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JOHDANTO 

Tampereen yliopiston Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto ja tiedekasvatuksen 

asiantuntija. Juniversity tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea, oppia ja 

innostua tieteistä. 

Juniversity kehittää, koordinoi ja toteuttaa opetussuunnitelmaan nivottua toimintaa sekä vapaa-

ajan aktiviteetteja lapsille ja nuorille. Lisäksi Juniversity tukee opettajia ja kasvattajia työssään. 

Juniversityn tavoitteena on tarjota innostava tiedepolku kaikille oppijoille, varhaiskasvatuksesta 

toiselle asteelle. 

Tiedekasvatus on keino innostaa ja saattaa osaamisen äärelle. 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.   

Juniversity on Tampereen yliopiston tiedekasvatuskonsepti. Juniversityn tehtävä on koordinoida 

ja koota yhteen Tampereen yliopiston monialaiset ja -tasoiset tiedekasvatuspalvelut. 

Tavoitteena tulevaisuudessa on laajentaa tiedekasvatustoimintaa kattamaan monialaisen 

tiedeyliopiston toiminta- ja tutkimusalueita monipuolisesti. Juniversityn toiminta pohjautuu 

Tampereen yliopiston strategiaan ja arvoihin. 

Yhteydenotot juniversity@tuni.fi 

 

 
Kuva 1: Ilmapalloja Juniversityn avajaisissa syksyllä 2019. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Juniversity perustettiin syyskuussa 2019 kokoamaan yhteen yliopiston tiedekasvatustoiminta ja 

samalla avattiin Hervannan kampukselle tiedeluokka. Toimintaa ohjaamaan perustettiin 

ohjausryhmä.  

Juniversity perustetaan 

Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen 

teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Vuonna 2019 myös tiedekasvatus 

vakiinnutettiin luontevaksi osaksi Tampereen yliopiston perustoimintaa. Tampereen yliopiston 

Juniversity perustettiin syyskuussa 2019. Juniversity kokoaa yhteen yliopiston lapsille, nuorille 

ja kasvattajille suunnatun monialaisen tiedekasvatustoiminnan.  

Juniversity jatkaa Tampereen LUMATE-keskuksessa tehtyä laadukasta ja vakiintunutta työtä 

tiedeaktiviteettien parissa. Juniversity ja LUMATE-keskus toimivat aktiivisesti LUMA-keskus 

Suomi -verkoston jäsenenä ja kehittävät toimintaa yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa. 

Juniversity-nimestä sekä brändin visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastasi markkinointi- ja 

designtoimisto Kaski Agency. 

 

 
Kuva 2: Uuden ilmeen mukaisia studiokuvia otettiin keväällä 2019. 
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Tiimi 

Juniversityn toimisto ja tiedeluokka sijaitsevat Hervannan kampuksella. Juniversity-toimintaa 

ohjaa ja johtaa palvelupäällikkö. Juniversityssä työskentelee neljä päätoimista asiantuntijaa, 

osa-aikainen projektikoordinaattori sekä harjoittelija. Tampereen yliopiston opiskelijat ovat 

Juniversityn toiminnassa mukana ohjaajina, asiantuntijoina sekä oman tieteenalansa 

innostajina. 

Asiakkaat ja palvelut 

Juniversityn monimuotoiseen palvelutarjontaan kuuluvat opetussuunnitelmaan nivoutuvat 

tiedetyöpajat ja tuntisisällöt sekä vapaa-ajan toiminnot, kuten kerhot, kurssit, leirit ja 

tiedepysäkit. Tiedetoimintaan voi osallistua koulun kautta tai vapaa-ajalla. Toiminta on pääosin 

maksutonta. Juniversity toteuttaa myös virtuaalisia palveluita.  

Tiedetoiminnan toteutukset on rakennettu pedagogisen ajattelun pohjalle ja sisällöt on 

suunniteltu ikäryhmittäin. Suunnittelusta ja työpajaohjeista vastaavat Juniversityn 

ammattitaitoiset ja koulutetut asiantuntijat sekä yliopiston opiskelijat. Yliopiston 

varhaiskasvatuksen opettaja-, luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat toimivat myös 

työpajoissa ohjaajina. 

Juniversity tukee myös opettajia ja kasvattajia järjestäen täydennyskoulutusta sekä välittäen 

tiedeoppimisen tueksi materiaaleja, välineitä ja asiantuntijoita. Materiaalit ovat vapaasti 

ladattavissa verkkosivuilta ja välineitä voi lainata lainaamosta. Juniversity koordinoi myös 

asiantuntijapankkia ja auttaa välittämään eri aiheiden asiantuntijoita rikastuttamaan oppitunteja.  

Juniversityllä on tärkeä rooli tieteeseen liittyvien harrastus- ja oppimismahdollisuuksien 

tarjoajana ja osaamisen rikastuttajana. Ihmettelevän, kokeilevan ja tutkivan toiminnan kautta 

lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuuksia hankkia myönteisiä kokemuksia tieteen parissa ja 

vahvistaa minäpystyvyyttä. Tiedekasvatustoiminnan keskiössä ovat havainnointi- ja 

ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, tieteen kehityksen ymmärtäminen ja seuraaminen. 

Tampereen korkeakouluyhteisössä Juniversityn rooli on myös vahvistaa yhteistyötä ja luoda 

kumppanuuksia, erityisesti tiedekuntien välillä sekä toisen asteen ja korkea-asteen välillä. 

Juniversityn toimii yhteistyössä myös Tampereen yliopiston hakijamarkkinoinnin kanssa. 

Tiedeluokka toimintaympäristönä 

Tiedeluokka mahdollistaa tieteistä innostumisen ja tutkivan toiminnan nykyaikaisessa ja 

muuntuvassa oppimisympäristössä. Monikäyttötilana tiedeluokka taipuu niin 
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laboratoriotyöskentelyyn kuin ohjelmoinnin, elektroniikan ja robotiikankin opetukseen. Se on 

visuaaliselta ilmeeltään innostava ja kutsuu kokeilemaan. Juniversityn toimintaa toteutetaan 

pienimuotoisesti myös keskustakampuksella sekä Kaupin kampuksella. Juniversityn 

tiedetoimintaan soveltuvia oppimisympäristöjä voidaan luoda myös päiväkotien ja oppilaitosten 

tiloihin tai tapahtuma-alueille. Tiedeluokan sijainti Hervannan kampuksella, digitaalisen 

valmistuksen oppimis- ja innovaatioympäristö FabLab Tampereen välittömässä läheisyydessä 

mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja ainutlaatuisen oppimisympäristön. 

 

Kuva 3: Juniversityn tiedeluokka Hervannan kampuksella. 

