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1. Alkusanat
Kansallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston perustamiselle vuonna 2013 oli tärkeät perustelut: Liian
harva nuori valitsi LUMA-alojen opiskelun ja ammatin, huolimatta alojen ja niiden osaajien suuresta mer-
kityksestä yksilöiden, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille Suomessa. Kiinnostus, joka ohjaa valinto-
ja, oli LUMA-alojen opiskelua kohtaan huolestuttavasti laskenut. Suomi oli OECD-maista viimeisillä sijoil-
la nuorten kiinnostuksen osalta. Myös osaamisessa oli tapahtunut muutosta: Suomalaisnuoret putosivat
matematiikan osaajina 12. sijalle Pisa 2012 -tutkimuksessa. Matematiikan osaamisen tason lasku oli nähtä-
vissä myös kansallisissa arvioinnissa. Luonnontieteiden osaamisen tason oli vain tyydyttävää. Osaamisessa
oli havaittu myös eroja sekä sukupuolten että eri alueiden välillä Suomessa.

Ensimmäisen toimintavuoden 2014 aikana verkostolle rakennettiin aktiivisesti kansallista strategiaa (ks.
www.luma.fi/keskus) ja toimintamalleja haasteisiin vastaamiseksi sekä haettiin resursseja yhteiseen toi-
mintaan. Toiminnan aktivisuutta kuvastaa hyvin, että toiminnasta päättävä johtokunta piti vuoden aikana
viisi kokousta. Vuoden loppuun mennessä alun perin yhdeksän yliopiston verkoston jäsenyyttä hakivat
vuoden 2015 alusta lukien myös Lapin yliopisto ja Åbo Akademi.

Eri toimintamuotoihin, jotka on kuvattu toimintakertomuksessa tarkemmin, osallistui noin 150 000 lasta
ja nuorta sekä noin 100 000 opettajaa eri puolilla Suomea. Vuosi sujui hyvin päätavoitteiden merkeissä:

i. innostettiin ja kannustettiin 3–19-vuotiaita tyttöjä ja poikia matematiikan, luonnontieteiden, tie-
totekniikan ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen ko-
ko Suomessa,

ii. edistettiin lasten ja nuorten huoltajien tietoisuutta LUMA-aineiden opiskelun merkityksestä ja
mahdollisuuksista työelämässä,

iii. tuettiin LUMA-aineiden tulevien opettajien, nykyisten opettajien ja opinto-ohjaajien elinikäistä
oppimista ja koulutusta,

iv. lisättiin LUMA-aineiden näkyvyyttä yhteiskunnassa median ja tapahtumien kautta ja
v. tuettiin LUMA-aineiden opetuksen, oppimisen ja oppisisältöjen tutkimusta sekä tutkimuspohjais-

ta LUMA-aineiden opetuksen kehittämistä.

Täydentävää rahoitusta saatiin vuoden 2014 aikana toiminnan tueksi yhteensä 5 428 000 euroa: opetus-
ja kulttuuriministeriöltä 234 000 euroa tiede- ja teknologiakasvatuksen kehittämishankkeeseen sekä
5 000 000 euroa kansalliseen esi- ja perusopetuksen LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan, ja Opetushalli-
tukselta 194 000 euroa opettajien täydennyskoulutukseen. Rahoitusta jaettiin eri LUMA-keskuksille ver-
koston sisäisten hakemusten perusteella. Ensimmäinen EU-rahoitushakemus tehtiin yhdessä syksyllä.

LUMA-keskus Suomi -verkosto teki ensimmäisenä toimintavuotenaan aktiivisesti yhteistyötä sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti lukuisten tahojen kanssa, erityisesti kansallisen LUMA-neuvottelukunnan kans-
sa (ks. www.luma.fi/keskus), johon kuuluu edustajia mm. Opetushallituksesta, Suomen Kuntaliitosta, elin-
keinoelämän järjestöistä ja pedagogisista opettajajärjestöistä.

Lämmin kiitos kaikille toimijoille, yhteistyötahoille sekä rahoittajille! Yhdessä olemme enemmän.

Helsingissä 21.12.2015

Maija Aksela Lauri Vihma
johtaja koordinaattori
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2. Johdanto
Ensimmäisen, Helsingin yliopiston yhteyteen 9.12.2003 perustetun ja 28.2.2004 avatun LUMA-keskuksen
toiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena oli LUMA-keskusten perustaminen muidenkin yliopistojen yh-
teyteen eri puolille Suomea sekä keskusten kansallisen verkoston rakentaminen.

Kuva 1. Opetusministeri Kiuru avaamassa LUMA-keskus Suomea.

Opetusministeri Krista Kiuru avasi Kumpulan tiedekampuksella Helsingissä 8.11.2013 suomalaisten yli-
opistojen ja yliopistokeskusten yhteydessä toimivien LUMA-keskusten yhteisen sateenvarjo-
organisaation, LUMA-keskus Suomen, joka vahvistaa ja edistää keskusten toimintaa ja yhteistyötä kansal-
lisesti ja kansainvälisesti. Niin kutsuttuna johdettuna verkostona toimiva keskus aloitti toimintansa viralli-
sesti 1.1.2014.

Keskuksen alkuperäisiä sopijaosapuolia ovat Aalto-korkeakoulusäätiö, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto,
TTY-säätiö ja Turun yliopisto.
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2.1. Organisaatio

Vuonna 2014 keskukseen kuuluivat

∂ Helsingin yliopiston LUMA-keskus, HY LUMA (Helsingin yliopisto), nk. resurssikeskuksineen
o BioPop
o F2k
o Geopiste
o Kemma
o Linkki
o LumO
o Summamutikka

∂ Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, ISY LUMA (Itä-Suomen yliopisto)
∂ Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, KP LUMA (Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius)
∂ Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA KS (Jyväskylän yliopisto)
∂ Lounais-Suomen LUMA-keskus, LS LUMA (Turun yliopisto)
∂ LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto)
∂ LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan ammattikorkeakoulu)
∂ Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA (Oulun yliopisto)
∂ Päijät-Hämeen LUMA-keskus, PH LUMA (Helsingin yliopisto / Lahden Yliopistokampus)
∂ Tampereen LUMATE-keskus, LUMATE (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto

+ Tampereen ammattikorkeakoulu)

2.2. Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Keskukselle laadittiin vuoden 2014 aikana yhteinen kansallinen strategia vuosiksi 2014–2025. Strategian
mukaan LUMA-keskus Suomen ja siihen kuuluvien keskusten toiminnan päämääränä on oppilaiden, opis-
kelijoiden ja opettajien matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkea taso sekä
osaajien riittävä määrä kaikkialla Suomessa.

Toiminnan tarkoituksena on
∂ innostaa ja kannustaa 3–19-vuotiaita tyttöjä ja poikia matematiikan, luonnontieteiden, tietoteknii-

kan ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen koko Suo-
messa

∂ edistää lasten ja nuorten huoltajien tietoisuutta LUMA-aineiden opiskelun merkityksestä ja mah-
dollisuuksista työelämässä

∂ tukea LUMA-aineiden tulevien opettajien, nykyisten opettajien ja opintoohjaajien elinikäistä op-
pimista ja koulutusta sekä opetuksen tutkimusta

∂ lisätä LUMA-aineiden näkyvyyttä yhteiskunnassa median ja tapahtumien kautta
∂ tukea tutkimuspohjaista LUMA-aineiden opetuksen kehittämistyötä

LUMA-keskus Suomi toimii strategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa. Vuonna 2014 keskuksen toiminnassa pyrittiin tuomaan esille esimerkiksi kansainvä-
lisiä teemavuosia Suomenlahti-vuosi ja Kansainvälinen kristallografian vuosi.

Kaikessa toiminnassa pyrittiin myös noudattamaan kestävän kehityksen peri-
aatteita, jotka huomioitiin toiminnassa mm. materiaalien valinnassa, energi-
ankulutuksessa sekä jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä. Esi-
merkiksi verkkokokouksia pyrittiin suosimaan matkustamisen ympäristö-
kuormituksen vähentämiseksi. Keskus antoi myös kestävän kehityksen sitou-
tumuksen (http://sitoumus2050.fi/fi/sitoumus/luma-toiminta-
kest%C3%A4v%C3%A4n-tulevaisuuden-asialla).



8

2.3. Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, joka huolehtii keskuksen toimintaedellytyksistä, vahvistaa keskuksen yhteisen
strategian, vahvistaa vuosittain keskuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, ohjaa ja tukee keskuksen
johtajan työtä sekä hyväksyy vuosittain keskuksen toimintakertomuksen.

Kuva 2. LUMA-keskus Suomen johtokunnan valmisteleva kokous Helsingissä 28.10.2013. Kuvassa vasemmalta koordinaat-
tori Lauri Vihma, professori Jan Lundell, professori Tapio Salakoski, professori Maija Aksela, professori Peter Hästö, professo-
ri Tuija Pulkkinen, professori Heli Sirén, professori Juha Oikkonen, professori Markku Kulomaa, professori Rauni Strömmer
ja apulaisprofessori Pekka Hirvonen (kuvannut Elisa Lautala).

Vuonna 2014 johtokuntaan kuuluivat keskuksen sopijayliopistojen nimeämät varsinaiset jäsenet (ja heidän
varajäsenensä)

∂ Matti Heiliö (Liisa Puro), LUMA-keskus Saimaa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
∂ Pekka Hirvonen (Markku Tukiainen), Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
∂ Peter Hästö (Kimmo Kuortti), OuLUMA-keskus, Oulun yliopisto
∂ Jan Lundell (Jari Haimi), Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto
∂ Markku Kulomaa (Sirkka-Liisa Eriksson), Tampereen LUMATE-keskus, Tampereen yliopisto &

Tampereen teknillinen yliopisto
∂ Juha Oikkonen (Jaakko Kurhila), Helsingin yliopiston LUMA-keskus
∂ Tuija Pulkkinen 1–8/2014, Ilkka Tittonen 9–12/2014 (Kai Zenger), LUMA-keskus Aalto, Aalto-

yliopisto
∂ Tapio Salakoski (Petriina Paturi), Lounais-Suomen LUMA-keskus, Turun yliopisto

sekä kutsutut asiantuntijajäsenet (ja heidän varajäsenensä) useampien yliopistojen yhteisten yliopistokes-
kusten yhteydessä toimivista LUMA-keskuksista

∂ Ulla Lassi, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
∂ Rauni Strömmer (Jarkko Lampiselkä), Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahden Yliopistokampus
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Johtokunnan puheenjohtajana toimi johtaja, apulaisprofessori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopiston
LUMA-keskuksesta ja varapuheenjohtajana johtaja, professori Peter Hästö Oulun yliopiston LUMA-
keskuksesta. Esittelijänä toimi LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela ja sihteerinä koor-
dinaattori Lauri Vihma. Johtokunta kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa 13.2. Espoossa, 24.3. Helsingissä,
23.5. Juupajoella, 17.10. Helsingissä ja 18.12. Helsingissä.

2.4. Hallinto

Vuonna 2014 keskuksen hallinnosta vastasi Helsingin yliopisto. Keskuksen johtajana toimi professori
Maija Aksela. Hän vastasi johtokunnan päätösten toimeenpanosta ja muusta operatiivisesta johtamisesta.
Johtajan alaisuudessa koordinaattorina toimi Lauri Vihma, joka hoiti toiminnan ohjausta käytännössä sekä
keskuksen hallinto- ja talousasioita, ja viestintäkoordinaattorina Maija Pollari, joka koordinoi verkko- ja
muuta viestintää, markkinointia ja tiedotusta.

2.5. Alueellisten LUMA-keskusten henkilöstö

Helsingin yliopiston LUMA-keskus
Aksela Maija Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen johtaja, Kemma-keskuksen ja sen

Kemianluokka Gadolinin johtaja
Bergström Fanny Kemianluokka Gadolinin ohjaaja
Haavisto Aino Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja (1.9.–31.12.)
Herranen Jaana Kemma-keskuksen ja sen Kemianluokka Gadolinin alakoulutoiminnan

koordinaattori (1.8.–31.12.)
Hietakymi Eveliina Summamutikka-keskuksen ja sen Matikkaluokka Origon kerhotoiminnan

koordinaattori (1.8.–31.12.)
Hjelm Emilia Linkki-keskuksen koordinaattori
Hämeri Kaarle F2k-keskuksen ja sen F2k-laboratorion johtaja
Ikävalko Veli-Matti Kemma-keskuksen ja sen Kemianluokka Gadolinin koordinaattori
Jylhä Markus Geopiste-keskuksen koordinaattori
Jääskeläinen Timo Kemianluokka Gadolinin ohjaaja
Järvenpää Anni Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja (1.9.–31.12.)
Kari Annina Kemma-keskuksen ja sen Kemianluokka Gadolinin vierailutoiminnan

koordinaattori (1.1.–31.5.)
Kavonius Rajka Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen projektiassistentti (1.1.–31.7.)
Keinänen Tero Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja (1.9.–31.12.)
Kovasin Marianne BioPop-keskuksen koordinaattori (1.1.–31.7.)
Kurhila Jaakko Linkki-keskuksen johtaja
Laamanen Jane Kemma-keskuksen ja sen Kemianluokka Gadolinin vierailutoiminnan

koordinaattori (1.9.–31.12.)
Lahdelma Minja Kemianluokka Gadolinin ohjaaja, laboratoriovastaava
Luostari Tanja Kemianluokka Gadolinin ohjaaja (1.3.–31.12.)
Moilanen Pessi Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja
Mutanen Justus BioPop-keskuksen koordinaattori (1.8.–31.12.)
Oikkonen Juha Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen varajohtaja, Summamutikka-

keskuksen ja sen Matikkaluokka Origon johtaja
Ojala Sanna LumO-keskuksen koordinaattori
Palomäki Anna Kemianluokka Gadolinin ohjaaja (1.1.–31.5.)
Pollari Maija Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen verkkoviestintäkoordinaattori
Portaankorva-Koivisto Päivi LumO-keskuksen asiantuntija
Rantaniitty Toni Kemianluokka Gadolinin ohjaaja, laboratoriovastaava (1.9.–31.12.)
Ratvio Rami Geopiste-keskuksen johtaja
Räsänen Jenni Summamutikka-keskuksen ja sen Matikkaluokka Origon kerhotoiminnan

koordinaattori (1.1.–31.3.) ja koordinaattori (1.4.–31.12.)
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Sumu Virpi Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja,
Vantaan kirjastojen Koodauspaja-projektin koordinaattori (1.9.–31.12.)

Sundqvist Inkeri Summamutikka-keskuksen ja sen Matikkaluokka Origon
koordinaattori (1.1.–31.3.)

Tahvanainen Matti Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja
Tammi Katariina Kemianluokka Gadolinin ohjaaja (1.1.–30.11.)
Tolppanen Sakari Millennium Youth Camp -hankkeen koordinaattori
Tuominen Jenna Linkki-keskuksen kerhojen ja muiden aktiviteettien ohjaaja
Tuunanen Jaakko Kemianluokka Gadolinin ohjaaja (1.3.–31.12.)
Uitto Anna LumO-keskuksen johtaja
Vartiainen Jenni Pikku-Jipot-hankkeen koordinaattori sekä Jippo-lehden päätoimittaja
Vesterinen Veli-Matti LUMAT & EJYSE -lehtien päätoimittaja
Vihma Lauri Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen koordinaattori
Virtanen Viivi BioPop-keskuksen johtaja
de Vocht Miikka F2k-keskuksen ja sen F2k-laboratorion koordinaattori

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
Hirvonen Pekka johtaja
Nivalainen Ville koordinaattori

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus
Lassi Ulla johtaja
Rukajärvi-Saarela Maija asiantuntija
Ylä-Kero Tiina koordinaattori

Keski-Suomen LUMA-keskus
Koliseva Anniina koordinaattori
Lundell Jan johtaja
Pyykkö Lassi koordinaattori

Lounais-Suomen LUMA-keskus
Salakoski Tapio johtaja
Tuura Jaani koordinaattori

LUMA-keskus Aalto
Putila Pirjo koordinaattori
Zenger Kai johtaja

LUMA-keskus Saimaa
Heiliö Matti johtaja
Manninen Ville koordinaattori
Tähkä Satu koordinaattori
Porras Päivi koordinaattori (Saimaan AMK)

Oulun yliopiston LUMA-keskus
Hästö Peter johtaja
Jaako Juha koordinaattori
Kyllönen Kati koordinaattori
Vaara Heli koordinaattori

Päijät-Hämeen LUMA-keskus
Antila Anne viestintävastaava
Lampiselkä Jarkko johtaja
Lindqvist Kirsi koordinaattori
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Tampereen LUMATE-keskus
Eriksson Sirkka-Liisa varajohtaja
Joutsenlahti Jorma asiantuntija
Kivimäki Sanna koordinaattori
Kulomaa Markku johtaja
Mikkonen Susanna projektikoordinaattori
Petäjistö Susanna suunnittelija

2.6. Neuvottelukunta

LUMA-keskus Suomen perustama Kansallinen LUMA-neuvottelukunta suunnittelee ja ideoi LUMA-
toimintaa kansallisella tasolla johtokunnan tukena. Kokouksiin ovat olleet tervetulleita koko LUMA-
keskus Suomen väki sekä yhteistyötahojen kutsutut edustajat. Vuonna 2014 neuvottelukunta kokoontui
Helsingin yliopiston metsätieteellisellä asemalla Hyytiälässä 22.–23.5.2014.

2.7. Talous

Keskuksen yhteinen toiminta rahoitetaan verkostomaksuilla ja muilla toimintaan saatavilla varoilla.

Verkostomaksurahoitus 2014
Sopijaosapuolet maksavat edustamiensa alueellisten LUMA-keskusten osalta verkostomaksun keskuksen
hallinnosta vastaavalle sopijaosapuolelle (vuonna 2014 Helsingin yliopistolle). Verkostomaksu vuonna
2014 oli kultakin sopijaosapuolelta 10 000 euroa (poikkeuksena Tampereen LUMATE-keskuksen osalta
kumpikin sen taustayliopisto maksoi vuonna 2014 verkostomaksua 5 000 euroa). Verkostomaksutulot
olivat yhteensä 80 000 euroa. Käyttö jakautui seuraavan taulukon mukaisesti. Ylijäämä 4 485,37 euroa on
siirtynyt vuodelle 2015.

Taulukko 1. Verkostomaksurahoituksen käyttö.

Kustannuslaji Budjetti Toteuma Jäljellä
Palkat ja palkkiot sivukuluineen, apurahat 60 000,00 50 196,36 9 803,64
Tilakustannukset 0,00 0,00 0,00
Aineet ja tarvikkeet 0,00 1 583,60 −1 583,60
Koneet ja laitteet 0,00 0,00 0,00
Ostetut palvelut 10 000,00 13 085,10 −3 085,10
Matkat 10 000,00 10 636,47 −636,47
Muut kulut 0,00 13,10 −13,10
Yhteensä 80 000,00 75 514,63 4 485,37
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Tiedettä ja teknologiaa kaikille -hanke 2014
Keskus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuodeksi 2014 valtionavustusrahoitusta tiede- ja teknologia-
kasvatuksen kehittämishankkeelle 234 000 euroa. Seuraavaan taulukkoon on koottu valtionavustuksen
jako eri yliopistojen/niiden LUMA-keskusten kesken. Helsingin yliopiston LUMA-keskus vastasi hank-
keessa verkoston osalta yhteisesti omarahoitusosuudesta, joka OKM:n kirjallisen ilmoituksen mukaan oli
70 000 euroa.

Taulukko 2. Tiede- ja teknologiakasvatuksen kehittämishankerahoituksen jako keskuksittain.

Yliopisto/LUMA-keskus (paikkakunta) Osuus (euroa)
AYO / LUMA-keskus Aalto (Espoo) 21 333
HY / Helsingin yliopiston LUMA-keskus (Helsinki) 3
HY / Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahti) 21 333
ISY / Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (Joensuu) 36 333
JY / Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkola) 21 333
JY / Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylä) 21 333
LTY / LUMA-keskus Saimaa (Lappeenranta) 21 333
OY / Oulun yliopiston LUMA-keskus (Oulu) 21 333
TTY (& TaY) / Tampereen LUMATE-keskus (Tampere) 48 333
TY / Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turku) 21 333
Yhteensä 234 000

Hankkeessa toteutetusta kehittämistyöstä on kerrottu tarkemmin eri toimintamuotojen kohdalla myö-
hemmissä luvuissa. Hankkeen päätteeksi laadittiin erillinen raportti.

Täydennyskoulutushanke 2014–2015
Keskus sai hakemuksesta Opetushallituksen valtionavustusta vuosiksi 2014–2015 opetustoimen henkilös-
tökoulutushankkeelle Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa
kaikkiaan 194 000 euroa. Rahoitus jaettiin hakemusvaiheessa toteuttamishalukkaaksi ilmoittautuneiden
LUMA-keskusten kesken.

Taulukko 3. Täydennyskoulutushankerahoituksen jako keskuksittain.

Yliopisto/LUMA-keskus Osuus (euroa)
HY / LUMA-keskus Suomen hallinto (hankkeen markkinointi) 4 000
HY / Helsingin yliopiston LUMA-keskus 70 000
ISY / Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus 50 000
JY / Keski-Suomen LUMA-keskus 20 000
TY / Lounais-Suomen LUMA-keskus 50 000
Yhteensä 194 000

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma 2014–2019
Keskus voitti opetus- ja kulttuuriministeriön tarjouskilpailun kansallisen, luonnontieteiden ja matematii-
kan opetusta koskevan kehittämisohjelman toteutuksesta ja arvioinnista vuosina 2014–2019. Ministeriö
teki LUMA SUOMI -kehittämisohjelman toteutuksesta keskuksen kanssa 5 000 000 euron sopimuksen.
Keskuksen hallinto laskuttaa ministeriötä vuosittain sopimuksen mukaisesti. Keskuksen johtokunta päätti
17.10.2014 kokouksessaan rahoituksen jakamisesta eri LUMA-keskuksissa koordinoitaviin kehittämis-
hankkeisiin ohjelman pilottikaudella vuosina 2014–2016.
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2.8. Yhteenveto toiminnan tavoittavuudesta

Tähän taulukkoon on laskettu yhteen seuraavissa osioissa mainitut henkilömäärät.

Lapset, nuoret ja huol-
tajat sekä suuri yleisö

Opettajat, opettaja-
opiskelijat, ohjaajat,

asiantuntijat ym.

