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TURUN KAUPUNKI solmi huhtikuussa 
2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku 
Science Park Oy:n kanssa Teknologiakam-
pus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan 
alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen 
lisäämiseen. Sopimuksen myötä aloitetun 
yhteistyön tavoitteena on, että Turun kor-
keakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, 
diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-in-
sinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen 
lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi 
kampus yhdistää korkeakoulujen voimavarat 
tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja 
innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on luoda 
Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaa-
miskeskittymä, joka edistää Lounais-Suomen 
kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehitty-
mistä pitkällä aikavälillä. 

Kaupungin aloitteesta yhdeksi sopimuksen 
painopisteeksi nostettiin tekniikan vetovoiman 
lisääminen ja STEAM Turku -konseptin raken-
taminen aloitettiin välittömästi sopimuksen 
solmimisen jälkeen. STEAM Turku -hank-
keen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin 
sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko 
kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Hankkeen 
tavoitteena on luoda Turun kaupungin uusi 
koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja 
tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen 
sekä rakentaa varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja 
teknologiapolku. 

Heinäkuussa 2019 tiede- ja kulttuuriminis-
teri Annika Saarikko myönsi Turun yliopis-
tolle pitkään odotetun oikeuden tekniikan 
koulutustarjonnan laajentamiseen. Sen myötä 
yliopisto on lisännyt koulutustarjontaansa 
diplomi-insinöörin tutkintokoulutukset kone-
tekniikassa ja materiaalitekniikassa aiempien 
biotekniikan ja tietotekniikan lisäksi. 

Uusi koulutustarjonta toi uusia mahdol-
lisuuksia ja haasteita myös STEAM Turulle. 
Teknologiakampus ja STEAM Turku järjestivät 
tammikuussa 14 paikkakuntaa kattaneen 
kiertueen, jossa lukiolaisille ja ammattikoulu-
laisille esiteltiin Turun korkeakoulujen tekniikan 
alan koulutusvaihtoehtoja. Erinomaisesti 
onnistunut kiertue lisäsi kiinnostusta teknisiä 
aloja kohtaan ja keväällä voitiin ilolla todeta 

Turun tekniikan koulutusten hakijamäärien 
kasvaneen sekä molemmissa yliopistoissa 
että Turun ammattikorkeakoulussa. Kaikkiaan 
hakijoita oli kuusi kertaa enemmän kuin 
aloituspaikkoja. 

Muutoinkin STEAM Turun kaksi ensim-
mäistä vuotta ovat olleet menestyksekkäitä 
ja paljon on saatu aikaan. Esimerkkeinä 
mainittakoon tekniikan alan vetovoiman kas-
vattamisen lisäksi uudet innovatiiviset oppi-
misympäristöt ja digitaaliset opetusratkaisut, 
suoraväylät ja uudet korkeakouluyhteistyön 
muodot sekä – ennen kaikkea – varhaiskas-
vatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 
yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, joka on 
omalta osaltaan avaamassa jokaiselle lapselle 
ja nuorelle väylää tieteen ja teknologian kieh-
tovaan maailmaan. Tästä polusta ovat lois-
tavia esimerkkejä päiväkotien robottikurssit, 
perusopetuksen viidesluokkalaisille suunnattu 
Juniori AMK ja vaikkapa toisen asteen uudet 
virtuaaliset ja muut oppimisympäristöt. 

Hanke jatkaa näiden mallien ja innovaa-
tioiden kehittämistä myös tulevaisuudessa, 
mutta käsissäsi oleva julkaisu antaa hyvän 
näkymän siihen, mitä tähän mennessä on 
saavutettu. 

Antoisia lukuhetkiä!

KAUPUNGINJOHTAJA MINNA ARVE 
TURUN KAUPUNKI

STEAM Turku – Täyttä höyryä eteenpäin

Timo Jalonen on Turun kaupungin 
sivistystoimialan toimialajohtaja 
ja STEAM Turku -hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohtaja.

Miksi on tärkeää, että STEAM Turku on 
olemassa? 
Puhumme tänä päivänä suurista globaaleista 
haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja 
siitä, miten pääsemme fossiilisista poltto-
aineista eroon. Koronavirusepidemia vaatii 
runsaasti lääkekehitystyötä, samoin kuin 
jokavuotiset kausi-influenssat. Ihmiset kaipaa-
vat erilaisia parannuskeinoja myös erilaisiin 
syöpä- ja sydänsairauksiin. Näin isojen 
haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan vahvaa 
luonnontieteiden ja teknologioiden osaamista. 

Turku ja Varsinais-Suomi eivät voi ratkaista 
näin suuria haasteita yksinään, vaan siihen 
tarvitaan koko ihmiskunnan apua. STEAM 
Turun avulla kannamme asiassa kuitenkin 
oman kortemme kekoon. 

Mikä on STEAM Turussa mielestäsi 
parasta?  
Toisinaan oppilaat kysyvät, mihin matematii-
kassa tai muissa aineissa opetettavia tietoja 
oikein tarvitaan. STEAM Turku tuo opetettavat 
asiat osaksi lasten ja nuorten arkielämää, ja 
sitä kautta se näyttää konkreettisesti, mihin 
näitä taitoja tarvitaan. Ehkä tämä on osasyy 
siihen, että matematiikassa laajan oppi-
määrän suorittaminen on turkulaislukioissa 
yleisempää kuin muualla Suomessa.  

STEAM Turku tukee oppilaiden uravalin-
toja, motivoi opiskelemaan sekä avaa erilaisia 
jatko-opintomahdollisuuksia. Pidän erityisen 
hyvänä asiana myös sitä, että Turun yliopiston 
teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 
vuoden 2021 alussa. 

Mitä hyötyä STEAM Turusta on Turun 
kaupungille ja Varsinais-Suomen 
alueelle?  
Turun seudulla ja Varsinais-Suomen alueella 
on runsaasti teknologia-alan yrityksiä, kuten 

laivateollisuutta, kemianteollisuutta, lääketeol-
lisuutta, elintarviketeollisuutta, autotehtaita ja 
muuta vastaavaa toimintaa. Niissä tarvitaan 
osaavaa työvoimaa esimerkiksi tuotekehitte-
lyyn. 

Yleensä asiantuntijatehtävissä työskente-
levät ihmiset ovat hyviä veronmaksajia, mikä 
merkitsee alueen taloudelle hyvää. Teknolo-
giateollisuuden työpaikat hyödyttävät myös 
kaupungissa toimivia palvelualan yrityksiä, 
ja se taas tuo alueelle lisää työpaikkoja ja 
menestystä. Voisi sanoa, että Turun seudun 
vientivetoinen teollisuus tuo aineellista ja 
henkistä hyvinvointia seudulle, ja se hyödyttää 
Turussa toimivia yrityksiä ja ihmisiä.