Ohjausryhmä 

Juniversityn ohjausryhmää on valmisteltu toimintakauden 2019-2020 aikana ja ohjausryhmä 

perustettiin joulukuussa 2020 toimikaudelle 01/2021–12/2022. Sen tehtävänä on ohjata 

tiedekasvatuksen toimenpiteiden strategista ja taloudellista suuntaa. Ohjausryhmään kuuluu 

tiedekuntien, TREY:n ja keskeisten sidosryhmien (Tampereen kaupunki ja Kauppakamari) 

edustajia sekä pysyviä asiantuntijoita. Juniversity ohjausryhmän nimittää rehtori ja sen 

puheenjohtajaksi on lupautunut dekaani Päivi Pahta. 

LUMATE-keskuksen ohjausryhmä on ohjannut LUMATE-toiminteita sekä LUMA-keskus Suomi- 

verkon valtakunnallisen tehtävän toteutusta vuoden 2020 loppuun saakka. Ohjausryhmän 

puheenjohtajana ja LUMA-keskus Suomi –verkoston johtokunnan jäsenenä on toiminut 

yliopistonlehtori Riikka Lahtinen.  
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Vuoden 2021 alusta LUMATE-keskuksen ohjausryhmän korvaa LUMATE-toimikunta, jonka 

puheenjohtajasta ja jäsenistä päättää Tekniikan alan koordinaatioryhmä (TEKO-ryhmä). 

Toimikunnan puheenjohtajaksi on lupautunut professori Pekka Verho. 

Yhteistyö ja rahoitus 

Juniversityn toimintaa rahoittaa Tampereen yliopisto. Toimintaa tukevat myös opetus- ja 

kulttuuriministeriö sekä Tampereen kaupunki. Toiminnan kehittämiseen on haettu myös 

ulkopuolista rahoitusta. Välineistöhankintoja on tukenut mm. Tampereen teknillisen yliopiston 

tukisäätiön, Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto. 

Juniversity toimii aktiivisesti valtakunnallisessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa ja toteuttaa 

opetus- ja kulttuuriministeriön verkostolle asettamaa valtakunnallista tehtävää, jonka 

tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, ympäristöopin, matematiikan ja 

teknologian opiskeluun ja harrastamiseen.  

Tampereen kaupunki on muun yliopistotoiminnan ohella myös tiedekasvatustoiminnan 

pitkäaikainen yhteistyökumppani ja rahoittaja. Kaupunki on tukenut tiedekasvatustoimintaa 

vuosittain sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan että koulutus- ja sivistyslautakunnan 

päätöksellä. Yhteistyötä on tehty mm. toisen asteen yhteistyön, kerho- ja leiritoiminnan, Lasten 

akatemian sekä erilaisten tapahtumien kautta.   

Yhteistyö koulujen, opettajien ja perheiden kanssa on tärkeä osa Juniversityn työtä. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat myös yritykset ja muut sidosryhmät sekä Teknologiateollisuus 

(MyTech-ohjelma) ja Talous ja nuoret TAT (Yrityskylä-yhteistyö). 

Viestintä ja markkinointi 

Juniversity viestii toiminnastaan aktiivisesti ja monikanavaisesti asiakkaille, sidosryhmille ja 

yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta tiedekasvatustoiminnasta sekä tuoda 

näkyväksi sen merkityksellisyyttä eri kohderyhmille ja tätä kautta sitouttaa toimijat. Viestintä on 

yhtenäistä sekä suunniteltua ja kehittyvää. Työn perustana käytetään yhteisesti linjattuja 

periaatteita sekä graafista ohjeistoa ja toimintaa ohjaa viestintäsuunnitelma 2021-2024. Omien 

kanavien lisäksi hyödynnetään myös yhteistyöverkostojen ja -kumppaneiden viestintäkanavia. 

Juniversityn viestinnästä ja sen kehittämisestä vastaa tiimin asiantuntija.  

Juniversitylle laadittiin vuoden 2019 aikana innostava ja tunnistettava visuaalinen ilme sekä 

graafinen ohjeisto yhteistyössä markkinointi- ja designtoimisto Kaski Agencyn kanssa. Samalla 

kaikki viestintä- ja markkinointimateriaalit yhtenäistettiin uuden ilmeen alle. Viestintää 
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vahvistettiin ja kehitettiin muun muassa kotisivu-uudistuksen sekä uusien sosiaalisen median 

kanavien myötä. Samalla siirryttiin myös kuukausittaiseen Apsis-järjestelmän kautta 

hallinnoitavaan uutiskirjeeseen. Uusi ilme julkaistiin syksyllä 2019 järjestettyjen avajaisten 

yhteydessä. Juniversityn oma YouTube-kanava perustettiin keväällä 2020. Syksyllä 2020 taas 

julkaistiin myös korkeakouluyhteisön sivuille Kohti korkeakouluopintoja -alisivu, jonne 

koostetaan tietopaketti kaikille korkeakouluopinnoista kiinnostuneille.  

Viestintä- ja markkinointikäyttöön löytyvät logo- ja valokuvavalikoimat sekä graafisen ohjeiston 

mukaiset tiedostopohjat. Markkinointimateriaaleina Juniversityllä on esitteitä, logollisia t-paitoja 

ja huppareita, rullautuvia kuva- ja markkinointitelineitä (roll up), tarroja, popsocketteja sekä 

heijastimia. 

 

Kuva 4: Juniversityn uusi kuvakonsepti. 
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TOIMINTA 

Juniversityn tavoitteena on tarjota innostava tiedepolku lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta 

lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Lisäksi tavoitteenamme on tukea opettajia ja kasvattajia 

heidän työssään. Haluamme tarjota monipuolisesti eri mahdollisuuksia osallistua innostavaan 

tiedekasvatukseen, jossa korostuu oppijan aktiivinen osallistuminen, itsenäinen oivaltaminen ja 

tiedon tuottaminen. Toimintaamme on mahdollista osallistua koulun kautta tai omalla vapaa-

ajalla. Tiedettä ja toimintaa on tarjolla tiedekerhojen ja -leirien, kurssien sekä työpajojen 

muodossa.  

Vapaa-ajan toimintamme, kuten tiedekerhojen, -kurssien, -leirien ja -pysäkkien tavoitteena on 

tarjota lapselle ja nuorelle mahdollisuus tarkastella maailmaa tieteen läpi innostuneessa ja 

yhteisöllisessä ilmapiirissä. Vapaa-ajan toiminteiden suunnittelua eivät ohjaa viralliset 

opetussuunnitelmat, jolloin ohjelmaa voidaan suunnitella oppijalähtöisemmin. Vapaa-ajan 

puitteissa toteutettu tiedekasvatus on keskeisessä roolissa osallistujien motivaation ja 

kiinnostuksen lisäämisessä tiedeoppimista kohtaan. 

Tiedeluokassa tarjottavat toiminnalliset tiedetyöpajat on kehitetty tukemaan 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetussisältöjen toteutusta. Työpajoissa 

aiheisiin tutustutaan itse kokeillen ja tutkien. Työpajatarjonta perustuu voimassa oleviin 

opetussuunnitelmiin ja on liitettävissä osaksi oppimisyhteisöjen muuta opiskelua.  

