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1. Juniversity 

Mitä hyötyä eri tieteistä on? Mikä yllättää, mikä innostaa? Tampereen yliopiston lasten ja 

nuorten oma Juniversity kutsuu testaamaan ja tekemään, oivaltamaan ja innostumaan. 

Haluamme tarjota mahdollisuuden kokea, oppia ja innostua monipuolisesti eri tieteistä, monin 

eri tavoin.  

Juniversity perustettiin syksyllä 2019, samana vuonna kuin Tampereen yliopisto ja Tampereen 

teknillinen yliopisto yhdistyivät yhdeksi Suomen monialaisimmaksi säätiöyliopistoksi. Juniversity 

kuuluu myös valtakunnalliseen LUMA-keskus Suomi -verkostoon. 

Tiedekasvatuksen tarkoitus on kiinnostuksen herättäminen tiedettä, tutkimusta ja tietoa 

kohtaan. Tiedekasvatuksen avulla voidaan vahvistaa tiedeosaamista, jolla tarkoitetaan kykyä 

hankkia ja käsitellä tietoa sekä kehittää ajattelua. Toiminnan taustalla on yhteiskunnallisesti 

tärkeä tehtävä vahvistaa suomalaista osaamisperustaa. Juniversityn tehtävä on koota yhteen ja 

koordinoida Tampereen yliopiston monialaiset ja -tasoiset tiedekasvatuspalvelut. Tavoitteena on 

laajentaa tiedekasvatustoimintaa kattamaan monialaisen tiedeyliopiston toiminta- ja 

tutkimusalueita monipuolisesti. Juniversityn toiminta pohjautuu Tampereen yliopiston 

strategiaan ja arvoihin. 

Juniversity tekee yhteistyötä yliopistomme tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden kanssa 

tarjotakseen sekä monitieteistä että ajankohtaista toimintaa lapsille ja nuorille. Juniversity 

kehittää ja toteuttaa koulujen opetussuunnitelmiin nivottua toimintaa sekä vapaa-ajan 

aktiviteetteja. Toiminnan keskiössä ovat opettajaopiskelijat, jotka ohjaavat tiedetoimintaa ja ovat 

mukana toiminnan kehittämisessä. Ohjaustoiminta on tänä vuonna opinnollistettu, jolloin 

opiskelija voi saada ohjaamisesta kurssisuorituksen. Juniversity on myös toimintoalue, missä 

opiskelija voi suorittaa osia laajemmista yliopistokursseista.     

Juniversity tarjoaa innostavan tiedepolun kaikille varhaiskasvatuksesta lukioihin ja ammatillisiin 

oppilaitoksiin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös alueemme koulujen, opettajien, perheiden 

sekä yritysten kanssa. Juniversity tukee opettajia ja kasvattajia työssään ja tarjoamme 

tiedeoppimisen avuksi ja innostukseksi laajalti erilaisia materiaaleja, välineitä ja asiantuntijoita. 

Suuri osa tarjonnastamme on maksutonta. 

Juniversityn tehtävänä on myös korkea-asteen ja toisen asteen yhteistyön kehittäminen, 

koordinointi ja toiminnan tukeminen. Juniversityn tavoitteena on myös tunnistaa yliopiston 

sisällä yhteistyöhenkilöt, luoda ja ylläpitää perustettavaa yhteistyöverkostoa. Lisäksi 

Juniversityn tehtävänä on toisen asteen opiskelijoille suunnatun palvelutarjonnan 

kokonaiskuvan ja toimintojen kehittäminen ja koordinointi laaja saavutettavuus huomioiden. 
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2. Strategia, arvot ja tavoitteet 

Juniversityn strategia ja arvot sekä toiminnan suunnittelu pohjautuu yliopiston strategiaan. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mukaan puolet nuorista suorittaa 

korkeakoulututkinnon. Tiedekasvatus on keino lisätä kiinnostusta korkeakouluopintoihin ja 

aloihin, jolla pyritään myötävaikuttamaan tavoiteltuun koulutustason nostoon. Juniversityn 

toiminnan suunnittelun taustalla on: 

• Tiedekasvatus innostaa kiinnostumaan maailmasta. 

• Tiedekasvatus on keino innostaa ja saattaa osaamisen äärelle. 

• Tutkiva ja kokeileva toiminta mahdollistaa ajattelun, itsetunnon ja osaamisen 

vahvistumisen. 

• Toiminnalla on tärkeä rooli tulevaisuudessa ja tieteestä kiinnostumisessa ja 

valintojen tukemisessa.  

Juniversityn toiminnassa huomioidaan hallituksen koulutuspoliittisen selonteon linjaukset. 

Toiminnan suunnittelun keskiössä ovat lasten ja nuorten hyvinvointi sekä tasa-arvoinen ja 

yhdenvertainen kohtelu. Koulutuksen tasa-arvon nostaminen on pohjana kaikkeen tekemiseen.  