Mitä STEAM Turku on opettanut sinulle? 
Tai mitä muut hankkeet voivat oppia 
STEAM Turusta?
STEAM Turku on koko koulutuskenttää 
koskeva hanke, jossa korkeakoulut ovat 
avanneet ovensa päiväkodeille ja päinvas-
toin. Yhteistyöhön ovat osallistuneet myös 
peruskoulut, lukiot ja yliopisto. Silloin kun eri 
kouluasteilla on yhteinen päämäärä, yhteistyö 
on mahdollista, ja se voi sujua hyvin.

Mitä toivot STEAM Turulta 
tulevaisuudessa?
Toivottavasti hankkeessa kehitetty toimin-
takulttuuri vakiintuu ja kehittyy edelleen. Se 
olisi tuiki tärkeää jatkon ja kokonaisuuden 
kannalta nyt, kun yliopistoon tulee teknillinen 
tiedekunta ja ammattikorkeakoulu laajentaa 
koulutustarjontaansa. Sitä kautta Turun 
seudulta ja Varsinais-Suomesta saadaan 
tekniikasta ja luonnontieteistä innostuneita 
opiskelijoita. 

TEKSTI: TONI PUURTINEN 
KUVA: BO STRANDEN

Timo Jalonen: STEAM Turku mukana 
ratkaisemassa globaaleja haasteita 
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STEAM Turku lyhyesti

Arvot 
• Osallisuus         

jokaiselle oppilaalle, opiskelijalle ja opettajalle löytyy oma polku tieteen ja   
teknologian maailmaan 

• Avoimuus         
kaikki tieto ja käytännöt jaetaan, kaikki pääsevät mukaan yhteistyöhön, olemme 
valmiita oppimaan muilta 

• Innovatiivisuus        
haluamme etsiä ja löytää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, uskomme myös   
epäonnistumisten olevan opettavaisia 

Tavoitteet 
• luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan 

alan vetovoiman vahvistamiseen 

• rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja 
teknologiapolku 

• tarjota väyläopintoja jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle 

• luoda uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden 
toimijoiden välille 

• vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa 
ja Lounais-Suomessa pitkäjänteisesti eri koulutusasteiden laaja-alaisella   
yhteistyöllä 

• kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja   
oppimisympäristöjä 

• tuotteistaa ja levittää hankeen tulokset 

• koota yhteen koko sivistystoimialan STEAM-työtä tukevat projektit, välttää  
päällekkäiset toiminnot ja hukka sekä tehostaa projektien välistä yhteistyötä 

• tukea tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä sekä 
varmistaa aiempien projektien tulosten hyödyntäminen ja levittäminen osana 
nykyistä kehittämistoimintaa 

Lukuja ja tuloksia 
• Yli 9000 osallistujaa ensimmäisen toimintavuoden aikana 

• Tekniikan alan korkeakoulutusmahdollisuudet Turussa -kiertue (14 oppilaitosta, yli 
tuhat osallistujaa) 

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisäämisen uudet mallit 

• Uudet korkeakouluyhteistyön toimintamallit eri kouluasteilla (esimerkiksi tiedepassi, 
yliopisto- ja AMK-kurssit toisella asteella, yhteiset kehittämispilotit ja tapahtumat, 
LUMA-yhteistyö, Juniori AMK osaksi peruskoulun Elämyspolkua) 

• Uudet suoraväylät korkeakouluopintoihin 

• Yritysyhteistyön uudet toimintamallit toisella asteella (esimerkiksi työelämäagentit, 
oppimisympäristöt yrityksissä, lukioiden työelämäprojektit jne.) 

• Innovatiiviset kokeilut: STEAMit!, STEAM junior, Itämerihaaste, Beyond 2030 
Challenge -tiedekilpailu 

• Työelämälehtorin (ainoa Suomessa ja koko tunnetussa maailmankaikkeudessa) 
työnkuvan kehittäminen 

• MyTech -kokeilut yhteistyössä Teknologiateollisuuden kanssa 

• Uudet pedagogiset ratkaisut: åppi-mobiilisovellus, AR/VR, uudet lukiokurssit, 
robotiikkaan liittyvän pedagogiikan kehittäminen jne. 

• Lounais-Suomen yhteistyön kehittäminen (korkeakoulu- ja yritysyhteistyö, yhteiset 
projektit jne.) 

• Tiede- ja teknologiapolku 2.0 (mallin täydentäminen ja päivittäminen jatkuu)

Lisätietoa kaikesta tästä myöhemmin tässä julkaisussa.

( 6  +  4 )  –  2  x  3  :  

Turun lukiot
Luonnontiedelukio,

ICT-lukio ja merilinja

Turun ammatti-instituutti
Tekniikan alat

Åbo Akademi

Turun AMK

Turun yliopisto
Technology Campus Turku

Koneteknologiakeskus

Novia

STEAM Turku

Yhteistyöverkosto Lounais-Suomessa

Turku Science Park Oy

Perusopetuksen
pilottikoulut

Varhaiskasvatuksen
pilottipäiväkodit

Tiede-
olympialaiset

Hyppää mukaan 
missä vaan!

Suoraväylät

Taitaja-
kisat

Työelämä-
lehtori

Tiede- ja teknologiapolku
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STEAM-projektit
  

STEAM Turun ydinkehittämisen 
mahdollistaa kaupungin 

jatkuva rahoitus, mutta lisäksi 
hankekokonaisuuden alla on 
vuosina 2019–20 toteutettu 

kokonaan tai osittain yli 20 muuta 
projektia, joiden rahoittajina ovat 
toimineet Turun kaupungin lisäksi 
erilaiset ulkopuoliset rahoittajat 
(ESR, EAKR, OPH, OKM jne.). 

Ohessa esimerkkejä keskeisistä 
STEAM-projekteista: 

Tulevaisuuden älykkäät 
oppimisympäristöt
Projektin tavoitteena oli kehittää oppimisym-
päristöissä tapahtuvan kokeilevan yhteiske-
hittämisen malli, jota voidaan soveltaa kaikilla 
kouluasteilla. Yhteiskehittämisen mallin avulla 
markkinoille voidaan tuoda aiempaa parempia 
ja laadukkaampia oppimisen ja opetuksen 
ratkaisuja.

Projektin tuloksena Turku on ottanut 
käyttöön kokeilevan yhteiskehittämisen mallin 
ja jatkaa sen hyödyntämistä osana kehittä-
mistoimintaa kaikilla asteilla. Malli perustuu 
kuuden suurimman kaupungin yhteistyöhön 
ja Turun kaupungin kokemuksiin kehittä-
mistyöstä yli 40 yrityksen kanssa projektin 
aikana. Yhteiskehittämisen asiakirjat, luvat 
ja menettelytavat on selkiytetty. Yritysyh-
teistyössä kyetään nyt aiempaa paremmin 
huomioimaan molemminpuolinen hyöty.