Juniversity koordinoi Tampereen korkeakouluyhteisössä toisen asteen yhteistyötä ja huolehtii 

esimerkiksi Tampereen yliopiston ja toisen asteen oppilaitosten välisten yhteistyösopimusten 

ylläpidosta. Toisen asteen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys on kasvanut muun muassa 

lukiolain muutoksen myötä. Toisen asteen yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi tutustumiskäynnit, 

kurssit, työpajatoiminta, Asiantuntijapankki, Tiedekahvila, Virtuaalihelppi ja erilaiset 

yhteistyömuodot tiedekuntien kanssa.   

Opettajien ja kasvattajien työtä tuemme eri palveluidemme kuten lainaamopalvelun, 

materiaalipankin, asiantuntijapankin ja LUMATE-lähettilään muodossa. 

Tavoittavuus 

Juniversity toteuttaa Tampereen yliopiston tiedekasvatuksen sekä oppilaitosyhteistyön 

kokonaisuutta yhteiskunnallisesti vaikuttavalla ja koulutuksen tasa-arvoa luovalla tavalla. 

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja mahdollisimman saavutettavaa toimintaa, jonka piiriin 

kaikki lapset ja nuoret kokevat kuuluvansa.  
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Pirkanmaalla on yhteensä noin 68 000 (6-18v) lasta ja nuorta. Vuoden 2019 aikana Juniversity 

tavoitti tästä ikäluokasta noin 15%. Vuosien 2019 ja 2020 tavoittavuutta on avattu tarkemmin 

alla olevissa kaaviokuvissa sekä kappaleen tekstissä. 

 

Kuva 5: Juniversityn tavoittavuus vuonna 2019. 

 

 

Kuva 6: Juniversityn tavoittavuus vuonna 2020. 
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Juniversityn tiedeluokka Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella valmistui syyskuussa 

2019. Helmikuuhun 2020 mennessä tiedeluokassa vieraili yli 2000 henkilöä. Ennen kevään 

2020 poikkeustilannetta tiedeluokan käyttöaste oli saavuttanut maksimin. Poikkeustilanteesta 

huolimatta ryhmiä pystyttiin silti vastaanottamaan myös vuonna 2020 erikoisjärjestelyin ja 

kyseisen vuoden aikana toiminnallisiin työpajavierailuihin osallistuikin noin 1000 henkilöä. 

Toimintaa ja tiedeluokkaa esiteltiin vuonna 2019 yli 500 henkilölle ja vuonna 2020 yli 200 

henkilölle. 

Opetussuunnitelmaan nivottujen tiedetyöpajojen lisäksi Juniversity tarjoaa oppilaitoksille 

mahdollisuuden tilata oppilasryhmilleen asiantuntijavierailuluento tai yliopiston opiskelijan 

innostava puheenvuoro. Nämä mahdollisuuden tavoittivat vuonna 2019 yli 500 henkilöä. 

Vuoden 2020 poikkeusaikana asiantuntijapankin alustaa kehitettiin ja esimerkiksi LUMATE-

lähettilään vierailusta laadittiin videomuotoinen versio. Opettajien täydennyskoulutuksiin 

osallistui vuonna 2019 95 henkilöä ja vastaavasti vuonna 2020 61 henkilöä. Tiede- ja 

teknologiavälineistön lainauspalvelua kehitettiin vuoden 2019 aikana ja vuonna 2020 pilotointi-

vaiheessaan palvelu tavoitti jo lähemmäs 700 henkilöä. 

Lapsille ja nuorille järjestettiin myös runsaasti vapaa-ajan toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. 

Vuonna 2019 kerhoja, kursseja ja leirejä järjestettiin yhteensä 39 kappaletta ja ne tavoittivat yli 

570 lasta, nuorta ja huoltajaa. Vuoden 2020 poikkeusoloissa kyseisiä toiminteita ehdittiin 

järjestää yhteensä 21 kappaletta ja ne tavoittivat 545 henkilöä. Avoimina luentosarjoina vuonna 

2019 järjestettiin yhdeksän nuorille suunnattua Tiedekahvilaa sekä neljä Lasten akatemian 

luentoa, jotka tavoittivat lähes 800 henkilöä. Vuoden 2020 poikkeusoloissa luentomäärät 

tippuivat ja ehtivät tavoittaa noin 200 osallistujaa. Tämä tarjosi kuitenkin mahdollisuuden 

kehittää Tiedekahvila-konseptia, ja tulevaisuudessa luentosarja saa uuden ilmeen sekä 

terävämmän konseptoinnin. 

Avoimiin lapsille suunnattuihin Tiedepysäkkeihin osallistui vuonna 2019 yli 800 lasta ja huoltajaa 

ja muut yleisötapahtumat tavoittivat vuonna 2019 yli 7000 henkilöä. Vuoden 2020 aikana 

ehdittiin toteuttaa kolme avointa Tiedepysäkkiä sekä kuusi yleisötapahtumaa, joihin osallistui 

yhteensä yli 2400 henkilöä. Vuoden 2020 poikkeusaikana kuvattiin 35 videota, jotka saavuttivat 

YouTube-suoratoistopalvelun kautta yli 16000 katselua. 

Lapset 

Juniversityllä on toimintaa niin viskari- ja esiopetusryhmille kuin alakoululaisillekin.   
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Tiedekerhot 

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

peruskouluikäisille lapsille ja nuorille sekä syys- että kevätlukukaudella. 

Tiedekerhoja järjestettiin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella, keskustakampuksella 

sekä Sampolan kirjastolla. Lisäksi kerhotoimintaa järjestettiin Tampereen kaupungin 

koordinoimina HIP (harrastava iltapäivätoiminta) -kerhoina tamperelaisilla kouluilla. Syksystä 

2020 alkaen kaupungin iltapäiväkerhojen nimi muuttui Lupa harrastaa -iltapäiväkerhoksi. 

Juniversityn kerhovalikoimaan kuuluvat seuraavat kerhokokonaisuudet: Arvoituksellinen 

avaruus, Ihmeelliset ilmiöt ympärillämme, Keksi ja kokeile laboratoriossa, Lumoava 

luonnontutkimus, STEAM – Luovaa luonnontiedettä, Elektroniikkakerho, WeDo-

Legorobottikerho, EV3-Legorobottikerho, Ohjelmoinnin alkeet, Ohjelmoinnin jatkokurssi, 

Micro:bits -ohjelmointikerho, Koruja ja kosmetiikkaa – tiedettä ja tekniikkaa sekä 

Peliteknologiaa. Kerhoja järjestetään vaihtelevasti tästä valikoimasta.  

Syksyllä 2019 järjestettiin kahdeksan iltakerhoa ja kuusi HIP-kerhoa. Myös keväällä 2020 

järjestettiin kahdeksan iltakerhoa, koulujen iltapäiväkerhotoimintaa ei järjestetty. Kevään 

kerhokausi jouduttiin kuitenkin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi. Syksyllä 2020 iltakerhoja 

järjestettiin kuusi ja Lupa harrastaa -iltapäiväkerhoja neljä.   

