
 

 
 
 

 
 
CAS EXPERIENCES AT KUOPION LYSEON LUKIO 2022-2023 
 

1. Art courses (päivitetty 10.8.2022)  

Supervisor:  Anne-Maria Muhonen anne-maria.muhonen@opedu.kuopio.fi 
 
CAS strand:  Creativity  

 
A) Choose any course and make it your CAS Experience. If you want to take an art course in another 

high school, contact your IB coordinator.  
Available art courses 2022-2023 at Lyseo are: KU1 (Kuvat ja kulttuurit), KU2 (Muotoillut ja 
rakennetut ympäristöt), KU3 (Kuva viestii ja vaikuttaa), KU4 (Taiteen monet maailmat), KU7 
(Paremmaksi piirtäjäksi) and KU6 (Taidepaja; independent work – no classroom teaching). Check 
out the periods when the courses take place.  

 
B) KU6 Taidepaja 

This art course can only be completed independently. The assignments can be found in oph.fi -
pages (yleissivistävä koulutus – lukiokoulutus – kuvataide – kuvataiteen lukiodiplomit). Choose any 
former art diploma assignment and read the grading criteria for it. The artwork (or artwork series) 
and portfolio is required. The course consists of the artwork and the portfolio in which the student 
describes his/her reflections, thoughts, process and what one has learned during this project. Give 
emphasis on your own voice (=thoughts, reflections, insight) rather than the actual working 
process. This course has to last minimum 38 hours (one hour meaning 60min).  Mark clearly the 
hours/minutes you have used and explain what you have done.  
This course is graded by the criteria mentioned in individual assignments.  
 
Other requirements: Deadline for the Supervisor´s Review Request is always before the end of the 
test week on the day given by the teacher. Make an appointment with the teacher early enough to 
discuss about the chosen assignment and to agree on the deadline.  

 
 

2. CAS exhibition/ CAS Market Day (päivitetty 8.8.2022) 

 
Supervisor: Jutta Mäkisalo jutta.makisalo2@opedu.kuopio.fi  

 
CAS strand:  Creativity and Service 

When: During the schoolyear, make a proposal to the headmaster (Mika Strömberg) 

Have a CAS “Market Day” where older students set up exhibits about their CAS experiences and 

projects. CAS students can also prepare information that recruits younger students to join a CAS 

group in the school. The exhibits could be available for the whole school and parents (parents’ 
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evening). 

Other requirements: Deadline for the Supervisor’s Review Request is one month after the event. 
 
 
 

3. Opiskelijakuntatoiminta = Student Council (päivitetty 15.8.2022) 
 
Supervisor:  Miika Raudaskoski miika.raudaskoski@opedu.kuopio.fi 

 
CAS strand:  Service  

 
Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää lyseolaisten hyvinvointia. Toiminta pitää sisällään 
muun muassa säännöllisesti järjestettäviä kokouksia, erilaisten tapahtumien 
järjestämistä, varainhankintaa sekä edunvalvontaa. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan 
jäsenet vaaleilla yleiskokouksessa vuosittain. 

Kokonaiskesto (kk+vv kk+vv): kalenterivuosi 

 
Kokoontumiskerrat: Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu noin kerran viikossa välituntisin. Lisäksi 
hallitus pitää tarvittaessa pidempiä suunnittelukokouksia. Jokaisella hallituksen jäsenellä on vastuu 
joistakin opiskelijakuntatoimintaan liittyvistä tehtävistä. Opiskelijakunnan hallituksessa toimivat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vaihtuva määrä muita jäseniä- 
Tehtävien jakamisesta päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 
 
Edellytykset osallistumiselle: Valinta opiskelijakunnan hallitukseen yleiskokouksessa ja aktiivinen 
toiminta hallituksessa 
 
Other requirements: 

 
4. Vanhojen tanssit (päivitetty 15.8.2022) 

Supervisors: Sari Pennanen ja Jasmin Laaksonen 

sari.pennanen@opedu.kuopio.fi jasmin.laaksonen@opedu.kuopio.fi 

CAS strand:  Activity 

LI4 kurssi valitaan Lyseon kurssitarjottimesta ja suoritetaan kurssivaatimusten mukaan. 

Other requirements: 

  

5. Kuopion Lyseo library (päivitetty 15.8.22) 

Supervisor:  Ulla Karhunen ulla.karhunen@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Creativity and Service 

Working as a librarian’s assistant in the Lyseo school library 1 –2 hours per week. The work consists 

of keeping library open, loaning and returning books, borrowing other items, keeping library in order 

and clean, helping students to find the items they need, writing book reviews once a month to the 

Kuopion Lyseo’s website. The work will due from the autumn of IB1 to the autumn/Christmas of IB2.  

The Deadline for the Supervisor’s Review Request will be in one month after the work of librarian 
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has ended. All the reflections and reviews will take place in the ManageBac. 