Digiä, liikettä ja ilmiöitä 
varhaiskasvatuksessa
Projektin tavoitteena oli uudenlaisten inno-
vatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen 
ja niiden hyödyntäminen Varhaiskasvatus-
suunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena 
oli kehittää pedagogista toimintaa tukevia 
ratkaisuja päiväkotien oppimisympäristöjen 
uudistamiseksi. Erityisinä painopisteinä pro-
jektissa oli liikunnallisuuden ja toiminnallisen 

MyTech-ohjelma Turussa
Teknologiateollisuus ry:n MyTech-ohjelma 
suunnattiin Turun alueen yläkoulujen oppilaille. 
Tavoitteena oli tuoda näkyväksi koulun eri 
oppiaineiden yhteys ympäröivään maailmaan 
ja elinkeinoelämään. Vuorovaikutuksessa tois-
ten oppilaiden, yritysedustajien sekä korkea-
kouluopiskelijoiden kanssa oppilaat saattoivat 
hahmottaa tietojen ja taitojen merkityksen 
uudella tavalla. Teknologiateollisuus on 
erinomainen esimerkki alasta, jossa tarvitaan 
matemaattisen ajattelun lisäksi hyvin monen-
laisia taitoja ja osaamista. Ilmiölähtöiseen 
oppimiseen pohjautuva MyTech-ohjelma-
päivä antoi oppilaille mahdollisuuden nähdä 
ja kokea, miten tulevaisuuden hyvinvointia 
rakennetaan teknologian avulla.  

MyTech-ohjelmaan osallistui keväällä 2019 
13 oppilasryhmää, eli noin 200 oppilasta 
Turun alueelta. Ohjelman toteutus jatkuu 
edelleen. Ohjelmapäivän toteuttaneet oppilaat 
syventyivät koulussa itse valitsemaansa 
ilmiöön, jota he tutkivat tarkemmin eri 
näkökulmista. Vierailupäivän aikana oppilaat 
pääsivät konkreettisesti näkemään, miten 
heidän tutkimansa ilmiö näkyy työelämässä ja 
millaisia urapolkuja ja koulutusmahdollisuuksia 
ala tarjoaa.

TuOMO 
Ensisijaisena tavoitteena oli havaita mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa opiskelijoiden 
lyhyen matematiikan opinnoissa kohtaamat 
ongelmat ja löytää ne opiskelijat, jotka ovat 
vaarassa jäädä matematiikan opinnoissa 
jälkeen muista. Lisäksi tavoitteena oli ennal-
taehkäistä lyhyen matematiikan opinnoissa 
mahdollisesti syntyviä esteitä ja lisätä opiskeli-
joiden kiinnostusta matematiikkaa kohtaan.

Hankkeessa kaikille lyhyen matematii-
kan pakollisille kursseille tuotettu materiaali 
on osoittautunut käytännön opetuksessa 
toimivaksi, edistänyt oppimista ja oppimistu-
loksia sekä parantanut matematiikan kuvaa 
opiskelijoiden silmissä. Hanke on herättänyt 
kiinnostusta niin valtakunnallisesti kuin kan-
sainvälisestikin. 

Järjestelmän erilaiset käyttömahdollisuu-
det ovat muuttaneet opetuksen rakennetta 
opiskelijakeskeisempään suuntaan. Muu-
toksen mahdollistaa materiaalin käyttäminen 
ennakkomateriaalina, harjoitusmateriaalina, 
kotitehtävinä tai vaikka eriyttävänä materi-
aalina. Tästä johtuen opettajan opiskelijalle 
oppitunnilla jäävä aika on lisääntynyt. 

Opiskelijalle TuOMO on antanut mahdol-
lisuuksia valmistautua oppitunteihin ennak-
koon, kerrata asioita lukemattomia kertoja, 
edetä nopeammin, keskittyä tiettyihin kurssin 
asioihin paremmin ja pelimaailmasta tutusti 
hankkia itselleen palkintopokaaleja ja sitä 
myöten arvosanaa korottavia lisäpisteitä.

LIVE
Projektin tavoitteena oli lisätä nuorten ja 
vanhempien tietoisuutta toisen asteen 
tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutus-
mahdollisuuksista, sekä lisätä toisen asteen 
opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta 
teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja 
jatko-opintomahdollisuuksista.

Keskeiset tulokset:

• hankkeen toimintamallit kuvattu, mallinnettu 
ja tuotteistettu: loppujulkaisu www.koulu-
tustakuu.fi/tuotetori/live-kasikirja

• nuorten osallistaminen ammatillisen 
koulutuksen markkinointiin jää osallistujaor-
ganisaatioissa pysyväksi käytännöksi, esim. 
somemarkkinointi, nuorten tekemät Youtu-
be-videot, nuoret itse markkinoimassa omia 
alojaan

• naisten ja tyttöjen kiinnostus tekniikan aloja 
kohtaan lisääntynyt: hankkeessa aloitta-
neista lähes puolet naisia ja tyttöjä

• yritykset olleet mukana tiiviisti ammatillisten 
oppilaitosten kanssa suunnittelemassa 
tilaisuuksia ja tapahtumia, esim. rekrymes-
sut oppilaitoksessa

• oppilaitosyhteistyö lisääntyi Varsinais-Suo-
messa ja Satakunnassa, ja se jäi osaksi 
oppilaitosten toimintaa

• uudet koulutuspolut ammatillisesta oppilai-
toksesta ammattikorkeakouluun

• ammattikorkeakouluun haku lisääntynyt

oppimisen lisääminen, lisäksi pyrittiin herättä-
mään innostusta ja taitoja matematiikkaan ja 
luonnontieteisiin.

Projektin kautta päiväkodit tuotiin tälle 
vuosituhannelle hankkimalla kosketusnäyttöjä 
ja tabletteja sekä esimerkiksi hankkimalla 
erilaisia robotteja alkeisohjelmointiin. Lisäksi 
tiedekasvatusta kehitettiin uusilla ratkaisulla, 
joista mainittakoon tiedehuone ja liikkuva 
tiedekassi.

NOPSA
Nopea ammatillinen väylä työelämään- eli 
NOPSA-projektilla haettiin ratkaisua ammatilli-
sesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymi-
sen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan 
opintopolun nopeuttamiseen kehittämällä 
opetusta, ohjausta sekä ammatillisen koulu-
tuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä 
opiskelijoiden ja opettajien kesken. Toimen-
piteet kohdennettiin tekniikan ja liikenteen 
aloille, joilla Ammattibarometrin mukaan on 
ennakoitavissa osaajapulaa. 