Yhteensä toimintakaudella tiedekerhotoiminta tavoitti 384 lasta ja nuorta. 

Kerhosisältöjä myös kehitettiin palautteen ja seurannan perusteella viiden uuden 

kerhokokonaisuuden osalta. Luonnontiedekerhoja kehitettiin teemapohjaisesti tuomalla yhteen 

myös taiteita ja teknologiaa, ohjelmointikerhoihin luotiin jatkuvuutta alkeis- ja jatkokerhon kautta.   

Tiedeleirit 

Juniversityn leireillä tutustutaan tieteisiin tekemällä ja tutkimalla, osaavien ohjaajien 

opastuksella. Ohjelma sisältää muun muassa erilaisia tiedekokeita, robotiikkaa, tutkimista, 

vierailuja, pelailua sekä mukavaa yhdessäoloa. 

Leiritoimintaa on perinteisesti järjestetty kesäisin. Kesällä 2020 tiedeleirejä ei kuitenkaan voitu 

koronatilanteen vuoksi järjestää.  

Syksyllä koulujen syyslomaviikolla (vko 42) järjestettiin uutena kaksipäiväisiä lyhytleirejä 

peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Syysloman leirit päiväleireinä klo 9–14. 

Luonnontutkimusleiri oli suunnattu 1.–3.-luokkalaisille, Elektroniikkaleiri 4.–6.-luokkalaisille ja 
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Koruja ja kosmetiikka – tiedettä ja tekniikkaa -leiri 7.–9.-luokkalaisille. Kullekin leirille otettiin 12 

osallistujaa, joten leirit tavoittivat yhteensä 36 lasta ja nuorta. 

Tiedepysäkit 

Tiedepysäkit ovat kaikille avoimia alakouluikäisten tiedetyöpajoja. Tiedepysäkkitoiminta on 

avointa ja maksutonta, matalan kynnyksen kokeellista tiedetoimintaa. Tiedepysäkit järjestetään 

joka toinen viikko ja aihe vaihtuu kerrasta toiseen.    

Tiedepysäkkitoiminta aloitettiin tiedeluokassa avoimien ovien tapahtumalla 30.9.2019, jossa 

pääsi tutustumaan uuteen tiedeluokkaan ja Juniversityn toimintaan. Avoimien ovien tapahtuman 

lisäksi Tiedepysäkkejä järjestettiin syksyllä 2019 neljä kertaa. Syksyn tiedepysäkit tavoittivat 

312 kävijää. Koulujen syyslomaviikolla järjestetty vastaava avoin päivätoiminta tavoitti 270 

kävijää.  

Keväällä 2020 tiedepysäkkejä ehdittiin järjestää kolme kertaa ennen toiminnan keskeytymistä 

koronatilanteen vuoksi. Kevään tiedepysäkit tavoittivat 195 kävijää.  

Koska toiminnot jouduttiin keskeyttämään keväällä kesken kauden, käynnistettiin fyysisten 

käyntien tilalle virtuaaliset tiedepysäkit, jotka sisältävät lyhyitä videomuotoisia ohjeita pienistä 

tiedekokeista ja tutkimuksista. Mitään erityisiä välineitä ei tarvita, vaan videoilla käytetään kotoa 

löytyviä materiaaleja. Virtuaali-Tiedepysäkit löytyvät YouTubesta. 

 

Kuva 7: Varhaiskasvatusikäisiä lapsia tutustumassa tiedeluokassa. 
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Lasten akatemia 

Lasten akatemia on 7–10-vuotiaille lapsille suunnattu monitieteinen ja avoin luentosarja, joka 

järjestetään neljä kertaa vuodessa. Lasten akatemian tarkoituksena on innostaa lapsia 

kyselemään, ottamaan selvää ja tutkimaan. Lasten akatemia on suunnattu ainoastaan lapsille ja 

sen järjestää Juniversity yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja taideyksikön kanssa.  

Lukuvuonna 2019–2020 Lasten akatemian luento järjestettiin kolme kertaa ja luennot tavoittivat 

yhteensä n. 250 kävijää.  

Lasten akatemian puhujat ja aiheet olivat: 

• 21.9.2019 Vanhempi rikoskonstaapeli Tuomas Korhonen: Kuinka rikokset ratkaistaan? 

• 16.11.2019 Tampereen yliopiston infra-alan digitalisaatioprofessori Kalle Vaismaa: 

Omin jaloin vai robotilla – miten tulevaisuuden kaupungissa liikutaan? 

• 25.1.2020 Valokuvaaja ja journalisti Meeri Koutaniemi: Valokuvan voima 

Lasten akatemian syksyn 2020 luentoja ei voitu järjestää vallitsevan tilanteen vuoksi. 

 

Kuva 8: Meeri Koutaniemi kertomassa valokuvauksesta Lasten akatemiassa 25.1.2020. 
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Nuoret 

Juniversity tarjoaa toimintaa yläkoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opiskeleville.   

Tiedekahvila 

Avoimia Café Scientifique –tiedekahviloita järjestettiin koulukuukausina Tampereen pääkirjasto 

Metsolla. Tiedekahvila on suunnattu 2. asteen opiskelijoille opettajineen sekä suurelle yleisölle. 

Luennoitsijoina oli tieteen piiristä oman alansa huippuja; tutkijoita, professoreita, tieteen 

popularisoijia ja muita asiantuntijoita. Lukuvuonna 2019–2020 järjestetyt kuusi tiedekahvilaa 

tavoittivat lähes 200 kävijää. 

Syksyn 2019 aiheet ja puhujat: 

• 19.9.2019: Lukiouudistus 2020, kehittämispäällikkö Jaana Nieminen, Tampereen 

kaupunki 

• 24.10.2019: Iloinen vai ahdistettu nuoruus? professori emerita Lea Pulkkinen, 

Jyväskylän yliopisto 

• 12.11.2019: Mitä eväitä yliopisto tarjoaa? rehtori Mari Walls, Tampereen yliopisto 

• 19.12.2019: Drone-projekti, Vilhelm Toivonen, Aapo Leppänen, Arimo Gustafsson ja 

Niilo Viheriäranta, Tampereen lyseon lukio 

Kevään 2020 aiheet ja puhujat: 

• 13.1.2020: Kestävä kaupunkikehitys, Markus Laine ja Salla Jokela, Tampereen 

yliopisto 

• 17.2.2020: Tulevaisuuden kaupunkiliikenne, prof. Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto 

Tiedekahvilakonsepti on uudistettu syksyn 2020 aikana ja toiminta käynnistyy jälleen vuoden 

2021 alussa. Konseptille on rakennettu yhdessä mainostoimiston kanssa visuaalinen ilme ja 

Tiedekahvila suunnataan ensisijaisesti 2. asteen opiskelijoille ja opettajille. 