Juniversityn toiminnassa näkyvät valtakunnalliset tiedekasvatuksen suositukset. Tiedekasvatus 

on 

• saavutettavaa  

• laaja-alaista  

• yhteisöllistä  

• innostavaa ja palkitsevaa 

• tiedekasvatus mahdollistaa osallisuuden 

  



 
 
 
 
 
 

  

Tiedettä ja toimintaa lapsille sekä nuorille. 

Tampereen yliopisto • Juniversity • Korkeakoulunkatu 10 • 33720 Tampere 

tuni.fi/juniversity 

Yliopiston arvot näkyvät myös Juniversityn arjessa. 

 

• Avoimuus - Viestintämme, toimintamme ja päätöksentekomme on avointa ja 

vaikuttavaa. 

• Kriittisyys – Toiminnassamme ohjaamme kriittiseen ajatteluun 

• Moninaisuus – Arvostamme mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Lähtökohtanamme on 

koulutuksen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus.   

• Oppijalähtöisyys – Herätämme uteliaisuuden ja tarjoamme oppimisen 

mahdollisuuksia, kohderyhmien lähtökohdista, hyvää asiakaspalvelukokemusta 

tuottaen.  

• Rohkeus – Innostamme kehittämään luovia, tieteenalojen rajat ylittäviä ja 

ennakkoluulottomia ratkaisuja.  

• Sivistys – Edistämme tiedekasvatuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

• Vastuullisuus – Toimimme kestävästi, vastuullisesti ja vaikuttavasti tulevaisuuden 

työelämätaidot huomioiden. 
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Tavoitteet vuosille 2021-2024 ovat: 

• Tiedekasvatuksen kokonaisuus kattaa monialaisen yliopistomme koulutusalat.  

• Yhteistyö yliopiston tiedekuntien kanssa on vahvistunut. Juniversity on tunnettu koko 

korkeakouluyhteisössä.  

• Kasvattaa tietoisuutta toiminnasta ja tavoittavuutta. 

• Sidosryhmäyhteistyö ja varainhankinta on vakiintunutta. 

• Opinnollistaminen.  

• Uuden tiedeluokan avaaminen keskustakampukselle. 

Ohjausryhmä on linjannut kaudelle 2021-2022 Juniversityn painopistealueiksi 

varhaiskasvatuksen ja toisen asteen yhteistyön. Toiminnan kehittämiskohteet painottuvat näihin 

painopistealueisiin. 
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3. Tiimi 

Juniversity-tiimissä työskentelee palvelupäällikön lisäksi kuusi henkilöä, joista asiantuntijoita on 

neljä ja koordinaattoreita kaksi.    

Palvelupäällikkö Susanna Petäjistö vastaa Juniversityn tiedekasvatustoiminnan 

palvelukokonaisuudesta. Lisäksi hänen vastuullaan ovat FabLabin toiminnan strategiset ja 

taloudelliset asiat. 

Asiantuntija Laura Salkosen vastuulla ovat LUMA-keskus Suomi -verkostoon liittyvät tehtävät, 

Juniversityn vapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja koordinointi sekä ohjaajien yhteyshenkilönä 

ja työnohjaajana toimiminen.  

Asiantuntija Päivi Mäkitalon vastuulle kuuluvat non-formaalin tiedeluokassa tapahtuvan 

tiedekasvatustoiminnan kehittäminen ja koordinointi sekä muiden oppilaitosvierailuiden 

koordinointi. Päivi on mukana myös toisen asteen palvelukokonaisuuden kehittämisessä.   

Asiantuntija Tuulikki Harsian vastuulla on toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön 

kehittäminen ja tiivistäminen sekä koko toisen asteen palvelukokonaisuuden rakentaminen.  

Asiantuntija Eeva Mäkelä vastaa Juniversityn viestinnästä sekä tiedeluokan ylläpidosta. Eevan 

vastuulla ovat myös virtuaalitoiminteiden suunnittelu, koordinointi sekä käytännön toteutus. 

Koordinaattori Lotta Abendstein kehittää ja koordinoi tiedekasvatusta varhaiskasvatuksessa. 

Lotta tekee 60 %:n työaikaa. 

Koordinaattori Noora Nyberg kehittää ja koordinoi tiedekasvatuksen mobiilitoimintoja kaikille 

ikäryhmille. 

4. Ohjausryhmä 

Juniversityn ohjausryhmä perustettiin joulukuussa 2020 toimikaudelle 2021-2022. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani Päivi Pahta. Ohjausryhmään kuuluu 

tiedekuntien, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) ja sidosryhmien (Tampereen kaupunki ja 

Kauppakamari) edustajia sekä pysyviä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ohjaa tiedekasvatuksen 

toimenpiteiden strategista ja taloudellista suuntaa. 
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5. Toimintaympäristö 

Juniversity-tiimi työskentelee Hervannan kampuksella. Korona-pandemian aikana noudatamme 

yliopiston etätyösuosituksia. 

