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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.   

Juniversityn toiminta perustuu ja sitä ohjaavat keskeiset kansallisesti linjatut strategiat, lait ja 

tavoitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeakoulutuksen visio 2030, korkeakoulutuksen 

saavutettavuussuunnitelma, kansallinen LUMA-strategia, lukiolain uudistus ja lukioiden uusi 

opetussuunnitelma 2021. Keskeisinä tavoitteina ovat koulutuksen saavutettavuuden ja tasa-

arvon edistäminen.  

Juniversity on Tampereen yliopiston tiedekasvatuskonsepti. Juniversityn tehtävä on koordinoida 

ja koota yhteen Tampereen yliopiston monialaiset ja -tasoiset tiedekasvatuspalvelut. 

Juniversityn toiminta pohjautuu Tampereen yliopiston strategiaan ja arvoihin. Toimimme tiiviissä 

yhteistyössä oppimisyhteisöjen, perheiden sekä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Yliopistomme tiedekunnat, tutkimusyksiköt ja opiskelijat ovat vahvasti mukana monitieteisen 

toimintamme mahdollistamisessa. 

Yhteydenotot juniversity@tuni.fi  
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Juniversity perustettiin syyskuussa 2019 kokoamaan yhteen yliopiston tiedekasvatustoiminta ja 

samalla avattiin Hervannan kampukselle tiedeluokka. Toimintaa ohjaamaan perustettiin 

ohjausryhmä.  

 

Kuva 1: Juniversityn kohderyhmää ovat lapset ja nuoret varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kuvat: Konsta 

Leppänen. 

Tiimi 

Juniversityn toimisto ja tiedeluokka sijaitsevat Hervannan kampuksella. Juniversity-toimintaa 

ohjaa ja johtaa palvelupäällikkö. Vuonna 2021 Juniversityssä työskenteli neljä asiantuntijaa, 

koordinaattori sekä osa-aikainen projektikoordinaattori. Tampereen yliopiston opiskelijat ovat 

Juniversityn toiminnassa mukana ohjaajina sekä oman tieteenalansa asiantuntijoina ja 

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.  
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Tiedetoiminnan toteutukset on rakennettu pedagogisen ajattelun pohjalle ja sisällöt on 

suunniteltu ikäryhmittäin. Suunnittelusta ja työpajaohjeista vastaavat Juniversityn 

ammattitaitoiset ja koulutetut asiantuntijat sekä yliopiston opiskelijat. Erityisesti 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 

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. 

Tampereen yliopistossa tehtiin vuonna 2020 investointipäätös uuden toisen tiedeluokka-

monitoimitilan rakentamisesta keskustakampukselle. Suunnitteluun otettiin mukaan 

keskustakampuksen tiedekunnat sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio. 

Striimaukseen ja mediakasvatukseen painottuvan monitoimitilan suunnitelmien loppuun 

saattaminen ja tilan muutostyöt siirrettiin tehtäväksi myöhemmin vallinneen 

organisaatiomuutostilanteen vuoksi.  
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Kuva 2: Juniversityn tiedeluokka Hervannan kampuksella. Kuva: Eeva Niemelä. 

Ohjausryhmä 

Juniversityn 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 puheenjohtajana toimii toimikaudella 2021–2022 dekaani Päivi Pahta. 

Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa.  

Juniversity ohjausryhmän alla toimii luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva 

LUMATE-toimikunta, jonka puheenjohtajasta ja jäsenistä päättää Tekniikan alan 

koordinaatioryhmä (TEKO-ryhmä). Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Pekka 

Verho. Puheenjohtaja on myös Juniversity ohjausryhmän jäsen sekä valtakunnallisen LUMA-

keskus Suomi -verkoston johtokunnan jäsen. 

LUMATE-toimikunta kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa. 

Tavoittavuus 

Juniversity toteuttaa Tampereen yliopiston tiedekasvatuksen sekä oppilaitosyhteistyön 

kokonaisuutta yhteiskunnallisesti vaikuttavalla ja koulutuksen tasa-arvoa luovalla tavalla. 

https://www.luma.fi/
https://www.luma.fi/
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Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja mahdollisimman saavutettavaa toimintaa, jonka piiriin 

kaikki lapset ja nuoret kokevat kuuluvansa.  

Vuonna 2021 Juniversityn tiedeluokassa Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella 

toiminnallisiin työpajavierailuihin osallistui noin 2500 henkilöä. Toimintaa ja tiedeluokkaa 

esiteltiin vuonna 2021 noin 650 henkilölle. 

Opetussuunnitelmaan nivottujen tiedetyöpajojen lisäksi Juniversity tarjoaa oppilaitoksille 

mahdollisuuden tilata oppilasryhmilleen asiantuntijavierailuluento tai yliopiston opiskelijan 

innostava puheenvuoro. Nämä mahdollisuuden tavoittivat vuonna 2021 yli 200 henkilöä. 

Opettajien täydennyskoulutuksiin osallistui vuonna 2021 92 henkilöä. Tiede- ja 

teknologiavälineistön lainauspalvelu tavoitti noin 1300 henkilöä. 

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

Vuonna 2021 kerhoja, kursseja ja leirejä järjestettiin yhteensä 16 kappaletta ja ne tavoittivat yli 

280 lasta, nuorta ja huoltajaa. Avoimina luentosarjoina vuonna 2021 järjestettiin 8 kappaletta 

nuorille suunnattua Tiedekahvilaa. Lasten akatemian luennot olivat tauolla koronapandemiasta 

johtuen vuonna 2021.  

Avoimia lapsille suunnattuja Tiedepysäkkejä järjestettiin 5 kertaa vuonna 2021 ja niihin osallistui 

yli 220 lasta ja huoltajaa. Muihin järjestettyihin yleisötapahtumiin osallistui noin 2000 henkilöä. 

Vuonna 2021 YouTube-suoratoistopalveluun lisättiin 24 videota. Vuonna 2021 YouTube-

kanavan videot saavuttivat lähes 14000 katselukertaa. 

Kehittämiskohteet 

Ohjausryhmä linjasi vuoden 2021–2022 painopistealueiksi varhaiskasvatuskokonaisuuden sekä 

toisen asteen yhteistyön. Pidempiaikaisia tavoitteita ovat jatkossakin tiedekasvatuksen 

monialaistaminen ja opinnollistaminen sekä Juniversityn tunnettuuden kasvattaminen 

korkeakouluyhteisön sisällä. 

Varhaiskasvatuskokonaisuus 

Varhaiskasvatusikäisten lasten tiedekasvatus osana Juniversityn toimintaa vaatii oman 

painotusalueensa, sillä varhaisvuosien pedagogiikka eroaa toimintatavoiltaan ja tavoitteiltaan 

muiden ikäryhmien pedagogiikasta. Varhaiskasvatuksessa aloitetun tiedekasvatuksen 

keskiössä on ilo ja innostus. Ihmetellen, kokeillen ja leikkien lapset rakentavat ymmärrystään 

heitä ympäröivästä maailmasta. Tiedekasvatuksen kautta voidaan tukea lasten tutkivaa 

toimintaa ja vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta. Tärkeintä on, että lapset pääsevät itse 

aktiivisesti rakentamaan ymmärrystään heitä ihmetyttävistä aiheista aikuisen tuella. 
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Juniversityn tarjontaa varhaiskasvatuksen toimijoille on suunniteltu, kehitetty ja toteutettu 

monialaisesti yhteistyössä sekä yliopiston sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden kanssa. 

Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajankoulutus sekä kentällä olevat opettajat ovat 

osallistuneet toiminnan yhteiskehittämiseen. 

 

Kuva 3: Varhaiskasvatusryhmän tutkivaa toimintaa tiedeluokassa. Kuvaaja: Eino Ansio. 

Toimenpiteet varhaiskasvatuskokonaisuuteen liittyen vuodelle 2021 olivat:  

• Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmiin sidotun Junisaurus -

videokokonaisuuden kehittäminen ja toteuttaminen. Kokonaisuus esittelee kolme 

yliopistomme tieteenalaa ja sisältää videot oppimistehtävineen, teemoina Tutkin ja toimin 

ympäristössäni, Kielten rikas maailma sekä Ilmaisun monet muodot. 

• Varhaiskasvatukseen sopivan tiede- ja teknologiakasvatusvälineistön lisääminen 

Lainaamoon ja materiaalipankkiin. 

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

Juniversityn työpajatarjontaan. 

• Tiede- ja teknologiakasvatuksen täydennyskoulutuksien (2kpl) suunnittelu ja 

toteuttaminen varhaiskasvatuksen opettajille. 

• Varhaiskasvatuksen kohderyhmälle suunnatun viestinnän vahvistaminen julkaisemalla 

mm. artikkeleita varhaisesta tiede- ja teknologiakasvatuksesta sekä lisäämällä 

viestintäyhteistyötä kentällä toimivien opettajien kanssa. 
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• Tapahtumiin osallistuminen varhaiskasvatuskärjellä (Vuoden 2021 LUMA-päivät, Valon 

teemaviikko, Rullan avajaiset) 

Opettajankoulutuksen kurssiyhteistyötä toteutettiin sekä kevätlukukaudella 2021 että 

syyslukukaudella 2021 Tutkin ja toimin ympäristössäni (KASAVA12) -kurssilla, jolla 

varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat tutustuivat tiedekasvatukseen ja toteuttivat 

tiedekasvatustuokioita päiväkodeissa. Kursseille osallistui 36 opettajaopiskelijaa. 

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö Itu Ry:n kanssa toteutettiin Instagram-

livelähetys, jossa esiteltiin varhaista tiedekasvatusta opiskelijoille. Tilaisuuteen osallistui 20 

opiskelijaa. 

Toisen asteen yhteistyö 

Yhteistyö korkea-asteen ja toisen asteen välillä tiivistyi vuoden 2021 aikana. Uusi lukiolaki ja 

LOPS2021 astuivat voimaan syksystä alkaen. Uudistuksen myötä lukioita velvoitetaan 

yhteistyöhön korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 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. 

Lukiolain 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. 

Korkea-asteen ja toisen asteen välisen yhteistyön keskeisenä haasteena on ollut 

yhteyshenkilöiden ja toiminnan koordinoinnin puute. Toisen asteen kanssa tehtävää yhteistyötä 

on ollut, mutta toimet ovat olleet yksittäisiä ja pistemäisiä. Selkeä kokonaiskuva yhteistyöstä on 

puuttunut ja on tunnistettu, että yhteistyön vaikuttavuuden kannalta tarvitaan rakenteellisia 

muutoksia, jotka mahdollistavat jo toisen asteen opintojen aikana tutustumisen ja kiinnittymisen 

korkeakouluopintoihin.  

Toisen asteen yhteistyön tavoitteet: 

• Halutaan tukea, avata mahdollisuuksia tutustua jo toisen asteen opintojen aikana. 

Varhainen vaikuttaminen. 
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• Yksittäisistä, pistemäisistä toimista koordinoituun toimintamalliin siirtyminen. Yhteistyöstä 

kiinteä osa oppilaitosten ja korkeakoulujen toimintaa.  

• Verkoston luominen toisen asteen ja korkea-asteen välille. 

• Yhteistyössä huomioitava toisen asteen opiskelijoiden kuormittavuus ja mahdollisimman 

laaja saavutettavuus. Opetussuunnitelma kytkentä ja osittain mahdollisuus korkeakoulun 

opintopisteisiin. 

• Tavoitteena on luoda mahdollisimman monelle saavutettava palvelutarjonnan 

kokonaisuus, jonka avulla pystytään innostamaan, kiinnittämään ja sujuvoittamaan 

siirtymistä korkeakouluopintoihin. 

Juniversityn toimesta korkea-asteen ja toisen asteen välistä yhteistyötä kehitettiin sekä 

toiminnallisesti että rakenteellisesti vuoden 2021 aikana. Toiminnalle osoitettiin resurssia 

rekrytoimalla asteen yhteistyön asiantuntija syksyllä 2020 vahvistamaan yhteistyön kehittämistä 

ja suunnittelua. Toiselle asteen oppilaitoksille ja suoraan nuorille olemassa olleita toiminteita 

kehitettiin ja uusia pilotteja toteutettiin esimerkiksi kurssien ja työpajojen muodossa. 

Rakenteellisia uudistuksia tehtiin selkeyttämällä toisella asteelle tarjottavaa palvelukokonaisuutta 

ja Juniversityn roolia yhteistyölinkkinä toisen asteen oppilaitosten ja yliopiston välillä.  

Juniversityn toimintasuunnitelmassa linjattiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2021: 

Toimenpiteet korkeakouluyhteisössä: 

• Yhteistyöverkoston luominen ja kehittäminen 

o 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 

o Tapahtumat, lähettiläslivet ja -vierailut, blogit ja podcastit 

 

Toimenpiteet oppilaitosten kanssa: 

• Yhteistyöverkoston luominen ja kehittäminen 

• Verkkosivukokonaisuuden kehittäminen (Kohti korkeakouluopintoja -sivu) 

• Viestintä (some, uutiskirjeet) 

• Uudistettu Tiedekahvila 

• Uudistettu Asiantuntijapankki 

• Yhteistyö Tampereen lukioiden kanssa  

o Integroidut kurssit, Skeittilinja, Norssi-yhteistyö 

• Yhteistyö Tredun kanssa 

• Korota-tarjonta, tutustumiskurssit koulutuskohteittain, Juniversityn kurssit 
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Alle on koottu asetetut tavoitteet luokiteltuna kolmeen osa-alueeseen: yhteistyöverkoston 

luominen ja kehittäminen, toiminteiden kehittäminen ja viestinnän kehittäminen.  