Kurssit 

Syksyllä 2019 järjestettiin toista kertaa kurssikokonaisuus Business meets luonnontieteet (BML) 

–yrityskurssi yläkouluun ja 2.asteelle. Kurssi toteutettiin yhteistyössä alan yritysten kanssa 

tutustuttaen opiskelijat erilaisiin uratarinoihin, työelämämahdollisuuksiin sekä yrityksiin 

toiminnallisen työskentelyn kautta. Kurssille osallistui yhteensä 17 opiskelijaa. 
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Kuva 9: Nuoria tiedeluokassa. 

Matematiikan 9.-luokan kertauskurssi nuorille järjestettiin keväällä 2020 koulujen 

talvilomaviikolla sekä ympäröivinä viikonloppuina. Kurssin tarkoituksena oli harjaannuttaa 

opiskelijoiden kokonaiskäsitystä matematiikasta sekä kehittää kykyä omaksua matemaattisia 

sisältöjä. Kurssin suunnittelivat ja toteuttivat opinnäytetöinään kaksi Tampereen yliopiston 

matematiikan aineenopettajaopiskelijaa keväällä 2019. Vuoden 2020 uusintatoteutuksen myötä 

kohderyhmää laajennettiin myös toisen asteen opiskelijoihin. Kevään 2020 kurssille osallistui 17 

nuorta. 

Elokuussa 2020 järjestettiin Molekyylibiologian laboratoriokurssi lukiolaisille. Kurssilla tutustuttiin 

molekyylibiologian perusmenetelmiin tekemällä DNA- ja proteiinitöitä. Opiskelijat pääsivät itse 

tekemään mm. PCR-reaktioita, ajamaan geelielektroforeeseja sekä analysoimaan vasta-

ainevärjäyksellä proteiinin tuottonäytteitä. Molekyylibiologian töiden lisäksi kurssilla opittiin myös 

turvallista työskentelyä laboratoriossa. Kurssi järjestettiin yliopiston Kaupin kampuksella ja sille 

osallistui 15 lukiolaista.   
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Virtuaalihelppi 

Keväällä 2020 käynnistettiin Virtuaalihelppi -palvelu yhteistyössä Aalto-yliopisto Juniorin 

kanssa. Discord-alustalla toimivassa Virtuaalihelpissä Juniversityn ja Aalto-Juniorin 

tiedekasvatusohjaajat toimivat tukiopettajina matematiikan, fysiikan, kemian ja kuvataiteen 

ongelmissa. Virtuaalihelppi on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Alustalle 

kirjautuneita käyttäjiä oli vuoden 2020 lopussa noin 80. 

Videopodcast 

Syksyllä 2020 Juniversity lanseerasi uuden Videopodcast-sarjan nuorille. Videopodcastien 

tarkoituksena on kertoa informatiivisesti ja kannustavasti, mitä kaikkea korkeakoulussa voi 

opiskella ja millaisia työllistymismahdollisuuksia kyseiset opinnot tarjoavat. Juniversityn 

YouTube kanavalla julkaistiin yhteensä viisi jaksoa aina materiaalitekniikasta kasvatustieteisiin. 

Opettajat 

Tarjoamme tiedeoppimisen avuksi ja innostukseksi laajalti erilaisia materiaaleja, välineitä ja 

asiantuntijoita. Luokat ja ryhmät ovat myös tervetulleita vierailuille Tampereen yliopistoon.  

Lainaamo ja materiaalipankki 

Juniversityn lainaamosta opettajat ja kasvattajat voivat maksutta lainata luonnontieteiden, 

matematiikan ja teknologian opetusvälineistöä. Välineistöä on saatavilla mm. ohjelmointiin, 

robotiikkaan, mittaamiseen sekä mikroskopointiin. Lainaamo-palvelun toimintaa vahvistettiin 

vuonna 2019 hankkimalla uusia teknologiakasvatusvälineitä ja uudistamalla järjestelmä 

teknisesti uudelle alustalle. Uudistusten ja tilamuutosten vuoksi Lainaamo oli alkusyksyn 2019 

poissa toiminnasta, joten lainoja kertyi vuoden 2019 aikana yhteensä 12 kappaletta, joista 

syyskaudelle (joulukuu) sijoittui kolme kappaletta.  

Vuoden 2020 aikana uuden Lainaamon toimintaa pilotoitiin ja kehitettiin toimintaperiaatteita 

muovaamalla, hankkimalla lisää välineistöä sekä ottamalla uusi varastotila käyttöön. Lainoja 

vuonna 2020 kertyi 33 kappaletta ja välineitä pääsivät käyttämään lähes 700 lasta, nuorta ja 

opettajaa. 

Lainaamosta löytyvän välineistön tueksi koostettiin vuoden 2020 aikana kattava 

materiaalipankki, josta löytyy työohjeita aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. 

Materiaali on avoimesti saatavilla ja vapaasti hyödynnettävissä opetuskäytössä. 
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Kuva 10: Lainaamosta löytyy muun muassa suosittuja ja helppokäyttöisiä EasiScope-mikroskooppeja. 

Asiantuntijapankki 

Juniversity ylläpitää Asiantuntijapankkia, jonka kautta välitetään asiantuntijavierailuita 

oppilaitoksiin. Luennot on tarkoitettu ensisijaisesti 2. asteen opiskelijoille. Asiantuntijapankissa 

on eri tieteenalojen tutkijoita ja opettajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. 

Asiantuntijapankin kautta tehtiin lukuvuonna 2019-2020 kolme vierailua, kuulijoita oli yhteensä 

noin 75 henkilöä.  

Asiantuntijapankkia ollaan päivittämässä uudelle alustalle. Kehitystyötä on tehty vuoden 2020 

aikana, minkä vuoksi palvelua ei ole markkinoitu. Uuden alustan myötä tarjontaa voi 

sujuvammin selata ja suodattaa erilaisten hakukriteerien perusteella. 

LUMATE-lähettiläs 

LUMATE-lähettiläs on tiedekasvatuksen ohjaaja, joka käy koulun oppitunnilla kertomassa, miksi 

luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan kannattaa suhtautua avoimin mielin riippumatta 

suunnitelmista tai tavoitteista peruskoulun jälkeen. Lukuvuonna 2019–2020 tehtiin yksi 

LUMATE-lähettiläsvierailu, joka tavoitti 10 yläkoululaista. 

Keväällä 2020 toteutettiin myös virtuaalinen LUMATE-lähettilään materiaali, joka koostuu noin 

puolen tunnin mittaisesta virtuaalivierailuvideosta sekä 45 minuutin tuntisuunnitelmasta, jossa 

riittää pohdittavaa pidemmällekin oppitunnille. Materiaali löytyy Juniversityn nettisivuilta. 
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Toiminnalliset tiedetyöpajat 

Toiminta käynnistettiin kehittämällä yhdeksän erilaista oppimiskokonaisuutta eri luokka-asteille 

sekä kehittämällä toimintamalleja työskentelyn tueksi. Toiminnan käynnistyttyä tiedeluokassa 

vieraili heti ensimmäisenä toimintavuonna lähes 2800 kävijää (n. 1700 kävijää syksyllä 2019 ja 

n. 1080 keväällä 2020), joten toiminnalle on selkeästi ollut tarvetta. Koronatilanteen vuoksi 

keväältä 2020 jouduttiin perumaan jo sovittuja vierailuja, tulossa olisi ollut vielä noin 1400 

kävijää maalis-toukokuun välisenä aikana.   