Juniversityn järjestämä toiminta tapahtuu pääasiassa Tiedeluokassa Hervannan kampuksella, 

jossa tarjotaan oppilasryhmille ohjattuja tiedetyöpajoja, kerhoja sekä leirejä. Tämä lisäksi 

vapaa-ajan kerhotoimintaa tarjotaan yliopiston keskustakampuksen Virta-rakennuksessa sekä 

muutamissa Tampereen kaupungin kouluissa. 

Juniversityyn kuuluu myös Mobile-toiminto. Mobile Juniversity on pakettiautolla liikkuva tiede- ja 

teknologiakasvatuksen sekä digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö, joka laajentaa 

oppimismahdollisuuksia ja saavutettavuutta. Työpajoja toteutetaan pääasiassa Tampereella ja 

lähikunnissa. 

Korona-pandemian vuoksi Juniversityn toimintaa on kehitetty ja siirretty virtuaaliseksi. Tarjolla 

on erilaista toimintaa ja tapahtumia usealle eri kohderyhmälle. Virtuaaliset toiminnot lisäävät 

alueellista saavutettavuutta.   

6. Toimintamuodot 

Juniversity tarjoaa monenlaisia toimintamuotoja, kuten koulujen opetussuunnitelmiin nivottuja 

työpajoja, vapaa-ajan kerho- ja leiritoimintaa, virtuaalitoiminteita, tapahtumia sekä 

tiedeoppimisen avuksi tarjottavia materiaaleja, välineitä ja asiantuntijoita. 

6.1. Työpajat 

Juniversityllä on tarjolla Tiedeluokassa toteutettavia ja virtuaalisia työpajoja.  

Työpajat ovat sisällöltään opetussuunnitelmiin nivottua toimintaa. Työpajoja ohjaavat 

Juniversityn ohjaajat, jotka ovat pääsääntöisesti yliopiston opettajaopiskelijoita. Opettajat voivat 

varata 45, 60 tai 75 minuutin mittaisia pajoja uuden Vihta-varausjärjestelmän kautta. Työpajat 

ovat oppilaitoksille maksuttomia. Työpajojen tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät Juniversityn 

kotisivuilta. Virtuaaliset työpajat mahdollistavat hyvän saavutettavuuden valtakunnallisesti. 

Pandemiatilanteen vuoksi virtuaalitoiminteita on kehitetty usealle eri kohderyhmälle.  

Oppilaitoksiin voidaan tilata Mobile Juniversityn järjestämiä työpajoja eri ikäisille oppilaille. Myös 

Mobilen työpajat varataan Vihta-varausjärjestelmän kautta. Työpajoissa on aina mukana kaksi 

ohjaajaa.  
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Juniversitylla on tarjolla seuraavia työpajoja. Opettaja voi valita varausjärjestelmästä 

haluamansa työpajan.  

• Robottiseikkailu (viskari- ja esiopetus) 

• Hyppää labraan! (viskari- ja esiopetus, 1.-3.-lk)  

• Ohjelmointia Legorobotilla (1.-3.-lk) 

• Värien fysiikkaa (4.-6.-lk) 

• Johdatus ohjelmointiin ja robotiikkaan (4.-6.-lk) 

• Vesimittaukset (yläkoulu, 2. aste)  

• Mitattu minä (yläkoulu, 2. aste) 

• Ohjelmointia Micro:bitillä (yläkoulu, 2. aste) 

• Ohjelmointia ja elektroniikkaa (yläkoulu, 2.aste)  

• Kommunikointia valon avulla (yläkoulu, 2.aste)  

• Johdatus kiertotalouteen (yläkoulu, 2.aste) 

Virtuaalitoteutus: 

• Pakopeli (4.-6. lk) 

• Valoaiheinen työpaja (varhaiskasvatus) 

Kevätkausi 2021 

Virtuaalipakopeli 4.-6.-luokkalaisille (42 kpl) sekä valoaiheinen virtuaalityöpaja 

varhaiskasvatusikäisille (6 kpl). Työpaja suunnitellaan ja toteutetaan kansainväliseen 

valonpäivään liittyen yhteistyössä Fotoniikan tutkimuksen ja innovaation lippulaiva PREIN:n 

(Photonics Research and Innovation) kanssa. 

Korona-pandemiatilanteen vuoksi tiedeluokassa ei järjestetä lähiopetusta. 

Syyskausi 2021 

Tarjoamme ajalla 6.9.-17.12.2021 työpajoja Tiedeluokassa yhteensä 70 kpl, joista n. 70% on 

Tiedeluokassa järjestettäviä ja 30 % virtuaalisia työpajoja. Osuudet voivat muuttua Korona-

pandemian vuoksi.   