Varsinais-Suomessa kehitettiin Turun 
AMK:n ja Turun ammatti-instituutin välistä 
yhteistyötä, johon kuuluu ennen kaikkea tek-
niikan AMK-polku. AMK:n opintoja tarjotaan 
avoimina opintojaksoina toisen asteen opis-
kelijoille. Opintojaksojen suunnittelussa ovat 
olleet mukana ammatti-instituutista ammatti-
korkeakouluun jo jatkaneet opiskelijat. AMK:n 
opiskelijat toimivat apuohjaajina tunneilla ja 
ryhmäohjaajina matematiikan harjoitustun-
neilla sekä ovat mukana markkinoinnissa.
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365/12
365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos 
-hankkeessa tavoitteena oli kehittää 365/12-
malli ammatillisesta oppilaitoksesta, joka 
mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta 
riippumatta (polkuammattiin.fi). Osaamista voi 
hankkia milloin vain ja missä vain, mikä tekee 
opiskelusta aiempaa nopeampaa ja jousta-
vampaa. Mallin sisällön voi tiivistää kolmeen 
sanaan: nopeammin, paremmin, ketteräm-
min. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeam-
man opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä 
välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi 
malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on uusien inno-
vaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. 
Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen 
koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, 
opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien 
osaamista.

Lisätietoa:

Keskeiset tulokset:

• Oppimo: Osaamiskeskus, jossa opiskelijalle 
tarjotaan matalan kynnyksen ohjauspalve-
luja, mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun 
sekä tukea opintoihin.

• Hyvinvointiteknologian simulaatiotila: 
mahdollistaa opiskelijoiden lisäksi työelä-
mälle suunnattujen täydennyskoulutusten 
toteuttamisen oppilaitosympäristössä.

• eTAI (Moodle-pohjainen digitaalinen oppi-
misympäristö)

• Koululaiva S/S Bore on kirjaimellisesti aina 
avoinna oleva oppimisympäristö. 

• Wisio: Yrittäjyy-
den oppimis-
ympäristössä 
opetusta ja 
ohjausta on 
saatavilla mm.  
8 tuntia kestävillä 
yrittäjyysleireillä.

Roboboost
Roboboost vastaa työelämän ja oppilaitosten 
koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan 
oheisteknologioiden osa-alueilla. Hanke tuo 
yhteen toistaiseksi hajallaan olevat robotiikan 
osaajat, toimijat ja tarvitsijat, ja sen tavoit-
teena on luoda oppiva ekosysteemi samalla 
kun kehitetään yhteistyömalleja työelämän ja 
oppilaitosten välille.

Hankkeessa lisätään opiskelijoiden, yri-
tysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten 
henkilökunnan osaamista liittyen robotiikkaan, 
sen oheisteknologioihin ja näiden huoltoon. 
Projektin tuloksena opiskelijat saavat osaa-
mista ja työkaluja jatkuvan oppimisen ja 
ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke 
vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden 
tarpeeseen verkostoitua keskenään robotiik-
kaan liittyen.

Lukion työelämäkumppanit 
Tavoite: lisätä lukiolaisten valmiuksia tehdä 
tulevaisuutta koskevia ratkaisuja ja nopeut-
taa lukio-opintonsa päättäneiden siirtymistä 
jatko-opintoihin ja työelämään. 

Keskeiset tulokset:  

• työelämälähtöiset lukiokurssit ja   
oppimisympäristöt 

• lukiolaisten, korkeakouluopiskelijoiden ja 
yritysten yhteiset projektit 

• lukio-opiskelijoiden työelämään ja  
jatko-opintoihin tutustumisen mallit 

• lukio-opettajien yritys- ja    
korkeakouluvarjostamisen mallit 

• lukioiden yrityskumppanuudet ja -verkostot 

STEAM-projektit:
syksy 2020 

Toimiala

Tiede- ja teknologiapolku Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Työelämälehtori

AR-oppimisympäristön käyttöönotto ja kehittäminen

Varhais-
kasvatus

Perus-
opetus

Lukio-
koulutus

Ammatillinen
koulutus

Varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöt
uutta pedagogiikkaa
tukeviksi

• MyTech-ohjelma 
perusopetuksessa

• G.A. STEM
• Peruskoulu on 

parasta

• Lukion työelämä- 
kumppanit

• Paikkatieto ja  
avoin data

• Merilukion      
kehittäminen

• TASE

• LIVE
• ROBOREEL
• 365/12
• ViSu
• Hygge
• Roboboost

turku.fi/STEAM oppimisenuusiaika.fi koulutustakuu.fi

https://www.turku.fi/steam
https://www.oppimisenuusiaika.fi
https://www.koulutustakuu.fi
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englantilaisen teollisuusköyhälistön elämästä 
on myöhemmin sanottu, että todennäköisesti 
milloinkaan rauhan oloissa ihmiset eivät ole 
eläneet sellaisessa kurjuudessa. Toimittaja 
George Godwin totesikin vuonna 1859 lon-
toolaisen slummin asuinoloja, likaa, väkivaltaa 
ja lohduttomuutta kuvaavassa kuuluisassa 
artikkelissaan, että ”on lähes mahdotonta 
uskoa, että ihmiset voivat elää täällä”. 

On hyvä myös muistaa, että ammatit ovat 
kadonneet ennenkin ja omaa osaamista on 
pitänyt kaupata uudenlaisessa toimintaym-
päristössä. Japanissa tietyt perheet ja suvut 
olivat aikanaan erikoistuneet samurai-miek-
kojen valmistukseen. Feodaaliyhteiskunnan 
kadotessa hävisi myös suurimittainen tarve 
kyseisiin miekkoihin. Vastaukseksi ei muo-
dostunut seppuku, vaan siirtyminen keittiö-
veitsiin, jotka ovat edelleen maailmankuuluja. 
Valitettavasti kukaan ei ole dokumentoinut 
keskustelua, jonka aluksi poika kertoo 
isälleen samurai-miekkojen olevan ”so last 
week” ja ratkaisun piilevän keittiön puolella. 
Tämän kaltainen resilienssi tuo mieleen Tankki 
täyteen -sarjasta tutun suomalaisen ajattelijan 
ja huoltamoyrittäjän Sulo Vilenin uhmakkaat 
sanat: ”Onhan me ennenkin pärjätty tulevai-
suudessa, ja jos nykyinen tulevaisuus yhtään 
muistuttaa aiempia, niin me pärjätään nytkin.” 

Vaikka työpaikkojen katoamista ja 
ihmistyön muuttumista tarpeettomaksi on 

ennustettu ainakin höyrykoneen keksimisestä 
saakka (maailmanloppua vielä paljon pidem-
pään), niin tästä huolimatta tämänkertainen 
muutos voi todella olla erilainen kuin aiemmat 
(eli nykyinen tulevaisuus ei ehkä enää muis-
tutakaan aiempia). Esimerkiksi Yhdysvalloista 
on arvioitu katoavan vuosien 2016-25 välillä 
peräti 22,5 miljoonaa työpaikkaa. Samoin 
ilmastonmuutokseen ja vaikkapa biodiver-
siteetin vähenemiseen liittyvät uhat ovat 
todellisia ja vaativat valtavia ja vieläpä nopeita 
muutoksia kaikkialla. 