Yhteistyöverkon luominen ja kehittäminen 

Yhteistyötä tiivistettiin sekä ulkoisissa että sisäisissä verkostoissa. Oppilaitoksille viestittiin 

Juniversityn roolin vahvistumisesta yhteistyölinkkinä ja uuden asiantuntijan roolista toisen asteen 

yhteistyössä. Yliopiston sisällä verkostoa luotiin ja kehitettiin tiedekuntien ja muiden 

korkeakouluyhteisön yhteistyötahojen kanssa systemaattisesti. Juniversitysta vierailtiin 

koulutuksen koordinaatioryhmässä, johtoryhmässä ja tiedekuntien omissa tapaamisissa 

esittelemässä Juniversityn toimintaa ja erityisesti toisen asteen yhteistyötä. Keskusteluja käytiin 

erityisesti toiselle asteelle tarjottavien yhteistyömuotojen kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi 

toiminnan osalta osallistuttiin opiskelijarekrytoinnin ja hakijamarkkinoinnin suunnitteluun tiiviissä 

yhteistyössä viestinpalveluiden ja hakijapalveluiden kanssa. Tampereen kaupungin kanssa 

olevat yhteistyöryhmien toimikausi päättyi keväällä 2021 ja uusi yhteistyöryhmä edistämään 

yhteistyötä perustettiin syksyllä 2021.  

Toiminteiden kehittäminen 

Toiselle asteelle suunnatuista toiminteista kehitettiin ja kirkastettiin olemassa olleita toiminteita 

(esim. Tiedekahvila ja asiantuntijapankki). Uusista toiminteista pilotoitiin yhteistyössä 

tiedekuntien ja opiskelijoiden kanssa useita kursseja ja työpajoja. Toteutuksia suunnattiin suoraan 

nuorille tai oppilasryhmille opettajien kautta. Yhteistyössä Tampereen kaupungin 

lukiokoulutuksen kanssa kehitettiin ja pilotointi aloitettiin lukiokoulutuksen integroiduista 

kursseista, joihin yhdistettiin korkeakouluyhteistyötä. Näiden yhteistyöavausten pilotointi jatkuu 

lukuvuoden 2021–2022.  
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Kuva 4: Nuorille suunnatuissa työpajoissa opittiin muun muassa tulevaisuuden työelämätaitoja. Kuvaaja: Jonne 
Renvall. 

Viestintä ja verkkosivut 

Toisella asteelle suunnattua viestintää kehitettiin ja laajennettiin. Oppilaitoksille viestittiin 

Juniversityn uudistetusta roolista yhteistyölinkkinä yliopiston ja toisen asteen oppilaitosten 

välillä. Yhteistyöverkostoa laajennettiin siirtämällä oppilaitosten yhteyshenkilöiden 

asiakkuudenhallintajärjestelmään. Toiselle asteelle suunnattua verkkosivua jatkokehitettiin ja 

kohderyhmää selkeytettiin palvelemaan toisen asteen oppilaitosten rehtoreiden, opettajien ja 

opinto-ohjaajien työtä. Sivustolle nostettiin keskeiset yhteistyön muodot, kuten tapahtumat, 

vierailut ja muut kevyemmät yhteistyötä tukevat toimet. Sivustosta viestittiin aktiivisesti 

oppilaitoksille ja sen materiaalin hyödyntämisestä osana toisen asteen opetusta.  

Tiedeluokka 2 keskustakampukselle 

Tampereen yliopistossa tehtiin vuonna 2020 investointipäätös uuden tiedeluokka 2 -

monitoimitilan rakentamisesta keskustakampukselle. Suunnitteluun otettiin mukaan 

keskustakampuksen tiedekunnat sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio. 

Tilasuunnitteluvaiheessa perehdyttiin myös LivingLab-verkostoon kuuluvaan Future classroom 

lab -tilaan, jossa kehitetään ja on esillä uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa sekä 
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pedagogiikkaa. Striimaukseen ja mediakasvatukseen painottuvan monitoimitilan suunnitelmien 

loppuun saattaminen ja tilan muutostyöt siirrettiin tehtäväksi myöhemmin vallinneen 

organisaatiomuutostilanteen vuoksi.  

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 sekä Teknologiateollisuuden 100-

vuotissäätiön alueellisen oppilaitostyön 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). 

Ympäristökuntien koulut ovat viime aikoina lisänneet Juniversityn tarjoamien palvelujen 

hyödyntämistä etenkin lainaamopalvelu sekä Mobile-työpajat ovat olleet hyvin suosittuja. Näin 

ollen on myös luontevaa, että ympäristökunnat osallistuvat tiedekasvatustoimintaan liittyviin 

kustannuksiin. Ensi vuoden alusta jokainen Tampereen kaupunkiseudun kunta osallistuu 

kunnan väkilukuun suhteutettuna tukemaan rahallisesti Juniversityn toimintaa.  

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 
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periaatteita, graafista ohjeistoa sekä yliopiston strategiaa. Toimintaa ohjaa viestintäsuunnitelma 

2021–2024.  

Viestintää tehdään muun muassa kuukausittaisen uutiskirjeen sekä sosiaalisen median 

kanavien kautta. Joulukuussa 2021 uutiskirjeellä oli 959 tilaajaa ja sosiaalisen median 

julkaisujen kattavuus oli vuoden aikana yhteensä yli 400 000. Omien kanavien lisäksi 

viestinnässä hyödynnetään yhteistyöverkostojen ja -kumppaneiden viestintäkanavia sekä 

suoraviestintää. Juniversityn viestinnästä ja sen kehittämisestä vuonna 2021 vastasi tiimin 

asiantuntija. Viestintää kehitettiin ja toteutettiin myös yhteistyössä erilaisten 

korkeakouluyhteisön sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa. 

Vuonna 2021 viestinnässä panostettiin verkkosivujen ja saavutettavuuden kehittämiseen. 

Verkkosivuja uudistettiin ja materiaaleja saatettiin saavutettavaan muotoon. 

Korkeakouluyhteisön verkkosivuille rakennettiin laskeutumissivut Juniversityn esittelylle ja 

Asiantuntijapankille. Myös toisen asteen oppilaitoksille suunnattuja laskeutumissivuja kehitettiin 

palvelemaan paremmin tarpeita sekä uutta lukiolakia. Tiedekasvatukselle laadittiin käsikirjasivut 

korkeakouluyhteisön sisäiseen Intraan tietoisuutta lisäämään. Lisäksi otettiin käyttöön CRM-

asiakkuudenhallintajärjestelmä lisäämään tietosuojaa ja laajentamaan yhteystietorekisteriä. 

Juniversityn visuaalinen ilme sekä graafinen ohjeisto on laadittu yhteistyössä markkinointi- ja 

designtoimisto Kaski Agencyn kanssa. Esittelyvideosta on vastannut Roihu INC. 

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. Vuonna 2021 Tiedekahvila-konseptia vahvistettiin rakentamalla yhdessä 

mainostoimisto Kaski Agencyn kanssa uusi visuaalinen ilme.  

 

Kuva 5: Tiedekahvilan uusi logo. Kuva: Kaski Agency. 
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TOIMINTA 

Vuonna 2021 Juniversityn palveluja tarjottiin edelleen rajoitetusti koronapandemian vuoksi. 