Other requirements: 
 

 
6. Koulun kuoro = School Choir (päivitetty 19.8.2021) 

Supervisor:  Touko Raatikainen 

touko.raatikainen@opedu.kuopio.fi  

p. +44 555 8901 

CAS strand:  Creativity 

 

Tervetuloa Lyseon kuoroon! 

 
Mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä kuka tahansa laulamisesta kiinnostunut. Aiempaa 
kuorolaulukokemusta tai nuotinlukutaitoa ei tarvitse olla, mutta niistä on apua uusia 
kappaleita opeteltaessa. 

Kuorolla harjoitellaan sekalaista ohjelmistoa, mutta pääpaino on kevyemmässä musiikissa. Lisäksi 
harjoitellaan äänenkäytön perustaitoja. Tärkein tavoite on kuitenkin rento tunnelma ja mukava 
yhdessäolo. 

Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa muutaman kerran vuodessa. Aktiivisesta osallistumisesta saa 
lukuvuoden lopussa kurssimerkinnän. 

Kuoro harjoittelee kahdesti viikossa pitkällä välitunnilla klo 12:45–13:05 musiikkiluokassa (lk 112). 
Harjoitusaika elää hieman jaksoittain, joten seuraa ilmoittelua! 

Other requirements: 

  
 

7. Tutor-toiminta (päivitetty 11.8.2021) 

Supervisor:  Pauliina Pöntinen pauliina.pontinen@opedu.kuopio.fi 

CAS strand:  Service 

Tutortoiminta Kuopion Lyseon lukiossa kattaa perinteisen uusien ykkösten perehdyttämisen, mutta 

toiminnan tausta-ajatuksena on ennen kaikkea lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussamme. 

Tutoreina eli vertaisohjaajina toimii joukko tehtävään valittuja 2. ja 3. vuositason opiskelijoita. 

Jokaisella ryhmäohjausryhmällä on omat nimetyt tutorit. Tutorit opastavat, auttavat ja neuvovat uusia 

lyseolaisia arkipäiväisissä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sekä järjestävät yhdessä koulun 

oppilaskunnan kanssa tapahtumia ja tempauksia. Tutorit myös edustavat koulua messuilla ja avoimien 

ovien päivänä sekä vierailevat yläkouluissa kertomassa lukio-opiskelusta. Tutoreille järjestetään 

koulutus- ja informaatiotilaisuuksia lukuvuoden aikana. 

Tutorit saavat toiminnasta 0,5–1 kurssia (OP03-kurssi). Saadakseen kurssin tai CASia opiskelijan tulee 

osallistua tutortoimintaan monipuolisesti: ykkösten ohjaukseen, tapahtumien järjestämiseen, avoimiin 

oviin ja yläkouluvierailuihin. Tutortoimintaan liittyviin kysymyksiin vastaa tutoreiden vastaava ohjaaja 

Pauliina Pöntinen. 

Other requirements: 
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8. Long Lessons/ Mathematics tutoring (päivitetty 15.8.2022) 

Supervisor:  Miia-Maarit Saarelainen miia.saarelainen@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Service 

Tutoring pre-IB students during Long 

Lessons.  

Other requirements: 

 

9. Photographing for the school’s opinto-opas (päivitetty 15.8.2022) 

Supervisor:  Päivi Kiiski paivi.kiiski@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Creativity 

Ota laadukkaita ja pirteitä valokuvia, joilla voidaan kuvittaa opinto-opasta, vuosikertomusta ynnä 

muita julkaisujamme. Kuvauskohteena olisivat Lyseon arkielämä sekä Lyseon erilaiset tilat ja 

toiminnot. 

Aikataulu: kuvien tulisi olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä  

Other requirements: 

 
10. Koulun juhlien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus (päivitetty 15.8.2022) 

Supervisors:  Miia-Maarit Saarelainen, Paavo Heiskanen, Suvi Tirkkonen 

miia.saarelainen@opedu.kuopio.fi  

paavo.heiskanen@opedu.kuopio.fi  

suvi.tirkkonen@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Service 

 
Kouluvuoden aikana Lyseolla on paljon erilaisia juhlia ja tapahtumia kuten itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet, joulujuhla, Vanhojen tanssit, penkkarit, kevätjuhla... Lyseon juhlia ja tapahtumia 
suunnitellaan Lyseon juhlatiimissä. Jos mielesi tekee osallistua juhlien ja tapahtumien suunnitteluun 
osana juhlatiimiä tai vaikkapa esiintyä juhlissa, ota yhteyttä Miia-Maaritiin. 