Yhteensä

Verkoston yhteiset toiminnot 117 481 101 934 219 415
Helsingin yliopiston LUMA-keskus 15 524 1 302 16 826
Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus 1 500 232 1732
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus 337 67 404
Keski-Suomen LUMA-keskus 3 200 250 3 450
Lounais-Suomen LUMA-keskus 569 15 584
LUMA-keskus Aalto 2 218 160 2 378
LUMA-keskus Saimaa 1 146 30 1 176
Oulun yliopiston LUMA-keskus 5 170 165 5 335
Päijät-Hämeen LUMA-keskus 60 162 222
Tampereen LUMATE-keskus 2 400 142 2 542
Yhteensä 149 605 104 459 254 064
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3. Aktiviteettejä ja palveluita lapsille, nuorille,
huoltajille ja suurelle yleisölle

3.1. Kerhot

Helsingin yliopiston LUMA-keskus järjesti Helsingin seudun kouluilla luonnontiede-, matematiikka ja
ohjelmointikerhoja alku- ja loppuvuodesta 2014. Kerhoja vetivät kerhonohjauskurssin käyneet opiskelijat.
Kouluilla kerhoja järjestettiin kaikkiaan 20 ja niihin osallistui 420 lasta.

Keskus järjesti useita kerhoja myös yliopiston kampuksilla. Kerhoja ohjasivat pääosin opiskelijat.
Kerhoissa oli pienehkö osallistumismaksu, jolla katettiin ohjaajien palkkiokulut ja tilakulut.

∂ Geopiste järjesti koululaisten maantiedekerhon keväällä 2014. Tavoitteena oli lisätä koululaisten
ymmärrystä maantieteellisistä teemoista ja herättää kiinnostusta sekä tarjota maantieteen ai-
neenopettajaksi opiskeleville mahdollisuuden tutustua kerhotyöskentelyyn. Kerho toteutettiin il-
tapäivisin yliopiston kampuksella viitenä peräkkäisenä keskiviikkona 2.4.2014 alkaen. Kerhokerto-
jen teemana olivat avaruus, meteorologia, geokätköily, kartat ja lähiympäristön tutkiminen. Ker-
hoon osallistui viisi alaluokkalaista maantieteilijää yhden opiskelijan toimiessa ohjaajana.

∂ Kemma järjesti vuonna 2014 yhteensä viisi kemiankerhoa alakouluikäisille Helsingin yliopiston
kemian laitoksen tiloissa ja Kemianluokka Gadolinissa. Kerhoissa lapset saivat elämyksellisiä ko-
kemuksia kemian ja luonnontieteiden parissa. Keväällä järjestettiin kaksi kerhoa ja syksyllä kolme
kerhoa. 1.-3.-luokkalaisille suunnattuna oli yksi Gadolin-tiedekerho keväällä ja kaksi Gadolin-
mysteerikerhoa syksyllä. 4.-6.-luokkalaisille järjestettiin yksi Maistuvat molekyylit -kerho keväällä ja
yksi Gadolin-mysteerikerho syksyllä. Kerhoihin osallistui yhteensä yli 60 pikkukemistiä.

∂ Kemma järjesti myös 3–4 ja 5–6 -vuotiaille suunnatut tieteenaloja eheyttävät Pikku-Jipot-kerhot
keväällä ja syksyllä. Innostamisen LUMA-aineiden pariin tulee tutkimuksen mukaan alkaa jo ennen
kouluikää. Kerhoihin osallistui yhteensä 60 lasta.

∂ Linkki järjesti sekä kevät- että syyslukukaudella tietojenkäsittelyn kerhotoimintaa. Kerhoihin osal-
listui vuoden aikana noin 150 lasta ja nuorta. Yhteensä kerhokertoja koko vuonna oli noin 100.
Peliohjelmointikerho oli suunnattu alakoulun loppuvaiheessa ja yläkoulun alkuvaiheessa oleville lap-
sille ja nuorille. Peliohjelmointikerhossa tutustuttiin ohjelmointiin erilaisten harjoitteiden ja pelien
tekemisen kautta MIT-yliopiston kehittämällä Scratch-ohjelmalla. Osallistujien ei tarvitse osata
ohjelmointia ennalta. Viikoittain järjestettiin kaksi kerhoa Kumpulassa, sekä keväällä että syksyllä.
Ohjelmointikerho oli suunnattu yläkoulun alkuvaiheessa oleville nuorille ja ohjelmoinnin perustei-
den osaamisesta oli siinä hyötyä. Ohjelmointikerhossa ohjelmoitiin Java-, Logo- ja EppaBasic-
kielillä. Viikottain järjestettiin yksi kerho, sekä keväällä että syksyllä. Algoritmikerhossa opittiin
suunnittelemaan tehokkaita algoritmeja erilaisiin ohjelmointiongelmiin. Kerhossa sai tietoa tieto-
jenkäsittelytieteen opiskelusta ja tutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Algoritmikerho oli suun-
nattu nuorille, joilla on jo huomattavasti kokemusta ohjelmoinnista. Kerhossa sai myös valmen-
nusta ohjelmointikilpailuihin (mm. Datatähti, IOI).

∂ Summamutikan Tekijäryhmä tarjosi haastavaa matematiikkaa niille, joille tavallinen koulumatema-
tiikka tai tavalliset matematiikkakerhot ovat liian helppoja. Tekijäryhmää ohjasivat matematiikan
ja tilastotieteen laitoksen nuoret tutkijat. Tätä toimintaa järjestetään yhdessä Olympiavalmen-
nuksen kanssa. Syksyllä 2014 järjestettiin 13 tapaamiskertaa, joista jokaiselle osallistui 4–8 lukio-
laista. Summamutikan SoMa-klubi tarjosi erityisesti tytöille kiinnostavaa tekemistä soveltavaan
matematiikkaan liittyen. Syksyllä 2014 järjestettyyn kerhoon osallistui viisi tyttöä.

∂ Summamutikan järjestämään Pulmaario-matematiikkakerhoon osallistui syksyllä Helsingin Vuosaa-
ren kirjastossa joka kerralle noin 20 lasta. Pilottikerho kokoontui kerran viikossa kolme tuntia
kerrallaan kuuden viikon ajan. Kerhokerroille oli vapaa pääsy ja mukaan saattoi liittyä vain het-
keksi tai koko kolmeksi tunniksi. Lisäksi Lumon kirjastossa Korsossa Vantaalla järjestettiin Lasten
päivä -tapahtuman yhteydessä perinteistä Summamutikka-toimintaa. Tapahtumaan osallistui noin
40 lasta vanhempiensa seurassa.
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Dyna-miitti-toiminta jatkui keväällä ja syksyllä 2014. Dyna-miitit suunnattiin edelleenkin 13–19-vuotiaille
nuorille, eli yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tapahtumien tarkoituksena oli tarjota nuorille näköala LUMA-
alan nykytutkimukseen ja sen parissa työskenteleviin ihmisiin. Samalla herätettiin kiinnostusta LUMA-
tieteitä ja niiden opiskelua kohtaan. Miitin aikana nuoret tutustuivat tutkijoihin sekä keskustelevat ja kyse-
levät heidän työstään ja alan opiskelusta. Miittejä tarjottiin vuonna 2014 yhteensä 18 kpl. Miittejä järjes-
tettiin yliopistolla sekä Helsingin seudun lukioiden tiloissa. Osa miiteistä jäi toteutumatta osallistujien
vähäisen määrän vuoksi. Toteutuneisiin miitteihin osallistui vuoden 2014 aikana yhteensä reilut parisen
sataa yläkoululaista/lukiolaista.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus mahdollisti tiedekerhojen järjestämisen tiloissaan Joensuun
Tiedeseura ry:lle. Joka toinen viikko kokoontuvassa LUMA-kerhossa kokoontui noin 9-14-vuotiaita te-
kemässä eri aihealueeseen liittyvää toimintaa. Vuoroviikoin pyörivässä robotiikkakerhossa samanikäiset
nuoret rakentavat LEGO-robotteja ja oppivat ohjelmoinnin alkeita hauskalla tavalla. Kerhoihin osallistui
yhteensä 40.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa jatkettiin menestyksekkäästi kerhotoimintaa 3.-4.-
luokkalaisille. Kerhonvetäjinä toimi kolme Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan opiskelijaa.
Kerhoon osallistui 10 lasta.

LUMA-keskus Aallossa keväällä kahteen matematiikan laitoksen järjestämään monitahokastyöpajaan
osallistui yhteensä 28 lukiolaista. Syksyn vastaavaan työpajaan ilmoittautui 25 osallistujaa. Kahteen kevään
aikana järjestettyyn matematiikan luentoon osallistui yhteensä noin 100 lukiolaista. Syksyllä järjestettiin
kolme luentoa ja yksi työpaja. James Grimen (Cambridgen yliopisto) luennolle, jonka aiheena oli tiedon-
salaus ja koodien purkaminen, osallistui noin 300 yläkoululaista sekä lukiolaista pääkaupunkiseudulta.
Muilla matematiikan luennoilla kävi syksyllä keskimäärin noin 80 lukiolaista. Yhteensä matematiikan työ-
pajoihin osallistui 52 lukiolaista ja luennoille 540 yläkoulu- ja lukiolaista. LUMA-keskus Aallolla ei ole ollut
resursseja kerhotoiminnan järjestämiseen.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa alakoululaisille suunnattuihin tiedekerhoihin on kehitetty uusia
materiaaleja syksyllä 2014 ja materiaaleista on koottu kerhokertoja varten valmiita paketteja. Materiaa-
leissa on pyritty yhdistämään kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, biologiaa ja maantietoa ja lisäksi materiaa-
leissa on huomioitu toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Kouluihin on oltu yhteydessä ja tiedusteltu kiinnos-
tusta tiedekerhojen järjestämiseen kouluilla. Tiedekerhotoimintaa on kokeiltu yhdellä koululla syksyllä
2014.

Alakoululaisille suunnattujen tiedekerhojen lisäksi suunniteltiin syksyllä 2014 yläkoululaisille suun-
nattua kaivannaisalaan liittyvää kerhotoimintaa. Näissä kerhoissa on tarkoitus tutustua tekemisen kautta
kaivannaisalan eri toimintoihin ja myös alan ura- ja koulutusmahdollisuuksiin. Syksyn 2014 aikana kootiin
tämän lisäksi kerhoihin liittyvää materiaalipakettia sekä toteutettiin pilotoivien koululaisryhmien vierailut
Oulun yliopistolla Minipilot-rikastamolla ja Pyhäsalmen kaivoksella.

Tampereen LUMATE-keskus järjesti alakouluikäisille kaikille avoimia lukukauden kestäviä tiedeker-
hoja keväällä neljä ja syksyllä viisi. Yksi kerhoista oli englanninkielinen Science club. Kerhojen suosio oli
jälleen suuri ja noin 25 % hakeneista lapsista pääsi arvonnan kautta kerhoon. Näiden lisäksi keväällä jär-
jestettiin kuusi ja syksyllä neljä koulukohtaista, kyseisen koulun oppilaille avointa, tiede- tai matematiikka-
kerhoa 3.–6.-luokkalaisille. Yhteensä vuoden aikana noin 230 alakouluikäistä lasta pääsi mukaan kokeelli-
seen tiedekerhoon. Yläkoululaisille järjestettiin keväällä yksi tiede-, matematiikka- ja teknologiakerho.
Yläkoululaisten kerhossa tutustuttiin työelämään yritys- ja museovierailun kautta. Tiedekerhotoimintaa
käytiin esittelemässä Tampereen alueen kouluilla.
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3.2. Leirit

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa järjestettiin jälleen kesällä 2014 tiettyjen tieteenalojen sekä
niitä eheyttäviä leirejä lapsille ja nuorille. Leirejä ohjasivat pääosin opiskelijat. Leireillä oli osallistumismak-
su, jolla katettiin ohjaajien palkkiokulut, tilakulut, tarjoilukulut ja vähäiset materiaalikulut ym. Kaiken kaik-
kiaan leireille osallistui 444 lasta/nuorta.

● BioPop järjesti yhteensä viisi leiriä: 1.-3. luokan aloittaville kaksi leiriä kesäkuussa ja yhden elo-
kuussa, 4.-6. luokan aloittaville kaksi leiriä kesäkuussa. Osallistujia oli yhteensä 115.

● F2k järjesti kesäkuussa kaksi leiriä 9-13-vuotiaille. Leirit ohjasivat fysiikan opettajaopiskelijat Mik-
ko Salminen ja Kristiina Vehkavuori. Leireillä oli osallistujia yhteensä 38.

● Geopiste järjesti lasten kesäleirin kesäkuun alussa viisipäiväisenä leirinä 4.-6. luokkaa aloittaville.
Leirin teema oli Kumpulan tutkimusmatkailijat. Ohjaajina oli kaksi rekrytoitua maantieteen aineen-
opettajaopiskelijaa henkilökunnan avustamina. Leirille osallistui 11 alaluokkalaista maantieteilijää.

● Kemma järjesti yhteensä kolme leiriä kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla, joista kaksi leiriä
1.-3. luokan päättäville ja yhden leirin 4.-6. luokan päättäville. Leireillä tehtiin laboratorio- ja luon-
totutkimuksia, sekä retkiä esimerkiksi SeaWorldiin ja Korkeasaareen. Leirien nimenä oli Tutki-
taan ja keksitään kemiaa. Leireille osallistui yhteensä 50 lasta.

● Linkki järjesti peliohjelmointileirejä, joilla tutustuttiin pelien ideointiin ja pelien taustalla oleviin
suunnittelumalleihin ja ajatuksiin. Osallistujia oli yhteensä 118. Leireillä tuettiin myös lasten ja
nuorten matemaattisia taitoja erilaisten ryhmä- ja yksilöleikkien kautta. 10–15-vuotiaiden leireillä
ohjelmointi tapahtui Scratch-ympäristöä käyttäen ja 13–17-vuotiaiden leirillä käytettiin Java-
ohjelmointikieltä. Lisäksi Linkki järjesti Tyttöjen virtuaalilemmikkileirin 10–15-vuotiaille, jolla opetel-
tiin tekemään Android-sovelluksia MIT-yliopiston App Inventor -ohjelmalla. Leirillä kehitettiin
tyttöjen taitoja ja itsevarmuutta tietotekniikan ja ohjelmoinnin parissa parityöskentelyn sekä leik-
kien avulla. Leirille osallistui 20 tyttöä.

● Summamutikka järjesti matematiikkaleirin 2.-4. luokan aloittaville sekä kesäkuussa että elokuussa.
Osallistujia oli yhteensä 52. Lisäksi järjestettiin haastavampaa matematiikkaa kaipaaville 6.-7.-
luokkalaisille leiri yhdessä Olympiavalmennuksen kanssa. Leirille osallistui 15 nuorta.

● Lisäksi Linkki ja Summamutikka järjestivät yhdessä leirin Kadonneen jalokiven metsästys 4.-6. luo-
kan aloittaville. Leirille osallistui 20 lasta. Lisäksi ne järjestivät Bittejä ja algoritmeja -leirin 6.-9.
luokan aloittaville. Sillä leirillä osallistujia oli yhteensä 20.

● F2k, Geopiste, Kemma, Linkki ja Summamutikka yhdessä järjestivät juhannusviikolla yläkouluikäi-
sille monitieteisen leirin Kumpulan rikospaikkatutkijat, jolle osallistui yhteensä 20 nuorta.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus ja LUMA-keskus Aalto järjestivät 3.–11.6.2014 kansainvälisen
Millennium Youth Camp -leirin viidettä kertaa yhdessä Tekniikan akatemia TAF:n kanssa. Mukana oli
myös toistakymmentä muuta yhteistyötahoa. Kolmivaiheisen valintaprosessin kautta leirille valittiin 60
lahjakasta 16–19-vuotiasta nuorta ympäri maailmaa, noin 1600 hakijan joukosta.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen vastuulla oli koordinoida leiriläisten valintaprosessia sekä
valita ja kouluttaa leirin henkilökunta, suunnitella leirin ohjelmaa ja vastata leiriviikon käytännön toteu-
tuksesta. Keskuksen vastuulla oli myös järjestää Kumpulan kampuspäivä keskiviikkona 4.6.2014, jolloin
järjestettiin mm. Amazing Race of Science -kisa leiriläisille. Leirin aikana keskuksen asiantuntijat olivat mu-
kana leirillä ohjaamassa nuorten projektityöskentelyä. Keskus sai toteutukseen rahoitusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä.

LUMA-keskus Aallon vastuulla oli järjestää leiriläisten majoitus Sannäsin kartanossa Porvoossa
sekä Otaniemen kampuspäivän ohjelma.
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Kuva 3. Viidettä kertaa järjestetylle Millennium Youth Campille osallistui 60 lahjakasta nuorta eri puolilta maailmaa (kuvan-
nut Ella Brandt).

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus mahdollisti myös tiedeleirien järjestämisen tiloissaan Joensuun
Tiedeseura ry:lle. Kesällä LUMA ja LEGO-robottiohjelmointi kohtasivat kahden erillisen, viikon mittaisen
leirin aikana. Leireille osallistui yhteensä 60 nuorta.

Keski-Suomen LUMA-keskuksen nuorten tiedeleiri Konneveden tutkimusasemalla järjestettiin jo
viidettä kertaa. Kolmen leiripäivän aikana (28.–30.7.) nuoret saivat tutkia vesi- ja maaperänäytteitä mo-
derneilla mittauslaitteilla sekä tunnistaa pyydystämiään hyönteisiä tarkkojen mikroskooppisten havainto-
jen avulla.

Lounais-Suomen LUMA-keskuksessa osallistui fysiikan ja tähtitieteen leirille 16 lasta, Rakenna ro-
botti -leirille 16 lasta ja Vanhalinnan tiedeleirille 16 lasta.

LUMA-keskus Aalto järjesti lokakuussa Sannäsin kartanossa Porvoossa matematiikan viikonloppulei-
rin, johon osallistui 32 lukiolaista.

LUMA-keskus Saimaa järjesti lukiolaisille kesällä tiedeleirejä. Elektroniikan perusteet -leirille osallistui
100 nuorta, kemian leirille 12 nuorta, matematiikan mallinnusleirille 12 nuorta ja Tietoyhteiskunnan pe-
rusteet -leirille 8 nuorta.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana toteuttamassa Lahden kaupungin järjestämää 7–10-
vuotiaiden koululaisten kesätoimintaleiriä kesäkuussa. Leirillä järjestettiin kolme LUMA-teemapäivää,
joiden aiheina olivat luonto ja liikunta, draama ja Unicef. Leirille osallistui 30 lasta.

Tampereen LUMATE-keskus järjesti tiedekesäleirejä yhteensä neljä, kaksi alakouluikäisten ja kaksi
yläkouluikäisten leiriä 2.–13.6.2014. Koululaisten syyslomaviikolla järjestettiin kaksi tiedeleiriä, toinen
alakoululaisille ja toinen 6.–9.-luokkalaisille. Jokaiselle leirille otettiin 20 osallistujaa eli yhteensä 120 lasta
ja nuorta pääsi mukaan. Tiedeleiritoimintaa käytiin esittelemässä Tampereen alueen kouluilla.
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Kuva 4. Tytöt ohjelmoivat virtuaalilemmikkejä kesäleirillä (kuvannut Helsingin yliopisto).

3.3. Toiminnalliset tempaukset ja työpajat sekä vierailevien tähtien esi-
tykset ym.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus järjesti kaikenikäisille ohjelmaa tarjoavan yleisötapahtuman Kum-
pulan kyläjuhlien aikaan Helsingissä Kumpulan tiedekampuksella A. I. Virtasen aukion ympäristössä lauan-
taina 24.5.2014 klo 12–15. Eri resurssikeskusten ohjaajat järjestivät aktiviteetteja, työpajoja ja kilpailuja,
kuten lennokkikilpailun ja geokätkeilyn. Tapahtumaan osallistui noin 100 henkilöä.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus järjesti myös Physicumissa Kumpulassa lauantaina 6.9.2014 osana yli-
opiston ThinkFest-festivaalia lasten ja perheiden tiedepäivän. Päivän konsepti noudatti pitkälti aikaisem-
pien vuosien Jippo-tiedepäivien mallia. Resurssikeskukset järjestivät 20 minuutin työpajoja useamman
kerran päivän aikana ja yleisö kiersi haluamissaan pajoissa. Tapahtumaan osallistui yhteensä n. 170 henki-
löä (pääosin alle kouluikäisiä lapsia huoltajineen).

Fysiikan tutkimuslaitos ja fysiikan laitos järjestivät 2. ja 3. vuoden lukiolaisille tarkoitettuja kansainvälisiä
MasterClass-tapahtumia Kumpulassa 7.4. ja 11.4.2014. Tapahtumien ohjelmaan sisältyi hiukkasfysiikan ja
kosmologian luentoja, lounastapaaminen tutkijoiden kanssa ja tutustuminen fysiikan laitoksen ilmaisinla-
boratorioon. Lisäksi tehtiin tutkijoiden kanssa virtuaalisia harjoitustehtäviä oikealla CMS-kokeen kerää-
mällä törmäysdatalla sekä pidettiin videokokous CERN:iin ulkomaisten lukiolaisryhmien kanssa. F2k-
resurssikeskus tuki muutamia tapahtumaan osallistuneita lukiolaisia matkakuluissa ja tarjosi kaikille lou-
naat ja välipalat. Tapahtuma oli esillä valtakunnallisessa mediassa, mm. YLE teki jutun, joka nostettiin
myös LUMA-keskus Suomen Luova-verkkolehteen http://www.eluova.fi/index.php?id=1946.

Linkki-resurssikeskus järjesti lokakuussa EU:n Koodiviikon kunniaksi 16.–17.10. Kumpulan tiedekampuk-
sella Helsingissä erilaisia pääasiassa lapsille ja nuorille suunnattuja pajoja, joista osaa tarjottiin koululais-
ryhmille.

Kaksituntisia pajoja järjestettiin yhteensä seitsemän. Lapsille suunnattujen pajojen aiheina olivat
peliohjelmoinnin alkeet Scratch-ohjelmointikielen avulla sekä virtuaalilemmikin suunnittelu ja ohjelmointi
Android-laitteille App Inventorilla. Nämä pajat järjestettiin kummatkin kahdesti tapahtuman aikana. Nuo-
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rille ja aikuisille tarjolla oli “Aloita ohjelmointi MOOC-kurssilla” työpaja sekä kahteen kertaan järjestetty
paja, jossa koottiin tietokone komponenteistaan ja asennettiin siihen Linux-käyttöjärjestelmä. Lisäksi
pajojen yhteyteen oli koottu kylmärasteja eri tavoin salatuista viesteistä.

