yleissivistävät aineet, tiedeopinnot sekä taito- ja  
taideaineet.  
 
Kaarinan lukion tiedepainotuksen ansiosta pääset mukaan näkemään 
ja kokemaan paljon erilaisia asioita korkeakouluopintoihin ja eri  
tieteenaloihin liittyen. 
 
Vieraiden kielten tarjonta on erittäin laaja. A-kielinä voit opiskella  
sekä englantia että ruotsia ja lyhyinä kielinä espanjaa, saksaa tai  
ranskaa. 
 
Kevään 2022 yhteishaussa on haettavana 135 paikkaa. Opiskelijat  
valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. 
 
Kaarinan lukion esittelytilaisuus pidetään ti 11.1.2022 klo 18. 
 
Tervetuloa!  
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"Kaarinan lukio on hyvän kokoinen 
koulu, ei liian pieni eikä liian suuri. 
Koulussamme on helposti lähestyttävä 
opettajakunta, joka välittää 
opiskelijoista. Koulun aikuisten välillä 
oleva hyvä ilmapiiri heijastuu myös 
opiskelijoille ja saa aikaan turvallisen ja 
tutun opiskeluympäristön.  
 
KaLu on aina ollut sähköisten 
oppimisympäristöjen edelläkävijä, ja 
koulun tekniset varustelut ovat hyvät. 
Koululla on myös vakituinen tekninen 
tukihenkilö, jonka puoleen voivat 
kääntyä niin opiskelijat kuin opettajat.” 
 
Hille Hämäläinen, pitkän matematiikan 
opettaja, kalulainen vuodesta 2000 
 

"Kaarinan lukiossa on laaja tarjonta eri 
oppiaineiden opintojaksoja ja opiskelija 
pystyy syventymään aineisiin, jotka 
häntä kiinnostavat.  

Meidän koulu on turvallinen ympäristö 
opiskella. Jokainen saa tukea 
opiskelutaipaleensa varrella niin 
koulun henkilökunnalta kuin 
opiskelukavereiltaankin. Erittäin hyvä 
yhteishenki opettajien ja opiskelijoiden 
välillä heijastuu koulun arkeen ja on 
myös syy, miksi halusin entisenä KaLun 
opiskelijana tulla töihin Kaarinan 
lukioon. Täällä on ilo työskennellä!” 

Emilia Koskilahti, englannin, ruotsin ja 
ranskan opettaja sekä entinen KaLun 
opiskelija, kalulainen vuodesta 2002 
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Ysiluokalla pohdin pitkään valintaani Kaarinan ja naapurikaupungin 
lukioiden välillä. Kävin monissa lukioesittelyissä sekä opintomessuilla. 
Päädyin Kaarinan lukioon monistakin syistä. Rakennus on selkeä ja 
ilmapiiri kivan rento. Lukio on myös mielestäni sopivan kokoinen, sillä se 
ei ole liian iso, mutta opiskelijoita on sen verran, että kursseja pystytään 
järjestämään laidasta laitaan. Yksi perusteista kuitenkin oli, että Kaarinan 
lukio sijaitsee lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. En ole 
aamuihminen ja viimeinen asia, johon haluan käyttää aikaa, on kouluun 
matkustaminen.  
 
Ennen ensimmäisen lukiovuoden alkua minua hieman mietitytti, 
tutustunko lainkaan uusiin ihmisiin, koska moni tutuistanikin pääsi 
Kaarinan lukioon. Mietin asiaa kuitenkin ihan turhaan, sillä heti 
ensimmäisestä päivästä asti pääsin tutustumaan sekä kokonaan uusiin 
että paremmin kanssani samaa yläkoulua käyneisiin, joiden kanssa en 
aikaisemmin ollut jutellut.  
 
Olen aina tykännyt matikasta ja painottanut opinnoissani muutenkin 
luonnontieteitä. Laajat biologian, fysiikan ja kemian opinnot ovat 
auttaneet jatko-opiskelusuunnitelmissani kohti lääkistä. 
 
Viereisellä sivulla on koottuna muutamia omia suosikkijuttujani Kaarinan 
lukiosta! 
 
Terveisin Emma Helmiö 
 

”
hyvien kulkuyhteyksien päässä.”�

�
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Päätin alun perin hakea lukioon, sillä en tiennyt, mille alalle ammattikou-
luun olisin halunnut. Yläkoulun lopulla päätin hakea Kaarinan lukioon, 
koska sinne haki myös moni kavereistani, ja se sijaitsi lähellä kotiani. Lu-
kion alue oli valmiiksi tuttu, eikä tänne siirtyminen tuntunut niin jännittä-
vältä. 
 
Kurssivalintani ovat menneet suurimmaksi osaksi oman mielenkiintoni 
mukaan. Mitään tiettyjä tavoitteita jatko-opintojen suhteen ei vielä ole ol-
lut, ja kirjoitussuunnitelma on vaihdellut vuosien varrella kirjoitettavien ai-
neiden ja niiden määrän osalta paljon. 
 
Abivuosi on tuonut tullessaan paljon mukavia ja jännittäviä tapahtumia: 
ylioppilaskirjoitukset, ”TJ100”-päivä, viime keväältä siirtyneet wanhojen 
tanssit ja tietysti keväällä penkkarit! 
 
Opiskelupaikkana Kaarinan lukio on ollut todella positiivinen kokemus. 
Koulussa on kaikenlaisia opiskelijoita sekä opettajia. Olen toiminut aktiivi-
sesti tutorina viime lukuvuodesta lähtien ja oppinut sitä kautta tunte-
maan paljon ihmisiä. Opettajat panostavat jokaisen oppilaan tavoitteisiin 
ja auttavat heitä saavuttamaan ne. 
 
Viereisellä sivulla on koottuna muutamia omia suosikkijuttujani Kaarinan 
lukiosta! 
 
Terveisin Anni Vuorinen 

”Opiskelupaikkana Kaarinan lukio on 
ollut todella positiivinen kokemus.”�
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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 

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