Ohjattua, opetussuunnitelmapohjaista työpajatyöskentelyä järjestettiin tiedeluokan lisäksi myös 

pirkanmaalaisilla kouluilla pääpainon ollessa kuitenkin tiedeluokassa tarjottavissa työpajoissa. 

Lukuvuonna 2019-2020 kouluilla järjestetty toiminta tavoitti n. 60 lasta ja nuorta opettajineen.  

Työpajojen vetäjinä toimivat osaavat ja innostuneet ohjaajat, jotka ovat pääsääntöisesti 

Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoita. Lukuvuonna 2019-2020 toiminnassa oli mukana 25 

ohjaajaa.  

Syksyllä 2020 oppilasryhmien vierailut tiedeluokkaan mahdollistettiin huolellisin turvatoimin 

kuten turvavälein ja ryhmäkokoja pienentämällä. Tiedeluokan toiminta aloitettiin syksyllä 

pienimuotoisesti tarjoamalla yhtä työpajaa ikäryhmää kohden. Syksyllä 2020 oppilasryhmiä 

vieraili työpajoissa 25 kpl. 

Tiedeluokassa järjestettävien työpajojen lisäksi Juniversity koordinoi myös muita Hervannan 

kampukselle suuntautuvia oppilasryhmien vierailuita (mm. MyTech-ohjelman 

korkeakouluvierailut). Kauttamme oppilasryhmät voivat varata esimerkiksi opiskelijalähettilään 

vetämän kampuskierroksen. 

Kansainvälinen toiminta 

Tampereen LUMATE-keskuksen johtaja Riikka Lahtinen ja Juniversityn koordinaattori Eeva 

Mäkelä pitivät marraskuussa 2019 Taipeissa esitelmän ja työpajan ”LUMA – enhancing STEAM 

education in Finland” ATD Asia Pasific –konferenssissa. Työpajaan osallistui noin 60 henkilöä. 

Lisäksi vierailtiin Institute of Information Industry:n kokeellisessa koulussa. 
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Kuva 11: Mäkelä ja Lahtinen Taipeissa. 

Muu toiminta ja toiminnan esittely / 

sidosryhmäyhteistyö 

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

muiden sidosryhmien kanssa. Toimintaa kehitettiin edelleen esimerkiksi opiskelijayhteistyön 

saralla.   

Stipendit 

LUMATE-keskus koordinoi yhdessä Juniversityn kanssa Tampereen Teknillinen Seura ry:n 

tarjoamat LUMATE-stipendit Tampereen kaupunkiseudun yhdeksäsluokkalaisille ja Tampereen 

kaupunkialueen kuudesluokkalaisille keväällä 2020. 

TET-jaksot 

TET-jaksoille on otettu muutamia nuoria tilanteen salliessa. Syksyllä 2019 

tiedekasvatustoimintaan on osallistunut yksi TET-harjoittelija. 



 
 
 
 
 
 

  

Tiedettä ja toimintaa lapsille sekä nuorille. 

Tampereen yliopisto • Juniversity • Korkeakoulunkatu 10 • 33720 Tampere 

tuni.fi/juniversity 

Innoplay 2018-2021 -hanke 

Turun yliopiston Innoplay-hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatukseen, 

esiopetukseen ja alkuopetukseen soveltuvia käsityö- ja teknologiaoppimisen pedagogisia 

menetelmiä tutkimuksen ja käytännön työn rajapinnoilla. Yhteiset tavoitteet tiede- ja 

teknologiakasvatusta kohtaan tarjosivat mahdollisuuden kehittää yhteistyötä Juniversityn ja 

hankeen välillä lukuvuonna 2019–2020.   

Yhteistyön tiimoilta Juniversity järjesti syksyllä 2019 Teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa 

sekä esi- ja alkuopetuksessa -koulutusiltapäivän varhaiskasvatuksen opettajille Tampereen 

yliopistolla. Tilaisuuteen osallistui 40 henkilöä.   

Osana Innoplay-hankkeen koulutusohjelmaa Lotta Abendstein ja Eeva Mäkelä Juniversitystä 

koostivat tiede- ja teknologiakasvatuksen tueksi täydennyskoulutusvideon varhaiskasvatuksen 

opettajille. Materiaalia on esitetty opettajien täydennyskoulutuksissa Helsingissä, Turussa ja 

Tampereella. Videon tallenne löytyy myöhempää käyttöä varten Juniversityn ja Innoplay-

hankkeen Youtube-kanavilta.   

Lisäksi Eeva Mäkelä ja Lotta Abendstein kutsuttiin esittelemään tiede- ja teknologiakasvatusta 

varhaiskasvatuksessa Innoplayn verkkototeutuksena järjestetyille Käsityö- ja 

teknologiamessuille. Messuille osallistui yhteensä 20 henkilöä. Tallenne messuista löytyy 

Innoplayn Youtube-kanavalta.   

Opiskelijayhteistyö 

Vuoden 2020 aikana on avattu uusia yhteistyömahdollisuuksia Juniversityn ja Tampereen 

yliopiston opiskelijoiden välille. Yhteistyötä on vahvistettu yliopiston tiedekuntien suuntaan muun 

muassa pilotoimalla ja suunnittelemalla opetusyhteistyötä eri kursseille. Lisäksi toisen asteen ja 

korkea-asteen yhteistyön kehittämiseksi ja toisen asteen opiskelijoita palvelevan 

tutustumistoiminnan syventämiseksi Juniversity toteutti yhteistyössä TREY:n kanssa yliopiston 

opiskelijoille suunnatun Ideakilpailun. Kilpailu toteutettiin keväällä 2020 ja sen tarkoituksena oli 

kannustaa yliopiston opiskelijoita ideoimaan ja suunnittelemaan kiinnostavia tapoja esitellä 

yliopiston koulutusaloja toisen asteen opiskelijoille.   

Yhteistyötä tiedekuntiin on aloitettu seuraaville kursseille:   

• KASAVA12 Lapset ympäristönsä tutkijoina, 5op, vastuuopettaja Ritva Heinonen 

(EDU)   

• Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa ja tiedekasvatusta 

varhaiskasvatuksessa osana kurssia, jonka jälkeen he ovat ohjatusti toteuttaneet 
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tiedekasvatusprojektin varhaiskasvatusryhmässä. Samassa yhteydessä on pilotoitu 

myös Mobile Juniversitya, liikkuvaa tiedekasvatusyksikköä.   