6.1.1. Mobile Juniversityn työpajat 

Yläkoululaisille suunnatussa digitaalisen valmistuksen työpajassa mallinnetaan tietokoneen 

mallinnusohjelmalla seinäkoukku tai avaimenperä ja valmistetaan se 3D-tulostamalla. Pajan 

yhteydessä tutustutaan 3D-tulostamiseen tekniikkana sekä pohditaan 3D-tulostuksen ja -

mallinnuksen merkitystä teollisuudessa sekä tulevaisuuden arjessa ja työelämässä. 
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Kevätkausi 2021 

Korona-pandemiatilanteen vuoksi ei järjestetä työpajoja oppilaitoksissa.  

Syyskausi 2021 

Toteutetaan 20 työpajapäivää oppilaitoksissa. 

6.2. Oppimisyhteisöjen vierailut 

Juniversity koordinoi oppilasryhmien vierailuja Hervannan kampukselle sekä LUMATE-

lähettiläiden vierailuja oppilaitoksiin.  

6.2.1. Vierailut kampuksella 

Opettajat voivat varata oppilasryhmille erilaisia kampusvierailuja. Tällä hetkellä kampusvierailuja 

järjestetään vain Hervannan kampuksella.  

Yliopiston opiskelijalähettiläät toimivat kampuskierrosten vetäjinä sekä MyTech-ohjelman 

vierailuiden yhteydessä tekniikan alan esittelijöinä.  

• Järjestämme Teknologiateollisuuden koordinoimaan MyTech-ohjelmaan liittyviä 

kampusvierailuja yläkoululais- ja lukiolaisryhmille normaalisti 15 kpl lukuvuodessa. 

• Olemme mukana Talous ja nuoret, TAT:n Yrityskylä-toiminnassa. Yrityskylä Yläkoulun 

kautta yhdeksäsluokkalaisryhmiä vierailee kampuksella normaalitilanteessa noin 30-40 

ryhmää vuosittain.   

Kevätkausi 2021 

Korona-pandemiatilanteen vuoksi vierailuja ei järjestetä kampuksella.  

Syyskausi 2021 

•Tavoitteemme on järjestää viisi MyTech-ohjelman kampusvierailua pandemiatilanteen 

salliessa.  

•Arvioimme vastaanottavamme 15 vierailupyyntöä Yrityskylä Yläkoulun kautta. 

6.2.2. Vierailut oppilaitoksissa 

• Juniversity tarjoaa oppilaitoksille maksuttomia LUMATE-lähettilään vierailuja 

oppitunnille. Kohderyhmä on 8. ja 9. -luokkalaiset. 

• Lisäksi tarjolla on virtuaalinen LUMATE-lähettiläsvierailu (video ja tuntisuunnitelma).  
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Kevätkausi 2021 

Toimintaa ei tarjota Korona-pandemiatilanteen vuoksi virtuaalipalvelua lukuun ottamatta.  

Syyskausi 2021 

Tavoitteena on toteuttaa viisi LUMATE-lähettilään vierailua lähialueen kouluissa. 

6.3. Kerhot 

Juniversity tarjoaa erilaisia tiede-, elektroniikka-, ohjelmointi- ja robotiikka-aiheisia kerhoja 

peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Kerhot ovat vapaa-ajan toimintaa ja ne ovat osallistujille 

maksuttomia. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa kahdeksan viikon ajan.   

6.3.1. Iltakerhot 

Kerhoja järjestetään Tiedeluokassa Hervannan kampuksella ja Virta-rakennuksessa 

keskustakampuksella ilta-aikaan. 

Kevätkausi 2021 

Kerhoja ei järjestetä Korona-pandemiatilanteen vuoksi. 

Syyskausi 2021 

Juniversity toteuttaa syyskaudella kuusi (6kpl) kerhoa Tiedeluokassa Hervannan kampuksella ja 

yhden (1kpl) kerhon keskustakampuksella.  

Juniversitylla on valikoimassa seuraavat kerhot, joista tullaan valitsemaan syksyllä tarjottavat 

sisällöt kaikki ikäryhmät huomioiden: 

• Arvoituksellinen avaruus (1.-3.lk ja 4.-6.lk)   

• Keksi ja kokeile laboratoriossa (1.-3.lk ja 4.-6.lk)  

• Ihmeelliset ilmiöt ympärillämme (1.-3.lk ja 4.-6.lk)  

• Lumoava luonnontutkimus (1.-3.lk ja 4.-6.lk)  

• STEAM   ̶ Luovaa luonnontiedettä (1.-3.lk ja 4.-6.lk)  

• WeDo-Legorobottikerho (1.-3.lk)  

• EV3-Legorobottikerho (4.-6.lk)  

• Elektroniikkakerho (3.-6.lk)  

• Ohjelmoinnin alkeet (3.-6.lk)  

• Micro:bits –ohjelmointikerho (4.-6.lk)  

• Ohjelmoinnin jatkokurssi (5.-8.-lk)  
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• EV3-Legorobottikerho (7.-9.lk)  

• Koruja ja kosmetiikkaa – Tiedettä ja tekniikkaa! (6.-8.lk)  

• Peliteknologiaa (6.-8.lk.)  