Kaikista haasteista huolimatta on ihmis-
kunnan omissa käsissä, onko edes-
sämme eriarvoisuuteen, epäoikeuden-

mukaisuuteen sekä ihmisten ja lopullisessa 
syöksykierteessä olevan luonnon riistoon 
perustuva dystopia, vai tulevaisuus, jossa 
uusi teknologia ja erilaiset kestävät ja järkevät 
ratkaisut pelastavat planeetan ja ihmisen sekä 
tuottavat mielekkäämpää työtä, lisääntyvää 
vapaa-aikaa sekä kasvavaa vaurautta ja 
oikeudenmukaisuutta. Jälkimmäisen vaihto-
ehdon toteutumista STEAM Turku haluaa olla 
mukana rakentamassa. 

MATTI MÄKELÄ 

KIRJOITTAJA ON PROJEKTITOIMISTON PÄÄL-
LIKKÖ TURUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISPALVE-
LUISSA JA TÄMÄN JULKAISUN PÄÄTOIMITTAJA.

Höyrykoneita, 
tekoälyä ja makkaraa 

Kun STEAM Turku -konseptin suunnit-
telu aloitettiin reilu kaksi vuotta sitten, 
huomattiin että ilmeisen selityksen 

(STEAM tulee sanoista Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics) lisäksi 
käännöksen kautta päästiin höyryyn, joka on 
koko modernin maailmamme kehittymisen 
keskiössä. Teollinen vallankumoushan alkoi 
skotlantilaisen matemaatikon ja insinöörin 
James Wattin höyrykoneeseen tekemistä 
parannuksista 1700-luvun lopulla. Toki 
alkeellinen höyrykone oli kehitetty Kreikassa 
jo ajanlaskumme ensimmäisinä vuosikymme-
ninä, mutta mitään hyötykäyttöä ei keksinnölle 
sen ajan orjayhteiskunnassa löydetty. Tällä 
hetkellä elämme puolestaan keskellä uutta 
teollista vallankumousta, joka tulee muut-
tamaan maailmaa ennen näkemättömällä 
tavalla. 

Näin suoraan tai mutkan kautta höyryko-
neeseen liittyvien faktojen ansiosta päästiin 
STEAM Turun perusfilosofiaan: 

1. STEAM Turku vastustaa antiikin kaltaista 
näköalattomuuteen ja omiin käsityksiin 
käpertymisen tuottamaa hukkaa ja haluaa 
tarjota kaikille turkulaisille lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden uuden oppimiseen, opitun 
soveltamiseen ja hyödyntämiseen sekä oman 
potentiaalinsa mahdollisimman täydelliseen 
saavuttamiseen. 

2. STEAM Turku haluaa tukea turkulaisia 
lapsia ja nuoria tulemaan nykyisen teollisen 
vallankumouksen tuottaman muutoksen 
sankareiksi ja kasvamaan koko ihmiskuntaa 
hyödyttävien ratkaisujen tekijöiksi. 

3. Globaalisti talouskasvu on nykyään vähin-
tään sata kertaa nopeampaa kuin esiteollisella 
ajalla. Kasvu on tuottanut myös väestöräjäh-
dyksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisia valtavia 
ongelmia, jotka ihmiskunnan täytyy ratkaista. 
Näiden ja tulevaisuudessa esiin nousevien 

vielä tuntemattomien haasteiden ja ongelmien 
ratkaisujen etsijöille STEAM Turku haluaa 
tarjota avaimia ja osaamista.

 
Kaikkien nykypäivän haasteiden keskellä 
STEAM Turkuun keskeisesti kuuluva tulevai-
suususko saattaa joistakin tuntua naiivilta ja 
aikansa eläneeltä. Monien mielestä esimer-
kiksi työelämä menee – ja on itse asiassa 
mennyt jo pitkään – koko ajan huonompaan, 
epäinhimillisempään ja stressaavampaan 
suuntaan (ainoa lohtu lienee se, että tänään 
asiat ovat sentään paremmin kuin huomenna, 
ylihuomisesta puhumattakaan). Pahempaa 
seuraa, kun robotit vievät suurimman osan 
ihmisten elämästä helvettiä tekevistä työpai-
koista. Ja lopuksi tulee sitten paha tekoäly, 
joka laittaa pisteen sekä työelämälle että koko 
ihmiskunnalle (jolleivat ilmastonmuutos ja 
pandemiat ehdi ensin). Hurjimman lukemani 
skenaarion mukaan tekoäly, jolle on annettu 
tehtäväksi makkaran tuottaminen, saattaa 
päätyä tekemään koko maailmankaikkeu-
desta makkaraa (todettakoon, että ilmeisesti 
kirjoittaja halusi hiukan erikoisella esimer-
killään havainnollistaa tekoälyn riskejä eikä 
vakavissaan väittää, että joku loisi ylivertaisen 
tekoälyn ja laittaisi sen sitten tekemään mak-
karaa). Jos näin kävisi, kannattaisi varmaan 
toivoa, että tekoälyllä olisi edes sen verran 
säädyllisyyttä, että se pusertaisi linnunradasta 
chorizoa tai bratwurstia, ei suomalaista 
jauhomakkaraa.

Miten sitten säilyttää mielenrauhansa 
kaikkien näiden uhkakuvien keskellä? 
Ensimmäisenä hätiin tulee realismi. 

Esimerkiksi työelämän huonontumisesta 
puhuminen on ainakin pidemmällä aikavälillä 
absurdia. Pari tuhatta vuotta sitten suurin osa 
eurooppalaisista oli orjia ja vaikkapa naisten 
asema Ateenan demokratiassa oli kutakuinkin 
yhtä auvoinen kuin Talibanien hallitsemassa 
Afganistanissa. 1800-luvun alkupuolen 
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Houkuttelua 
ilman 
kuorrutusta

Opiskelijoita ei houkutella tekniikan 
alojen korkeakoulutukseen pelkästään 
hehkuttavalla markkinointipuheella. 

Turun yliopiston vararehtorin Mika Hannulan 
mukaan avain on koulutuksen hyvä maine. Se 
saa puskaradion soimaan.

”Hyvä maine syntyy ainoastaan korkea-
tasoisella opetuksella ja erityistutkimuksella. 
Sillä on eniten väliä, mitä opiskelijamme 
kertovat eteenpäin. Opiskelijoille pitää antaa 
hyvä kokemus opiskelupaikastaan.”

Houkuttelutyössä myös tekniikan brändillä 
on väliä. Turhan monen mielessä tekniikan 
alat yhdistyvät edelleen likaisiin konepajoihin 
ja hitsauskipinöihin. Mielikuva tulevaisuuden 
aloista ja ongelmanratkaisijoista pitäisi saada 
läpi.