Lisäksi tunnin kestoisia kouluvierailuja oli useita.
Kahden päivän aikana peliohjelmoinnin alkeisiin osallistui 47 lasta ja virtuaalilemmikin ohjelmoin-

tiin 24 lasta. Nuoria ja aikuisia osallistui MOOC-kurssin aloitussessioon 10 ja tietokoneen kokoamiseen
20. Yhteensä pajoissa oli osanottajia noin sata ja lasten pajoissa tukena oli myös kymmeniä vanhempia.

Koodiviikko huipentui kaikille avoimeen Koodilauantaihin 18.10. nuorten toimintakeskus Hapen
tiloissa Helsingissä. Tapahtumaa markkinoitiin erityisesti teknologiakasvatuksesta kiinnostuneille. Ohjel-
maan kuului paneelikeskustelu, jossa pohdittiin ohjelmoinnin tuloa peruskouluihin vuonna 2016. Paneeli-
keskustelun jälkeen yleisöllä ja esiintyjillä oli vapaamuotoinen tilaisuus verkostoitua ja mahdollisuus käydä
tutustumassa samassa rakennuksessa järjestettyyn Junior Game Jam -tapahtumaan. Tilaisuuteen osallistu-
neita oli noin 35, ja tilaisuuden pohjalta syntyi Linkin ylläpitämä teknologiakasvattajien sähköpostilista.
Tapahtuman verkkosivut löytyvät osoitteesta http://koodiviikko.fi/.

Lisäksi Linkki järjesti 17.–19.10. kolmepäiväisen Junior Game Jam -tapahtuman yhdessä Pelitalon, Finnish
Game Jamin ja IGDA ry:n kanssa. Tapahtumassa 13–17-vuotiaat nuoret jakautuivat joukkueisiin ja tekivät
ryhmissä tietokonepelejä. Ryhmissä tehtäviin ohjelmointiprojekteihin osallistui 18 nuorta, mutta myös
ohjaajina toimi alasta innostuneita nuoria yhdessä pelialan vapaaehtoisten ammattilaisten sekä Linkin ja
Pelitalon työntekijöiden kanssa.

Linkki osallistui myös Tekniikan Akatemia TAF:n järjestämään Teknologian kevät -tapahtumaan,
joka järjestettiin Helsingin Kansalaistorilla toukokuussa Millennium-palkintotapahtuman aikaan. Linkki
järjesti yleisödemoja quadrokopterien toiminnasta sekä pajoja peli- ja MOOC-ohjelmoinnista. Tapahtu-
massa tavoitettiin satoja nuoria.

Linkki järjesti syksyllä 2014 koodauspajoja kolmessa Vantaan kirjastossa: Kartanonkosken Pointis-
sa, Myyrmäessä sekä Tikkurilassa. Koodauspajoissa ohjelmoitiin pieniä pelejä MIT-yliopiston Scratch-
ohjelmalla sekä Berkeleyn Snap!-ohjelmalla. Pajoja järjestettiin kuuden viikon ajan, ja kullakin viikolla oh-
jaajat vetivät kussakin kirjastossa saman tunnin pituisen materiaalin kaksi kertaa. Ensimmäisen viikon paja
toimi popup-tyyliin, jolloin osallistujat saivat tulla kokeilemaan ohjelmointia niin pitkäksi ajaksi kuin se
heille sopi. Pajojen aloitus tapahtui Kansallisen pelipäivän viikolla 10.–16.11. Lisäksi ennen peliviikkoa
järjestettiin kokeilupajoja kahdella viikolla Viikin kirjastossa. Yhteensä pajakertoja oli 40. Pajojen osallistu-
jamäärät vaihtelivat välillä 7-20/paja, osallistujien iät taas välillä 5-50 vuotta, kuitenkin pääosin suunnattuna
9-13-vuotiaille. Myös osallistujien vanhempia oli useimmiten paikalla. Monet osallistujista tulivat useam-
malla viikolla, vaikka tämä ei ollut mitenkään vaadittua. Joka viikolla mukana oli myös ensikertalaisia, ja
pajat suunniteltiin myös aivan aloittelijoille helposti lähestyttäviksi. Yhteensä erillisiä osallistujia oli noin
180. Pajojen yhteydessä tuotettiin myös materiaalia, jotta kirjastot voisivat itsenäisesti jatkaa toimintaa.
Juttu aiheesta: http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Koodikielta_kirjastossa(54517)

Kemma järjesti Kemianluokka Gadolinissa 15 tiedesynttärit lapsille ikähaarukalla 10–12 vuotta. Syntymä-
päiviä järjestettiin niin yhdelle lapselle kuin yhteiskutsuina. Syksyllä oli kolme kaveruksen yhteissynttärit.
Syntymäpäivät suunniteltiin syntymäpäiväsankarin iän ja toivotun teeman mukaisesti. Syntymäpäiviä ohja-
sivat kemian opiskelijat. Syntymäpäivien kesto oli noin kaksi tuntia, josta ensimmäinen puolituntinen oli
kakkuhetki luokkatilassa laboratorion ulkopuolella. Syntymäpäivillä tehtiin kokeellista työskentelyä labo-
ratoriossa, molekyylien mallintamista tietokoneella ja/tai kierros Kumpulan kampuksella. Syntymäpäivillä
opittiin uutta ja oivallettiin kemiaa. Jo laboratorioon astuttaessa puettiin valkoinen takki ja suojalasit pääl-
le. Kaikki syntymäpäivät suunniteltiin vastaamaan vierailijoiden ikätasoa, joten tutkiminen oli turvallista ja
hauskaa.

Summamutikka järjesti yhdet matikkasynttärit matikkaluokka Origossa. Origo-synttärit järjestet-
tiin kahden 10-vuotiaan pojan yhteiskutsuina. Syntymäpäivät ohjattiin ruotsiksi ja ohjaajina toimi kaksi
ruotsinkielistä ohjaajaa.

Koe kampus! -tapahtuma 30.10.2014 tarjosi abiturienteille ja muille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille
mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin ja niiden kampuksiin. Helsingin yliopiston
LUMA-keskus markkinoi tapahtumaa myös yhtenä Dyna-miittinä. Geopiste järjesti Kumpulassa geo-
kätköilyrastin, jonka vetäjänä oli maantieteen opiskelija. Rastin toiminnan ohessa käytiin paljon keskuste-
lua maantieteen opiskelusta. Kemma oli mukana järjestämässä toimintaa, kertomassa toiminnastaan sekä
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keskustelemassa lukiolaisten kanssa opiskelumahdollisuuksista Kumpulan kampuksella. Linkki järjesti ta-
pahtumassa kiertokäyntejä tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Vierailijoille esiteltiin laitoksen tarjoamia
opintoja ja opiskeluympäristöä, sekä kerrottiin laitoksella tehtävästä tutkimuksesta. Kiertokäynnin jälkeen
vierailijoilla oli mahdollisuus jäädä itse tai pareittain kokeilemaan ohjelmointia visuaalisella Scratch-
ohjelmointikielellä tai tehdä MOOC-kurssin tehtäviä Javalla, jos ohjelmointi oli jo tuttua. Tässä tutustu-
mistilaisuudessa paikalla oli myös ohjaajia, joilta sai tarvittaessa alustuksen ohjelmointiympäristöön, ideoi-
ta kokeiltavaksi sekä apua haluttavien ominaisuuksien toteutukseen. Ohjelmointia jäi kokeilemaan noin
20–30 vierailijaa. Aalto-yliopistossa järjestettiin vierailuja laboratorioihin, ja esimerkiksi LUMA-keskus
Aallon Lumarts-laboratoriossa oli työpaja lukiolaisille.

Kuva 5. Globaalia salapoliisipeliä (kuvannut Sofie Jokinen).

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus oli mukana järjestämässä abipäiviä fysiikan ja matematiikan
ainelaitoksen osuudessa Joensuussa ja Kuopiossa lainaamalla havainnollistusvälineistöä tilaisuuteen. Erilai-
set mielenkiintoiset koejärjestelyt houkuttivatkin opiskelijoita keskustelemaan aineopinnoista yliopistos-
sa. Näissä tavoitettiin yhteensä 240 nuorta.

James Grime vieraili Joensuussa 7.10. osana Suomen kierrostaan ja esiintyi yliopistolla laajemmalle
yleisölle. Yleisö kiitteli vuolaasti esitystä ja toivoi vastaavantyyppisiä toteutuksia myös jatkossa. Grimen
vierailulle osallistui yhteensä 95 nuorta.

Keskuksella järjestettiin myös toinen yleisöluento loppuvuoden aikana. Jo perinteiseksi muodos-
tuneessa, keskuksen ja Skepsis ry:n yhteistyönä toteutetussa yleisöluennossa 11.12. Markku Myllykangas
tarkasteli kriittisesti lääketieteen saavutuksia, mutta toisaalta myös lääketeollisuuden intressejä. Esitys
herätti hyvää keskustelua yleisössä värikkään puhujan esiintymisen jälkeen. Luentoa seurasi 60 henkilöä.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus osallistui Scifest-tiedetapahtumaan yhdessä teknologiaklubi
Tech Club Joensuun kanssa ja esitteli lapsille, heidän vanhemmilleen, opettajille ja muulle suurelle yleisöl-
le toimintaansa Mars-työpajassa, jossa kävijät pääsivät ohjaamaan Arduino/Raspberry-mönkijää maa-
asemalta. Työpajaan osallistui kaikkiaan 200 henkilöä. Keskus mahdollisti myös kuuden muun työpajan
rakentamisen lainavälineistöllä.
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Jyväskylän yliopiston Hakijan päivät järjestettiin 14.11. Tapahtuma keräsi suuren joukon lukiolaisia eri
puolilta Suomea tutustumaan eri tiedekuntien tarjontaan. Keski-Suomen LUMA-keskus oli tapahtu-
massa mukana koordinoiden matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan esittelyä.
https://www.jyu.fi/luma/tapahtumat/hakijan-paivat-14.11.2014-jyvaskylan-yliopistolla-luma-ks-menossa-
mukana

Keski-Suomen LUMA-keskus järjesti myös Keski-Suomen kemistiseuran palkitsemille alakoulun
stipendiaateille perheineen vierailun Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.

Englantilainen matematiikan tohtori James Grime vieraili lokakuussa Suomen kiertueellaan myös
Jyväskylässä. Hän piti yleisöluennot Normaalikoululla (oppilaille) sekä Agoralla (suurelle yleisölle). Yleisö-
luentoja seuraamassa oli salintäydeltä kiinnostuneita ihmisiä.

Lounais-Suomen LUMA-keskuksessa lukiolaisten työpajoihin fysiikan laitoksella osallistui 40 nuorta.
Lisäksi pidettiin marraskuussa luento lukiolaisille. Yläkoululaisille suunnattuihin työpajoihin fysiikan laitok-
sella osallistui 166 nuorta.

James Grime vieraili 29.9.2014 luennoimassa Enigma-salakirjoituslaitteesta. Luennoille osallistui
180 ja 60 eli yhteensä 240 henkilöä.

LUMA-keskus Aallossa lukiolaisille tarjottuun Arduino-työpajaan ilmoittautui 10 ja osallistui 6 lukio-
laista. Arduino goes Arts -työpaja kiinnosti tyttöjäkin.

Matematiikan työpajoihin osallistui 53 lukiolaista ja matematiikan luennoille 560 yläkoulu- ja lukio-
laista.

Keskus osallistui myös Tekniikan Akatemian (TAF) järjestämään Teknologian kevät -tapahtumaan
Tämä toimii! -kilpailun finaalipäivänä, joka järjestettiin Helsingin Kansalaistorilla toukokuussa Millennium-
palkintotapahtuman aikaan.

LUMA-keskus Saimaa järjesti Amazing Science Dayn Imatran alueen tyttöpartiolaisille lokakuussa.
Koko perheelle suunnatussa tapahtumassa partiolaiset saivat käyttää suunnistustaitojaan Lappeenrannan
teknillisen yliopiston kampusalueella. Suunnistusrasteilla pohdittiin mm. ruuan riittävyyttä ja tutustuttiin
pakkaustekniikkaan. Suunnistusradan suoritettuaan partiolaiset saivat mukaansa LUT-taitomerkit.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yhdessä jär-
jestämä MatikkaPysäkki jatkoi toimintaansa koko vuoden 2014. Toiminnalla tavoitettiin viikoittain 10–15
lasta ja nuorta (http://ouluma.fi/2014/08/matikkapysakki-oulun-yliopistolla/) ja
(http://ouluma.fi/2015/01/matikkapysakille-pelien-pariin/). Toiminta oli avointa myös LUMA-aineista kiin-
nostuneiden lasten vanhemmille.

Oulun yliopiston Abi-päivät olivat 12.–13.11.2014, jolloin tavoitettiin 4257 lukiolaista. Oulun yli-
opiston LUMA-keskus oli mukana päivien järjestelyissä. Keskus oli myös mukana järjestämä verkkopeli-
tapahtumaa Vectorama 5.–8.6.2014 Oulun jäähallissa (http://ouluma.fi/2014/05/vectorama/).

Cambridgen yliopiston matemaatikko James Grime vieraili Oulussa 4.10.2014 ja piti esitykset
tietotekniikan pioneerista, koodinmurtaja Alan Turingista Oulun yliopiston normaalikoululla, Oulun lyse-
olla ja Tietomaassa, jossa paikalla oli lähes 200 kuulijaa (http://ouluma.fi/2014/09/koodit-murtuvat-ja-
enigman-salat-paljastuvat/).

Keskuksessa järjestettiin ScienceCafé biotaloudesta 30.1.2014 ja ScienceCafé kasvitieteellisellä
puutarhalla ja kasvimuseolla 10.4.2014 ja ScienceCafé maantieteen laitoksella 20.11.2014
(http://ouluma.fi/2014/09/science-cafe-maantieteen-laitoksella/).

Lounais-Suomen LUMA-keskus oli mukana järjestämässä paria englanninkielistä Science Caféta Tu-
run yliopistolla 11.10. ja 1.11.2014.

Tampereen LUMATE-keskus järjesti kaikille avoimia Tiedekahviloita yhteensä 11 kertaa. Keväällä
yhden tiedekahvilan esiintyjänä oli kuuluisa stand up -koomikko, matemaatikko Matt Parker. Keskimää-
räinen kävijämäärä tiedekahvilassa oli noin 70. Syksyllä LUMATEn vieraana esiintymässä Tampereen tek-
nillisellä yliopistolla oli myös toinen brittiläinen matemaatikko, James Grime, joka kertoi koodien murta-
misesta ja Enigmasta.

Sekä Parker että Grime vierailivat esiintymässä myös Tampereen lukioissa. Niissä tavoitettiin noin
1000 nuorta.
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3.4. TET-harjoittelujaksot yläkoululaisille ja lukiolaisille

LUMA-keskus Suomi oli Tiedettä ja teknologiaa kaikille! -hankkeessa myös yh-
teistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa Virtuaalisen TiedeTET:in
toteutuksessa. TAT käynnisti yläkoululaisten virtuaalisen tiedeTET-jakson ja sen
ohjausympäristön rakentamisen kesän 2014 aikana. Osa LUMA-keskus Suomen
työntekijöistä teki yhteistyötä TAT:n projektikoordinaattorin kanssa konsepti-
idean kehittelyssä. LUMA-keskukset myös pyrkivät hankkimaan syksyllä 2014
järjestetylle pilottivaiheen TET-jaksolle mentoreita yliopistojen laitoksilta ja pai-
kallisista luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa hyödyntävistä yrityksistä.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen kautta saatiin kolme mentoria ja Lounais-
Suomen LUMA-keskuksen kautta yksi mentori sekä yksi asiantuntija haastatteluita varten. LUMA-
keskukset myös markkinoivat osallistumismahdollisuutta nuorille koulujen opettajien ja opinto-ohjaajien
kautta. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksesta Ville Nivalainen oli mukana myös TAT:in perus-
tamassa virtuaalisen tiedeTET:n sparrausryhmässä. Kokeilu onnistui mentoreiden ja TET-jaksolla olleiden
oppilaiden mielestä hyvin.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa oli vuonna 2014 yhteensä neljä yläkouluikäistä TET-
harjoittelijaa, joiden tehtäviin kuului mm. juttujen tekoa Luova-verkkolehteen. Itä-Suomen yliopiston
LUMA-keskuksessa oli viisi TET-harjoittelijaa, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa seitsemän
ja Tampereen LUMATE-keskuksessa yksi TET-harjoittelija.

3.5. Kilpailut

Oulun yliopiston LUMA-keskus järjesti päässälaskukilpailut 26.4.2014 yhteistyössä MAOL ry:n Oulun
kerhon kanssa (http://ouluma.fi/2014/04/paassalaskukisat-26-4-2014/).

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa Summamutikka osallistui 7.-luokkalaisten matematiikkakil-
pailun finaalin järjestämiseen yhdessä Suomen matemaattisen yhdistyksen olympiavalmennuksen kanssa.
Summamutikka järjesti kilpailijoille ohjelmaa Matikkaluokka Origossa sillä välin, kun kilpailutuloksia tar-
kastettiin. Osallistujia oli yhteensä 30.

Oulun yliopiston LUMA-keskus oli mukana kilpailun paikallisissa järjestelyissä yhteistyössä
opettajajärjestöjen ja Oulun kaupungin kanssa.

LUMA-keskus Aallon Lumarts-laboratoriossa järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
viikon valmennusleiri Biologian olympialaisiin osallistumista varten.

Lumarts-laboratoriossa järjestettiin valmennusta myös EUSO-tiedeolympialaisiin (The 12th Euro-
pean Union Science Olympiad - EUSO 2014).

3.6. Verkkoportaalit ja sosiaalinen media lapsille ja nuorille

LUMA-keskus Suomi julkaisi valtakunnallisesti/kansainvälisesti lapsia ja nuoria innostavia ja kannustavia
verkkojulkaisuja/-portaaleja Jippo (n. 3–10-vuotiaille), Luova (n. 11–19-vuotiaille) ja MyScience (n. 15–19-
vuotiaille).

Jippo-portaalissa vieraili vuonna 2014 yhteensä 34 566 kävijää, Luova-portaalissa 59 177 kävijää ja
MyScience-portaalissa 17 738 kävijää. Luovalla ja MySciencellä on omat Facebook-sivunsa, joihin linkitet-
tiin lehdissä julkaistuja uusia sisältöjä. Vuoden 2014 päättyessä Luovalla oli 283 tykkääjää ja MySciencellä
994 tykkääjää. Luovalla ja MySciencellä on myös omat Twitter-tilinsä, joihin päivitettiin mm. ajankohtaisia
juttuja muista verkkojulkaisuista.

Verkkoportaaleja, kuin myös niihin sisällön tuottamisen mahdollisuutta mainostettiin eri LUMA-
keskusten järjestämissä lasten ja nuorten tapahtumissa.
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Jippoa alettiin kehittämään kohti virtuaalikerho-tyyppistä vuorovaikutteista verkkoportaalia ja loppuvuo-
desta Jipon ulkoasu uudistettiin ja virtuaalikerhojen pilotti käynnistyi.

Portaalien päätoimittaminen toteutettiin Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa Kemma-
resurssikeskuksessa. Jippoa päätoimitti Jenni Vartiainen. Luovaa ja MyScienceä päätoimitti Maija Pollari.

European Journal for Young Scientists and Engineers (EJYSE) on 14–21-vuotiaiden tutkimusartikkeleihin kes-
kittyvä, kahdesti vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Monitieteellinen ja kansainvälinen EJYSE
tarjoaa kanavan nuorten tutkimuksille, joiden yleisö muuten usein jää suppeaksi. Helsingin yliopiston
LUMA-keskus hoiti lehden julkaisemista koko LUMA-keskus Suomi -verkoston puolesta, mutta yhtäkään
numeroa ei julkaistu tasokkaiden käsikirjoitusten vähyyden vuoksi.

3.7. Kaikille avoimet verkkokurssit (MOOC:t)

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen Linkki-resurssikeskuksen / tietojenkäsittelytieteen laitoksen
MOOC-ohjelmointikursseja tarjotaan avoimesti ja osallistujille maksutta verkossa. Vuonna 2014 MOOC-
tarjonnassa oli Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmoinnin jatkokurssi, Algoritmit ja tietorakenteet, Clojure-
ohjelmointi ja Web-palvelinohjelmointi. Ohjelmointikursseja järjestettiin useampaan otteeseen, ja kolme
kursseista on käännetty myös englanniksi. Kursseille Ohjelmoinnin perusteet (5 ECTS) ja Ohjelmoinnin
jatkokurssi (4 ECTS) saattoi osallistua vapaasti mistä tahansa Suomen lukiosta tai muusta toisen asteen
oppilaitoksesta. Linkki lähetti kurssien lopussa kouluihin kokeet, jotka koulut palauttivat takaisin yliopis-
tolle tarkistettaviksi. Hyvin pärjänneillä oli mahdollisuus osallistua näyttökokeeseen Helsingin yliopiston
tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja sitä kautta hakea opiskelupaikkaa laitokselle erillisen valintakiintiön
kautta. MOOC:in tehneet lukiolaiset voivat osallistua myös muille Helsingin yliopiston tarjoamille tieto-
jenkäsittelytieteen kursseille osana lukio-opintojaan. MOOC:ien kustannuksia katettiin Teknologiateolli-
suuden 100-vuotissäätiön ja TKTL:n rahoituksella.

Vuodesta 2012 lähtien MOOC:eilla on ollut yhteensä noin 10 000 osallistujaa. Vuonna 2014 jär-
jestettyihin kursseihin osallistui yhteensä noin 4 000 nuorta ja aikuista. MOOC-kurssi Ohjelmoinnin pe-
rusteet oli pääsykokeena Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen pääaineopintoihin jälleen menestyk-
sekäs. Kurssille osallistui noin 1 300 ohjelmoinnista kiinnostunutta, joista lähes 200 haki opiskelupaikkaa.
Opiskelijoiksi valittiin MOOC:in kautta lähes 70 opiskelijaa, joiden lisäksi moni hyödynsi MOOC:ia osana
tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinnan pääsykokeeseen harjoittelua.

LUMA-keskus Aalto markkinoi Aalto-yliopiston ensimmäistä kertaa MOOC:ina tarjoamaa Scala-
ohjelmointikurssia keväällä 2014.
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3.8. Opiskelu- ja työelämäinfot lasten ja nuorten huoltajille

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksessa, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa ja Tampe-
reen LUMATE-keskuksessa pilotoitiin osana Tiedettä ja teknologiaa kaikille -hanketta Työelämävaati-
mukset tutuiksi -vanhempaininfoformaattia.