Alkuvuonna keskityttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan useita virtuaalitoimintoja, jotka 

vahvistivat toiminnan laajempaa saavutettavuutta. Lähitoteutuksissa noudatettiin vallitsevia 

turvallisuusohjeita. Useita suunniteltuja tapahtumia ja toimintoja jouduttiin myös perumaan 

vaihtelevan koronatilanteen vuoksi.   

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. 
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Lapset 

Juniversityllä on toimintaa niin viskari- ja esiopetusryhmille kuin alakoululaisillekin.   

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 ja 

keskustakampuksella. Lisäksi kerhotoimintaa järjestettiin Tampereen kaupungin koordinoimina 

Lupa harrastaa -iltapäiväkerhoina tamperelaisilla kouluilla.  

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.  

Vuonna 2021 järjestettiin 7 iltakerhoa ja 6 Lupa harrastaa -kerhoa.  

Yhteensä toimintakaudella tiedekerhotoiminta tavoitti 142 lasta ja nuorta. 

Tiedeleirit 

Juniversityn leireillä tutustutaan tieteisiin tekemällä ja tutkimalla, osaavien ohjaajien 

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

vierailuja, pelailua sekä mukavaa yhdessäoloa. 

Syksyllä koulujen syyslomaviikolla (vko 42) järjestettiin kolme yksipäiväistä lyhytleiriä (klo 9–15) 

peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Keksi ja kokeile laboratoriossa -leiri oli suunnattu 1.–3.-

luokkalaisille, EV3-legorobottileiri 4.–6.-luokkalaisille ja Digitaalisen valmistuksen työpaja 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. 
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Tiedepysäkkejä ei järjestetty keväällä 2021 koronatilanteen vuoksi. Syksyllä 2021 niitä 

järjestettiin 5 kertaa. Syksyn tiedepysäkit tavoittivat 220 kävijää.  

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.  

Lasten akatemian luennot olivat tauolla koronapandemiasta johtuen vuonna 2021.  

Nuoret 

Juniversity tarjoaa toimintaa yläkoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opiskeleville.   

Tiedekahvila 

Tiedekahvilakonseptia uudistettiin ja kehitettiin vuosien 2020–2021 aikana. Uudistuksen myötä 

Tiedekahvilan kohderyhmää ja tavoitteita kirkastettiin sekä se liitettiin vahvemmin osaksi toisen 

asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Keskeisinä elementteinä toimivat vastaaminen 

erityisesti toisen asteen oppilaitosten ja nuorten tarpeeseen saada kevyitä mahdollisuuksia 

tutustua yliopistoon jo ennen hakeutumista.  

Tiedekahvila on toisen asteen opiskelijoille suunnattu keskusteleva luentosarja, jossa eri alojen 

asiantuntijat kertovat mielenkiintoisesta tutkimuksesta ja ajankotaisista teemoista. Tavoitteena 

on kannustaa nuoria löytämään omia kiinnostuksen kohteita sekä laajentaa tietoutta erilaisista 

tieteenaloista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Samalla vahvistetaan jatko-opinto- sekä 

työelämävalmiuksia sekä tuetaan yhteiskunnallista osaamista.  

Keskeinen osa uudistusta oli Tiedekahvilan saavutettavuuden parantaminen ja 

opinnollistaminen. Konseptia vahvistettiin rakentamalla yhdessä mainostoimiston kanssa uusi 

visuaalinen ilme. Uudistuksen myötä Tiedekahvila siirrettiin verkkoon, jolla haluttiin edistää 

toiminnan saavutettavuutta, mutta säilyttää rinnalla vuorovaikutukselliset elementit. Tämä 

mahdollisti myös Tiedekahvilan tallentamiseen laajempaa hyödyntämistä varten. Kaikki vuoden 

2021 Tiedekahvilat tallennettiin, editoitiin ja tekstitettiin. Tallenteet julkaistiin Juniversityn 

Youtube-kanavalla.  

Tiedekahvilan tarkoituksena on tukea toisen asteen opetussuunnitelmaa ja tarjota valmiita 

sisältöjä hyödynnettäväksi osana opetusta. Näin on pyritty myös vahvistamaan toisen asteen ja 
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korkea-asteen välistä yhteistyötä. Luennot tallennettiin, joten niitä on helppo hyödyntää 

oppitunneilla tai lisätehtävinä myös jatkossa. Yhteistyötä tiivistettiin erityisesti Tampereen 

kaupungin lukiokoulutuksen kanssa, johon sovittiin pilottikokeilu Tiedekahvilan lisäämisestä 

lukioiden verkkotarjottimelle. Tätä kautta lukiolaiset pystyvät valitsemaan Tiedekahvilan 

kurssina ja näin kerryttää myös opintopisteitään lukiossa. Tämä myötä Tiedekahviloihin lisättiin 

vierailevien asiantuntijoiden suunnittelemat oppimistehtävät aiheeseen liittyen, jotka kurssia 

suorittavat lukiolaiset ovat tehneet ja palauttaneet kurssia ohjaavalle lukion opettajalle.  

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

popularisoijia ja muita asiantuntijoita. Kevään Tiedekahvilat järjestettiin ensimmäistä kertaa 

verkon välityksellä. Vallitseva pandemiatilanne ei mahdollistanut paikan päällä olevan yleisön 

ottamista mukaan. Yhteensä Tiedekahvilat tavoittivat satoja nuoria opettajineen ja opoineen 

ympäri Suomen.  

 

Kuva 6: Tunnelmia kevään 2021 Tiedekahviloista. Kuvat: Juniversity-tiimi. 

Kevään 2021 aiheet ja puhujat: 

• 21.1.2021: Millainen on aika koronaviruspandemian jälkeen? Industry Professor Piia 

Sormunen, Tampereen yliopisto. 

• 18.2.2021: Miksi meille markkinoidaan epäterveellistä? Tenure track -professori Elina 

Närvänen ja väitöskirjatutkija Ines Kaivonen, Tampereen yliopisto. 

• 18.3.2021: Mikä ihmeen sote-uudistus? Tenure track -tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen, 

Tampereen yliopisto. 
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• 15.4.2021: Tiedekahvila goes labra: Vierailulla monikudosmallintamisen 

huippuyksikössä, tutkijatohtori Mari Pekkanen-Mattila, Tampereen yliopisto. 

Syksyn 2021 aiheet ja puhujat: 

• 16.9.2021: Kasvatustiede ratkomassa ilmastokriisiä: Kuinka kasvattaa ihmisistä 

ympäristöystävällisiä? Tutkija Anette Mansikka-aho, Tampereen yliopisto. 

• 14.10.2021: Vievätkö tekoäly ja algoritmit meitä 6–0? Yliopistotutkija Jussi Okkonen, 

Tampereen yliopisto. 

• 18.11.2021: Sähkö – töpselistä tuleva tusinahyödyke, ilmastonmuutoksen hillitsijä vai 

maailmanpolitiikan mullistaja? Professori Pami Aalto ja professori Pertti Järventausta, 

Tampereen yliopisto. 