• KASSL03, Syventävä projekti, 5op, vastuuopettaja Jouko Pullinen ja Miia Collanus 

(EDU)  

• Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa ja 2. asteen ja korkea-asteen 

yhteistyötä osana kurssia. Vapaavalintaista projektia tehdessään he ovat voineet 

halutessaan suunnitella ja toteuttaa omaa alaansa esittelevän toiminnallisen 

tutustumisen kohderyhmänä 2.asteen opiskelijat.  

• MATH.MA.860, Kohti matematiikan opettajuutta 2,5 op, vastuuopettaja Elina Viro 

(ICT)  

• Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa. Osana kurssia opiskelijat toteuttivat 

toiminnalliset opetustuokiot opettajan määrittelemistä teemoista yläkoulun ja toisen 

asteen oppilaille. Juniversity koordinoi yhteistyötä oppilaitosten suuntaan.  

• DLES04, Workshop in Digital Literacy Education,  5 op, vastuuopettaja Sirkku 

Kotilainen (ICT)  

• SomeJam-tapahtuman viestintäyhteistyötä ja opiskelijamentorointia, peruuntui 

vuodelta 2020.  

Edellä mainittujen yhteistyökurssien pilotointien lisäksi yhteistyötä on suunniteltu myös mm. 

luokanopettajakoulutuksen ja matematiikan aineenopettajakoulutuksen kanssa.  

 

Kuva 12: Juniversityn tiedekasvatusohjaajat ovat pääosin Tampereen yliopiston opiskelijoita.  
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Sidosryhmäyhteistyö 

Juniversityn toimintaa esiteltiin useille Tampereen yliopistossa vieraileville asiantuntijaryhmille ja 

yhteistyötahoille sekä erilaisissa asiantuntijatapaamisissa. Esittelyt ovat tavoittaneet lukuvuonna 

2019–2020 noin 1800 henkilöä.   

Toimintaa esiteltiin Yliopistoviestinnän päivillä, valtakunnallisilla opinto-ohjaajien 

kehittämispäivillä ja Educa-messuilla sekä muun muassa lukioiden opinto-ohjaajille, 

LUMA2020-hankkeen aloitustapaamiseen osallistuneille, Kauppakamarin ICT-valiokunnalle, 

Me-säätiölle, Gaming, Play and Mediated -ryhmälle, Skolresurs-johtoryhmälle, Yrityskylän 

opekoulutuksiin osallistuneille sekä opiskelijalähettiläskoulutuksen ja kampuskierroskoulutuksen 

osallistujille.  

Innokas-verkosto on (Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima 

verkosto, joka ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla) kanssa 

yhteistyössä toteutettiin Juniversityn, FabLabin sekä Mobile FabLabin syksyllä 2020 esittely 

livestreamina tiedeluokasta ja FabLabista käsin. Lähetys myös tallennettiin, jotta sitä voidaan 

hyödyntää myöhemmin. 
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TAPAHTUMAT 

Juniversity järjesti tapahtumia ja oli mukana useissa yleisötapahtumissa tarjoamalla ohjelmaa 

lapsille ja/tai nuorille. 

Juniversityn avajaiset 

 

Kuva 12: Tiedeaktiviteettien ohjaaja Richard Raja-aho esittelee toimintaa avajaisissa 2019. 

Tampereen korkeakouluyhteisön avajaisviikkoa vietettiin 9.-13.9.2019. Tuolloin järjestettiin 

myös Juniversityn avajaistilaisuus noin sadalle kutsuvieraalle Tampereen yliopiston Hervannan 

kampuksella. Vieraat pääsivät tutustumaan myös uuteen tiedeluokkaan.   

Ohjattu työpajatoiminta uudessa tiedeluokassa alkoi lasten ja nuorten tiedepäivän merkeissä 

yliopiston avajaisviikolla. Työpajoissa päästiin tutkimaan kemian ilmiöitä laboratoriovälineillä, 

selviteltiin miten kauko-ohjaus ja ohjelmointi eroavat toisistaan ja rakennettiin pieni tuulivoimala 

taskutietokone Micro:bitiä hyödyntäen. Lasten ja nuorten tiedepäivä kiinnosti myös mediaa. 

Aamulehti ja Hervannan Sanomat olivat paikan päällä haastattelemassa ja kuvaamassa lapsia 

ja nuoria, Juniversityn henkilökuntaa ja tiedeaktiviteettien ohjaajia. 
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Samassa yhteydessä yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestettiin avoimet ovet -

tapahtuma tiedeluokassa 11.9.2019, johon osallistui noin 200 henkilöä. Tilaisuudessa oli 

mahdollisuus neljän tunnin ajan tutustua Juniversityn toimintaan ja seurata erilaisia demoja. 

 

Kuva 13: Koululaiset tutustuvat pipetin käyttöön. 

Shaking up Tech 

Juniversity järjesti 10.10.2019 Hervannan kampuksella Shaking up Tech -tapahtuman, jonka 

tavoitteena on innostaa lukiota käyviä nuoria naisia opiskelemaan tekniikan alaa lukion jälkeen. 

Tapahtuma on Aalto-yliopiston lanseeraama ja se järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 

2018. Syksyllä 2019 tapahtuma järjestettiin Aalto-yliopiston lisäksi Tampereella sekä 

Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa LUT:ssa. Tapahtuma koostuu tekniikan alalla 

toimivien naisten puheenvuoroista, erilaisista työpajoista ja messuista. Työpajoja olivat 

järjestämässä yliopiston yksiköiden lisäksi TAMK sekä muutama tekniikan alan yritys. 

Messutapahtuman järjestelyistä Tampereella vastasi Uranaisten Opiskelijaseura UrOs. 

Tampereella tapahtumaan osallistui 110 nuorta naista. 
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Kuva 14: Aloitustilaisuus Shaking up Tech-tapahtumassa 2019. 

Syksyllä 2020 Tampereen yliopiston tilat pidettiin pääsääntöisesti suljettuina muilta kuin 

opiskelijoilta ja henkilökunnalta, joten kampuksella ei järjestetty tapahtumia. 

StarT-festarit 

Pirkanmaan alueen StarT-festarit järjestettiin virtuaalitoteutuksena 29.4.2020 osana LUMA-

keskusten valtakunnallista ja kansainvälistä StarT-toimintaa. Festarit sisälsivät puheita lasten ja 

nuorten projektien ja opettajien opetuskäytänteiden esittelyä, yllätysohjelman ja palkintojenjaon. 

Palkintojen sponsoreina kansallisten sponsoreiden lisäksi Pirkanmaalla toimivat Tampereen 

luonnontieteellinen museo, FabLab Tampere sekä Bitwise Oy.  

Festareille ilmoittautui 127 lasta ja nuorta sekä 15 opettajaa. Osallistujia oli varhais-

kasvatuksesta, alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta.   

StarT- ohjelma on LUMA-keskus Suomi –verkoston valtakunnallista tehtävää, jonka tavoitteena 

on kannustaa ja tukea opettajia ja kasvattajia eri ikäryhmissä toteuttamaan projektioppimista 

osana omaa työtään. 
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Muut tapahtumat 

Juniversity oli mukana useissa yleisötapahtumissa.  