Keskusten väkeä vieraili alueen kouluilla vanhempainilloissa, joissa oli annettu aikaa noin 15 mi-
nuuttia. Tämän lyhyen infopaketin aikana esittelijä kertoi vanhemmille LUMA-alan koulutuksen kautta
avautuvista työmahdollisuuksista. Mahdollisuuksia esiteltiin Tiede ja työelämä -teemapäivänä koostetuista
videoleikkeistä ja kerrottiin videokatkelmilla esiintyvien henkilöiden koulutustaustasta ja työtehtävistä
sekä taidoista, jotka edustajat ovat kokeneet tärkeiksi työurallaan. Näiden tietojen avulla pyrittiin välit-
tämään positiivinen ja realistinen kuva LUMA-alan koulutuksesta ja sen mahdollistamista työtehtävistä.
Valtaosa osallistuneista piti vanhempainillassa järjestettävää luonnontieteiden infopakettia hyödyllisenä.

Esimerkiksi Tampereella info järjestettiin yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa joulukuus-
sa Kaarilan koulun 9.-luokkalaisten vanhemmille. Paikalla oli noin 50 vanhempaa ja palaute tilaisuudesta
oli erittäin positiivista.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa suunniteltiin myös huoltajille suunnattua infotilaisuutta yh-
dessä Kokkola Industrial Parkin kanssa.

LUMA-keskus Saimaa järjesti tammikuussa yhteistyössä VTT:n kanssa kaikille, myös nuorten huoltajil-
le avoimen Naiset puhtaan energian suunnannäyttäjinä -keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin koulun ja
koulutuksen merkitystä tyttöjen kannustamiseksi energia-alalle. Puhujina toimivat puhtaan energian Suo-
men suurlähettiläät Satu Helynen, Mari Pantsar-Kallio ja Heli Antila. Tilaisuuden avasi ydinenergiateknii-
kan professori Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Tampereen LUMATE-keskuksen LUMATE-laboratoriossa järjestettiin marraskuussa kerholaisten
vanhemmille ja muille toiminnasta kiinnostuneille avointen ovien ilta, jossa oli erilaisia toimintapisteitä
(polymeeri-, musiikki-, pulmapeli-, sähkö- ja illuusiopiste). Paikalla olivat myös Tutki–Kokeile–Kehitä -
kilpailun lähettiläät. Tapahtumassa vieraili noin 50 henkilöä.
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4. Aktiviteettejä ja palveluita päiväkodeille, pe-
ruskouluille, lukioille ja muille oppilaitoksille

4.1. Kilpailut opetusryhmille/oppilasjoukkueille

LUMA-keskus Suomi toteutti lukuvuoden 2013–2014 Tämä toimii! -teknologiakilpailun pääosin keväällä
2014. Kilpailu järjestettiin 4.-6.-luokkalaisille ja se oli avoin kaikille halukkaille opettajille. Tampereen
LUMATE-keskus vastasi koordinoinnista. Useat LUMA-keskukset yhteistyötahoineen järjestivät alue-
kilpailuita paikkakunnillaan (Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu) maaliskuussa. Esimerkiksi Helsin-
gissä järjestetty Uudenmaan aluetapahtuma oli esillä YLE:n uutisissa (http://yle.fi/uutiset/tama_toimii_-
kilpailu_tekee_koululaisista_keksijoita/7204514). Loppukilpailu järjestettiin Helsingissä toukokuussa yh-
teistyössä TAF:n kanssa ja se oli osa Millennium-palkinnonjakotapahtumaa. Vuoden 2014 kilpailuun osal-
listui noin 6 000 lasta opettajineen.

Tiedettä ja teknologiaa kaikille! -hankkeessa Tampereen LUMATE-keskuksessa tehtiin selvitys Suo-
men tiede- ja teknologiakilpailukentästä. Tarkoituksena oli selvittää kentän nykytilanne sekä kokonaisti-
lanteen ja yksittäisten kilpailuiden vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tavoitteeksi asetettiin Tämä toimii! -
kilpailun maantieteellisen osallistumisalueen laajentaminen ja osallistujamäärän kasvattaminen. Siinä näh-
tiin myös mahdollisuus kehittää LUMA-keskus Suomen sisäistä yhteistyötä. Käytännön koordinointi aloi-
tettiin LUMATE-keskuksessa, ja valmistelu- ja neuvontatöitä tehtiin kaikissa LUMA-keskuksissa syksyllä
2014.

Kuva 6. Tämä toimii! -ryhmät esittelivät upeita lelujaan aluetapahtumissa ja loppuhuipentumassa (kuvannut Helsingin yli-
opisto).

Helsingin yliopiston LUMA-keskus organisoi tilat Kehittämiskeskus Opinkirjon ja Tekniikan Aka-
teemisten (TEK) järjestämälle Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun lopputapahtumalle Kumpulan tiedekampuksel-
la Helsingissä 3.–4.4.2014. Keskus myös toteutti tapahtuman viestinnän sekä tarjosi oheisohjelmaa Ma-
tikkaluokka Origossa tapahtumaan osallistuville nuorille.

Oulun yliopiston LUMA-keskus järjesti 11.4.2014 toiseen asteen oppilasjoukkueille Naboj-
matematiikkakilpailun (http://ouluma.fi/2014/03/naboj-matematiikkakilpailu/).
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Tampereen LUMATE-keskus koordinoi Tampereen teknillisen seuran stipendien jaon Tampereen
kaupungin alueen koulujen 6. ja 9. -luokkalaisille ja Tampereen seutukunnan 9.-luokkalaisille. Stipendi on
tarkoitettu matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ansioituneille. Stipendin saaneita oppilaita oli 60
koulusta yhteensä 100. Samalla tavoitettiin jokaisen koulun rehtori eli 60 rehtoria.

4.2. Tiede- ja työelämäpäivät

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksessa on järjestetty Tiede ja työelämä -teemapäiviä, joissa tarjo-
taan alueen yläkoulujen oppilaille ja lukioiden opiskelijoille opettajineen ajankohtaista tietoa koululaisille,
opiskelijoille, aineenopettajille ja opinto-ohjaajille erilaisista matemaattis-luonnontieteellis-teknillisten
alojen työtehtävistä, urapoluista ja kouluttautumisesta.

Teemapäivät kokoavat yhteen koulut, yritykset ja yliopiston ainelaitokset. Tapahtumat koostuvat
aamupäivän yleisestä esittelyosiosta sekä iltapäivän syventävistä työpajoista. Aamupäivän esittelyosiossa
yritykset ja luonnontieteiden ja tekniikan ainelaitokset kertovat nuorille nykyisistä työelämän tiedollisista
ja taidollisista vaatimuksista sekä alojen työllisyystilanteista ja erilaisista urapoluista. Erityistä huomiota
esityksissä kiinnitetään siihen, kuinka koulutus, tutkimus ja yritysten toiminta liittyvät toisiinsa. Iltapäivän
aikana yritykset ja yliopiston laitokset järjestävät syventäviä työpajoja, joissa pureudutaan tuotekehitys-,
testaus-, ja tutkimusongelmiin toiminnallisen työskentelyn kautta.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus järjesti teemapäivät 14.3. lukioille ja 23.10. yläkouluille. Lu-
kiolaisia osallistui päivänsä tapahtumiin reilut 200. Yläkoululaisia osallistui yli 300 oppilasta, jotka aamu-
päivän luentojen lisäksi pääsivät syventymään yhdeksään työpajaan.

Keskus jakoi Tiedettä ja teknologiaa kaikille! -hankkeessa eräiden muiden LUMA-keskusten kanssa
hyvät kokemuksensa päivien järjestämisestä sekä tarjosi niille konsultaatiota prosessin eri vaiheissa.

Teemapäivä pilotoitiin syksyllä 2014 LUMA-keskus Saimaassa ja Oulun yliopiston LUMA-
keskuksessa. LUMA-keskus Saimaassa päivään osallistui 200 seiskaluokkalaista opettajineen.

Oulun yliopiston LUMA-keskus järjesti Tekniikan akatemian (TAF) kanssa Tekniikan päivät 21.–
22.02.2014 koululaisille ja heidän opettajilleen (http://ouluma.fi/2014/01/tekniikan-paivat-21-22-2-2014/).

4.3. Opetusryhmien vierailut keskuksiin ja niiden tiede- ja teknologia-
luokkiin

Tiede- ja teknologialuokat olivat useimpien LUMA-keskusten toiminnan sydämenä. LUMA-keskukset
jakoivat toisilleen Tiedettä ja teknologiaa! -hankkeessa hyviä kokemuksia ja käytänteitä tiede- ja teknolo-
gialuokkatoiminnan organisoinnista, pyörittämisestä ja mm. yritysyhteistyön malleista. LUMA-keskukset
kontaktoivat yrityksiä, ja joillakin alueilla myös kouluja, halukkuudesta ja valmiuksista lähteä mukaan ke-
hittämään tiedeluokkatoimintaa joko alusta lähtien tai nykyiseltä pohjalta sekä heille sopivaa yhteistyöku-
viota. Kesällä/syksyllä järjestettiin ensimmäisiä pilottikokeiluja LUMA-keskusten, yritysten tai koulujen
tiloissa yritysten ja yliopistojen asiantuntijoiden johdolla. Kaiken kaikkiaan luokkatoimintaa kehitettiin ja
toteutettiin eri puolilla Suomea moninaisilla toteutustavoilla.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa BioPop järjesti oppilasryhmien vierailuja Viikin kampuksel-
le. Kampusvierailujen lisäksi BioPop järjesti mikrobiologian ja biotekniikan laboratoriovierailuja yhdessä
maatalous-metsätieteellisen sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa. Mikrobiologian labora-
toriovierailuihin osallistui noin 50 nuorta.

F2k-laboratoriossa vieraili vuoden 2014 aikana 30 lukioryhmää tekemässä modernin fysiikan kokeellisuut-
ta. Lisäksi heille esiteltiin fysiikan laitosta opiskelupaikkana. Osa ryhmistä kävi myös tutustumassa Fysiikan
laitoksen tutkimusosastoihin, kuten kiihdytinlaboratorioon ja mikrotomografialaboratorioon. Osa vierai-
luista tehtiin yhteistyössä PR-koordinaattoreiden Susanna Lautaportin ja Nina Sarnelan kanssa. Laborato-
riossa vieraili muutama ruotsinkielinen lukioryhmä Annika Venäläisen ohjaamana. F2k laboratoriossa
järjestettiin myös opettajien ja opettajaopiskelijoiden koulutusta. Tällaisia tapahtumia oli 12. F2k-
laboratorioon hankittiin laitteisto uutta induktiotyötä varten.



27

Geopiste järjesti koululaisvierailuja geotieteiden ja maantieteen laitokselle entiseen tapaan. Tavoitteena
vierailuilla oli saada koululaiset kiinnostumaan maantieteen ilmiöistä ja opiskelusta. Ohjelmaa räätälöitiin
kunkin vierailijaryhmän tarpeiden mukaiseksi. Lukioryhmiä vieraili vuoden 2014 aikana seitsemän kertaa
osanottajamäärän ollessa noin kymmenen kullakin kerralla. Vierailujen vetäjiksi rekrytoitiin useimmiten
kaksi opiskelijaa. Aikataulusta riippuen vierailiujen ohjelmassa oli Maantieteen laitoksen ja maantieteen
opiskelun esittelyn lisäksi paikkatietoharjoituksia ja gps-harjoituksia maastossa. Paikkatietoharjoituksia
sovitettiin myös yliopiston opetusryhmän menossa olevaan kurssiin, jolloin vierailu hyödytti suoraan
yliopisto-opetusta ja toimi myös opettajalle täydennyskouluttavana tapahtumana.

Kemman aktiivinen ydin Kemianluokka Gadolin lisäsi toiminnallaan kemian kiinnostavuutta, kemian alan
tunnettavuutta, edisti kemian oppimista ja opetusta sekä tarjosi abi-infoja ja tietoa kemian opinto- ja ura-
vaihtoehdoista. Kemianluokka Gadolin tuki kaikilla koulutusasteilla toteutettavaa kemian opetusta tar-
joamalla palvelunsa ja materiaalinsa maksutta käyttöön. Kemianluokka Gadolin on yhteistyöprojekti Hel-
singin yliopiston, Suomen kemianteollisuuden yritysten ja opetuksen toimijoiden (koulut, virastot jne.)
välillä. Kemianluokka Gadolin teki uuden kävijäennätyksen vuonna 2014. Laboratoriossa vieraili toimin-
nallisella opintokäynnillä yli 4200 vierailijaa ja 230 ryhmää. Syksyllä Kemianluokka Gadolin sai arvostetulta
kansainväliseltä International partnership network:lta tunnustuksen innovatiivisesta yritysyhteistyöstä.
Johtaja Maija Aksela ja koordinaattori Veli-Matti Ikävalko kävivät Brysselissä noutamassa palkinnon loka-
kuun lopulla.

Kuva 7. Johtaja Maija Aksela ja koordinaattori Veli-Matti Ikävalko noutamassa palkintoa (kuvannut International Partnership
Network).

Opintokäynnit sisälsivät laboratoriotyöskentelyä, molekyylimallinnusta, tutkimuslaboratoriovierai-
luja, yleisesittelyjä ja kampuskierroksia. Kokeellisten töiden ja molekyylimallinnusharjoitusten ohjeet oli-
vat vapaasti saatavilla verkkosivuilla. Uusia kokeellisten ja molekyylimallinnustöiden ohjeita kehitettiin
yhteistyötahojen kanssa. Esimerkiksi AGA Oy:n kanssa kehitettiin tutkimuksellinen argon-kaasuun liittyvä
työ “Tuntematon kaasu”. Yhteensä uusia töitä kehitettiin vuoden aikana kymmenisen kappaletta.

Aktiviteeteissa sovellettiin kemian teollisuuden ja tutkimuksen innovaatioita mielenkiintoisella ja
monipuolisella tavalla, esimerkiksi käyttämällä laitevalmistaja-yhteistyötahojen tarjoamaa modernia labo-
ratoriotekniikkaa. Kemianluokasta pystyi myös lainata materiaaleja ja välineitä kouluun kemian opetuksen
tueksi. Materiaaleja lainattiin myös kauemmaksi Suomea kuten Sastamalaan ja Punkaharjun kesälukiokurs-
sille.

Toimintaa markkinoitiin verkkoviestinnällä, medianäkyvyydellä (esim. Kemia-lehti) sekä aktivitee-
teilla (esim. MAOL-päivät), esitteillä ja roll-upeilla eri tapahtumissa. Pääyhteistyötahojen yritystunnukset
ovat nähtävillä laboratoriossa.
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Kemian aineenopettajien koulutus oli kytketty Kemianluokka Gadolinin toimintaan. Kemian opet-
tajankoulutusyksikön kemian opetuksen kurssien kurssitehtäviä toteutettiin mm. oppilasryhmien opinto-
käyntien ohjauksina ja materiaalien kehittämisenä. Kemianluokka oli myös kemian opettajankoulutusyksi-
kön tutkimuslaboratorio: oppimisympäristö kemian opetuksen tutkimuksen, Kemianluokka Gadolinin
toiminnan kehittämiseen, oppilasryhmien työskentelyyn ja materiaalien kehittämiseen kehittämistutki-
muksella.

Kemianluokka Gadolinilla on erillinen yritysrahoitteinen budjetti kemian laitoksen kirjanpidossa, ja
ohjaajina toimivat siitä rahoituksesta palkatut osa-aikaiset ohjaajat.

Linkki järjesti yksin ja yhdessä muiden resurssikeskusten kanssa tutustumiskierroksia Kumpulan tiede-
kampukselle, joilla peruskoulu- ja lukioikäiset nuoret pääsivät tutustumaan matemaattis-
luonnontieteellisiin aineisiin ja niiden opetukseen. Vierailukäynneillä tutustuttiin myös Linkki-keskuksen
toimintaan, sekä vierailun pituudesta riippuen päästiin myös itse ohjelmoimaan. Vierailujen tavoitteena on
tutustuttaa nuoria matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun ja opiskelijoihin, ja sitä kautta
helpottaa myöhempää uravalintaa. Vuonna 2014 vierailuja pyrittiin järjestämään kaikille koulu- ja muille
ryhmille, jotka pyysivät päästä tutustumaan.

Koululaisvierailuja Linkki järjesti myös EU:n Koodiviikolla syksyllä. Kolmen päivän aikana koulu-
laisryhmiä vieraili yhteensä yhdeksän viidestä eri koulusta. Ryhmille esiteltiin tietojenkäsittelytieteen lai-
tosta, kerrottiin siellä opiskelusta ja he pääsivät tutustumaan suoraan ohjelmointiin visuaalisen ohjelmoin-
tikielen avulla.

Summamutikan keskipiste Matematiikkaluokka Origo jatkoi opintokäyntien toteuttamista toimivaksi to-
dettuun tapaansa. Vierailuja järjestettiin yhteensä 30. Vierailuille osallistui noin 760 lasta ja nuorta alakou-
lusta lukioon.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen LUMA-laboratoriossa toteutettiin tiedeluokkatoimintaa,
ja keskuksella kävikin monia kouluja vierailulla vuoden 2014 aikana. Kahdelta koululta opettajat ottivat
useamman ajan peräkkäisiltä viikoilta, jonka ansiosta he pystyivät järjestämään oppilastöinä pidemmän
jakson opetusta yläkoulu-, sekä alakoulutasoilla. Joensuun koulujen lisäksi vierailuita oli Kontiolahdesta,
Outokummusta sekä Suonenjoelta.

Osa kauempana työssä käyvistä, mutta Joensuussa usein vierailevista opettajista hyödynsi myös
keskuksen välineistöä intensiivilainoin ja käytti keskuksen tarjoamia erilaisia opetusvälineitä omilla kouluil-
laan ympäri vuotta.

Vierailujen ja välineistölainojen kautta keskus tavoitti vuonna 2014 noin sata eri oppilasta tai opis-
kelijaa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa TEKNOKAS-kemianluokan vierailutoiminnalla tavoitettiin 5
ryhmää eli n. 100 oppilasta keväällä 2014 ja syksyllä 2014 pystyttiin ottamaan 10 ryhmää eli n. 200 oppi-
lasta. Kaikkiaan vieraili siis 300 oppilasta.

Keskus järjesti myös lukiolaisvierailun Pyhäsalmen maanalaiseen tutkimuskeskukseen (CUPP).
Vierailulle osallistui 20 lukiolaista opettajansa kanssa.

Keski-Suomen LUMA-keskus järjesti kaikkien LUMA-aineiden ainelaitoksille oppilasvierailuja, joissa
oppilaat pääsivät tutustumaan luonnontieteisiin.

LUMA-keskus Aallon Lumarts-laboratorioon kevään aikana noin 600 oppilaskäyntiä (1-4 tunnin mit-
taisia). Syksyn aikana oppilaskäyntejä toteutui 590, yhteensä käyntejä oli vuoden aikana siis 1190.

Lisäksi laboratoriossa on järjestetty ARTS-koulun biotaidetyöpajoja sekä Bioinformaatioteknolo-
gian tutkinto-ohjelman kurssin Ihmisen mittaaminen laboratoriotöitä. Lumarts-laboratoriossa kävi myös
ELEC-koulun henkilökunnan kaksi ryhmää perehtymässä sähköopin ja magnetismiin perusilmiöihin sekä
kemian töihin.

Laboratorioon kehitettiin useita uusia oppiaineita integroivia töitä, esimerkiksi vadelmaa väriai-
neena käyttävä aurinkokennotyö http://fyoppi.bloggspot.fi/20144/11/tyokursssin-vierailu-lumarts.html.

James Grimen luennolle 2.10.2014 osallistui Otaniemessä noin 300 yläkoululaista ja lukiolaista
opettajineen.
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LUMA-keskus Saimaassa vieraili maaliskuussa Karhulan lukiolaisia, huhtikuussa Haminan lukiolaisia
konetekniikan laitoksella ja Virasojan koulun 6.-luokkalaisia sekä toukokuussa Joensuun lukiolaisia. ABB-
luokassa vieraili kaikkiaan 684 oppilasta/opiskelijaa.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa ei ole erillistä tiedeluokkaa, joten koululaisryhmien vierailut
Oulun yliopistolle toteutetaan tutkimusryhmien tiloissa tai opetuslaboratorioissa. Syksyn 2014 aikana
vierailutoiminnan tueksi suunniteltiin ohjelmapaketteja koululaisryhmien toiminnallisiin vierailuihin Oulun
yliopistolle.

Keskus yhteistyötahoinaan teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja kaivan-
naisalan tiedekunta järjestivät vierailuja, joissa oli mukana yleensä 1–3 opettajaa tai opinto-ohjaajaa. Yh-
teensä vierailuita oli 11 ja niihin osallistui 250–270 nuorta. Oulun lyseon lukiolaiset vierailivat Minipilot-
rikastamolla syyskuussa, 1 vierailu ja 30 nuorta. Oulun normaalikoulun lukiolaiset/yläkoululaiset vierailivat
Minipilot-rikastamolla, 2 vierailua ja yli 50 nuorta. Merikosken lukiolaiset vierailivat lokakuussa tieto- ja
sähkötekniikan tiedekunnassa, yhteensä 2 vierailua ja yli 60 nuorta. Oulun normaalikoulun 8.-luokkalaiset
LUMA-valinnaiskurssilaiset vierailivat loka-marraskuussa tietotekniikalla, yhteensä 3 vierailua ja 60 nuor-
ta. Pateniemen yläkoulun 9.-luokkalaiset vierailivat joulukuussa prosessi- ja ympäristötekniikalla, yhteensä
3 vierailua ja 60 nuorta.

Tampereen LUMATE-keskuksen laboratorio valmistui Tampereen teknillisen lukion yhteyteen ja
laboratorioon hankittiin välineitä, joita opettajat voivat tulevaisuudessa lainata kokeellisen toiminnan
järjestämiseen omilla kouluillaan.

4.4. Toimintapäivät kouluilla ja opetusyhteistyö koulujen kanssa

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa F2k ja Kemma järjestivät työpajoja Helsingin seudun kou-
luilla LUMA-viikolla.

Kemma oli mukana järjestämässä Tapiolan lukiossa ympäristökurssin kemia-osuutta. Osiossa
ryhmä tutki ilmakehän typpipitoisuuksia passiivikeräimillä. Tulokset analysoitiin Kemianluokka Gadolinis-
sa. Osuudessa tehtiin myös yhteistyötä Helsingin ympäristökeskuksen kanssa.

Linkki oli syksyllä mukana PopUp-koulupäivässä Arabian peruskoululla. Tapahtumassa opastettiin
alakouluikäisille visuaalisen Scratch-ohjelmointikielen käyttöä ja mahdollisuuksia. Yksittäisiä 45 minuutin
pajoja järjestettiin kolme. Koululaisia ja opettajia tavoitettiin vajaat sata.