6.3.2. Lupa harrastaa -iltapäiväkerhot 

Tampereen kaupunki koordinoi Lupa harrastaa -iltapäiväkerhotoimintaa kaupungin kouluilla. 

Juniversity on mukana muutamalla eri aiheisella tiedekerhosisällöllä, jotka sovitaan yhdessä 

kaupungin koulujen kanssa vuosittain. 

Kevätkausi 2021 

Keväälle oli sovittu järjestettäväksi neljä iltapäiväkerhoa, joista kaksi toteutunee.   

Syyskausi 2021 

Syksyllä järjestetään neljä iltapäiväkerhoa. 

6.4. Leirit 

Leireillä tutustutaan tieteisiin tekemällä ja tutkimalla Juniversityn ohjaajien opastuksella. 

Ohjelma sisältää muun muassa erilaisia tiedekokeita, robotiikkaa, tutkimista, vierailuja, pelailua 

sekä mukavaa yhdessäoloa. Leirit ovat maksullisia. 

6.4.1. Kesäleirit 

Kesällä 2021 ei järjestetä leirejä vallitsevan Korona-pandemiatilanteen takia.  

6.4.2. Syyslomaleirit 

Syksyllä 2021 järjestetään päiväleiritoimintana kaksi leiriä peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. 

Leirit ovat kaksipäiväisiä ja ne ovat suunnattu eri ikäryhmille.  

6.5. Tiedepysäkit 

Tiedepysäkit ovat kaikille avoimia alakouluikäisten tiedetyöpajoja, joiden teema-aiheet 

vaihtelevat.   

6.5.1. Tiedepysäkit kampuksella 

Tiedepysäkkejä järjestetään joka toinen viikko Hervannan kampuksen Tiedeluokassa. 
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Kevätkausi 2021 

Tiedepysäkkejä ei järjestetä vallitsevan Korona-pandemiatilanteen takia. 

Syyskausi 2021 

Järjestämme viisi Tiedepysäkkiä Tiedeluokassa Hervannan kampuksella.  

6.5.2. Tiedepysäkit virtuaaliympäristössä 

Virtuaali-Tiedepysäkit ovat kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Ne sisältävät lyhyitä 

videomuotoisia ohjeita pienistä tiedekokeista ja tutkimuksista kotoa löytyviä materiaaleja 

hyödyntäen. Aihealueet ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Tarkemmat aiheet 

löytyvät Juniversityn verkkosivuilta.  

6.6. Lasten akatemia 

Lasten akatemia on 7-10 -vuotiaille suunnattu luentosarja, jonka tarkoituksena on innostaa 

lapsia kyselemään, ottamaan selvää ja tutkimaan. Luentoja järjestetään neljä kertaa vuodessa. 

Lasten akatemian tehdään yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja taideyksikön 

kanssa.  

Kevätkausi 2021 

Keväällä ei järjestetä Lasten akatemian luentoja vallitsevan Korona-pandemiatilanteen takia.  

Syyskausi 2021 

Pandemiatilanteen salliessa järjestetään kaksi luentoa. 

6.7. Kurssit 

Juniversityn tavoitteena on tiedekasvatuksen monialaistaminen sekä toiminnan 

opinnollistaminen. Kurssitarjontaa suunnitellaan ja tehdään sekä Juniversity-tiimissä että 

yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Kurssitarjonta on monimuotoista ja laaja-alaista. Kursseja tai 

niiden osia tarjotaan sekä yliopiston omille opiskelijoille että toisen asteen opiskelijoille. 

Muutamia kursseja on tarjolla myös yläkoululaisille.   

6.7.1. Juniversityn järjestämät kurssit 

Valikoimastamme löytyy yläkouluikäisille, lukiolaisille sekä ammattioppilaitoksissa opiskeleville 

suunnattuja kursseja. 
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• Matematiikan kertauskurssi (9.-lk ja 2. aste)  

• Business meets luonnontieteet (BML) (8.-9.-lk ja 2. aste)  

• Molekyylibiologian laboratoriokurssi lukiolaisille  

• LUMATE-kurssi 2. asteen opiskelijoille  

• Robotiikka-workshop 2.asteelle (Pullonkaula)  

Kevätkausi 2021 

Kursseja ei järjestetä Korona-pandemiantilanteen vuoksi. 

Syyskausi 2021 

• Robotiikka-workshop (Pullonkaula) 

• Business meets luonnontieteet 

6.7.2 Kurssiyhteistyö tiedekuntien kanssa 

Kurssiyhteistyö vahvistaa tiedekasvatusosaamista sekä osallistaa opiskelijoita. 

Kevätkausi 2021 

• Kaupunkikehityssimulaattori, arkkitehtuurin opiskelijoiden suunnittelema 

tutustumiskurssi 2.asteelle, virtuaalitoteutus, pilotti.  