• 16.12.2021: Kaupunkilaisten kaupunki – miten se tehdään? Yliopistolehtori Salla 

Jokela, tutkijatohtori Antti Wallin, tutkija Mikko Kyrönviita, yliopistolehtori Markus Laine, 

Tampereen yliopisto. 

Kurssit 

Syksyllä 2021 järjestettiin Pullonkaula Ry:n ja Juniversityn yhteistyönä Robotiikan projektikurssi 

toisen asteen opiskelijoille. Kurssi pidettiin viikonloppuna Hervannan kampuksella ja sen aikana 

opittiin sekä tekniikan alan huippuosaamista, tulevaisuuden projektinhallintaa, että 

tiimityöskentelyä. Kurssille ilmoittautui 18 nuorta.  

 

Kuva 7: Pullonkaulan workshopissa rakennettuja robotteja. Kuva: Pullonkaula ry. 
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Syksylle 2021 suunniteltiin myös suosittua Business meets luonnontieteet-kurssikokonaisuutta, 

jossa nuoret pääsevät toiminnallisesti tutustumaan pirkanmaalaisten yhteistyöyritysten 

toimintaan ja kuulemaan erilaisia uratarinoita. Pandemiatilanteen vuoksi toteutus muokattiin 

tämän vuoden osalta podcast-sarjan muotoon. Uusi toimintamuoto kehitettiin yhteistyössä tiimin 

asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Jaksot nauhoitettiin loppuvuodesta, ja ne 

tulevat saataville vuoden 2022 aikana. Toteutus mahdollistaa jaksojen ja työelämäyhteistyön 

linkittämisen opetustyöhön ympäri Suomen. 

Työpajat 

Keväällä 2021 järjestettiin yhteistyössä arkkitehtuurin opiskelijoiden kanssa työpaja toisen 

asteen opiskelijoille. Kokonaisuus sisälsi työpajoista ja luennoista koostuvan kokonaisuuden 

kahdelle päivälle Korkeakoulut lukioon -hankkeen yhteydessä. Työpajaan osallistui Alajärven, 

Evijärven, Härmän, Kauhavan, Lappajärven ja Vimpelin lukioista 40 lukiolaista opettajineen. 

Kahden päivän työpaja järjestettiin etätoteutuksena verkossa. Työpajan toinen paikan päällä 

järjestettävä toteutus on suunnitteilla Tiedon valoa tapahtuman yhteyteen tammikuulle 2022.  

Syksyllä 2021 järjestettiin yhteistyössä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan (ITC) 

kanssa tutkimustyöpaja nuorille osana EU:n rahoittamaa CO:RE-hanketta. Tutkimustyöpajan 

tavoitteena oli kehittää tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä nuorten digitaalisesta kulttuurista 

sekä nuorten tutkimustaitoja ja kriittistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisestä. Työpajaan 

osallistui 25 nuorta ja yksi lukion opettaja. Kokemukset työpajasta olivat positiiviset ja työpajaa 

ollaan jatkokehittämässä vuoden 2022 aikana.  

Virtuaalihelppi 

Keväällä 2020 käynnistetty Virtuaalihelppi -palvelu yhteistyössä Aalto-yliopisto Juniorin kanssa 

jatkui myös vuonna 2021. Discord-alustalla toimivassa Virtuaalihelpissä Juniversityn ja Aalto-

Juniorin tiedekasvatusohjaajat toimivat tukiopettajina matematiikan, fysiikan, kemian ja 

kuvataiteen ongelmissa. Lisäksi loppuvuonna 2021 valikoimaan lisättiin psykologia ja useampi 

eri kieli. Virtuaalihelppi on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Alustalle 

kirjautuneita käyttäjiä oli vuoden 2021 lopussa noin 250. 

Videopodcast 

Syksyllä 2020 lanseeratussa, nuorille suunnatussa Videopodcast-sarjassa julkaistiin kaksi uutta 

jaksoa vuonna 2021. Uudet jaksot käsittelevät fotoniikkaa sekä matemaattisten aineiden DI-

opettajankoulutusta. Videopodcastien tarkoituksena on kertoa informatiivisesti ja kannustavasti, 

mitä kaikkea korkeakoulussa voi opiskella ja millaisia työllistymismahdollisuuksia kyseiset 
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opinnot tarjoavat. Jaksot ovat katsottavissa Juniversityn YouTube -kanavalla. Lisäksi kaikki 

podcast-jaksot siirrettiin korkeakouluyhteisön Kohinakampus-alustalle. 

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. Uusimpana hankintana ovat kahdeksat VR-

lasit sekä neljä varhaiskasvatukseen sopivaa tutkimussalkkua. Lisäksi STEK lahjoitti 

Lainaamoon neljä Voimala-pakettia. 

Lainoja kertyi vuonna 2021 kertyi 61 kappaletta ja välineitä pääsivät käyttämään noin 1300 

lasta, nuorta ja opettajaa. 

Lainaamon käytön tueksi koottua Materiaalipankkia jatkokehitettiin vuoden 2021 aikana. 

Materiaalipankista löytyy avoimesti saatavilla olevia työohjeita ja videoita aina 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Kaikki työohjeet on lisensoitu sekä muokattu 

saavutettaviksi vuoden 2021 aikana. 

 

Kuva 8: Yksi suosituimmista lainavälineistä ovat helppokäyttöiset 3D-kynät. Kuva: Eino Ansio. 
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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. Vuonna 2021 

Asiantuntijapankin kautta tehtiin 10 vierailua, kuulijoita oli yhteensä noin 200 henkilöä.  

Asiantuntijapankki päivitettiin uudelle alustalle. Uuden alustan myötä tarjontaa voi sujuvammin 

selata ja suodattaa erilaisten hakukriteerien perusteella. Asiantuntijapankki laajennettiin myös 

koko Tampereen korkeakouluyhteisön tasoiseksi, kun TAMK liittyi siihen mukaan.  

Toiminnalliset tiedetyöpajat 

Juniversity tarjoaa ohjattuja, opetussuunnitelmapohjaisia tiedetyöpajoja Hervannan kampuksen 

tiedeluokassa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parista.  

Työpajojen vetäjinä toimivat osaavat ja innostuneet ohjaajat, jotka ovat pääsääntöisesti 

Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoita. Vuonna 2021 toiminnassa oli mukana 35 ohjaajaa.  

Keväällä 2021 järjestettiin ainoastaan virtuaalisia työpajoja. Hehkun värikkäät tunteet -työpaja 

viskari- ja esiopetusryhmille järjestettiin 6 kertaa ja Pakohuonepeli 4.–6.-luokkalaisille 40 kertaa.  

Syksyllä 2021 virtuaalisten työpajojen lisäksi tarjottiin työpajoja paikan päällä tiedeluokassa. 

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tarjolla oli kuitenkin vain rajattu määrä työpajasisältöjä. 