”Jos katsoo vaikka diplomi-insinöörien 
sijoittumista, niin suuri osa Suomen pörssiyh-

tiöiden johtajista on diplomi-insinöörejä. Heitä 
löytyy lukemattomista eri tehtävistä yhteiskun-
nan eri sektoreilta”, Hannula sanoo.

Kolmas Hannulan lempiaiheista on tytöt ja 
tekniikka. Hänestä tekniikan alojen miesval-
taisuus on ongelmallinen sekä eettisesti että 
kansantaloudellisesti. Pölyttyneitä ajatuksia 
miesten ja naisten aloista saattavat vahvistaa 
niin nuorten vanhemmat kuin opettajat ja 
opinto-ohjaajatkin.

”Me tarvitsemme parhaat mahdolliset 
ihmiset opiskelijoiksi ja työnantajat tarvitse-
vat parhaat mahdolliset ihmiset töihin”, hän 
painottaa.

STEAM-työn näkökulmasta Hannulan 
henkilöhistoria on kiinnostava. Hän lähti 
aikoinaan kotikunnastaan Säkylästä 

Tampereelle opiskelemaan tuotantotalouden 

Korkealaatuinen opetus takaa tekniikan 
koulutuksen vetovoiman Lounais-
Suomessa. Näin uskoo Turun yliopiston 
vararehtori Mika Hannula, joka palasi 30 
vuoden jälkeen tuttuihin maisemiin. 

diplomi-insinööriksi, koska se ei ollut Turussa 
mahdollista.

Hän jäi sille tielleen ja teki 30 vuotta töitä 
tekniikan alan akateemisen koulutuksen ja 
tutkimuksen parissa, viimeksi Tampereen 
teknillisen yliopiston rehtorina. Hän on siis 
malliesimerkki siitä tekniikan alan tietovuo-
dosta, jota Varsinais-Suomessa nyt pysäyte-
tään – Hannula itse kärkijoukoissa.

Vuonna 2018 hänet nimittäin rekrytoi-
tiin Turun yliopistoon johtamaan tekniikan 
koulutuksen laajennusta. Samalla hänestä 
tuli Teknologiakampus Turun johtaja. Se on 
Turun kaupungin, Turku Science Parkin ja 
neljän korkeakoulun osaamiskeskittymä, joka 
edistää tekniikan koulutusta ja tutkimusta 
Varsinais-Suomessa ja jonka sisarena STEAM 
Turku sai alkunsa.

Hannulasta tekniikan edistämistyölle on 
maakunnassa upeat puitteet, kun Turku, 
ympäryskunnat, korkeakoulut ja elinkeino-
elämä ovat saman tavoitteen takana.

”Haaste on äärettömän kiehtova.”
Hannulasta Teknologiakampuksen hyödyt 

näkyvät esimerkiksi Koneteknologiakeskus 
Turussa, jossa korkeakoulut voivat jakaa 

resursseja.
”Ei ole mitään mieltä rakentaa päällekkäisiä 

tutkimus- ja opetusinfrastruktuureja, olkoon-
kin että tarpeet ovat erilaisia”, hän sanoo.

Kone- ja materiaalitekniikan diplomi-in-
sinöörikoulutusten saaminen Turun 
yliopistoon oli iso voitto Lounais-Suo-

melle. Uudet ohjelmat alkoivat syksyllä, ja 
teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 
vuoden vaihtuessa. Hannula seurasi Turun 
taistoa DI-koulutuksen puolesta jo Tampe-
reen teknillisen yliopiston rehtorina ja aavisti 
tulevan.

”Sanoin silloiselle johtoryhmälleni, että 
Turku tulee aikanaan saamaan laajemmat 
tekniikan koulutusvastuut. Näin, että tämä 
on Suomen toiseksi tärkein vientimaakunta 
ja täällä on huutava pula tekniikan yliopistolli-
sesta osaamisesta.”

STEAM-työtä on tehty Turun kaupungin 
sivistystoimen vetämänä nyt pari vuotta, ja 
korkeakoulut ovat tehostaneet markkinoin-
tiaan. Hannulasta työn tulos näkyy hakijamää-
rien kasvussa.

Jokaista Turun korkeakoulujen tekniikan 

Koneteknologiakeskus Turussa kaupungin eri oppilaitosten tekniikan alojen opiskelijat tutustuvat muun muassa 
robotiikkaan. Konetekniikan professori Antti Salminen ja käyttöpäällikkö Timo Kankala seuraavat laserhitsausrobotin 
toimintaa.
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aloituspaikkaa kohti oli viime keväänä noin 
kuusi hakijaa. Turun yliopiston uusiin DI-kou-
lutuksiin tuli yli 800 hakemusta. Tekniikan 
uusia professuureja haki 325 ihmistä, ja alan 
lahjoitusprofessuureja on kerätty yhdeksän. 
Hannula on nöyrä lukujen edessä.

”Meidän on huolehdittava siitä, että 
opiskelijoiden kokemus vastaa annettuja 
lupauksia.”

Hannula ei ole törmännyt ennen STEAMin 
kaltaiseen malliin, jossa kaupunki satsaa tek-
niikan alojen houkuttelutyöhön pitkäjänteisesti 
päiväkodista toiselle asteelle. Hänestä se ker-
too viisaista intresseistä, joilla varmistetaan, 
että lahjakkaat nuoret hakeutuvat opiskele-
maan tekniikan aloille kotimaakunnassaan.

”Varsinais-Suomessa on pitkän matikan 
lukijoita enemmän kuin missään muussa 
maakunnassa, pois lukien Uusimaa. Eli 
potentiaalia on hurjan paljon.”

Hannulan mukaan konkreettisinta 
STEAM-työtä tekevät opettajat ja 
opinto-ohjaajat. Hän haluaisi, että 

lähivuosina tekniikan alojen korkeakouluo-
pinnot olisivat entistä vahvemmin näkyvillä 

toisen asteen opinnoissa Lounais-Suomen 
oppilaitoksissa.

”Että opoilla ja opettajilla olisi selkeä kuva 
siitä, mitä Turun alueen omat yliopistot ja 
korkeakoulut tarjoavat. Ja että olisi ymmärrys 
siitä, että tekniikka on myös tytöille.”

Tämä vaatii Hannulan mukaan yhteistyötä 
oppilaitosten välillä: tiedon jakamista ja 
yhdessä tekemistä. Hänestä olisi hyvä, että 
nuorille annettaisiin mahdollisuus ”maistella” 
yliopisto-opintoja jo toisella asteella.

”Esimerkiksi niin, että meidän proffamme 
näkyvät jollain lukiokurssilla tai toisen asteen 
opiskelijat tekisivät harjoitustöitä yliopiston tai 
ammattikorkeakoulun tiloissa ja tutustuisivat 
samalla tekniikan alan opintoihin.”