LumO toteutti syksyllä 2014 pilottihankkeessa ensimmäisen LumO-lähetti-koulutuksen. Hankkee-
seen osallistuneet luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat sekä luokanopettajat suunnittelivat ja to-
teuttivat LUMA-aineita eheyttäviä tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia. Hankkeeseen osallistui seitse-
män opettajaopiskelijaa ja viisi koulua Uudellamaalla. Luokanopettajia osallistui 11, ja opetukseen osallis-
tui yhteensä noin 200 oppilasta luokilta 1–6. Opetuspaketeissa oli biologian, terveyskasvatuksen, kestä-
vän kehityksen ja erilaisten oppimisympäristöjen näkökulmia. LumO-keskuksen henkilökunta ja Kehittä-
miskeskus Opinkirjon asiantuntija vastasivat opiskelijoiden ja opettajien koulutuksesta ja ohjasivat ope-
tuspakettien ideointia ja suunnittelua. LumO-lähetti -toiminnan toteutumista arvioitiin ja osallistujilta
kerättiin palautetta alkanutta tutkimus- ja kehittämishanketta varten. Opetuskokonaisuuksien ohjeet
kerättiin kehitettäviksi ja myöhemmin julkaistavaksi. Toteutettua opetusta videoitiin myöhempää tutki-
muskäyttöä varten. LumO:n kerhoyhteistyö espoolaisen alakoulun kanssa yhdistettiin lähettihankkeen
toimintaan.

Summamutikan matikkapäiviä (1…6 h) toteuttiin Helsingin seudun kouluilla vuoden 2014 aikana
yhteensä noin 120 h. Matikkapäiviä järjestettiin yhteensä 21 kappaletta. Päiviin arvioidaan osallistuneen
kaikkiaan noin 3000 lasta ja nuorta.

Keski-Suomen LUMA-keskus jatkoi suuren suosion saavuttaneiden keskuksen henkilöstön tekemien
vierailujen toteutusta Keski-Suomen alakouluissa. Vierailujen aikana oppilaat pääsivät tutustumaan luon-
nontieteisiin kokeellisten töiden avulla.

LUMA-keskus Saimaa järjesti ympäristöpäivän Kesämäenrinteen koulun 8.-luokkalaisille toukokuussa.
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Oulun yliopiston LUMA-keskus teki seudun lukioihin kaikkiaan seitsemän vierailukäyntiä, joissa valis-
tetaan lukiolaisia LUMA-aineiden opiskelusta ja Oulun yliopiston muista opiskelumahdollisuuksista.

Keskus oli myös mukana järjestämässä Koodit murtuvat ja Enigman salat paljastuvat! -tapahtumia
Tiedekeskus Tietomaassa ja kahdella Oulun seudun koululla.

4.5. Kurssit lukiolaisille ja yläkoululaisille

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen resurssikeskukset fysiikan laitoksella, kemian laitoksella, ma-
tematiikan ja tilastotieteen laitoksella sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksella tarjoavat lukiolaisille mah-
dollisuuden suorittaa yliopisto-opintoja jo lukioaikanaan. Esimerkiksi fysiikan laitoksen peruskursseille
osallistui neljä lukio-opiskelijaa vuonna 2014.

Keski-Suomen LUMA-keskuksessa lukiolaisille järjestettiin laboratoriokurssi sekä verkossa toteutet-
tu Elinympäristön kemiaa -kurssi kemian laitoksella. Fysiikan laitoksella järjestettiin modernin fysiikan
kurssi sekä toiminnassa on CERN-verkosto. Myös biologian laitos tarjosi LUMA-toimintaa lapsille ja nuo-
rille. Tietotekniikan laitos järjestää vuosittain nuorille peliohjelmoinnin kesäkursseja sekä syksyisin ja
keväisin kerhotoimintaa. Kursseille osallistui 200 lukiolaista.

Lounais-Suomen LUMA-keskus järjesti lukiolaisten harjoitustyökursseja kemiassa, fysiikassa ja biolo-
giassa. Lukiolaisia osallistui 75, ja he tekivät yhteensä 300 harjoitustyötä.

LUMA-keskus Aallon järjestämille nk. kärkikursseille osallistui yhteensä 45 lukiolaista. Keväällä järjes-
tettiin Mikro- ja nanotekniikan kärkikurssi, johon osallistui 18 lukiolaista, viidestä eri lukiosta (yksi Hel-
singistä, yksi Vantaalta ja kolme lukiota Espoosta). Syksyllä järjestettiin Avaruus ja satelliitit -kärkikurssi,
johon osallistui 11 lukiolaista, kolmesta eri lukiosta (http://luma.aalto.fi/fi/current/news/2014-11-18-003/).
Biotaide-kärkikurssille joulukuussa osallistui 16 lukiolaista, neljästä eri lukiosta (yksi Helsingissä ja muut
Espoossa).

LUMA-keskus Aallon muille kursseille (Geenitekniikka, Fysiikan työkurssi, sekä Elektroniikkaa ja
ohjelmointia terveysteknologia-teemalla; http://luma.aalto.fi/fi/current/news/2014-10-30-002/) osallistui
yhteensä 46 lukiolaista.

Lisäksi neljän eri lukion järjestämän Avaruussääkurssin osallistujat (20) kävivät perehtymässä Aal-
to 1 -satelliittiprojektiin.

LUMA-keskus Saimaa järjesti yläkoululaisille Johdatus lukiomatematiikkaan -kurssin, johon osallistui
60 nuorta.

Oulun yliopiston LUMA-keskus oli mukana yläkoululaisten ja lukiolaisten matematiikkavalmennuk-
sessa.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjesti syksyllä yhteistyössä Lahden lyseon ja Lahden Seudun Kehitys
Ladec Oy:n kanssa kansainvälisen vesistötutkimuskurssin ”Tiede2-kurssi”. Kurssi toteutettiin yhdessä
pietarilaisten opiskelijoiden ja Pietarin vesioppimiskeskuksen kanssa. Vesikemiaan keskittyneellä kurssilla
käytiin mm. ottamassa itse vesinäytteitä Vesijärvestä ja analysoitiin niitä. Kurssiin sisältyi pietarilaisen
opiskelijaryhmän (18 opiskelijaa ja 2 opettajaa) vierailu Lahteen ja lahtelaisten (15 opiskelijaa ja 3 opetta-
jaa/ohjaajaa) vastavierailu Pietariin.

Tampereen LUMATE-keskus järjesti lukiolaisille kaksi molekyylibiologian laboratoriokurssia, jotka
tarjottiin lukiolaisille syventävinä biologian kursseina. Molemmilla kursseilla oli osallistujia sen maksimi-
määrä 40 eli yhteensä 80 opiskelijaa.
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5. Tukea opettajien elinikäiselle oppimiselle

5.1. Valtakunnalliset LUMA-päivät

Helsingin yliopiston LUMA-keskus toteutti LUMA-keskus Suomelle vuoden 2014 Valtakunnalliset
LUMA-päivät. Tapahtuma järjestettiin yksipäiväisenä Hotelli Vantaassa Tikkurilassa 5.11.2014. Tapahtu-
maan osallistui kaikkiaan reilut sata opettajaa, opettajaopiskelijaa, opettajankouluttajaa, tutkijaa, kehittäjää
ja muuta asiantuntijaa. Tapahtuman ohjelmaan sisältyi mm. Tiedettä ja teknologiaa kaikille! -hankkeen sekä
LUMA SUOMI -kehittämisohjelman kolmen puiteohjelman keskustelutyöpajat sekä Jippo-virtuaalikerhojen
lanseeraus.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen resurssikeskus Kemma ja Lounais-Suomen LUMA-
keskus järjestivät yhdeksännet Kemian opetuksen päivät Turun yliopiston kemian laitoksella perjantaina
25.4.2014 (http://www.luma.fi/kemma/2087/). Teemana oli ”Kemia koulussa – kemia yhteiskunnassa”.
Ohjelmasta vastasivat Kemman lisäksi Turun yliopiston kemian laitos ja opettajankoulutuslaitos, Åbo
Akademin Resurscenter sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Paikalla oli noin 100 osallistujaa, luentojen tai
työpajojen pitäjää. Esityksien aiheet käsittelivät GMO-ruokaa (Kari Haajanen, TuAmk), biomateriaaleja
(Leena Hupa, ÅA), radiokemiaa (Olof Solin, TY) ja uudistuvaa kemian opetussuunnitelmaa (Tiina Tähkä,
OPH). Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua mm. kemian opiskelijoiden postereihin ja osallistua työpa-
joihin. Tapahtuma oli maksuton. Kohderyhmänä olivat opettajat varhaiskasvatuksesta yliopistoihin, tule-
vat opettajat ja tutkijat sekä kaikki kemian opetuksen ystävät. Päivää sponsoroivat Kemianteollisuus ry,
Gustav Kompan rahasto, Kemiska Sällskapet i Åbo ja e-Oppi Oy.

Oulun yliopiston LUMA-keskus järjesti tällä erää viimeisen valtakunnallisen matematiikan opetuksen
päivän 1.9.2014 (http://ouluma.fi/2014/06/valtakunnallinen-matematiikan-opetuksen-paiva-2014/). Tapah-
tumassa esitelmöi mm. Harvardin yliopiston matematiikan apulaisprofessori Jon R. Star joustavuudesta
yhtälönratkaisussa.

Keskus oli mukana järjestämässä myös Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseu-
ran tutkimuspäiviä 1.–2.9.2014 ja ohjelmaan kuului mm. Bergenin yliopistosta Matthias Stadlerin luento
(http://ouluma.fi/mato-paiva-ja-malu-tutkimuspaivat/malu-tutkimuspaivat-2014/).

5.2. Täydennyskoulutukset

Helsingin yliopiston LUMA-keskus, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Keski-Suomen
LUMA-keskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus yhdessä aloittivat vuonna 2015 toteutettavan
TVT-aiheisen täydennyskoulutuksen suunnittelun ja rakentamisen syksyllä 2014 Opetushallituksen valti-
onavustusrahoituksella.

Helsingin yliopiston LUMA-keskus järjesti vuonna 2014 pääasiassa Opetushallituksen rahoituksella
osallistumismaksutonta täydennyskoulutusta LUMA-aineita opettaville opettajille varhaiskasvatuksesta
yliopistoihin. Koulutukseen osallistui kaikkiaan reilut 500 opettajaa. Kurssien aiheita olivat

● Eriyttäminen LUMA-aineiden opetuksessa (päättyi keväällä), 35 osallistujaa
● Geogebran jatkokurssi (kevät), 17 osallistujaa
● GeoGebra-työpaja (syksy), 12 osallistujaa
● Johdatus Geogebraan (kevät / syksy), 16 & 13 osallistujaa
● Kemian opetuksen päivät (kevät), ks. edempänä
● Mittausautomaatio (kevät), 4 osallistujaa
● Muuttuva maailmankuva, kosmologian uudet löydöt (kesä), ks. edempänä
● Oleellista etsimässä (kesä), 13 osallistujaa
● Oppimisen muotoilu (syksy). 16 opettajaa
● Paikkatietojärjestelmät opetuksen tueksi (kevät, syksy), 16 & 22 osallistujaa
● Peruskoulun matikkapuu (kevät), 8 osallistujaa
● Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa, peruskurssi (kevät), 14 osallistujaa
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● Toiminnallisuutta matematiikan tunteihin (kevät), 17 osallistujaa

Lisäksi keskus järjesti Helsingin kaupungin peruskoulujen opettajille VESO-koulutuspäivän Kumpulan
kampuksella lauantaina 15.3.2014. Koulutuspäivän teemana oli luonnontieteiden opiskelu toiminnallisesti
ja luokkahuoneen ulkopuolisia opiskeluympäristöjä, mobiilia tieto- ja viestintätekniikkaa sekä LUMA-
tiedeluokkia hyödyntäen. Koulutuspäivään osallistui 30 opettajaa. Esimerkiksi Geopiste toteutti tapahtu-
maan mobiiliin tiedonkeräykseen liittyvän harjoituksen, jossa käytettiin PaikkaOppi-palvelun Android-
sovellusta.

F2k järjesti pitkän perinteen omaavan, fysiikan nykytutkimusta käsittelevän täydennyskoulutuskurssin
Modernin fysiikan muuttuva maailmankuva ja kosmologian uudet löydöt. Kesäkuun alkuun sijoittuva viisi-
päiväinen kurssi suunnattiin kaikille luonnontieteiden ja matematiikan opettajille. Osallistujia oli 30.

Geopiste koulutti Tampereella yhden päivän kestoisen kurssin BMOL ry:n tilauksesta Libre Offi-
cen käytöstä.

Kemma järjesti täydennyskoulutuksen 24.1. Keudan opettajille Kumpulassa, 12.4. työpajoja MA-
OL ry:n koulutuspäivillä, 8.5. kokeellisuusiltapäivän alakoulun kokeellisuudesta Kumpulassa, 5.9. työtur-
vallisuuskoulutuksen Eiran aikuislukiolla, 29.10. pedagogisen koulutuksen VERIFINin henkilökunnalle sekä
11.11. TVT-koulutuksen Espoon kaupungin lukioiden opettajille Espoossa.

LumO toteutti LumO-lähetti kehittämishanketta, johon sisältyy täydennyskoulutusta opettajille.
Yhteensä 11 luokanopettajaa osallistui ohjattuun suunnittelutilaisuuteen tutkimuksellisen luonnontiede-
opetuksen toteuttamisesta.

Summamutikka osallistui Matematiikan opetuksen päiville 1.9.2014 Oulussa ja toteutti kaksi toi-
minnallisen matematiikan työpajaa. Lisäksi Summamutikka osallistui Helmi-liiketalousopiston järjestämään
ammattikoulun matematiikkaa käsittelevään seminaariin 25.1.1.2014 ja toteutti toiminnallisen matematii-
kan työpajan ammattikoulun matematiikan näkökulmasta.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus järjesti tammi-huhtikuussa Opetushallituksen rahoituksella
Moderni opetusteknologia matematiikan opetuksessa -kurssin. Varsinaiset kontaktitapaamiset tapahtuivat
Kajaanissa, mutta osa kauempana asuvista opettajista osallistui kurssille etäyhteydellä muualta Kainuun
alueelta. Kurssille osallistui 18 opettajaa.

Kokeellinen koulufysiikka ja Laboratoriotyöskentelyn perusteet -kursseille osallistui opettajia
yhteensä 30. Alakouluopettajien täydennyskoulutukseen osallistui 15 opettajaa. Scifest-pajaan osallistui 30
opettajaa.

Lisäksi Tiede ja työelämä -teemapäiviin osallistui kaikkiaan 30 luonnontieteiden aineenopettajaa ja
opinto-ohjaajaa. Yritysedustajien esitykset antoivat monelle opettajille hyviä vastauksia oppilaiden niin
usein esittämiin "mihin näitä asioita tarvitaan" -kysymyksiin.

Muihin täydennyskoulutustyyppisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi segregaatio-hankkeen loppuseminaa-
riin, osallistui kaiken kaikkiaan 79 opettajaa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa järjestettiin Opetushallituksen rahoituksella 3D-tulostus ja
Arduino -kurssit (http://www.luma.fi/artikkelit/3356). Kurssien vetäjänä toimi Erkko Saviaro. Arduino-
kurssille osallistui 15 opettajaa ympäri Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ja 3D-tulostuskurssille 7 opettajaa.

TEKNOKAS-kemianluokassa vieraili 15 opettajaa opetusryhmiensä tiedeluokkavierailujen yhtey-
dessä.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksella ja Oulun yliopiston LUMA-keskuksella oli  yhteinen
esittelypiste MAOL ry:n syyspäivillä Seinäjoella, jonne osallistui matemaattisten aineiden opettajia ympäri
Suomen.

Keski-Suomen LUMA-keskus tavoitti 250 opettajaa täydennyskoulutus- ja vuorovaikutustapahtumis-
sa. Opetushallituksen rahoittama Kokeellista luonnontiedettä luokanopettajille -kurssi järjestettiin Jyväs-
kylässä, Siilinjärvellä ja Joensuussa, ja Monitieteistä kokeellisuutta yläkouluun -kurssi järjestettiin Jyväsky-
lässä, samoin Tiederajat ylittävää kokeellisuutta lukioon -kurssi.

Opettajia tavoitettiin myös ainelaitoksille suuntautuneiden opetusryhmien vierailujen yhteydessä.
Hakijan päivät -tapahtumiin osallistui myös suuri joukko opettajia ja opinto-ohjaajia.
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Lounais Suomen LUMA-keskus järjesti keväällä aineenopettajille täydennyskoulutuskurssin TVT:n
käyttö ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa sekä näiden liittäminen matematiikan opetukseen. Kurs-
sille osallistui 15 opettajaa.

Lisäksi Fysiikan päivään 14.10.2014 osallistui lukuisia opettajia oppimaan uutta fysiikan ja kemian
tuoreiden nobelistien tutkimuksesta sekä Turun yliopiston fysiikan laitoksen tutkijoiden havaintoesityk-
sistä.

LUMA-keskus Aallossa opettajien täydennyskoulutustilaisuuksiin osallistui 159 opettajaa. Lisäksi opet-
tajille markkinoitiin keskuksen verkkosivuilla sekä valtakunnallisessa LUMA.fi-portaalissa MOOC-
ohjelmointikurssia (http://mooc.aalto.fi/ohjelmointi/) täydennyskoulutuksena. Muutama opettaja kertoi
ainakin aloittaneensa kyseisen verkkokurssin.

LUMARTS–laboratoriossa järjestettiin tammikuussa Olarin koulun ja lukion koulutusiltapäivä,
jonka tavoite oli tehdä tila ja sen mahdollisuudet tutuksi kaikille opettajille. Iltapäivään osallistui 40 opet-
tajaa.

Helmikuussa 12 biologian opettajaa harjoitteli pipettien käyttöä sekä maljojen valmistusta.
Maaliskuussa 10 opettajaa valmistautui pitämään työpajoja LUMARTS:issa muille opettajille.
Huhtikuussa MAOL-kevätpäivien yhteydessä kolmessa eri työpajassa kävi yhteensä 26 opettajaa.
Toukokuussa LUMA-keskus Aalto järjesti yhteistyössä Teknisten aineiden opettajien liiton kanssa

pilottikoulutuksen, jossa oli mukana sekä teknisen työn että fysiikan opettajia. Tavoitteena on integroida
koulujen taito- ja taideaineiden sekä luma-aineiden opetusta, jotta teorian oppiminen ja ymmärtäminen
syventyisi. Monissa kouluissa on hyvin varustetut teknisen työn luokat. Yhdistämällä teknisen työn ja
fysiikan opettajien osaamista moni fysiikan asia voisi tulla konkreettisemmaksi ja paremmin linkitetyksi
käytännön elämään. Uudistuvat OPS:it ohjaavat myös opetuksen eheyttämiseen ja laajempien kokonai-
suuksien käsittelyyn koulussa. Siksi teema on erityisen ajankohtainen ja kiinnostaa myös opettajia. Syksyl-
lä oppiaineiden integroimista kehittävään keskusteluun liittyi mukaan kemian sekä taidekasvatuksen opet-
tajia yhteistyössä ARTS-koulun kanssa.

Yhteensä kevään aikana opettajille järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 95 opettajaa.
Rikostutkimuksia CSI-kurssilla, kokemuksia Haukilahden koulusta -täydennyskoulutus biologian,

fysiikan ja kemian opettajille järjestettiin 27.8.2014. Koulutukseen osallistui 20 opettajaa yhdeksästä eri
koulusta ja lukiosta.

Health Factory ja fysiologiset anturit Arduinoille -koulutus fysiikan opettajille pidettiin 2.9.2014.
Kurssille osallistui 15 opettajaa seitsemästä eri koulusta ja lukiosta.

Vinkkejä LUMA-viikolle ja oppiaineiden väliseen integraatioon -täydennyskoulutukseen
28.10.2014 osallistui 8 opettajaa neljästä eri koulusta ja lukiosta.

Biotekniikkaa Lumartsissa -koulutukseen 29.10.2014 osallistui kolme opettajaa, jotka kävivät tu-
tustumassa kemian laitoksen mikrobiologian osastoon.

Yhteistyössä paikallisen MAOL-kerhon kanssa järjestettyyn Arduinojen alkeita opettajille -
koulutukseen 4.11.2014 osallistui 18 opettajaa viidestä helsinkiläisestä ja kahdeksasta espoolaisesta kou-
lusta.

Syksyn aikana opettajille järjestetyissä tilaisuuksissa kävi yhteensä 64 opettajaa.

LUMA-keskus Saimaa järjesti syksyllä Opetushallituksen järjestämän täydennyskoulutuskurssin Johda-
tus ohjelmointiin, jolle osallistui yhteensä kymmenisen yläkoulu- ja lukio-opettajaa.

Etelä-Karjalan MAOL-opettajat vierailivat keskuksessa huhtikuussa.

Oulun yliopiston LUMA-keskus järjesti keväällä Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutus-
kurssin Tutkiva oppiminen matematiikassa. Kurssille osallistui parisenkymmentä opettajaa. Lisäksi eri
paikkakunnilla toteutettiin tapahtumia, joissa johdateltiin kurssin aiheeseen.

Keskus oli myös mukana toteuttamassa MAOL ry:n järjestämää Opetushallituksen rahoittamaa
Toiminnallinen matematiikka -kurssia tammikuussa 2014 (http://ouluma.fi/2013/12/toiminnallinen-
matematiikka-kurssi/).

Keskus järjesti myös symbolisen laskennan (CAS) workshopin 12.3.2014
(http://ouluma.fi/2014/02/symbolisen-laskennan-cas-workshop-2/).

Lisäksi keskus järjesti yhdessä teknillisen tiedekunnan kanssa syyskesällä 2014 Tutustu tekniikkaan
-illan teemalla ’Mihin tätä tarttee?’. Tapahtumaan osallistui 25 opinto-ohjaajaa ja LUMA-opettajaa
(http://ouluma.fi/2014/08/tutustu-tekniikkaan-ilta-teemalla-mihin-tata-tarttee/).
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Keskus oli mukana myös Oulun yliopiston Abi-päivien järjestämisessä 12.–13.11.2014. Päivät ta-
voittivat 121 opinto-ohjaajaa.

Lisäksi keskus osallistui Pohjois-Suomen Opettajainpäiville eli OPI-päiville.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toteutti keväällä 2014 Päijät-Hämeen alueen koulutoimen ja varhais-
kasvatuksen toimijoille LUMA-toiminnan tarvekyselyn. Kysely lähetettiin alueen koulujen rehtoreiden ja
varhaiskasvatuksen päälliköiden kautta vastattavaksi kaikille kouluille ja päiväkoteihin. Vastauksia kyselyyn
saatiin 32 ja niitä hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa.