Työpajat valittiin siten, että niissä käytettävät välineet on mahdollista puhdistaa/desinfioida 

jokaisen työpajan jälkeen. Työpajoja järjestettiin seuraavasti: Robottiseikkailu viskari- ja 

esiopetukseen 4 kertaa, Ohjelmointia legorobotilla 1.-3.-luokille 4 kertaa, Johdatus ohjelmointiin 

ja robotiikkaan 4.-6.-luokille 11 kertaa sekä Ohjelmointia Micro:bitillä 7.-9.-luokille 9 kertaa. 

Syksyllä 2021 virtuaalisia työpajoja järjestettiin seuraavasti: Hehkun värikkäät tunteet viskari- ja 

esiopetusryhmille 11 kertaa ja Pakohuonepeli 4.–6.-luokkalaisille 40 kertaa.  

Koronapandemian vuoksi virtuaaliset työpajat olivat ennakoitua suositumpia. Yhteensä syksyllä 

järjestettiin 79 työpajaa, joista virtuaalisia oli 51 kpl ja paikan päällä Tiedeluokassa järjestettiin 

28 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. Keväällä 2021 vierailutoiminta oli tauolla, mutta syksyllä 2021 

kampuskierroksia järjestettiin seitsemälle lukiolaisryhmälle. Oppilaita oli yhteensä noin 200. 
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Mobile Juniversity 

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. 

Yläkoululaisille suunnatussa 90 minuutin pituisessa digitaalisen valmistuksen työpajassa 

”Johdatus 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen” oppilaat pääsevät mallintamaan ja tulostamaan 

itselleen esimerkiksi avaimenperä ja valmistamaan sen 3D-tulostimella. Pajan yhteydessä 

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

merkitystä teollisuudessa sekä tulevaisuuden arjessa ja työelämässä. 

Keväällä 2021 työpajoja ei järjestetty koronapandemiatilanteen vuoksi. 

Syksyllä 2021 toteutettu pilotointi piti sisällään 20 työpajapäivää yläkouluilla ja Tampereen 

yliopiston Hervannan kampuksella. Syksyn aikana työpajoihin osallistui yhteensä 526 oppilasta 

seitsemästä eri koulusta, joista kaksi sijaitsi Tampereen ulkopuolella. Työpajakokonaisuuteen 

sisältyi myös opettajien perehdytys, johon osallistui 20 opettajaa. 

Mobile Juniversity -konseptia esiteltiin kansallisessa FabLabien kokoontumisessa 19.11.2021 

sekä ITK-konferenssissa 2.12.2021 Hämeenlinnassa. 

 

Kuva 9: Juniversityn tiedekasvatusohjaajia perehdytettiin Mobile Juniversityn toimintaan. Kuva: Jonne Renvall. 
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Muu toiminta, toiminnan esittely ja 

sidosryhmäyhteistyö 

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

muiden sidosryhmien kanssa. Toimintaa kehitettiin edelleen esimerkiksi opiskelijayhteistyön 

saralla.   

Yliopiston sisäinen yhteistyö 

Juniversityssä tehtiin laajasti moniulotteista yhteistyötä eri tiedekuntien opiskelijoiden, opetus- ja 

tutkimushenkilöstön kanssa. Juniversityn tavoitteena onkin tiedekasvatuksen monialaistaminen 

sekä tulla tunnetuksi tiedekasvatuksen toimijaksi koko korkeakouluyhteisössä. Juniversity-

verkosto perustettiin vuoden 2021 alussa kokoamaan yhteen tiedekasvatustoiminnan ympärille 

toimivan aktiivisen yhteistyöverkoston. Verkostolle perustettiin Teams-alusta ja avoin kutsu 

verkostoon julkaistiin korkeakouluyhteisön Intrassa. Vuoden lopussa verkostoon on liittynyt 60 

jäsentä korkeakouluyhteisöstä.  

Juniversityn toimintaa esiteltiin laajasti ylipiston johdolle. Esittelyvierailuja tehtiin yliopiston 

johtoryhmään, koulutuksen koordinaatioryhmään sekä kuuteen tiedekuntaan. Puuttuvaan MAB 

tiedekuntaan esittely on alustavasti sovittuna alkuvuoteen.  

Toimintavuoden aikana Juniversityn roolia osana opiskelijarekrytointia ja sen suunnittelua 

vahvistettiin. Juniversity osallistui aktiivisesti hakijamarkkinoinnin tapaamisiin yhdessä yliopiston 

hakijapalveluiden ja viestintäpalveluiden kanssa. Lisäksi Juniversityn roolia osana TAMKin 

kanssa tehtävää hakijamarkkinoinnin yhteistyötä tiivistettiin. Juniversityn tarjoamia palveluita 

nostettiin osaksi yliopiston ja korkeakouluyhteisön tasoista hakijamarkkinoinnin 

viestintäsuunnitelmaa. Yhteistyössä hakijapalveluiden ja viestintäpalveluiden kanssa 

selkeytettiin opiskelijarekrytoinnin kokonaisuutta pitkän ja lyhyemmän aikavälin toiminteisiin. 

Juniversityn roolia osana pitkän aikavälin opiskelijarekrytointia vahvistettiin.  

Tiedekasvatus osana yliopisto-opintoja 

Vuoden 2021 aikana on vahvistettu olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia Juniversityn ja 

Tampereen yliopiston opiskelijoiden välille sekä luotu myös uusia avauksia. Yhteistyötä on 

vahvistettu yliopiston tiedekuntien suuntaan muun muassa pilotoimalla ja suunnittelemalla 

opetusyhteistyötä eri kursseille.  

Yhteistyötä tiedekuntiin on tehty seuraaville kursseille:   
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• KASAVA12 Lapset ympäristönsä tutkijoina, 5op, vastuuopettaja Ritva Heinonen 

(EDU), kaksi toteutusta. Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa ja 

tiedekasvatusta varhaiskasvatuksessa osana kurssia, jonka jälkeen he ovat ohjatusti 

toteuttaneet tiedekasvatusprojektin varhaiskasvatusryhmässä.  

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

(EDU), kaksi toteutusta. Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa. 

Vapaavalintaista projektia tehdessään he ovat voineet halutessaan suunnitella ja 

toteuttaa toisen asteen opiskelijoille omaa opintosuuntaa esittelevän 

oppimiskokonaisuuden tai digitaalisen valmistuksen oppimiskokonaisuuden Mobile 

Juniversityn laitteita hyödyntäen. 

• MATH.MA.560, Kohti matematiikan opettajuutta 1, 5 op, vastuuopettaja Elina Viro 

(ICT). Opiskelijoille on esitelty Juniversityn toimintaa. Osana kurssia opiskelijat 

suunnittelivat toiminnalliset opetustuokiot opettajan määrittelemistä teemoista 

yläkoulun ja toisen asteen oppilaille. 