• Sähkö osana ilmastonmuutoksen hillintää toisen asteen opiskelijoille 

• Lapset ympäristönsä tutkijoina (osa KASAVA12-kurssia), englanninkielinen toteutus. 

Opiskelijoille esitellään Juniversityn ja Mobilen toimintaa, jonka jälkeen he toteuttavat 

ohjatusti tiedekasvatusprojektin varhaiskasvatusryhmässä.  

• Kasvatustieteen syventävä projektikurssi (osa KAS.S.210-kurssia). Kurssilla tehdään 

pedagoginen projekti jonkin ulkopuolisen tahon kanssa. Opiskelijoille esitellään 

Juniversityn toimintaa ja tarjotaan mahdollisuutta yhteistyöhön.    

• Kohti matematiikan opettajuutta 1 (MATH.MA.560). 

• Opiskelijoille esitellään Juniversityn toimintaa, jonka jälkeen he suunnittelevat (ja 

mahdollisuuksien mukaan toteuttavat) harjoitustyön, jonka tarkoituksena on esitellä 

matematiikkaa ja matematiikan yliopisto-opiskelua toiminnallisesti ja innostavasti 2. 

asteen opiskelijoille. 

Syyskausi 2021 

• Kasvatustieteen syventävä projektikurssi (osa KAS.S.210-kurssia). Kurssilla tehdään 

pedagoginen projekti jonkin ulkopuolisen tahon kanssa. Opiskelijoille esitellään 
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Juniversityn, Mobile Juniversityn ja FabLabin toimintaa ja tarjotaan mahdollisuutta 

yhteistyöhön.    

• Kohti matematiikan opettajuutta 2 (MATH.MA.860). Opiskelijat toteuttavat 

toiminnalliset opetustuokiot opettajan määrittelemistä teemoista yläkoulun ja toisen 

asteen oppilaille. Juniversity koordinoi yhteistyötä oppilaitosten suuntaan.   

• Lapset ympäristönsä tutkijoina (osa KASAVA12-kurssia). Opiskelijoille esitellään 

Juniversityn ja Mobilen toimintaa ja tiedekasvatusta, jonka jälkeen he toteuttavat 

ohjatusti tiedekasvatusprojektin varhaiskasvatusryhmässä. 

6.8. Täydennyskoulutus 

Juniversity koordinoi ja tarjoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien 

täydennyskoulutusta. Aiheet voivat vaihdella vuosittain. Valtakunnallisen LUMA-verkoston 

kautta on tarjolla useita koulutuksia (linkki). 

Kevätkausi 2021 

Täydennyskoulutusvideo ”Tiede- ja teknologiakasvatusta varhaiskasvatuksessa” julkaistaan. 

Täydennyskoulutusta lähiopetuksena ei järjestetä Korona-pandemiatilanteen vuoksi.   

Syyskausi 2021 

Toiminnallinen tiedekasvatustoiminteisiin tutustuttava koulutus varhaiskasvatuksen opettajille. 

Toteutetaan osittain etänä. 

6.9. Tiedekahvila 

Juniversity järjestää kahdeksan Tiedekahvilaa lukuvuosittain (syys-huhtikuu). Tiedekahvilat 

käsittelevät ajankohtaisia teemoja, jotka sopivat useisiin oppiaineisiin äidinkielestä ja 

viestinnästä aina yhteiskuntaoppiin ja maantieteeseen saakka. Tarjonta on osa toisen asteen ja 

korkea-asteen välistä yhteistyötä. Etätoteutukset tallennetaan ja tekstitetään ja ovat 

hyödynnettävissä opetuksessa.  

Kevätkausi 2021 

Järjestetään neljä Tiedekahvilaa Zoom-palvelussa.  

Syyskausi 2021 

Järjestetään neljä Tiedekahvilaa. Pandemiatilanteen salliessa Tiedekahvila järjestetään 

yliopiston keskustakampuksella ja myös etätoteutuksena. 
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6.10. Tapahtumat 

Juniversity on mukana monissa tapahtumissa tarjoamalla ohjelmaa lapsille ja/tai nuorille.  

Kevätkausi 2021 

• Tieteen päivät 23.1.2021 Tiedettä vai taikuutta? livelähetys lapsille. 

• Valtakunnalliset LUMA-viikot 25.1.-14.2.2021 

• StarT-virtuaaliviikko 12.-16.4.2021 

• Kansainvälisen valon päivän teemaviikon työpajat 10.-12.5.2021 

• Virtuaaliset LUMA-päivät järjestetään 8.–10.6.2021 

Syyskausi 2021 

• Oposeminaari 11.9.2021 

• Tutkijoiden yö 24.9.2021 

• Lasten kulttuurikeskus Rullan avajaiset 

• Tampereen päivä 

• Bitwise Oy:n henkilökunnan lasten päivä   

• Lapsi mukaan töihin -päivä 

• Nobel-iltapäivä (luonnontieteiden Nobel-palkintojen popularisointitapahtuma). 