Tutkijoiden yö 27.9.2019 kauppakeskus Ratinassa tavoitti 350 henkilöä ja Teknologiaura 

Tampere-talossa 5.11.2019 reilut 2000 henkilöä. Tapahtumissa oli tarjolla toiminnallisia, 

ohjattuja työpajoja kohdeyleisölle ja työpajojen ohessa esiteltiin Juniversityn toimintaa. 

Tiedon valoa -yleisöpäivä Tampere-talossa 25.1.2020 tavoitti n. 700 henkilöä (lapsia, heidän 

vanhempiaan ja muuta yleisöä). Juniversity järjesti tapahtumassa työpajoja sekä Lasten 

akatemian luennon. Juniversityn tarjonta oli tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille.  

Tampereen yliopisto osallistui valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään 22.11.2019, 

jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapsi vanhempansa tai muun läheisen aikuisen arkeen. 

Päivää koordinoi Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Juniversityllä oli tapahtumapäivänä erilaisia 

työpisteitä, joissa lapset vanhempineen saivat poiketa. Lapsi mukaan töihin -päivää ei järjestetty 

vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi. 

 

 

Yritysyhteistyötä toteutettiin Bitwise Oy:n kanssa järjestämällä vuosittainen lasten päivä 

henkilökunnan lapsille koulujen syyslomaviikolla. Vuonna 2019 tapahtumaan osallistui vuonna 

15 lasta ja nuorta, vuonna 2020 tapahtuma korvattiin tehtäväpaketeilla.  Vastavuoroisesti yritys 

on järjestänyt ohjelmointityöpajoja Juniversityn tapahtumissa ja tarjonnut palkintoja StarT-

festareille. 

Kuva 15: ”Karkkitehtuuria” Tiedon valoa -tapahtumassa. 
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Nobel-iltapäivä on vuosittainen luonnontieteiden Nobel-palkintojen popularisointitapahtuma. 

Tapahtuman järjestää professori Tapio Rantala yhteistyössä Tampereen kaupungin kirjaston ja 

Juniversityn kanssa. Syksyllä 2019 tapahtumaan osallistui pääkirjasto Metsolla 120 henkeä, 

syksyllä 2020 tapahtuma järjestettiin verkossa ja siihen osallistui noin 60 henkeä.  

Lempäälän Kuljun kirjaston kanssa toteutettiin alakouluikäisille lapsille suunnattu 

ohjelmointityöpaja iltapäivätoimintana syksyllä 2019. Työpaja oli osa keväällä 2019 aloitettua 

kolmen työpajan sarjaa. Tapahtumaan osallistui 23 lasta. 

TUTKIMUS- JA 

TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET 

Juniversity koordinoi ja tarjoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien 

täydennyskoulutusta.  

LUMATE-Tutkimustyöryhmä 

LUMATE-keskuksen tutkimustyöryhmässä jaettiin tietoa LUMA-toimintaan liittyvistä 

tutkimuksista. Puheenjohtajana toimi Jorma Joutsenlahti. Muut jäsenet olivat Riikka Lahtinen, 

Elina Viro, Daranee Lehtonen, Susanna Petäjistö, Laura Salkonen, Eeva Mäkelä sekä Lotta 

Abendstein. Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 aikana. 

LUMA-Suomi kehittämisohjelma 

LUMA-Suomi kehittämisohjelma on LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttaman ja Opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittama kuusivuotinen valtakunnallinen luonnontieteiden ja matematiikan 

esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma. Tampereen yliopisto on ollut mukana ohjelman 

kahdessa hankkeessa; Projektioppiminen matematiikassa sekä Sujuvuutta ja joustavuutta 

peruslaskutaitoon. Ensiksi mainittua ovat toteuttanut Elina Viro sekä Vikke Vuorenpää, jäl-

kimmäistä Maarit Laitinen. Ohjelman tiimoilta tarjottiin myös erilaisia täydennyskoulutuksia 

alueemme opettajille. Ohjelma päättyi vuoden 2019 loppuun.  Kaikki ohjelman materiaalit ovat 

vapaasti käytettävissä ohjelman kotisivuilla https://suomi.luma.fi/. 

  

https://suomi.luma.fi/
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LUMA2020 -kehittämishanke 

LUMA2020 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomi –verkoston 

toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutettiin 

vuosina 2019–2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden 

kanssa. Pirkanmaan alueella hankkeessa on mukana kymmenen oppimisyhteisöä ja 17 

opettajaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Pirkanmaan alueella hanketta koordinoivat 

Lotta Abendstein ja Vikke Vuorenpää.   

Pirkanmaalla LUMA2020-oppimisyhteisöjen opettajille järjestettiin yhteensä kahdeksan yhteistä 

kehittämisiltapäivää. Kehittämisiltapäivissä käsiteltiin yhteisesti opettajien toivomia teemoja ja 

edistettiin opettajien projektisuunnitelmia. Kolme yhteisistä tapaamisista toteutettiin verkossa.  

Tapaamisten lisäksi LUMA2020-ohjelman puitteissa Pirkanmaalla kehitettiin ja järjestettiin kaksi 

opettajien täydennyskoulutusta. Ensimmäinen koulutuksista keskittyi projektioppimiseen 

varhaiskasvatuksessa ja se järjestettiin kohdennetusti Kalkunvuoren päiväkodin henkilökunnalle 

keväällä 2020. Toinen koulutuksista keskittyi yleisesti projektioppimiseen ja projektityöskentelyn 

aloitukseen eri oppiasteilla. Koulutus oli avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja se järjestettiin 

verkossa syksyllä 2020. 

Kansallisesti ohjelman pohjalta kehitettiin kolme avointa MOOC-verkkokurssia. Verkkokurssien 

tavoitteena on tarjota uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia materiaaleja ja 

menetelmiä monialaiseen opetukseen. Kurssit koostuvat monitieteisistä moduuleista, joissa 

LUMA2020-ohjelmaan osallistuneiden opettajien kehittämää materiaalia tarjotaan toisten ja 

tulevien opettajien käyttöön. 
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Kuva 16: Opettajia koolla LUMA2020-hankkeen tiimoilta. 

LUMATIKKA 

LUMATIKKA on LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama ja Opetushallituksen rahoittama 

matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma, joka käynnistyi vuonna 2018. 

Toteutuksesta ovat Tampereen yliopiston osalta vastanneet Daranee Lehtonen, Elina Viro ja 

Vikke Vuorenpää. Materiaalit ja lisätiedot ovat saatavilla kotisivuilta https://lumatikka.luma.fi/ . 

Ohjelma jatkuu vuoteen 2022 saakka. 

Yhteystiedot 

Tampereen yliopiston Juniversity, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere. 

www.tuni.fi/juniversity/ 

https://lumatikka.luma.fi/
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