Keskus järjesti kaksi koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 57 opettajaa ja opinto-ohjaajaa:

∂ Virtuaaliympäristöt opetuksessa – näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen LUMA-
aineissa -täydennyskoulutusiltapäivä järjestettiin 8.5.2014. Tilaisuudessa pohdittiin tvt:n merkitys-
tä opetuksessa yleisesti, tablettien opetukseen tuomaa lisäarvoa, videoiden käyttöä matematiikan
opetuksessa ja metsätyyppiopetusta tablettien avulla.

∂ Yritykset ja koulut LUMA-yhteistyötä rakentamassa -työpaja järjestettiin 2.12.2014. Tilaisuudessa
alueen LUMA-toimijoiden oli mahdollista tutustua, verkostoitua ja ideoida koulujen ja yritysten
yhteistyötä. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille LUMA-aineiden opettajille ja opinto-ohjaajille sekä
LUMA-teemojen kanssa työskenteleville yrityksille kuin myös lasten vanhemmille.

Tampereen LUMATE-keskuksessa jatkui keväällä Opetushallituksen rahoituksella Kokeellinen tut-
kimus ja tekno-logia luonnontieteiden opetuksessa – täydennyskoulutus. Osana kyseistä koulutussarjaa
järjestettiin toukokuussa lähinnä biologian opettajille suunnattu Molekyylibiologian perusteet – proteii-
nien puhdistus ja analysointi -koulutus. Tieto-, viestintä- ja laskentateknologia opettajan ja oppijan työvä-
lineenä matematiikassa – täydennyskoulutus sisälsi neljä osakoulutusta; Sosiaalinen media ja tabletit ma-
tematiikan opetuksessa, joka järjestettiin tammikuussa ja marraskuussa, Symboliset laskimet ja ohjelmis-
tot toukokuussa ja Digitaaliset oppimateriaalit ja GeoGebra lokakuussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä
63 opettajaa.

Joulukuussa järjestettiin yhteistyössä Casio Skandinavian kanssa lukio-opettajille illan kestävä las-
kinkoulutus, johon osallistui 19 opettajaa.

5.3. Webinaarit LUMA TV:ssä

Alkuvuodesta 2014 lanseerasi LUMA-keskus Suomi uuden kansallisen palvelun, LUMA TV:n, jonka oh-
jelmisto koostuu eri kohderyhmille suunnatuista erilaisista lähetyksistä, kuten opettajille tarkoitetuista
koulutusohjelmista tai lapsille ja nuorille tarkoitetuista tiedeohjelmista.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa toteutettiin sekä fyysisesti järjestettävien tilaisuuksien
verkkolähetyksiä että erillisiä vain verkkoon tehtyjä screencasting-tyyppisiä lähetyksiä.

F2k järjesti yhdessä MAOL:in kanssa LOPS-keskustelutilaisuuden Kumpulassa erityisesti opettajia
silmällä pitäen 10.12. Tapahtuma lähetettiin myös LUMA-TV:ssä. Osallistujia oli paikan päällä 31 ja we-
binaarissa 16.

Kemma järjesti LUMA-TV:ssä yhteensä 11 webinaaria vuoden 2014 aikana. Webinaareissa asian-
tuntijat esittelivät tutkimusaiheitaan tai hyviä käytänteitä. Myös vinkkejä kouluopetukseen ja laboratorio-
turvallisuuteen jaettiin. Webinaarit olivat interaktiivisia, joissa osallistujat pystyivät esittämään kysymyksiä
ja kommentoimaan aihetta. Yleisö koostui pääasiassa opettajista sekä opettajaksi opiskelevista. Kemian
opettajankoulutusyksikkö käytti webinaareja hyväksi myös omilla kursseillaan esimerkiksi “flipped class-
room” -tekniikalla. Webinaareihin osallistui vuoden 2014 aikana noin 80 opettajaa ja opettajaopiskelijaa.
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15.1. Oppimisympäristönä Kemianluokka Gadolin (Veli-Matti Ikävalko & Annina Kari)
12.2. Chilin kemia (Toni Rantaniitty)
5.3. Virtuaalikerhot (Jenni Vartiainen)
7.5. Lääkekemiaa (Anna Palomäki)
8.5. Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -seminaari
14.5. Suklaan kemia (Outi Haatainen)
9.9. Työturvallisuuden ABC koululuokissa (Veli-Matti Ikävalko)
17.9. Alle kouluikäisten tiedekerhotoiminta (Jenni Vartiainen)
8.10. Välineet alakoulun kemiaan (Veli-Matti Ikävalko)
12.11. Food Education (Erik Fooladi)
3.12. Vinkkejä ilmastonmuutoksesta opettamiseen (Sakari Tolppanen)

5.4. Verkkomateriaalit ja -kurssit kouluopetuksen tueksi

Helsingin yliopiston LUMA-keskus ylläpiti tähtitieteen opetuksen materiaalisivustoa ARCturus. Si-
vuston jatkokehittämistä suunnittelevaan ohjausryhmään kuuluivat edustajat Helsingin yliopiston fysiikan
laitokselta, observatoriosta sekä LUMA-keskuksesta ja sen F2k ja Geopiste -resurssikeskuksista. Sivustoa
toimitti hiljalleen eteenpäin lehtori emerita Irma Hannula.

Linkki-resurssikeskuksen omille verkkosivuille ryhdyttiin syksyllä systemaattisesti kokoamaan
Linkin kerhoissa kehitettyä opetusmateriaalia visuaalisen Scratch-ohjelmointikielen käyttömahdollisuuk-
sista. Kerhoissa luodaan lapsia ja nuoria innostavia pelejä ja opetellaan ohjelmoinnin peruskäsitteitä leikil-
lisyyden ja suoran toiminnallisuuden kautta. Myös syksyllä Vantaan kirjastoilla järjestetyn Koodauspajan
materiaalit julkaistiin ja annettiin näin kirjastojenkin käyttöön.

Julkaistavan materiaalin tarkoitus on tarjota Scratchin perusteet jo tunteville testattu ja toimiva
ohjenuora pelin toteuttamiseen ja suora linkki ohjeiden pohjalta toteutettuun peliin, jonka lähdekoodia
voi vapaasti tutkia. Koodauspajan materiaalit on kaikki suunniteltu aivan aloitteleville oppilaille kun taas
Linkin järjestämän kerhon pelit muuttuvat haastavammiksi peli kerrallaan.

Sivuille on jo aiemmin koottu joitakin aivan aloitteleville sopivia materiaaleja, joissa ohjeet on
kirjoitettu niin selvästi, että Scratchiä ennalta tuntematonkin voi luoda toimivan pelin.

5.5. Valtakunnallisen LUMA-viikon viettoa tukeva tarjonta kouluille

LUMA-keskus Suomi kannusti kouluja ja opettajia järjestämään aktiviteetteja valtakunnallisella LUMA-
viikolla 3.–9.11.2014.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston LUMA-keskus tarjosi aineenopettajaopiskelijoita seudun kouluihin
toteuttamaan aktiviteetteja. Toiminnallisiin työpajoihin Havukosken koululla Vantaalla osallistui kymmeniä
oppilaita. Kemma-resurssikeskus kannusti kouluja viettämään moolipäivää LUMA-viikolla tai jo aikaisem-
min 23.10. sekä tarjosi siihen vinkkejä ja verkkoaineistoja.

5.6. LUMA SUOMI -kehittämisohjelma

Syksyllä käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2014–2019 rahoittama LUMA SUOMI -
kehittämisohjelma (www.luma.fi/suomi), jossa päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten motivaatiota
opiskella luonnontieteitä (peruskoulussa ympäristöoppia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa) ja ma-
tematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta, niin opiskelun työtapoja kehittämällä nykyistä oppi-
laslähtöisemmiksi, tutkimuksellisemmiksi ja toiminnallisemmiksi kuin relevanteilla arki- ja työelämään
liittyvillä konteksteilla opetusta eläväksi tekemällä.
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Kehittämisohjelmassa on kolme puiteohjelmaa:

1. Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

ja niissä kaikkiaan reilut 30 kehittämishanketta. Hankkeita on käynnissä useimpien LUMA-keskusten pii-
rissä. Hankkeiden tarkemmat esittelyt on julkaistu ohjelman verkkosivustolla.

Ohjelman avaustapahtuma järjestettiin Oulun yliopiston LUMA-keskuksen isännöimien Matematiikan
opetuksen päivien yhteydessä 1.9. Oulussa.

5.7. Kirjastot ja lainattavat välineet

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa BioPop ylläpiti resurssikirjastoaan Viikin kampuksella.
F2k:n kirjaston kokoelma, joka kattaa fysiikan oppikirjoja, fysiikan opetuksen tukimateriaalia, populaarite-
oksia ja -lehtiä luonnontieteistä sekä tutkimuskirjallisuutta fysiikan opetuksesta, palveli opettajia, opetta-
jaksi opiskelevia sekä muita fysiikan opetuksesta kiinnostuneita. Uusia julkaisuja hankittiin tarpeen mukai-
sesti.

Geopisteellä on laaja oppikirja-, kartasto- ja välinekokoelma, jota kartutetaan pääosin lahjoituksia
pyytämällä. Kirjavalikoimaa täydennettiin uusimmilla oppikirjoilla kustantajilta (mm. SanomaPro) lahjoi-
tuksina. Lisäksi hankittiin GPS-laitteisiin uusia akkuja. Loppuvuodesta hankittiin vanhentuneiden GPS-
laitteiden tilalle neljä uutta. Lisäksi hankittiin vesianalysaattori sekä kaksi etäisyysmittalaitetta.

Kemman kirjastossa oli tuttuun tarjolla oppikirjoja, kerho- ja lisäopetusmateriaaleja sekä tutki-
musjulkaisuja kemian opetuksesta. Lisäksi Kemma lainasi laboratoratoriovälineitä ja laitteita opettajille.
Opettajat lainasivat vuoden aikana esimerkiksi lasitavaraa kuten byrettejä, vetyautoja ja veden tutkimus-
salkkuja. Materiaaleja lainattiin myös kauemmaksi Suomea kuten Sastamalaan ja Punkaharjun kesälu-
kiokurssille. Lisäksi Kemianluokka Gadolinista lainattiin tavaraa opiskelijoiden kouluissa järjestettyihin
teemapäiviin.

Summamutikan kirjastosta löytyy kokoelma eri kustantamoiden kirjasarjoja alakoulusta lukioon
sekä muuta alan kirjallisuutta. Lisäksi materiaalivarastosta löytyy erilaisia matematiikkaaiheisia lautapelejä
ja havainnollistusvälineitä. Kirjat ja materiaalit ovat opiskelijoiden ja opettajien lainattavissa. Pelivarastoon
saatiin vuonna 2014 täydennystä, kun Lautapelit.fi lahjoitti Summamutikkalle 28 uutta matematiikka-
aiheista lautapeliä. Kirjaston yhteyteen on myös hankittu matematiikan oppimista ja opettamista koske-
vaa tutkimuskirjallisuutta vuoden 2014 aikana.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen LUMA-laboratorion yksi pitkään käytetyistä toiminta-
muodoista on ollut erilaisten välineistöjen lainaaminen veloituksetta lähialueiden kouluille, mikäli koulut
eivät pysty tuomaan oppilaita laboratorioon. Koulujen tiukat budjetit eivät välttämättä mahdollista erikoi-
sempien laitteistojen hankintaa (joka ei ole taloudellisesti järkevääkään), mutta keskuksen palveluna yksit-
täisiä laitteistoja on voitu kierrättää usealla koululla. Lainaustoimintaa jatkettiin myös tämän vuoden aika-
na, ja moni koulu hyödynsikin mahdollisuutta edelleen. Lainaustoimintaa aloitettaessa pienenä huolena oli
se, että menisikö välineistöä kuljetusten aikana rikki. Useamman vuoden ajan jatkunut toiminta on kui-
tenkin osoittanut sen, että lainatuista välineistä pidetään erittäin hyvää huolta ja tähän päivään mennessä
yhtään laiterikkoutumista ei ole tapahtunut.
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5.8. Neuvonta-, konsultointi- ja sijaisvälityspalvelut

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa resurssikeskukset ottivat opettajilta ja rehtoreilta vastaan
tietoja sijaisuuksista ja välittivät ilmoituksia opiskelijoille sähköisissä viestintäkanavissaan. Resurssikeskuk-
set myös mahdollisuuksiensa mukaan tarjosivat opettajille tilaisuuksia tulla tutustumaan tiedeluokkiin ja
keskustella asiantuntijoiden kanssa opetuksen kysymyksistä. Resurssikeskukset hankkivat osaltaan asian-
tuntijoita vastaajiksi LUMA-keskus Suomen yhteisen LUMA.fi-portaalin Kysy asiantuntijalta -palstan ky-
symyksiin.

Oulun yliopiston LUMA-keskus oli mukana järjestämässä Matematiikan yo-kokeen pisteytys -
keskustelutilaisuutta lauantaina 22.3.2014 (http://ouluma.fi/2014/02/matematiikan-yo-kokeen-pisteytys-
keskustelutilaisuus-4/).

5.9. Vuoden LUMA-toimijoiden palkinta

LUMA-keskus Suomi keräsi alkusyksystä ehdotuksia ja palkitsi 5.11.2014 Valtakunnallisilla LUMA-
päivillä Vantaalla kymmenen LUMA-aineiden opetuksen kehittämisessä aktiivisesti ja esimerkillisesti toi-
minutta henkilöä/työryhmää eri puolilta Suomea Vuoden LUMA-toimijoina 500 euron tunnustuspalkintosti-
pendillä:

∂ Outi Airaksinen, Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli
∂ Maija Flinkman, Olarin koulu ja lukio, Espoo
∂ Pirjo Hellemaa, Helsingin yliopiston maantieteen laitos ja opettajankoulutuslaitos, Helsinki
∂ Rita Keskitalo, Perniön yhteiskoulu, Salo
∂ Marjaana Myllylä, Riihenmäen koulu, Mäntsälä
∂ Pekka Peura, Martinlaakson lukio, Vantaa
∂ Margetta Sarkkinen, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, Kokkola
∂ Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry, Helsinki
∂ Lasse Vanhanen, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Helsinki
∂ Työryhmä Ville Nivalainen ja Vesa Tenhunen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Joensuu

Kuva 8. Palkittuja Vuoden 2014 LUMA-toimijoita: vasemmalta Lasse Vanhanen, Pekka Peura, Ville Nivalainen, Marjaana
Myllylä, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Margetta Sarkkinen, Pirjo Hellemaa, Outi Airaksinen ja Maija Flinkman.
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5.10. Scientix

LUMA-keskus Suomi edusti Suomea eurooppalaisessa Scientix 2 -
hankkeessa (2014–2015), jossa tavoitteena on kansallisen, LUMA-aineiden
opettajille suuntautuvan viestinnän kautta markkinoida opettajille European
Schoolnetin ylläpitämää Scientix-portaalia. Portaalissa jaetaan eri maissa
tuotettuja oppimateriaaleja ja opetuksen tukiaineistoja sekä edistetään eu-
rooppalaisten LUMA-aineiden opettajien keskinäistä yhteistyötä. Portaali
käännättää materiaaleja mm. suomeksi, kun kolme eri opettajaa sitä toivoo.

Hanke oli LUMA-keskus Suomen merkittävimpiä kansainvälisen yhteistyön muotoja vuonna 2014 ja tär-
keä linkki alan toimijoihin muualla Euroopassa. Hankkeeseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin
saatiin jälkikäteen rahoitus European Schoolnetiltä.

5.11. Science on Stage

LUMA-keskus Suomi on Suomen edustaja eurooppalaisen
Science on Stage Europe -järjestön toiminnassa. Järjestön
tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta LUMA-
aineisiin kaikkialla Euroopassa. Järjestö organisoi joka toinen
vuosi jossain Euroopan maassa kansainvälisen Science on
Stage -festivaalin, jossa esitellään eri maiden parhaita LUMA-
aineiden opetuksen käytänteitä, projekteja, demonstraatioita,
kokeellisuutta, toimintamalleja jne. monin eri muodoin.

Vuonna 2014 festivaalia ei järjestetty, mutta LUMA-keskus Suomi valitsi syksyllä vuoden 2015 festivaalin
osallistujiksi Suomesta kolme hanketta työryhmineen.

6. Ulkoinen viestintä, markkinointi ja toiminnan
esittely
LUMA-keskus Suomen viestinnän tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman moni opettaja ja opinto-
ohjaaja, nuori ja lapsen huoltaja. Tärkeä osa viestintää on keskuksen piirissä järjestettyjen aktiviteettien
markkinointi.

Ulkoisen viestinnän tueksi perustettiin yhteinen viestintätiimi, jossa on edustaja jokaisesta LUMA-
keskuksesta. Tiimiä johtaa keskuksen johtaja ja koordinoi viestintäkoordinaattori. Tiimi laati keskuksen
yhteisen viestintäsuunnitelman vuoden 2016 loppuun saakka. Tiimi huolehtii toiminnan markkinoinnista ja
näkyvyydestä koko Suomessa.

Sisäistä viestintää verkostossa mm. yliopistojen sisällä ja yhteistyötahojen kesken toteuttivat LUMA-
keskus Suomen kaikki toimijat osana jokapäiväistä työtään.
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6.1. Sähköinen viestintä

LUMA-keskus Suomi julkaisi LUMA-aineiden opettajia ja muita aiheesta kiinnostuneita, kuten lasten ja
nuorten huoltajia valtakunnallisesti palvelevaa LUMA.fi-portaalia. Portaalissa julkaistiin lukuvuosien aikana
joka arkipäivä juttuja (LUMA-sanomat), tietoa alan tapahtumista sekä mm. kysy asiantuntijoilta -palstaa.
Portaalissa vieraili vuonna 2014 kaikkiaan 99 674 kävijää. LUMA.fi-portaalia ja siihen sisällön tuottamisen
mahdollisuutta mainostettiin myös opettajien täydennyskoulutuksissa ja muissa tapahtumissa. Helsingin
yliopiston LUMA-keskus toteutti portaalin päätoimittamisen ja ylläpidon.

Portaalissa julkaistuja sisältöjä linkitettiin Facebookissa LUMA-keskus Suomen sivulle (292 tykkää-
jää vuoden päättyessä) sekä LUMA-klubi-ryhmään (574 jäsentä vuoden päättyessä).

LUMA-uutiskirje postitettiin lukuvuosien aikana kuukausittain opettajille lukuisille valtakunnallisille
ja alueelisille sähköpostitiedotuslistoille eri puolilla maata, kaikkiaan kymmenille tuhansille opettajille.

Keskus ylläpiti myös huoltajien tiedotuslistaa (www.luma.fi/artikkelit/1780), jolla eri keskukset
saattoivat tiedottaa lapsille ja nuorille järjestettävistä tapahtumista.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen verkkosivuston sisältö on varsin staattinen. Sivustolta linkite-
tään kansalliseen LUMA.fi-portaaliin, jota keskus käyttää päätiedotuskanavaan.

BioPop uudisti verkkosivustonsa rakenteen ja ulkoasun. Lisäksi BioPop perusti oman Twitter-tilin,
jossa tiedotetaan toiminnasta ja biologian alan uutisista. F2k uudisti verkkosivustonsa rakenteen ja ulko-
asun. Lisäksi opettajien sijaispyyntöjä välitettiin F2k:n sähköpostilistalla.

Geopiste uudisti verkkosivustonsa rakenteen ja ulkoasun. Geopiste viesti opettajille myös omalla
Facebook-sivullaan. Geopiste tiedotti koulutuksistaan lisäksi biologian ja maantieteen opettajien Face-
book-ryhmässä sekä sähköpostilla. Kursseilla käytetty harjoitusmateriaali on tehty julkiseksi kaikille käyt-
töön kurssin blogisivuilla sekä Facebook-ryhmissä, ja Geopiste on julkaissut LUMA-sanomissa sähköisiin
yo-kirjoituksiin liittyvää tietoa ja ohjeistusta.

Kemma päivitti verkkosivustollaan olevaa materiaalikokoelmaa (kokeellisia työohjeita, molekyyli-
mallinnustyöohjeita, opetuspaketteja, opetusmalleja) ja tuotti sivustolle uusia sisältöjä. Lisäksi testattiin ja
koottiin sivustolle vinkkejä kemian virtuaaliopiskeluympäristöjen ja mm. tablettisovelmien käytöstä.
Kemma lähetti kerran kuukaudessa sähköpostilistalleen uutiskirjeen, jossa tiedotettiin tulevista sekä vali-
koiduista menneistä tapahtumista ja muista kohokohdista. Kemmalla ja Kemianluokka Gadolinilla on Fa-
cebookissa omat sivut. Lisäksi Kemma ylläpiti Facebook-ryhmää joka toimii verkostoitumiskanavana ke-
mian opettajille.

Linkki käytti tiedottamiseen omaa verkkosivustoaan, Twitter-tunnustaan, Facebook-sivuaan, tie-
tojenkäsittelytieteen laitoksen verkkosivuja sekä LUMA-keskus Suomen yleisiä kanavia. Vuoden 2014
aikana jatkokehitettiin Linkin sosiaalisen median strategiaa, jolla pyritään varmistamaan kaksisuuntainen
viestintä ja Linkin toiminnasta sekä tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opetuksesta tiedottaminen
sosiaalisen median palveluissa. Koodiviikon yleisötapahtuman pohjalta syntyi myös Linkin ylläpitämä säh-
köpostilista teknologiakasvatuksesta kiinnostuneille.