• VIM.210 Työelämä- ja asiantuntijuusprojekti, 5 op, vastuuopettajat Satu Seppä, 

Jarkko Niemi, Marko Ala-Fossi, Marja Eklund ja Jaana Kekäläinen. Osana kurssia 

opiskelijat ovat voineet suunnitella ja toteuttaa valitsemansa projektin, jossa tuodaan 

esille omaa alaa ja opintosuuntaa toisen asteen opiskelijoille. 

Edellä mainittujen yhteistyökurssien lisäksi yhteistyötä on suunniteltu myös mm. 

luokanopettajakoulutuksen ja matematiikan aineenopettajakoulutuksen kanssa. 

Yliopiston opiskelijat ovat toiminnassa mukana tiedekasvatuksen ohjaajina ja oman 

tieteenalansa innostajina. Ohjaajien työn opinnollistamista on edistetty ja lukuvuonna 2021-

2022 avattiin yliopiston yhteisiin opintojaksoihin kurssi TAU.M.100 Juniversityn ohjaajana 

toimiminen, 2op, jonka voi suorittaa toimittuaan ohjaajana vähintään kaksi vuotta. Kurssin 

tarkoitus on tunnustaa tiedekasvatustyö osaksi opintoja, mutta myös auttaa opiskelijaa 

reflektoimaan omaan työssäoppimistaan. 
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Kuva 10: Juniversityn tiedekasvatusohjaajat ovat pääosin Tampereen yliopiston opiskelijoita. 

Yliopistojen välinen yhteistyö 

Juniversity toimii aktiivisesti valtakunnallisessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 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. Vuonna 2021 

käynnistyi myös verkoston yhteinen LUMAn lumoa -täydennyskoulutushanke, jota rahoittaa 

opetushallitus. 

Valtakunnallisen tehtävän toinen kausi käynnistyi vuonna 2021. Nelivuotisen tehtäväkauden 

teemana on toiminnan levittäminen ja alueellisen saavutettavuuden lisääminen ja se kantaa 

nimeä LUMA2025 — joka kolkkaan ja niemeen. Tehtäväkauden tavoitteena on mm. vahvistaa 

ja laajentaa opettajien jatkuvaa oppimista, vahvistaa yliopistojen keskinäistä yhteistyötä 

kehittämällä opettajankoulutusta ja sen tutkimusta sekä lisätä lasten, nuorten ja perheiden 

vapaa-ajan LUMA-toiminnan kattavuutta ja saavutettavuutta. Osana valtakunnallista tehtävää 

2021–2024 käynnistettiin LUMA-kehittämisyhteisö, johon haettiin mukaan LUMA-aiheiden 

kehittämisestä kiinnostuneita kouluja ja päiväkoteja ympäri Suomen. Kehittämistyö on 

organisoitu viiteen kehittämistyöryhmään, jotka työskentelevät koko nelivuotiskauden ajan. 

Juniversity on mukana näistä kahdessa; Teknologiakasvatus, ohjelmointi ja matematiikka sekä 

Korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyö. 
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Stipendit 

Juniversity koordinoi Tampereen Teknillinen Seura ry:n tarjoamat 

matemaattisluonnontieteelliset kannustestipendit Tampereen kaupunkiseudun 

yhdeksäsluokkalaisille ja Tampereen kaupunkialueen kuudesluokkalaisille keväällä 2021. 

Stipendejä jaettiin 52 kouluun. 

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. Vierailu voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai 

paikan päällä. Vuonna 2021 tehtiin yksi LUMATE-etälähettiläsvierailu, joka tavoitti noin 20 

yläkoululaista. 

Juniversityn nettisivuilta löytyy myös keväällä 2020 toteutettu virtuaalinen LUMATE-lähettilään 

materiaali, joka koostuu noin puolen tunnin mittaisesta virtuaalivierailuvideosta sekä 45 minuutin 

tuntisuunnitelmasta, jossa riittää pohdittavaa pidemmällekin oppitunnille. 

TET-jaksot 

TET-jaksoille on otettu muutamia nuoria tilanteen salliessa. Vuonna 2021 koronatilanteen 

vuoksi TET-harjoittelijoita ei ole voitu ottaa. 

Sidosryhmäyhteistyö  

Juniversityn toimintaa esiteltiin useille Tampereen yliopistossa vieraileville asiantuntijaryhmille ja 

yhteistyötahoille sekä erilaisissa asiantuntijatapaamisissa. Esittelyt ovat tavoittaneet vuonna 

2021 noin 650 henkilöä. 

Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa jatkui tiiviinä. Toisen asteen yhteistyössä olleiden 

yhteistyöryhmien toimikausi päättyi lukuvuoteen 2020–2021. Yhteistyöryhminä oli ohjausryhmä 

ja sen alla toimineet kaksi alaryhmä. Juniversitylla oli edustaja kaikissa ryhmissä. Toimikauden 

päätyttyä Tampereen kaupungin lukiokoulutus perusti uuden yhteistyöryhmän syksyllä 2021, 

johon jäseneksi Tampereen yliopistosta ilmoitettiin Juniversityn asiantuntija. Työryhmän toiminta 

jatkuu vuonna 2022. 

OPO-seminaari on Tampereen korkeakouluyhteisön vuosittain järjestämä tapahtuma, joka on 

suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajille. Syksyllä tilaisuutta 

laajennettiin ja tapahtumaan kutsuttiin myös toisen asteen oppilaitosten aineenopettajat ja 
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rehtorit. Etänä järjestetty seminaari tavoitti noin 550 opettajaa, opinto-ohjaajaa ja rehtoria 

ympäri Suomen. 

Juniversityn ja Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n yhteistyö 

käynnistyi syksyllä 2021. STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää 

sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä 

älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa. STEK ry lahjoitti 

Juniversityn Lainaamoon peruskouluihin suunnattuja Voimala-paketteja ja tutustuttavaksi 

varhaiskasvatukseen suunnattuja Tiedeseikkailu -paketteja. STEK ry:n kanssa aloitettiin 

suunnittelemaan pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten innostaminen 

alalle. Yhteistyöstä ja rahoituksesta STEK ry:n kanssa neuvoteltiin erityisesti 

varhaiskasvatuksen, nuorten innostamisen ja viestinnän tiimoilta. 

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -konferenssi on Suomen suurin digitaalisen 

koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. Juniversity oli tapahtumassa mukana ITK-foorumissa, 

esityksellä Mobile Juniversity, liikkuva digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö. Esityksessä 

jaettiin pilotointivaiheen kokemuksia sekä keskusteltiin digitaalisen valmistuksen pedagogiikasta 

ja merkityksestä tulevaisuudessa. 

StarT on LUMA-keskus Suomi- verkoston valtakunnallinen ja kansainvälinen projektioppimisen 

ohjelma. Vuonna 2021 osana StarT-toimintaa järjestettiin iso, kansallinen lapsille, nuorille ja 

opettajille suunnattu verkkotapahtuma. Osana tapahtumaa Juniversity esitteli toimintaa sekä 

yleisellä tasolla että keskittyen tarkemmin toisen asteen väliseen yhteistyöhön. Tilaisuus 

streamattiin Tampereen yliopiston Kaupin kampukselta. Myös tiedekahvila järjestettiin osana 

tapahtumaa. 