Tammikuussa Teknologiakampus ja 
STEAM Turku järjestivät parinkymmenen 
lukion kiertueen, jossa tekniikan alan koulu-
tusvaihtoehtoja esiteltiin lukiolaisille ympäri 
Lounais-Suomen. Vastaava kiertue järjeste-
tään etäyhteyden välityksellä tammikuussa 
2021.

Tämä on Hannulan mukaan STEAMin ja 
Teknologiakampuksen yhteistyötä konkreet-
tisimmillaan. Hänestä voisi pohtia vielä lisää 

tapoja, joilla innokkaat tekniikan alan opiskeli-
jat voisivat tehdä STEAM-työtä. 

”Roolimallit ovat nuorille tärkeitä.”

Nuorten houkuttelu tekniikan koulutuksiin 
on osa visiota Lounais-Suomen teknii-
kan ekosysteemistä. Hannula toivoo, 

että tulevina vuosina alueella on käynnissä 
nykyistä enemmän merkittäviä, EU-rahalla 
rahoitettuja tekniikan alan tutkimushankkeita.

”Haluaisin myös nähdä nykyistä enem-
män start-uppeja, jotka houkuttelevat tänne 
uusia yrityksiä. Haluaisin myös nähdä, että 
yrityskanta monipuolistuisi ja että täällä olisi 
merkittävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toimintaa.” 

Hannulasta Turun yliopiston täytyy satsata 
enemmän yritysyhteistyöhön. Yksi avain ovat 
diplomitöitä yrityksiin tekevät teekkarit, jotka 
työllistyvät alueelle. Vuosien kuluessa ”alumni-
järjestelmä” hyödyttää kaikkia.

”Usein diplomitöitä teettävät diplomi-insi-
nöörit, jotka tuntevat oman alansa professo-
reita.”

Hannula on toiminut Turun yliopiston 
vararehtorina vuoden alusta. Tulevaisuudessa 
hän haluaa olla viemässä Turun tekniikkaa 
vahvemmin osaksi alan kansallisia ja kansain-
välisiä yhteistyöverkostoja.

”Se tapahtuu lähtemällä mukaan ja varmis-
tamalla, että meillä on annettavaa.”

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI PELANDER 

Koneteknologiakeskus Turussa 
halutaan olla teknologian kehityksen 
kärjessä. Konetekniikan professori 
Antti Salminen ja käyttöpäällikkö Timo 
Kankala ihailevat teollisuusrobotin 
uutta laserhitsauspäätä, jollaista ei 
löydy muista pohjoismaista.

Koneteknologiakeskus Turussa kaupungin eri oppilaitos-
ten tekniikan alojen opiskelijat tutustuvat muun muassa 
robotiikkaan.

Turun korkeakoulujen vahva yhteistyö näkyy 
esimerkiksi Koneteknologiakeskus Turussa, jossa 
voidaan jakaa resursseja ja opiskella tekniikan 
aloja käytännössä. Käyttöpäällikkö Timo Kankala 
hitsausrobotin äärellä.
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Roadshow’t kertovat tekniikan alan 
monista mahdollisuuksista 

Tekniikan alan opiskelijat sijoittuvat 
monipuolisiin työtehtäviin, ja mahdol-
lisia polkuja tulevaisuuden ammattiin 

on monia. Teknologiakampuksen ja STEAM 
Turun yhdessä järjestämien tilaisuuksien 
tarkoituksena onkin kertoa tekniikan alan 
monista mahdollisuuksista Lounais-Suomen 
toisen asteen opiskelijoille. Korkeakouluopis-
kelijoiden lisäksi mukana reissussa kulkee 
STEAM Turun työelämälehtori Matti Raho.

”Keväällä 2020 järjestetty kiertue onnis-
tui niin hyvin, että tammikuussa mennään 
taas. Ensimmäinen roadshow tavoitti noin 
1500 lukiolaista Lounais-Suomen alueelta, 
ja ensi keväänä järjestettävät etätilaisuudet 
tavoittavat myös ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijat. On hienoa, kun nuoret pääsevät 
kertomaan nuorille konkreettisia kokemuksi-
aan”, Raho iloitsee. 

Kiertueelle osallistuvat tekniikan kou-
lutusta Turussa tarjoavat Turun yliopisto, 
Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja 
Yrkeshögskolan Novia.

”Turun yliopistoon perustetaan keväällä 
2021 teknillinen tiedekunta. Teknillisen 

tiedekunnan perustaminen ja tekniikan 
koulutuslaajennus ovat Varsinais-Suomelle 
ja Turun seudun talousalueen kilpailukyvylle 
tärkeä uudistus. Tekniikan aloille toivotaankin 
lisää hakijoita ja tulevaisuuden osaajia, sillä 
tekniikan alat tarjoavat lukemattomia mahdol-
lisuuksia tulevaisuuden työelämään”, kertoo 
Teknologiakampus Turun koulutuspäällikkö 
Sari Stenvall-Virtanen.

”Uudet kone- ja materiaalitekniikan 
opinnot kiinnostivat hakijoita kevään 2020 
yhteishaussa. Konetekniikan kandidaatti- ja 
DI-koulutukseen oli yli 11 hakijaa jokaista 
paikkaa kohti ja suoraan DI-tutkintoon 
kahdeksan hakijaa paikkaa kohti. Materiaali-
tekniikassa oli noin 6,5 hakijaa kandidaatti- ja 
diplomi-insinöörikoulutuksen ja kolme pelkän 
DI-tutkinnon paikkaa kohti. Samaan aikaan 
myös Turun ammattikorkeakoulun hakijamää-
rät kasvoivat”, Stenvall-Virtanen summaa.

Teknologiakampus edistää Turun neljän kor-
keakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, 
Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögsko-
lan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta.

Teknologiakampus ja STEAM Turku järjestivät keväällä 2020 Turun 
tekniikka -roadshow'n, jossa Lounais-Suomen lukiolaisille esiteltiin 
Turun korkeakoulujen tekniikan alan koulutusvaihtoehtoja. Tilaisuudet 
onnistuivat niin hyvin, että tammikuussa mennään taas.

Toiminnallinen tekniikan alojen roadshow 
Turun yläkouluihin käynnistyi syys-
kuussa. Ensisijaisesti kaikille 9.-luok-

kalaisille tarkoitettu kiertue sai innostuneen 
vastaanoton ja onnistui yli odotusten. Kiertu-
een avulla tavoitettiin noin 1000 yläkoululaista.

”Poikkeusoloista huolimatta tilaisuudet 
pystyttiin järjestämään kouluissa, tietysti tiukin 
koronarajoituksin. Aidot kokemukset välittyi-
vät hienosti nuorilta nuorille”, STEAM Turun 
työelämälehtori Matti Raho kertoo. 