Summamutikan verkkosivustolle perustettiin materiaalipankki, jonne koottiin erilaisia toiminnalli-
sia matematiikan tehtäviä vuosien varrelta. Materiaalipankki perustettiin Tiedonjulkistamisen neuvottelu-
kunnan tuella. Myös Matikkaluokka Origon blogi avattiin. Blogissa kuvataan Origo-vierailujen ohjelmaa ja
sen tarkoituksena on antaa opettajille ideoita siitä, mitä vierailuilla on mahdollista tehdä. Summamutikka
tiedotti sähköpostilistallaan ajankohtaisista tapahtumista ja muusta uudesta tarjonnasta. Lisäksi toiminnas-
ta viestittiin keskuksen Facebook-sivulla.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen tärkein kanava keskuksen uutisten ja koulutusten eteen-
päin viennissä on ollut keskuksella kerätyt opettajien sähköpostilistat joiden kautta tavoitetaan valtaosa
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon opettajista alakoulusta lukioon. Myös keskuksen verkkosi-
vuja ja LUMA.fi-portaalia on hyödynnetty tiedonvälittämisessä alueella järjestettävistä ja järjestetyistä
tapahtumista.
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Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimintaa on markkinoitu kouluille ja opettajille lähinnä säh-
köpostilistan (n. 4 kertaa vuodessa) ja www-sivujen sekä henkilökohtaisten yhteyksien kautta. Kansalli-
sessa LUMA.fi-portaalissa julkaistiin keskuksen toiminnasta kolme juttua:

∂ Kokkola Material Weekin tapahtumista http://luma.fi/artikkelit/3249/materiaalikemia-kukoistaa-
kokkolassa

∂ LUMA-viikon tapahtumista Kokkolan ammattiopistolla sekä Ohjelmointikoulutuksesta
http://luma.fi/artikkelit/3356/kokkolan-luma-viikolla-toiminnallista-ohjelmointia-ja-kivaa-kemiaa

∂ Kannuksen eläinlääketieteellisen lukioryhmän Tiedeluokkavierailusta
http://luma.fi/artikkelit/3493/laboratoriovierailu-valottaa-kemian-kaytannon-puolta,

Keski-Suomen LUMA-keskus viesti omalla verkkosivustollaan ja pyrki näkymään Facebookissa eri
foorumeissa.

LUMA-keskus Aalto tiedotti tapahtumistaan ja kursseistaan verkkosivustollaan sekä kansallisessa LU-
MA.fi-verkkoportaalissa ja LUMA-uutiskirjeesssä. Sähköpostitiedotusta tehtiin Espoon lukioiden rehto-
reille ja opinto-ohjaajille, mm. Espoon kesälukion fysiikan työkurssista. Opettajankoulutuskurssien tiedot
toimitettiin Espoon kaupungin opetustoimen koulutuskalenteriin. Kärkikursseista ja muista Espoon–
Kauniaisen ja Kirkkonummmen alueen yhteisistä lukiokursseista tiedotettiin Espoon kaupungin opetus-
toimen verkkosivustolla.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen tärkein kanava opettajien ja opinto-ohjaajien tavoittamisessa,
tiedon jakamisessa ja materiaalien levittämisessä oli keskuksen verkkosivusto. Keskus on mukana myös
sosiaalisessa mediassa, esim. Facebookissa, Twitterissä, Vimeossa ja YouTubessa. Toiminnasta kerrottiin
myös kansallisessa LUMA.fi-portaalissa. Ajankohtaisista LUMA-asioista tiedotettiin myös sähköpostitse
Oulun yliopiston vaikutusalueen oppilaitoksiin.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tärkein tiedotuskanava on ollut keskuksen verkkosivusto, jonne
on koottu alueen LUMA-toimintaan liittyvät uutiset ja tapahtumat. Toiminnasta on tiedotettu myös Lah-
den yliopistokampuksen verkkosivustolla sekä LUMA.fi-portaalissa. Keskukselle laadittiin oma viestintä-
suunnitelma loppuvuodesta.

Keskuksessa rakennettiin LUMA-toiminta Päijät-Hämeen alueen voimavaraksi -hankkeessa opettajien
ja opinto-ohjaajien käyttöön tarkoitettu sivusto (http://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/ph_luma-
keskus/yhteistyoareena), joka tukee eri asteiden oppilaitosten sekä LUMA-toimintaan mukaan lähtenei-
den yritysten ja yhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Sähköpostitse on tiedotettu Lahden kaupungin perusopetuksen kanssa yhteistyössä, mm. Yrityk-
set ja koulut LUMA-yhteistyötä rakentamassa -työpajan kutsu välitettiin oppilaiden huoltajille Wilma-
järjestelmän kautta.

Tampereen LUMATE-keskus viesti pääasiassa verkkosivuston kautta. Keskuksesta lähetettiin uutis-
kirje postituslistalle noin kerran kuussa. Postituslistalle kuuluu sekä innostuneita opettajia että lasten
vanhempia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Tämän lisäksi Tampereelta koulut ovat nimenneet LUMA-
yhdyshenkilön, joiden kautta viesti tapahtumista saadaan kaikkiin Tampereen kouluihin
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6.2. Printtiviestintä

Täydennyskoulutustarjontaa markkinoitiin opettajajärjestöjen lehdistä ostetuin mainoksin.

Tapahtumien yhteydessä eri puolilla Suomea jaettiin opettajille, nuorille ja lasten huoltajille tulostettuja
esitteitä toiminnasta ja palveluista.

Luova-verkkoportaalille hankittiin mainosviivoittimia, joita Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry jakoi
lukiokiertueellaan eri puolilla Suomea syksyn 2014 aikana.

6.3. Mediatiedotteet ja medianäkyvyys

LUMA-keskus Suomen toiminnan kohokohdista julkaistiin medialle tiedotteita STT:n palvelun kautta:

∂ 11.3.2014 Vuoden 2013 LUMA-koulu -kilpailun voittajat on valittu
(https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=12003466)

∂ 1.9.2014 Matematiikan ja luonnontieteiden osaamista vahvistava LUMA-SUOMI-
kehittämisohjelma käynnistyy (https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=17030642)

∂ 12.9.2014 Kemianluokka Gadolinille kansainvälinen tunnustus innovatiivisesta koulu-
yritysyhteistyöstä (https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=17421493)

∂ 5.11.2014 Vuoden 2014 palkitut LUMA-toimijat ja uusi Jippo-virtuaalikerho lapsille
(https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=19589252)

Alueellisista keskuksista vinkattiin usein kyseisen seudun mediaa erityisten tapahtumien yhteydessä. Moni
tapahtuma saikin medianäkyvyyttä:

∂ Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen F2k-keskuksen MasterClasses-tapahtumasta YLE teki
jutun radioon (http://www.eluova.fi/index.php?id=1946) ja Uudenmaan Tämä toimii! -
aluekilpailusta verkkosivustolleen (http://yle.fi/uutiset/tama_toimii_-
kilpailu_tekee_koululaisista_keksijoita/7204514).

∂ Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen tapahtumista mielenkiintoisimpia on uutisoitu Jo-
ensuun seudun suurilevikkisimmässä sanomalehti Karjalaisessa.

∂ Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus sai näkyvyyttä, kun Keskipohjanmaa-lehti teki jutun Kan-
nuksen lukion eläinlääketieteen kurssin ryhmän vierailusta TEKNOKAS-kemianluokassa.

∂ Keski-Suomen LUMA-keskuksen tiedeleiristä oli juttu Laukaa–Konnevesi-paikallislehdessä.
James Grimen vierailusta Jyväskylässä oli maininta Keskisuomalaisessa.

∂ LUMA-keskus Aallossa joulukuussa 2013 nanohacking-teemalla järjestetystä biotaiteen kärki-
kurssista oli artikkeli Kemia-lehdessä 2/2014. Keväällä järjestetystä fysiikan ja teknisen työn opet-
tajien yhteisestä kurssista oli juttu Tekninan opettaja -lehdessä
(http://www.tekninenopettaja.net/1100-uutiset/uutiset/403-tn-ja-fy-ke-yhteisessa-lumarts-
koulutuksessa).

∂ Oulun yliopiston LUMA-keskuksen toiminnasta on kerrottu Oulun seudun lehdissä, erityi-
sesti sanomalehti Kalevassa ja Oulu-lehdessä.

∂ Tampereen LUMATE-keskuksen järjestämästä englantilaisen James Grimen vierailuesityk-
sestä syksyllä 2014 oli artikkeli Aamulehdessä.
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6.4. Toiminnan esittely kiinnostuneille

LUMA-keskus Suomi julkaisi kansainvälistä LUMA News -verkkolehteä (www.luma.fi/news), jonka
tavoitteena on esitellä suomalaista LUMA-alan opetuksen tutkimusta ja osaamista. Verkkolehdellä oli
noin parituhatta lukijaa.

Keskuksen toimintaa esiteltiin konferensseissa ym. tapahtumissa sekä kutsusta, mm.

12.4. esiteltiin toimintaa LUMA-keskus Suomen yhteisellä ständillä ja johtaja Aksela kertoi
toiminnasta puheenvuorossaan MAOL ry:n kevätkoulutuspäivillä Dipolissa Espoon Ota-
niemessä

10.6. esitteli koordinaattori toimintaa parille Belgian teknologiateollisuuden edustajalle (RTC
Oost-Vlaanderen) sekä Teknologiateollisuus ry:n Pirkko Pitkäpaasille

20.8. esitteli johtaja toimintaa TAT:in OK!Akatemiassa
26.8. esitteli johtaja toimintaa Normaalikoulujen johtavien rehtorien kokouksessa
18.9. esitteli johtaja toimintaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaiselle
22.9. esitteli koordinaattori toimintaa shanghailaisille Kumpulassa
3.11. esitteli johtaja toimintaa OPH:n opetusneuvoksille
7.11. esitteli johtaja toimintaa Helsingin seudun yliopistojen opo-seminaarissa Aalto-

yliopistolla

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa kävi eri puolilta Suomea ja maailmaa useita delegaatioita,
joko kutsuttuna tai kiinnostuksesta oppimaan toiminnasta lisää. Toimintaa esiteltiin myös tapahtumissa.

30.1. esiteltiin Kemman toimintaa matematiikan opettajaksi opiskeleville
7.2. osallistui aktiviteetteihin Kumpulassa n. 80 CEESA Middle School Math Counts -kilpailun

13–14-vuotiasta osallistujaa opettajineen kansainvälisistä kouluista Belgradista, Budapes-
tistä, Helsingistä, Krakovasta, Moskovasta, Pietarista, Prahasta, Varsovasta ja Vilnasta

3.4. esiteltiin toimintaa ruotsalaisille varhaiskasvatuksen opettajankouluttajille
8.4. vierailivat biologian olympiavalmennukseen osallistujat Gadolinissa
13.5. esiteltiin toimintaa yhdysvaltalaisille luokanopettajaopiskelijoille
22.5. vieraili Moskovan valtionyliopistosta tutkija Elena Kharisova hakemassa tiedeluokkamallia
28.5. esiteltiin toimintaa brasialaisen kaupungin johtajille ja muille edustajille
7.–10.7. esiteltiin Gadolinissa tehtyä tutkimusta ECRICE-konferenssissa Jyväskylässä
1.8.–31.12. oli norjalainen tutkijatohtori Erik Fooladi vierailevana tutkijana Kemmassa
28.8. esiteltiin yleistä ja Summamutikan toimintaa liettualaiselle opettajaryhmälle
8.–12.9. vieraili tutkija Elisabetta Ossanna Italiasta Summamutikassa
11.9. pidettiin Gadolinin toiminnasta työpaja IPN 2014 -tapahtumassa Brysselissä
12.9. vieraili ryhmä matematiikan opetuksen tutkijoita Ghentin yliopistosta Belgiasta Summa-

mutikassa ja sen Origossa
8.10. vieraili Helsingin yliopiston Opettaja-akatemian vieraina Tallinnan yliopiston delegaatio,

jolle esiteltiin toimintaa
21.10. vieraili lukion opettajia Tartosta, Virosta tutustumassa Summamutikkaan ja sen Origoon
23.10. vieraili Kemiran työntekijöitä lapsineen Gadolinissa
15.–16.11. piti BioPop puheenvuoron BMOL ry:n syyskoulutuspäivillä BioPopin ja muutenkin Hel-

singin yliopiston LUMA-keskuksen toiminnasta
25.11. Uudenmaan kuntien sivistystoimien edustajia osallistui yhteistyötilaisuuteen ja tutustui

toimintaan yleisesti sekä Gadoliniin
16.12. Kemiran työntekijöitä lapsineen Gadolinissa

Oulun yliopiston LUMA-keskus esitteli LUMA-toimintaa ja käytännön LUMA-järjestelyjä neljä kertaa
vuonna 2014 Oulun yliopiston ulkomaalaisille vieraille, jotka olivat tutustumassa Suomen koulutusjärjes-
telmään ja LUMA-aineiden opetukseen.
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7. Opettajankoulutus ja LUMA-toiminta
Monia LUMA-keskusten toimintoja toteuttivat käytännössä matemaattisten ja luonnontieteellisten ainei-
den opiskelijat, lähinnä aineenopettajaopiskelijat, jonkin verran myös luokanopettajaopiskelijat ja muut
opiskelijat. Opettajana kasvamisen elinikäistä prosessia pyrittiin tukemaan opettajaopiskelijoiden yliopis-
to-opintojen alusta lähtien. Yliopistosta/keskuksesta ja oppiaineesta riippuen toiminta oli joko (i) integ-
roitu tutkinto-opetukseen tai (ii) opiskelijat tekivät sitä opiskelun rinnalla palkallisesti hankkien samalla
hyödyllistä työkokemusta.

LUMA-keskus Suomi perusti kansallisen LUMA-aineiden opettajankoulutuksen foorumin, jonka tavoittee-
na on edistää eri yliopistojen opettajankouluttajien yhteistyötä ja hyvien toimintamallien leviämistä koulu-
tusyksiköstä toiseen.

Foorumin ensimmäinen kokous järjestettiin Kumpulan tiedekampuksella Helsingissä 26.9.2014.
Kokoukseen osallistui kolmisenkymmentä opettajankouluttajaa suomalaisista yliopistoista ja mm. opetus-
neuvos Armi Mikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

7.1. Kerhonohjauskoulutus

LUMA-keskus Suomi käynnisti Tiedettä ja teknologiaa kaikille! -hankkeessa mm. kansallisen kerhonoh-
jaajakoulutusmallin suunnittelun ja pilotoinnin. Käytännössä koulutusmallin kehittämistä koordinoi Tam-
pereen LUMATE-keskus.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa syksyllä 2013 alkanut luonnontieteiden ja matematiikan
kerhonohjauskurssi jatkui keväällä 2014. Kurssi toteutettiin myös syksyllä 2014, ottaen mukaan myös
ohjelmointikerhojen tarjonta. Toimintaa kehitettiin yhdessä muiden LUMA-keskusten kanssa. Kurssilla
osallistui vuonna 2014 yhteensä 99 opiskelijaa.

Esitietovaatimuksena kurssille oli matematiikan, luonnontieteiden tai ohjelmoinnin perushallinta,
riippuen siitä, millaista kerhoa halusi ohjaamaan. Opiskelijat (ao-opiskelijoita, lo-opiskelijoita ja muitakin
HY:n opiskelijoita) saivat kurssilla kerhopedagogisen koulutuksen (2 op) ja sitten opintosuorituksenaan
suunnittelivat ja toteuttivat luonnontiede- ja/tai matematiikka- ja-/tai ohjelmointikerhoja iltapäivisin kou-
lupäivän jälkeen Helsingin seudun kouluilla (3 op). Opiskelijat reflektoivat oppimistaan ja raportoivat
kerhojaan blogimuodossa. Kurssin vetämisestä vastasivat Kemmasta Jenni Vartiainen ja Summamutikasta
Jenni Räsänen. Yhteistyötä tehtiin Kehittämiskeskus Opinkirjon asiantuntijoiden kanssa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa suunniteltiin kerhonohjauskoulutuksen toteutusta loppu-
syksystä 2014 yhdessä alueen kemian, fysiikan ja matematiikan opettajien kanssa.

Oulun yliopiston LUMA-keskus tutustui muissa LUMA-keskuksissa käytössä oleviin kerhonohjaaja-
koulutuksen malleihin. Muiden LUMA-keskusten mallien ja omien aiempien kokemusten perusteella kehi-
tettiin oma malli tiedekerhonohjaajakoulutukselle. Mallia työstettiin yhdessä luokanopettajakoulutuksen
ja ainelaitosten kanssa.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana tutustumassa muiden LUMA-keskusten koulutusmalleihin
ja kehitti tältä pohjalta oman LUMA-kerhonohjaajakouluksen (3 op).

Tampereen LUMATE-keskuksessa pilotoitiin kerhonohjaajakoulutusta syksyllä. Koulutuksessa neljä
aineenopettajaopiskelijaa ja yksi luokanopettajaopiskelija osallistuivat kymmentuntiseen koulutukseen,
jossa perehdyttiin kerhopedagogiikkaan ja erilaisiin opetusmenetelmiin tiedekerhossa.



44

7.2. Muu koulutus ja tarjonta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opiskelijoille

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen toiminnan yhteydessä toteutettiin keväällä 2014 yhteisölli-
sesti uudenlainen aineenopettajaksi opiskeleville suunnattu kurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteis-
kunnassa. Kurssilla tavoitteena on löytää innostavia esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta opetukseen
sekä kehittää koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja, jotka
innostavat oppilaita valitsemaan LUMA-aineiden opiskelun ja suuntaamaan tulevaisuudessa niitä tarvitse-
ville työelämän aloille.

Geopiste, Kemma ja Summamutikka -resurssikeskusten väkeä osallistui elokuussa matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan Kumpulassa järjestämään Tiedebasaari-tapahtumaan. Tapahtumassa tie-
dekunnan aloittaneet opiskelijat tutustuivat kampuksen tiloihin, tutkimukseen ja palveluihin. Resurssikes-
kukset järjestivät toimintaa ja tarjosivat tietoa toiminnastaan sekä mm. opettajankoulutuksesta.

Kemman toimintaa ideoivat opettajaksi opiskelijat kemian opettajankoulutuksen suunnitteluryh-
mässä. Ryhmän aktiivit opiskelijat järjestivät myös OK-kahviloita, joissa esimerkiksi alumniopettajat ker-
toivat työstään tai ideoitiin yhteisiä tapahtumia.

LumO:n LumO-lähetti -hankkeeseen osallistui syksyllä 2014 viisi luokanopettajaopiskelijaa ja kaksi
aineenopettajaopiskelijaa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ohjatusti yhdessä luokanopettajien
kanssa LUMA-aineita eheyttäviä tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia. Tavoitteena oli opiskelijoiden
tutkimukselliseen opetukseen sekä pedagogiseen yhteistyöhön liittyvien valmiuksien ja taitojen kehittä-
minen.

Summamutikan toimintaan on kehitetty uusia aktiviteetteja matematiikan opettajaksi opiskelevien
kurssitöinä kuin myös opinnäytetöinä. Tehtäviä on otettu käyttöön sellaisenaan tai jatkojalostettu Sum-
mamutikan toimintaan sopivaksi.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksessa tavoitettiin Fuksi-Scifest-tapahtumassa 30 aineenopetta-
jaopiskelijaa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa tavoitettiin 30 opettajaopiskelijaa toiminnasta infoamistilai-
suudessa.

Keskus osallistui myös Kokkolassa järjestetylle innovaatioleirille. Centria-ammattikorkeakoulun ja
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston liiketalouden opiskelijat yhdistivät ideansa yhteisellä kaksipäiväisellä
innovaatioleirillä. Opiskelijat haastettiin kehittämään Kokkolan Meripuiston toimintaa, palveluita ja aktivi-
teetteja. Kokkolan Matkailun pyrkimyksenä on kehittää Meripuistosta kuntalaisten lisäksi muualta Suo-
mesta tulevia matkailijoita houkutteleva. Innovaatioleirin tuloksena pyrittiin löytämään ratkaisuja niin
Meripuiston saavutettavuuteen kuin toimintaan. Leirin aikana pystyi verkostoitumaan alueen eri toimijoi-
den kanssa sekä sai roiman annoksen ideoiden rakentamisen ja eteenpäin viemisen tietoutta ja kokemus-
ta.

LUMA-keskus Saimaassa vierailleelle Lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston teknis-
luonnontieteellisten opiskelijoiden Hiukkanen-killan edustajille järjestettiin toiminnallista LUMA-
ohjelmaa.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen järjestämän Somen avaimet -YouTube-koulutuksen avulla on
kartoitettu verkkomateriaalien hyödyntämistä Tiede- ja työelämäpäivien sekä Työelämävaatimukset tu-
tuksi -vanhempaininfojen tarkoituksiin. Oulun yliopiston sijainnin sekä laajan ja pitkien välimatkojen vaiku-
tus- ja rekrytointialueen vuoksi tiede- ja työelämä-teemapäivien sekä työelämävaatimukset tutuksi -
vanhempaininfojen toteutuksessa on välttämätöntä hyödyntää verkkomateriaaleja. Koulutus antaa erin-
omaiset valmiudet tuottaa materiaaleja nuorten ja heidän vanhempiensa käyttämään mediaympäristöön
YouTubeen.
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8. Kehittämistä ja toteutusta yhteistyössä
eri tahojen kanssa
LUMA-keskus Suomi käynnisti osana LUMA SUOMI -kehittämisohjelman toteuttamista, mutta laa-
jemminkin LUMA-aineiden opetuksen kehittämistä palvelevan Kansallisen LUMA-kuntaverkoston rakenta-
misen. Keskuksen johtokunta päätti alueellisten LUMA-keskusten toiminta-alueet, joilla keskukset raken-
tavat alueellista verkostoaan. Tavoitteena on saada kaikista Suomen kunnista vähintään yksi LUMA-
yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä oman kuntansa päiväkotien, peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppi-
laitosten sekä alueensa yliopiston/LUMA-keskuksen välillä.

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen resurssikeskukset F2k, Kemma ja Summamutikka olivat mu-
kana yliopiston ainelaitosten, opettajankoulutuslaitoksen ja harjoittelukoulujen kolmikantayhteistyössä.

Keskus käynnisti yhdessä LUMA-keskus Aallon kanssa Uudenmaan alueella LUMA-kuntaverkoston ra-
kentamisen. Kuntien sivistystoimien edustajille järjestettiin marraskuussa kaksi infotilaisuutta: toinen
Kumpulassa ja toinen Otaniemessä. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan kymmenen kunnan edustajat.

Keskus teki yhteistyötä Helsingin kaupungin opetusviraston perusopetuslinjan kanssa. Yhteistyössä järjes-
tettiin täydennyskoulutuspäivä (ks. Täydennyskoulutukset luvussa 4). Lisäksi kaupungin peruskoulujen
opettajille tarjottiin tietoiskuja mm. arvioinnista ja ilmiöpohjaisesta opiskelusta.

F2k suunnitteli ilmakehätieteilijä Taina Ruuskasen kanssa F2k-laboratorion tarjontaan kokonaisuutta hii-
len kierrosta peruskoululaisille. Kokonaisuus olisi ollut kytköksissä hiilipuu.fi-hankkeen kanssa, mutta
rahoitusta ei vielä saatu.

F2k piti 11.6. fysiikan laitoksen väelle outreach-seminaarin, jonka tarkoituksena oli pohtia ja esitel-
lä laitoksen eri outreach-toimijoita. Keskustelua syntyi erityisesti siitä mitä tehdään, miksi tehdään ja
kenelle tehdään. Lisäksi tapahtuma auttoi eri toimijoita löytämään toisensa. Osallistujia oli noin 30.