Tapahtuman järjestää professori Tapio Rantala yhteistyössä Tampereen kaupungin 

kirjaston ja Juniversityn kanssa. 

6.11. Lainaamo ja materiaalipankki 

Juniversityn lainaamosta opettajat ja kasvattajat voivat maksutta varata Booqable-järjestelmän 

kautta luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusvälineistöä. Välineistöä on 

saatavilla mm. ohjelmointiin, robotiikkaan, mittaamiseen sekä mikroskopointiin. Lainaamoon on 

lisätty uusia välineitä ja ohjevideoita.  

Lainaamosta löytyvän välineistön tukena on työohjeita sisältävä materiaalipankki. Materiaali on 

avoimesti saatavilla ja vapaasti hyödynnettävissä opetuskäytössä.  

Lainaamo ja materiaalipankki ovat käytössä myös pandemiatilanteessa.  

6.12. Asiantuntijapankki 

Juniversity ylläpitää Asiantuntijapankkia, jonka kautta välitetään asiantuntijavierailuita 

oppilaitoksiin. Luennot on tarkoitettu ensisijaisesti 2. asteen opiskelijoille. Asiantuntijapankissa 
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on eri tieteenalojen tutkijoita ja opettajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. 

Asiantuntijapankki on päivitetty uudelle alustalle ja päivityksen myötä tarjontaa voi sujuvammin 

selata. 

Kevään aikana rakennetaan Juniversity-verkostoa Teams-alustalle, johon asiantuntijat voivat 

halutessaan liittyä. Verkoston tarkoituksena on edistää toiminnan monialaistamista sekä 

tuomaan toiminnassa mukana olevat henkilöt yhteen.  

Kevätkausi 2021 

Nostetaan Asiantuntijapankin tunnettuutta tiedekunnissa ja pyritään saamaan lisää tutkijoita ja 

opettajia liittymään Asiantuntijapankkiin sekä Juniversity-verkostoon. Uuden Teams-alustan 

lanseeraus.   

Syyskausi 2021 

Markkinoidaan Asiantuntijapankkia aktiivisesti oppilaitoksille osana toisen asteen yhteistyötä. 

Tavoitteena on järjestää 10 asiantuntijaluentoa. 

6.13. Virtuaalihelppi 

Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja 

kuvataiteeseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin ratkaisuapu. Tukiopeina toimivat Tampereen 

yliopiston Juniversityn sekä Aalto-yliopisto Juniorin tiedekasvatusohjaajat. Virtuaalihelppi toimii 

Discord-alustalla. 

6.14. Videopodcastit 

Videopodcast-sarja, jonka tarkoituksena on kertoa informatiivisesti ja kannustavasti, mitä 

kaikkea korkeakoulussa voi opiskella ja millaisia työllistymismahdollisuuksia opinnot tarjoavat. 

Yhden jakson kesto on noin 10-20 minuuttia ja niitä on julkaistu Juniversityn YouTube-kanavalla 

viisi jaksoa.  

Kevätkausi 2021 

Julkaistaan kaksi uutta jaksoa.  
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7. Kehittämiskohteet 

Juniversityn painopistealueiksi vuodelle 2021 on ohjausryhmässä päätetty toisen asteen 

yhteistyö sekä varhaiskasvatus. Kehittämistoimenpiteet suunnataan näihin painopistealueisiin. 

Lisäksi rakennetaan uusi tiedeluokka keskustakampukselle.   

7.1. Varhaiskasvatuskokonaisuus 

Tiedekasvatus on prosessi, joka alkaa, kun lapset alkavat havainnoida ympäristöään ja siksi se 

olisi tärkeää ottaa osaksi opetusta ja toimintaa varhaiskasvatuksesta lähtien (Kacan ja Celikler 

2017). Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat edellyttävät tutkivaan 

toimintaan kannustavan pedagogiikan toteuttamista osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

arkea (Opetushallitus 2018; Opetushallitus 2016). Tiedekasvatuksen kautta on mahdollista 

vahvistaa varhaiskasvatusikäisten lasten motivaatiota ja luontaista taipumusta tutkivaan 

asenteeseen (Eshach ja Fried 2005). Lasten itsetunto vahvistuu heidän päästessään itse 

vaikuttamaan omaan oppimiseensa asettamalla kysymyksiä, jotka johtavat tutkimuksiin ja 

päästessään itse ratkaisemaan ongelmia (Andersson & Gullberg 2014). 

Varhaiskasvatusikäisten lasten tiedekasvatus osana Juniversityn toimintaa vaatii oman 

painotusalueensa, sillä varhaisvuosien pedagogiikka eroaa toimintatavoiltaan ja tavoitteiltaan 

muiden ikäryhmien pedagogiikasta. Juniversityn tarjonta varhaiskasvatuksen toimijoille on vasta 

käynnistymässä, minkä vuoksi on tärkeää vahvistaa tälle ikäryhmälle suunnattua toimintaa. 