Juniversity oli mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa Tiedekahvilan kokonaisuudella. Tutkitun 

tiedon teema vuoden järjestäjien kanssa tehtiin myös tiivistä yhteistyöstä viestinnässä. 

Teemavuosi kokosi yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva 

tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan 

kannalta. Tavoitteena oli tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa 

sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. Teemavuoden kohderyhmänä olivat 

kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret, 

joiden toivottiin saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. Tutkitun 

tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa. 
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TAPAHTUMAT 

Juniversity oli mukana Tampereen yliopiston järjestämissä yleisötapahtumissa tarjoamalla 

ohjelmaa lapsille ja/tai nuorille. 

Juniversity oli mukana Tieteen päivät -tapahtumassa 23.1.2021 tarjoamalla alakouluikäisille 

suunnatun livelähetyksen kello 12–13. Tapahtuma järjestettiin kokonaan virtuaalisena. 

Livelähetys tavoitti noin 200 lasta ja vanhempaa. 

Tutkijoiden yöhön 24.9.2021 Juniversity osallistui koordinoimalla virtuaalityöpajaa Nuorten 

hyvinvointi – mitä, miksi ja millä tavalla? Työpajan myötä Juniversityn toimintaa monialaistettiin 

yhteiskuntatieteisiin. Työpaja tavoitti noin 300 nuorta. 

Keväällä Juniversity oli mukana Korkeakoulut lukioon -hankkeessa lukiolaisille järjestettävissä 

projektipäivillä. Korkeakoulut lukioon -hanke on Alajärven, Evijärven, Härmän, Kauhavan, 

Lappajärven ja Vimpelin lukioiden, yhteensä noin 600 opiskelijaa koskeva OPH:n rahoittama 

hanke, jossa kehitetään uudenlaisia tapoja saattaa korkeakoulut, opiskelijat sekä lukioiden 

opettajat lähemmäksi toisiaan. Keväällä 2021 lukiot järjestivät projektiviikon, johon korkeakoulut 

tuottivat työpajoja ja luentoja lukiolaisille. Ohjelmaa sisälsi jollakin tapaa tulevaisuuden 

osaamistarpeen kannalta tärkeitä asioita, kuten tutustumista tekoälyyn, koodaamiseen ja 

ilmastonmuutoksen aiheuttamaan osaamistarpeeseen. Juniversity osallistui projektipäiviin 

kahdella toteutuksella: arkkitehtuurityöpaja ja yhteistyössä TAMKin kanssa sähkö ja 

ilmastonmuutoksen työpaja. Kokonaisuudet sisälsivät sekä asiatuntijaluentoja että 

työpajatyöskentelyä. Työpajoihin osallistui noin 80 lukiolaista ja heidän opettajaansa. 

Juniversity oli mukana myös Tampereen päivän ohjelmassa 1.10.2021 tarjoamalla 

alakouluikäisille suunnatun YouTube-livelähetyksen. Lähetyksessä päästiin itse tekemään sekä 

seuraamaan väreihin liittyvää tiedeshowta. Liveen osallistui noin 120 katsojaa. 

Lasten kulttuurikeskus Rullan uusien tilojen avajaisiin järjestettiin erityisesti varhaiskasvatus, 

esi- ja alkuopetusikäisille lapsille perheineen suunnattu tiedetyöpaja. Työpajaan osallistui 35 

henkilöä. 

Matemaattisten aineiden opettajien liiton, MAOL ry:n syyspäiville järjestettiin asiantuntijaluento 

taloustieteistä, luennon piti prof. Jarkko Harju talouden ja johtamisen tiedekunnasta. 

Tampereella järjestettävään tapahtumaan suunniteltiin myös työpaja VR-teknologioiden 

hyödyntämisestä fysiikan opetuksessa sekä excursio Hervannan kampukselle, sisältäen 

tutustumisen Juniversityyn, Mobile Juniversityyn ja Fablab Tampereeseen. Excursio ja VR-

työpaja jouduttiin perumaan tilaisuuden siirryttyä verkkototeutukseksi. 
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Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi monia jo pitkälle suunniteltuja isoja tapahtumayhteistöitä 

jouduttiin perumaan. Tällaisia olivat muun muassa Tampere-talossa järjestettävä tuhansien 

nuorten Tubecon-tapahtuma sekä Tutkitun tiedon teemavuoden huipennus tiedekeskus 

Heurekassa. 

TUTKIMUS- JA 

TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET 

Juniversity koordinoi ja tarjoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien 

täydennyskoulutusta. 

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. 

Valtakunnallinen tehtävä 2021–2024 

Opetus ja kulttuuriministeriön LUMA-keskus Suomi -verkostolle asettama järjestyksessään 

toinen valtakunnallinen tehtävä käynnistyi vuonna 2021. Tampereen yliopistossa tehtävää 

toteuttaa Juniversity. Nelivuotisen tehtäväkauden teemana on toiminnan levittäminen ja 

alueellisen saavutettavuuden lisääminen ja se kantaa nimeä LUMA2025 — joka kolkkaan ja 

niemeen. Tehtäväkauden tavoitteena on mm. vahvistaa ja laajentaa opettajien jatkuvaa 

oppimista, vahvistaa yliopistojen keskinäistä yhteistyötä kehittämällä opettajankoulutusta ja sen 

tutkimusta sekä lisätä lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan LUMA-toiminnan kattavuutta ja 

saavutettavuutta. Osana valtakunnallista tehtävää käynnistettiin LUMA-kehittämisyhteisö, johon 

haettiin mukaan LUMA-aiheiden kehittämisestä kiinnostuneita kouluja ja päiväkoteja ympäri 

Suomen. Kehittämistyö on organisoitu viiteen kehittämistyöryhmään, jotka työskentelevät koko 

nelivuotiskauden ajan. Juniversity on mukana näistä kahdessa; Teknologiakasvatus, ohjelmointi 

ja matematiikka sekä Korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyö. 

https://lumatikka.luma.fi/
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Kuva 11: LUMA-keskus Suomi -verkoston kuvakonseptia uudistettiin vuoden 2021 aikana. Kuva: Kaskas Media. 

LUMAN lumoa 2021–2022 

LUMAn lumoa on opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttaman 

täydennyskoulutuskokonaisuus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta. Hanke käynnistyi 

syksyllä 2021 ja sen toteutus jatkuu vuodelle 2022. Hankkeen aikana rakennetaan viisi MOOC-

verkkokurssia Digicampus -alustalle. Ensimmäinen kurssi avattiin marraskuussa 2021, loput 

neljä on suunniteltu avattavan maaliskuussa 2022. Hankkeesta voi lukea lisää sen kotisivulta: 

https://www.luma.fi/luman-lumoa/. 

Yhteystiedot 

Tampereen yliopiston Juniversity, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere. 

www.tuni.fi/juniversity/ 

https://www.luma.fi/luman-lumoa/
http://www.tuni.fi/juniversity/
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