
STEAMit! – projektin lyhyt kuvaus 

Koulun nimi: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 

Opettajien nimet: Lauri Ruotsalainen (ohjaava opettaja), Katja Tauriainen (biologia), Kalle 
Viherä (maantiede), Jarno Kukonlehto (fysiikka), Pauliina Ojala (kemia) 

STEAMit! – projektin nimi: Tiedetutor-toiminnan käynnistäminen TSYK:n lukiossa 

Ajankohta: Syyslukukausi 2018 

Projektin kuvaus: 

Mitä tehtiin: Projektissa käynnistettiin tiedetutor-toiminta TSYK:n lukiossa. Toisen vuoden 
opiskelijoista valitut tiedetutorit tukevat muita lukiomme opiskelijoita viikoittain 
järjestettävässä Tiedekahvilassa mm. ohjaamalla heitä luonnontieteiden ja matematiikan 
kotitehtävissä. Lisäksi tiedetutorit osallistuvat luonnontieteiden syventävien kurssien 
järjestelyihin yhdessä aineenopettajien kanssa sekä suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia 
luonnontieteiden tuntemusta edistäviä projekteja. 

Tiedetutortoiminnan inspiraation lähteenä on Etu-Töölön lukio, jossa tiedetutorit ovat 
toimineet menestyksekkäästi jo viiden lukuvuoden ajan. STEAMit! – projektin rahoituksen 
tukemana tiedetutorimme tekivät opintomatkan Etu-Töölön lukioon 10.12.2018. Saimme 
vierailulla paljon uusia ideoita ja innostusta tiedetutortoiminnan kehittämiseen. 

Osallistujat: Tiedetutorit valittiin luonnontiedelukion toisen vuoden opiskelijoista. 
Tiedetutortoimintaa ohjaa nimetty opettaja sekä luonnontiedeaineiden opettajia. 

Yhteistyötahot: Etu-Töölön lukion tiedetutorit. Vuodelle 2019 on suunnitteilla 
yhteistyöprojekteja Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. 

Välineet/tarvikkeet: Tiedekahvilassa tarjottavia virvokkeita ja pientä syötävää. 

Lopputulos/tuote: Tiedetutoreiden toiminta ja heidän ylläpitämänsä Tiedekahvila luovat 
lukiossamme positiivista oppimiskulttuuria, vahvistavat luonnontieteiden ja matematiikan 
osaamista sekä tukevat niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat apua opinnoissaan. 

Ongelmat ja onnistumiset (pienet esimerkit mukaan): Tiedekahvilatoiminnan 
käynnistäminen vaati odotetusti aktiivista markkinointia ja pitkäjänteisyyttä ennen kuin uusi 
toimintamalli vakiinnutti asemansa lukion arjessa. Tiedetutorit kävivät ykkösten 
oppitunneilla kertomassa Tiedekahvilasta sekä tekivät mainosjulisteita, joita kiinnitettiin 
lukiomme ilmoitustauluille. Onnistuminen koettiin, kun koeviikkoa edeltävillä viikoilla 
Tiedekahvila oli tupaten täynnä kokeisiin kertaavia opiskelijoita kaikilta vuosiluokilta. 

Jatkosuunnitelmat: Tiedetutortoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa lukiomme pysyväksi 
toimintamuodoksi. Vuodelle 2019 on alustavasti suunniteltu yhteistyötä varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen kanssa, mm. osallistumalla Ilpoisten päivähoitoyksikön tiedeaiheisen 
tapahtumapäivän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä järjestelmällä peruskoululaisille 
matematiikkaa ja ohjelmointia yhdistävää pajatoimintaa. 



 

Tiedekahvilassa kokoontuu viikoittain opiskelijoita kaikilta vuosiluokilta. 

 

 

TSYK:n lukion uudet tiedetutorit tekivät opintomatkan Etu-Töölön lukioon, jossa tiedetutortoimintaa 
on harjoitettu aktiivisesti jo viiden vuoden ajan. Saimme paljon uusia ideoita ja inspiraatiota heidän 
tiedetutoreiltaan, jotka esittelivät meille monipuolista ohjelmaansa ja kemian demonstraatioita.  

 