Toimenpiteet varhaiskasvatuskokonaisuuteen liittyen vuodelle 2021-2022:  

 

Varhaiskasvatuksen kohderyhmälle suunnatun toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja 

toteutus  

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmiin sidotun 

videokokonaisuuden kehittäminen ja toteuttaminen 

• Varhaiskasvatukseen sopivan tiede- ja teknologiakasvatusvälineistön lisääminen 

Lainaamoon ja materiaalipankkiin  

• 5-6 -vuotiaille suunnatun Valo-aiheisen virtuaalityöpajan kehittäminen ja lisääminen 

Juniversityn työpajatarjontaan  

• Täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen varhaiskasvatuksen opettajille  

• Varhaiskasvatuksen kohderyhmälle suunnatun viestinnän vahvistaminen  
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• Tapahtumiin osallistuminen varhaiskasvatuskärjellä (Vuoden 2021 LUMA-päivät, 

Valon teemaviikko, Rullan avajaiset)  

Toimenpiteet Tampereen yliopiston sisällä 

• Yhteistyö Tutkin ja toimin ympäristössäni (KASAVA12) -kurssitoteutuksen kanssa 

(kevät 2021 ja syksy 2021)  

• Yhteistyö varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö Itu Ry:n kanssa 

(kevät 2021 Insta-live)   

 

7.2. Toisen asteen yhteistyö 

Yhteistyötä korkea-asteen ja toisen asteen välillä ollaan tiivistämässä. Keskeisenä yhteistyön 

tavoitteena on koulutustason nostaminen, josta on linjattu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 

visiossa 2030. Vision yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa osaamis- ja koulutustasoa niin, 

että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulutasoiset opinnot. 

Samalla lisätään tietoisuutta korkeakouluopintojen mahdollisuuksista sekä tarjotaan 

omakohtaisia kokemuksia korkeakoulumaailmasta jo ennen varsinaisia opintoja. Toiminnan 

keskiössä on innostaa ja tukea nuoria löytämään heitä kiinnostavat opintopolut ja suunnitelmat. 

Yhteistyötä toisen asteen ja korkeakoulujen välillä ollaan tiivistämässä myös uuden lukiolain 

myötä. Lisäksi ammatillista koulutusta säätelevä lainsäädäntö edellyttää oppilaitoksia kiinteään 

yhteistyöhön korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Valtakunnallisena tavoitteena on 

sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin ja sitä kautta myös työelämään. 

Toimenpiteet korkeakouluyhteisössä: 

• Yhteistyöverkoston luominen ja kehittäminen 

• Tiedekuntien tietoisuuden lisääminen ja saaminen mukaan toimintaan 

• Palvelutarjonnan määrittely, kehittäminen ja toteuttaminen 

• Verkkosivukokonaisuuden kehittäminen (Kohti korkeakouluopintoja -sivu) 

• Viestintä (some, uutiskirjeet) 

• Juniversity-verkosto 

• Yhteistyö yliopiston toimijoiden kanssa, mm. hakijapalvelut 

• Tapahtumat, lähettiläslivet ja -vierailut, blogit ja podcastit 

Toimenpiteet oppilaitosten kanssa: 

• Yhteistyöverkoston luominen ja kehittäminen 
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• Verkkosivukokonaisuuden kehittäminen (Kohti korkeakouluopintoja -sivu) 

• Viestintä (some, uutiskirjeet) 

• Uudistettu Tiedekahvila 

• Uudistettu Asiantuntijapankki 

• Yhteistyö Tampereen lukioiden kanssa  

• Integroidut kurssit, Skeittilinja, Norssi-yhteistyö 

• Yhteistyö Tredun kanssa 

• Korota-tarjonta, tutustumiskurssit koulutuskohteittain, Juniversityn kurssit 

7.3. Tiedeluokka 2 keskustakampukselle 

Yliopistossa on tehty investointipäätös toisen tiedeluokan rakentamisesta keskustakampukselle. 

Suunnittelu on käynnistynyt. 

8. Sidosryhmäyhteistyö ja varainhankinta 

Juniversity tekee laaja-alaisesti yhteistyötä mm. yliopistojen, kaupunkien ja yritysten, sekä 

muiden sidosryhmien (Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry jne.) kanssa. Toimintaa 

kehitetään aktiivisesti.  

Varainhankinta Juniversityn toiminnan laajentamiseen ja vahvistamiseen on aloitettu. 

Tavoitteena on saada Tampereen ympäristökunnat mukaan toiminnan tukemiseen tämän 

vuoden aikana. 

 

Yhteystiedot: 

Tampereen yliopiston Juniversity, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere. 

www.tuni.fi/juniversity/  

  

http://www.tuni.fi/juniversity/
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