 
Koulun juhlien striimaus 
Koulun IB-juhlat ja ylioppilasjuhlat striimataan eli suoratoistetaan. Tarvitsemme innokkaan noin 3 
hengen ryhmän, joka koulutetaan striimaamaan ja joka huolehtii juhlien striimauksesta. Jos 
kiinnostuit tästä, ota yhteyttä Miia-Maaritiin tai Paavoon. 
Other requirements: 
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11. Koulun Lucia-juhla (päivitetty 17.8.2022) 

 

Supervisor: Minna Aalto minna.aalto@opedu.kuopio.fi 

CAS strand:  Service, mahdollisesti myös Creativity 
 

Lucia-päivää vietetään tiistaina 13.12. 
Tule mukaan suunnittelemaan ja järjestämään Lucia-kulkue koulullamme! Kulkue järjestetään hieman 
pidennettynä aamunavauksena. 
Ota yhteyttä Minnaan mahdollisimman pian. 
 
Other requirements: 
 
 

12. Languages spoken at Lyseo 
 

Supervisor:  Suvi Tirkkonen suvi.tirkkonen@opedu.kuopio.fi 
 
CAS strand:  Service 

 
Kartoitetaan kaikki kielet, joita Lyseon opiskelijat puhuvat suomen lisäksi kotonaan ja tehdään 

 ohjeistukset eri kielillä mm. kierrätyspisteille ja valojen sammuttamisesta ovien pieleen. 
Ota yhteyttä Suviin. 
 

 

13. European Youth Parliament/ EYP-toiminta (päivitetty 22.8.2022)  

 
Supervisor:  Antti Kemppinen antti.kemppinen@opedu.kuopio.fi  

 

CAS Strand:  Creativity (& Service, mikäli opiskelija toimii istunnon järjestelytehtävissä) 

 

Aktiviteetin sisällöstä ja tavoitteista (lyhyesti): käsitellään ajankohtaisia Eurooppaa koskettavia ilmiöitä 

 ensin komiteoissa (englanninkielisten resoluutioiden tekeminen) ja yleisistunnoissa (resoluutioista 

 keskustelu ja äänestäminen). Aiheesta lisätietoa: https://eypfinland.org/  

Kokonaiskesto (kk+vv – kk+vv): delegaattina voi toimia lukion 1. ja 2. vuositason opiskelijat (IB-linjalla  

siis pre-IB-opiskelijat ja IB-ykköset). 3. vuositason opiskelijat yleensä toimivat vapaaehtoisina EYP-

 istuntojen järjestelytehtävissä, mistä on myös mahdollista saada CAS:ia (ks. CAS Strand yllä)  

Kokoontumiskerrat: istunto kestää yleensä perjantai-iltapäivästä sunnuntaialkuiltaan. Majoittuminen 

 istunnon järjestäjän määrittelemällä tavalla (yleensä istuntopaikalla tai sen läheisyydessä).  

Edellytykset osallistumiselle: EYP:n määrittelemä koulukohtainen opiskelijakiintiö kyseiseen istuntoon  

ei ylity. Osallistuminen ei edellytä EU:n jäsenmaan kansalaisuutta.  

Muuta huomioitavaa: yhden istunnon (ohjelmallinen) kokonaiskesto reilusti yli 10 tuntia, istunnon 

 kustannuksiin kuuluvat EYP Finland`n määrittelemä osallistumismaksu (sis. ruoat ja 

majoituksen) sekä matkakulut. 
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14. Collecting trash (Päivitetty 17.8.2022) 
 

Supervisor:  Eeva-Maria Väliaho eeva-maria.valiaho@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Activity and Service  

 
Picking up trash in the nearby environment. Safety and risk evaluation needs to be written and signed before 
starting. The method and timeline of trash collecting is also agreed with the supervisor before staring the 
project. 
 

 

15. Prevention of invasive non-native plant species (Päivitetty 17.8.2022) 
(This as a new possible CAS-experince. This needs to be discussed still is this possible at all.) 
 
Supervisor:  Eeva-Maria Väliaho eeva-maria.valiaho@opedu.kuopio.fi  

CAS strand:  Activity and Service  

 
Vieraslajien tunnistaminen ja paikallistaminen. Niistä eteenpäin ilmoittaminen erilaisille toimijoille. 
Vieraslajitalkoisiin osallistuminen, esimerkiksi Kuopion Luonnonystäväin yhdistys, KLYY. 
Mahdollisuuksien mukaan vieraslajien torjuminen omatoimisesti. Esimerkiksi lupiinin tai 
jättipalsamin hävittäminen. Torjumistoimet täytyy suunnitella tarkkaan ottaen huomioon mm. 
jokamiehenoikeudet - mitä saa hävittää ja miten. Usein vieraslajitalkoot tapahtuvat kesäaikaan 
ennen kasvien siementuotantoa. 
 
Vieraslajeista: 
https://vieraslajit.fi/ Huom! Kasvilajit tämän projektin kohteena. 
 
KLYY:n aikaisempi ilmoitus aiheesta: 
https://www.facebook.com/KLYYry/posts/tervetuloa-vieraslajitalkoisiin-huomenna-ti-67-klo-17-
20-talkoillaan-neulalammen/4194528280634902/ 
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