Geopiste teki yhteistyötä mm. Suomen maantieteellisen seuran sekä Biologian ja maantieteen opettajien
liiton BMOL ry:n kanssa. Nämä tahot avustavat esimerkiksi tapahtumista tiedottamisessa. Ilmatieteen
laitos järjesti Geopisteen kesäleirille ohjelmaa yhtenä päivänä. Geopiste teki yhteistyötä Helsingin kau-
pungin Mediakeskuksen kanssa osallistumalla Helsingin kaupungin maantieteen opettajille järjestettyyn
sähköisten yo-kokeiden lähestymistä käsittelevään tilaisuuteen. Maantieteen oppikirjojen kustantajat lah-
joittivat Geopisteelle oppikirjoja.

Kemmalla oli Kemianluokka Gadolinin sponsoroinnin myötä yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kans-
sa, mm. AGA Oy, BASF Oy, Borealis Polymers Oy, Bruker Corporation, IS-Vet Oy, Laskentaväline Oy,
Kemianteollisuus ry, Kemira Oyj, Neste Oil Oyj, PLD Finland Oy, Suomen Bioteollisuus ry, Suomalaisten
kemistien seura ry, Tekniikan museo, UPM-Kymmene Oyj, VWR-International Oy olivat yhteistyötahoja.

Vuonna 2014 Kemmalla oli yli kymmenen yhteistyönä tehtyä projektia tai toimintoa muiden toi-
mijoiden kanssa:

● Argoniin liittyvä työohjeiden kehitys yhteistyössä AGA Oy:n kanssa
● Öljyihin liittyvän materiaalien kehitys yhteistyössä TAT:n kanssa
● Metsä-aiheisen kokeellisen oppimispaketin kehitys yhdessä LUMA-keskus Aallon ja UPM:n kanssa
● Kemian osion kehittäminen sekä materiaalien lainaus yhteistyössä Yrityskylän kanssa
● Kesäleirien suunnittelu yhteistyössä LUMA-keskus Aallon kanssa
● Kemian päivien 2015 suunnittelu Suomalaisten kemistien seuran ja Metrohm Nordicin kanssa
● Mainostusyhteistyö Kemianteollisuus ry:n, TAT:n ja LUMA-keskus Aallon kanssa
● Perhetoiminnan järjestäminen Kemiran työntekijöille
● Työohjeiden kehitys ja täydennyskoulutus yhteistyössä Bruker Oy:n kanssa
● Työohjeiden teorian kehitys yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkimusryhmien kanssa
● Ympäristökurssin järjestäminen lukiolaisille Helsingin ympäristökeskuksen ja Tapiolan lukion

kanssa
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● Putous-TV-ohjelman kuvauksia järjestettiin Kemianluokka Gadolinissa ja kemian laitoksella yh-
teistyössä Story of…:n kanssa (MTV Oy:n alihankkija)

Kemma oli mukana myös kansainvälisessä molekyyligastronomian opetuksen kehittämis- ja tutkimusyh-
teistyössä.

Kemma oli aktiivinen yhteistyökumppani COMBLAB-projektissa, joka huipentui ISSE-symposiumiin loka-
kuussa. Projektissa kehitettiin ja testattiin lukioon suunnattuja mittausautomaatiota hyödyntäviä biologi-
an, fysiikan ja kemian kokeellisia töitä. Yhteistyötä tehtiin viiden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa
Espanjasta, Itävallasta, Slovakiasta ja Tšekistä. Kehitystyön tavoitteena oli ollut tuottaa tutkimuksellisia
töitä, joissa opiskelijat pääsevät suunnittelemaan koejärjestelyjä, sekä arvioimaan ja esittämään saamiaan
tuloksia. Töiden laadinnassa hyödynnettiin laajasti aiempaa tutkimustietoa mittausautomaation käytöstä
tiedeopetuksessa.

Summamutikka jatkoi ja kehitti syksyllä 2013 käynnistynyttä yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston
kanssa vuonna 2014. Lisäksi Summamutikka oli mukana Helsingin kaupungin koordinoimassa Tilastrofi-
hankkeessa.

Summamutikalla oli kummiluokka Rajatorpan koulussa Vantaalla lukuvuonna 2013–2014. Syksyllä
2014 aloitettiin yhteistyö uuden kummiluokan kanssa. Kummiluokka on matematiikkapainoitteinen 7.
luokka Töölön yhteiskoulusta, jonka kanssa on tarkoitus tehdä yhteistyötä lukuvuosina 2014–2017. Luo-
kat ovat vierailleet matikkaluokka Origossa ja heidän kanssaan on testattu Summamutikan uusia materi-
aaleja. Lisäksi Töölön yhteiskoulun kummiluokan oppilaat ovat osallistuneet opetuksen tutkimukseen
opinnäytetyön merkeissä. Kummiluokan kanssa voidaan jatkossakin testata Summamutikan uusia toimin-
tamuotoja ja tehdä opetuksen tutkimusta. Luokka toimii myös anturina koulumaailman kuulumisiin. Yh-
teistyötä on aloitettu myös ammatillisen koulutuksen puolella Helmi Liiketalousopiston kanssa.

Summamutikka sai täydennystä materiaalivarastoonsa yhteistyöstä Lautapelit.fi:n kanssa. Yritys
lahjoitti Summamutikalle 28 uutta matematiikka-aiheista lautapeliä. Lisäksi Summamutikka aloitti yhteis-
työtä Tevella Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu mm. Tevellan hankkimien välineiden koekäyttöä ja pa-
lautteen laatimista kokemuksista. Koekäytetyt tuotteet jäävät testauksen jälkeen Summamutikan käyt-
töön. Yhteistyössä on myös mahdollista tuottaa uusia tuotteita matematiikan opetukseen.

Summamutikka on aloittanut yhteistyötä Nordean tutkimusjohtajan (Raimo Voutilainen) kanssa.
Hänen kanssaan tehdään yhteistyötä mm. sponsorien hankkimiseksi.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen keskeisimpinä yhteistyökumppaneina toimivat yliopiston
ainelaitokset, alueen yritykset sekä yhdistyksistä Joensuun Tiedeseura ry ja Skepsis ry. Luonnontieteiden
ja metsätieteiden ainelaitokset sekä alueen yritykset ovat osallistuneet ja mahdollistaneet Tiede ja Työ-
elämä -teemapäivien järjestämisen olemalla innolla mukana sekä esitelmien pidossa että työpajojen järjes-
tämisessä. Ainelaitosten opettajaksi opiskelevat ovat osallistuneet koulujen käyntiin LUMA-laboratoriossa
toimien ohjaajina tarpeen mukaan. Fysiikan osalta koordinaattori on pitkälti järjestänyt käyntejä, mutta
kemian laitoksella erikseen järjestettävä kouluyhteistyö-kurssi on antanut keskukselle hyvän kumppanin
toimintojen järjestäjänä.

Joensuun Tiedeseura järjestää lapsille vuoroviikoin LUMA- ja Robotiikkakerhoa sekä kesäleirejä. Tiede-
seuran kerho-ohjaajina toimivat pääasiassa ainelaitosten opiskelijat ja kerhokerrat pyörivät LUMA-
laboratoriossa osittain keskuksen välineistöin. Tiedeseura järjestää myös Scifest-tiedetapahtuman vuosit-
tain Joensuussa, ja tätä kautta on tärkeässä roolissa luonnontieteiden näkyvyyden lisääjänä suurelle ylei-
sölle. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus auttaa useita pajajärjestäjiä toteuttamaan omia toimintojaan
Scifestin aikana ja vuonna 2014 kuusi erillistä pajaa sai apua keskukselta tätä kautta. Yksi näyttävimmistä
pajakokonaisuuksista on ollut jo useamman vuoden ajan LUMA-keskuksessa rakennettu, fysiikan aine-
opettajakurssilla toteutettu Crime Scene Physics. Paja on varattu sen ensimmäisestä esiintymisestä alkaen
alle viidessätoista minuutissa täyteen koko Scifest-tapahtuman ajalta. Edelleen, keskus on toteuttanut
yhteistyössä paikallisen tiede- ja teknologiaklubin, Tech Club Joensuun kanssa oman pajansa, jossa vuo-
sien 2013–2014 Scifestissa keskeisenä elementtinä on ollut Arduinon ja Raspberry Pi:n ympärille raken-
nettu etäohjattava Mars-mönkijän pienoismalli erilaisine tutkimusantureineen. Robottia on voinut ohjata
erillisestä maa-asemasta ja jopa etäyhteydellä robotin käyttäjiä on ollut Mosambikista asti. Myös 3D-
tulostuksen esittely on kuulunut pajaan ja saanut suuren yleisön kiinnostumaan monitahoisesta tekniikas-
ta ja tieteestä.
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Kriittiseen ajatteluun rohkaisevan Skepsis ry:n kanssa Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksella on jo
pidemmät perinteet. Tänä vuonna järjestimme yhdessä yleisöluennon jossa Markku Myllykangas kertoi
medikalisaatiosta.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa aloitettiin Tiede- ja työelämäpäivien sekä Työelämävaati-
mukset-vanhempaininfojen suunnittelu. Toiminnan sponsoroinnista aloitettiin neuvottelut Kokkola In-
dustrial Parkin kanssa. Heidän kanssaan sovittiin yhteisten opo-tilaisuuksien ja vanhempaininfojen järjes-
tämisestä.

Keskus teki yhteistyötä myös Pyhäsalmen maanalaisen tutkimuskeskus CUPPin kanssa järjestämäl-
lä lukiolaisvierailuja keskukseen. Keskuksen yhteistyötahona on ollut myös Kokkolan luonnontieteellinen
museo Kieppi.

Keski-Suomen LUMA-keskus teki yhteistyötä yliopiston sisällä matemaattis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan ainelaitosten sekä tietotekniikan laitoksen kanssa. Keskus oli mukana Jyväskylän yliopiston
malu-aineiden ainelaitosten, opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun kolmikantayhteistyössä.

Keski-Suomen Kemistiseura jakoi stipendejä alakoulussa ansioituneille oppilaille. LUMA-KS koor-
dinoi stipendiaattein vierailun kemian laitokselle.

Biologian laitoksen opettajaopiskelijat toteuttivat Jyvässeudun koulujen ykkösluokkalaisten vierai-
lujen ohjauksen Keski-Suomen Luontomuseolla. Kaikki seudun ykkösluokat kävivät museolla, eli vierailuja
oli paljon.

Tampereen LUMATE-keskus teki yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa, mm. Tämä
toimii! -teknologiakilpailun aluekilpailun järjestämisessä.

LUMA-keskus Saimaa teki yhteistyötä Kaakkois-Suomen kuntien koulutoimien kanssa, mm. tulevan
toiminnan suunnittelussa ja toiminnasta tiedottamisessa.

Kuntaverkoston rakentamisen aloittamiseksi järjestettiin koulutoimien edustajille tilaisuus
Lappeenrannassa marraskuussa. Tilaisuuteen osallistui 20 osallistujaa.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Oulun yliopiston
eri tiedekunnat, MAOL ry ja sen paikalliskerhot, Tiedekeskus Tietomaa, Oulun kaupunki, Oulun yliopis-
ton vaikutusalueen oppilaitokset sekä luonnollisesti LUMA-keskus Suomi -verkoston muut toimijat. Tär-
keää on toki yhteistyö Oulun yliopiston vaikutusalueen LUMA-aineiden opettajien ja opinto-ohjaajien
kanssa. Yhteistyötä on ollut myös Tekniikan akatemian (TAF) kanssa.

Keskuksella on erityissuhde muutamiin lukioihin, joiden kanssa on vierailuja puolin ja toisin, ja
samalla kehitetään uusia yhteistyön muotoja, esim. tarjotaan lukiolaisille yliopistotasoista opetusta LU-
MA-aiheista.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen toimijoiden (Helsingin yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto) yhteisenä sateenvarjo-organisaationa. Keskeisiä
yhteistyökumppaneita ovat Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu, kaikkien Päijät-Hämeen kun-
tien oppilaitosverkosto ja LUMA-keskus Suomi -verkoston muut toimijat.

Keskuksen yhtenä vuoden 2014 keskeisenä painopisteenä oli alueellisen yhteistyöverkoston laa-
jentaminen ja erityisesti alueen elinkeinoelämän mukaan saaminen LUMA-yhteistyöhön. Keskuksessa oli
käynnissä LUMA-toiminta Päijät-Hämeen alueen voimavaraksi -hanke (30.6.2014–28.2.2015), jonka tavoit-
teena oli rakentaa alueellinen monitieteinen ja -alainen yhteistyöverkosto Päijät-Hämeen alueen LUMA-
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa kartoitettiin erityisesti alueen yritysten tarpeita ja
mahdollisuuksia osallistua LUMA-toimintaan. Hankkeessa otettiin yhteyttä 25:een alueella toimivaan eri
toimialojan edustavaan keskeiseen yritykseen tai yhteisöön. LUMA-toimintaa käytiin esittelemässä yhteis-
työvierailulla kymmenessä yrityksessä/yhteisössä. Mukaan yhteistyöhön lupautui kahdeksan uutta yritystä
ja yhteistyö kolmen toiminnassa jo aiemmin mukana olleen yritys/yhteisötoimijan kanssa konkretisoitui.
Yhteistyö käynnistyi seuraavien organisaatioiden kanssa: Energon, Fazer Mylly, Kirjapaino Markprint,
Lahden seudun ympäristöpalvelut, MAOL Päijät-Häme, Mecastep, Oilon, Päijät-Hämeen Jätehuolto, Päi-
jät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Ramboll ja Teknoware.
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Keskuksen esittelypiste oli mukana Tutkimus ja arki kohtaavat -loppuseminaarissa 27.5.2014.
Seminaari oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston rinnakkaishankkeiden päätös-
seminaari, johon osallistui 59 Päijät-Hämeen alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän toimijaa.

Keskus järjesti LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan liittyvän Koulutuksesta kouluun -
kehittämishankkeen järjestäytymiskokouksen Lahdessa 30.10.2014. Kokoukseen osallistui 14 hankkeen
toimijaa.

Kuva 9. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen saippuakupla-aktiviteetti Tutkimus ja arki kohtaavat -loppuseminaarissa
27.5.2014 Lahdessa (kuvannut Päivi Kuosmanen).

9. Tutkimus ja arviointi
LUMA-keskus Suomen toiminnan kehittäminen perustuu uusimpaan tutkimustietoon LUMA-tieteistä
sekä niiden opetuksesta ja oppimisesta.

Useissa LUMA-keskuksissa LUMA-toimintaa kehitettiin etenkin kehittämistutkimuksen (design-based
research, DBR) keinoin. Toiminnan vaikuttavuutta myös tutkittiin mm. keräämällä tietoa toimintaan osal-
listuvilta lapsilta, nuorilta, huoltajilta ja opettajilta.

Syksyllä valmisteltiin hakemusta EU:n Horizon 2020 -rahoitusohjelmaan yhteistyössä portugalilaisen
Coimbran yliopiston ja irlantilaisen Limerickin yliopiston kanssa. LUMA-keskus Suomen piirissä hakemus-
ta valmisteli Katri Kontturi Aalto-yliopistosta.

9.1. International Symposium on STEM Education (ISSE) 2014

Helsingin yliopiston LUMA-keskus tuotti LUMA-keskus Suomelle vuoden 2014 kansainvälisen ISSE-
symposiumin yhteiseurooppalaisen COMBLAB-hankkeen päätösseminaarina 11.–12.10.2014 Kumpulan
tiedekampuksella Helsingissä. Konferenssi toimi päätöstilaisuutena kuuden eurooppalaisen yliopiston EU-
rahoitteiselle COMBLAB -projektille. Paikalla oli opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita kuudesta eri
maasta yhteensä noin 60 henkilöä. Tilaisuudessa tutustuttiin yhteistyöyliopistojen kehittämiin mittausau-
tomaatiotyöohjeisiin työpajoissa sekä keskusteltiin ICT-koulutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

9.2. ECRICE 2014

Keski-Suomen LUMA-keskus ja Helsingin yliopiston LUMA-keskus olivat mukana järjestämässä
kansainvälistä ECRICE 2014 -konferenssia heinäkuussa
(https://www.jyu.fi/kemia/en/research/ecrice2014/). Konferenssi sai näkyvyyttä mm. Keskisuomalaisessa.
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9.3. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014

Helsingin yliopiston LUMA-keskus järjesti LUMA-keskus Suomen puolesta 4.–6.6.2014 Helsingissä
pohjoismaisen NFSUN-symposiumin (http://www.helsinki.fi/luma/nfsun2014) teemalla ”Inquiry-Based
Science Education in Technology-Rich Environments”. Symposiumiin osallistui 190 luonnontieteiden ope-
tuksen tutkijaa, opettajankouluttajaa, opettajaa ja opiskelijaa.

Symposiumin illallisen yhteydessä Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus
ry palkitsivat Vuoden 2013 LUMA-koulut.

9.4. LUMAT – Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuk-
sen tutkimus ja käytäntö

Helsingin yliopiston LUMA-keskus toteutti vuonna 2014 LUMA-keskus Suomen LUMAT-lehden
päätoimittamisen ja julkaisun. Lehti julkaisi sekä vertaisarvioituja tutkimus- ja näkökulma-artikkeleita että
yleistajuisia artikkeleita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen uusista ja innovatiivisis-
ta käytänteistä. Lehdellä on tieteellinen ohjausryhmä. Vuonna 2014 julkaistiin kaksi teemanumeroa; Yh-
deksänsien valtakunnallisten kemian opetuksen päivien teemanumero (nro. 1/2014) sekä Toisten valta-
kunnallisten matematiikan opetuksen päivien teemanumero (nro. 2/2014).

LUMAT-lehteä ja siihen sisällön tuottamisen mahdollisuutta mainostettiin myös opettajien täy-
dennyskoulutuksissa ja muissa opetusalan tapahtumissa sekä kansainvälisille vierailijoille.

9.5. Tutkimusjulkaisut ja opinnäytetyöt

Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen yhteydessä LUMA-aineiden aineenopettajaksi opiskelevat
tekivät opinnäytetöitään LUMA-toimintaan liittyen.

Vuonna 2014 julkaistiin useita keskuksen toimintaan liittyviä useita tieteellisiä julkaisuja:

∂ Hautala, T. (2014). Matikkapuu kasvoi keskustelusta täydennyskoulutukseksi. LUMAT, 2(1), 13–
16.

∂ Ikävalko, V.-M., & Aksela, M. (2014). Oppilaille relevanttien arkipäivän kokeellisten työohjeiden
kehittäminen yritysyhteistyössä lukion kemian opetukseen. LUMAT, 2(2), 107–112.

∂ Sundqvist, I. (2014). Tyttöjen matematiikkakuvan muuttuminen klubitoimintaan osallistumisen
seurauksena. LUMAT, 2(1), 47–58.

∂ Tolppanen, S., & Aksela, M. (2014). The International Millennium Youth Camp as an Active
Learning Ecosystem for Future Scientists. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M.
Vivitsou (toim.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of
Learning. (Sivut 145–153). Rotterdam: Sense Publishers.

∂ Tolppanen, S., & Tirri, K. (2014). How an Enrichment Summer Program Is Meeting the Expecta-
tions of Gifted Science Students: A Case Study from Finland. International Journal for Talent Devel-
opment and Creativity, 2(1), 103–115.

∂ Tomperi, P., & Aksela, M. (2014). In-Service Teacher Training Project on Inquiry-Based Practical
Chemistry. LUMAT, 2(2), 215–226.

∂ Tortosa, M., Skorsepa, M., Guitart, F., Urban-Woldron, H., Aksela, M., Tolvanen, S., ... Smejkal,
P. (2014). Design of research-based lab sheets for the acquisition of science competencies using ICT re-
al-time experiments: Do students get the point of what they are doing?

∂ Vihma, L., & Aksela, M. (2014). Inspiration, Joy, and Support of STEM for Children, Youth, and
Teachers through the Innovative LUMA Collaboration. Teoksessa H. Niemi, J. Multisilta, L. Lip-
ponen, & M. Vivitsou (toim.), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New
Ecosystems of Learning. (Sivut 129–144). Rotterdam: Sense Publishers.
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Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksessa tehtiin ELY-keskuksen myöntämänä erillishankkeena
sukupuolten mukaisen uraeriytymisen selvityshanke. Hankkeessa pyrittiin löytämään taustatekijöitä tyttö-
jen ja poikien suuntautumiseen eri aloille ja osaltaan saamaan selville suuntia tuleville toiminnoille nuor-
ten ohjaamiseksi luonnontieteisiin.

LUMA-laboratorion eksoottisempaa välineistöä, kuten modernin fysiikan mittalaitteita ylösajettiin
aineenopettajaopiskelijoiden avustuksella. Useimmissa pro gradu- ja kandidaatintutkielmissa kartoitetaan
aiheisiin liittyvät historia- ja teoriatausta sekä kyseiseen ilmiöön liittyviin kokeellisiin tutkimuksiin laadi-
taan lukiotasolle soveltuvia ohjeistuksia. Tätä kautta keskuksen tarjoama välineistö muuttuu helpommin
käyttöönotettavaksi koulutasolla kun aiheesta on kirjoitettu kohderyhmille suunnatut kokonaisuudet.
Vuoden 2014 aikana valmistui yksi laajempi radioaktiivisuuteen liittyvä gradutyö ja valon nopeuden mit-
taamiseen liittyvä kokonaisuus aloitettiin.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksessa kaksi opiskelijaa aloitti opinnäytetyön tekemisen vanhem-
paininfoista ja yksi opiskelija kemianluokkatoiminnasta. Työohjeita kehiteltiin ja käyttöönotettiin yhteensä
neljä. Kokkolan yliopistokeskuksessa luokanopettajiksi opiskelevien kanssa ideoitiin myös opettajan ”ma-
teriaalipakkia luonnontieteisiin”, mutta toteutukseen asti ei vielä päästy.

Keski-Suomen LUMA-keskuksen toiminnasta on valmistumassa väitös- sekä lisensiaatintyö. Lisäksi
LUMA-toimintaan liittyviä opinnäytetöitä ja kehittämistutkimuksia tehdään vuosittain ja tuloksia hyödyn-
netään LUMA-toiminnan kehittämiseen.

Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa on myös aloitettu LUMA-aineiden didaktinen tutkimus, jota
kutsutaan MALU-toiminnaksi. Toiminta alkoi syksyllä 2014 ja haku avautui 16.5.2014. MALUssa on viisi
tutkijakoulutettavaa, joista neljä suuntautuu yleissivistävän koulutuksen didaktiikkaan (2 matematiikka, 1
fysiikka, 1 maantiede) ja yksi tekniikan yliopistodidaktiikkaan.
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