Yläkouluihin kohdistuneen roadshow’n 
esittelijöinä toimivat alan opiskelijat Turun 
ammatti-instituutista. Mukana olivat kone- ja 

Toiminnallista tekniikkaa 
yläkouluihin
STEAM Turun työelämälehtori ja Turun ammatti-instituutin 
opiskelijat vierailivat syksyllä 2020 lähes kaikissa Turun 
yläkouluissa kertomassa tekniikan alojen monista 
mahdollisuuksista. Vastaanotto oli innostunut.
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tuotantotekniikka, autoala, talotekniikka 
sekä rakennusala. Monet yläkouluikäiset 
miettivät, mikä voisi olla oma ala ja mistä voisi 
löytää työpaikan. Opotunneilla käsitelläänkin 
ammatinvalintaa sekä jatko-opiskelumahdol-
lisuuksia.

”Oman alan ja ammatin löytäminen on 
tärkeää ihan jokaiselle, ja tekniikan parista 
oman polun voi löytää jo varhain. Ammatillista 
koulutusta ja osaamista arvostetaan, ja tämä 
arvostus näkyy jo yläkoululaistenkin keskuu-
dessa. Tekniikan aloille tarvitaan työvoimaa 
ja tekijöitä myös tulevaisuudessa”, Raho 
muistuttaa.
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M atti Raho on Suomen ensimmäinen 
työelämälehtori ja ainoa laatuaan.

”Työni on lisätä tekniikan alojen 
vetovoimaisuutta Turun alueella.”

Työelämälehtori Matti Raho oli silloinkin 
paikalla, kun ryhmä yhdeksäsluokkalaisia kävi 
tutustumassa Koneteknologiakeskukseen. 

”Kun oltiin robottia vääntämässä, tuli eräs 
oppilaista sanomaan, että tämä on nyt hänen 
juttunsa. Se on opollekin hetki, jolloin tuntee 
tuoneensa ainakin yhden oppilaan oikeaan 
paikkaan”, Raho myhäilee.

Kaikista ei toki haluta insinöörejä ja 
asentajia, vaan tavoitteena on tarjota oppilaille 
mahdollisuus huomata monet tekniikan alan 
ammattivaihtoehdot.

”Tekniikan alalla on kaupallisiakin tehtäviä. 
Tai voit olla vaikka varatuomari. Ei välttämättä 
tarvitse lähteä opiskelemaan itse tekniikan 
alaa.”

Rahon työsarka ulottuu yläasteelta aina 
korkeakouluihin. Hänen tärkein tehtävänsä 

on saada nuoret kiinnostumaan tekniikasta 
jo yläasteella ja lukiossa. Siellä innostuksen 
siemen kylvetään. 

Raho työskentelee Turun kaupungin 
sivistystoimialan projektitoimistossa ja on 
STEAM Turun palkkalistoilla. Työelämälehto-
rina hän tekee kiinteää yhteistyötä koulujen ja 
oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa. Rahon 
verkostot kurottavat myös ammatti-instituu-
tin, ammattikorkeakoulun ja korkeakoulujen 
suuntaan. Hän on monissa palavereissa tuttu 
hahmo.

”Tämä on eräänlaista myyntityötä. Kuin 
saarnaaja teen tekniikan alaa tutuksi opin-
to-ohjaajille, rehtoreille, oppilaille ja muille 
yhteistyökumppaneille. Myös teknologia-, 
rakennus- ja kemianteollisuuden tilaisuuksiin 
saan usein kutsun puhumaan.”

Ennen opettajaksi ryhtymistään teki Raho 
vaikuttavan uran yritysmaailmassa. Ensin 
avainasiakaspäällikkönä SKS Mekaniikassa ja 
myöhemmin tuotepäällikkönä HL Groupissa 

Työelämälehtori 
on monessa 
mukana

konepajateollisuuden tekniikan myynnin 
tukena.

Perhekriisi kasvatti
Täysin odottamaton kriisi kohtasi Rahon neli-
lapsista perhettä keväällä 2006. 16-vuotias 
Niklas-poika oli vapunaattona mennyt autta-
maan kaveriaan, jota päällekarkaaja uhkasi 
puukolla jokirannan hulinassa. Kahakassa 
Niklas lyötiin katuun ja kaatumisen seurauk-
sena hän sai vakavan aivovamman.

Perheen toiseksi vanhin lapsi taisteli hen-
gestään kolme loputtoman pitkää kuukautta 
Tyksin teho-osastolla. Sairaalan henkilökunta 
teki perheen kanssa kaikkensa, jotta poika 
pelastuisi elämälle. 

Ennen kohtalokasta yötä Niklas pelasi 
TPS:n juniorijoukkueessa SM-sarjaa ja lopulta 
urheilun karaisema keho voitti. Poika alkoi 
toipua ja kuntoutuminen alkoi.

Tällä hetkellä Niklas elää itsenäisesti 
omassa asunnossaan. Hän kiertää kouluissa 
kertomassa, mitä katuväkivalta voi aiheuttaa 
ja kuinka elämää uhkaavista kriiseistäkin 
noustaan. Vaikka paluuta ei ole ennen 
pahoinpitelyä edeltäneeseen elämään, ovat 
asiat silti mallillaan. Kriisi asetti myös isä-Matin 
elämänarvot uuteen järjestykseen. 

”Sen olen elämässä oppinut, että raha 
ei todellakaan ole se juttu. Olen oppinut 
arvostamaan kaikkia: kuka lopulta on vahvin 
tai heikoin?”

Halu olla heikoimman puolella vei Matti 
Rahon Turun vammaisneuvostoon ja kaupun-
ginvaltuuston varavaltuutetuksi.

”Kova koulu on käyty mutta siitäkin selvit-
tiin. Aikaa se vei. Pojan henki kuitenkin säilyi 
ja siitä lähdettiin.”

Raho myöntää olleensa masentunut.
”Vaimo patisti lääkäriin. En saanut itsestäni 

mitään irti.”
Rahon perhetilanteen tuntenut vanha 

koulukaveri soitti tiedustellakseen, josko tätä 
kiinnostaisi opettajantyö ammattikoulutuk-
sessa. Raho tarttui tilaisuuteen, jätti myynti-
työt maailmalla ja suoritti opettajan tutkinnon. 
Kymmenen vuoden taival kone- ja tuotanto-
tekniikan opettajana Rasekossa alkoi. 

Jalkapallo tuo lähelle nuoria
Raho on pelannut koko ikänsä jalkapalloa ja 
myös valmentanut pelaajia nappulaliigasta 
liigajoukkueeseen.  

”Urheilu vei mukanaan, en ollut mikään 
mopon värkkääjä.”

Harrastus on opettanut, miten olla monista 
taustoista ponnistavien nuorten kanssa. 

”Koskaan eivät nuoret ole jalkapallokentällä 
tai koulussa tulleet silmille. Päinvastoin. Tava-
tessamme he kiittelevät ja kertovat ylpeinä 
kuinka nyt menee. Ne ovat hienoja tarinoita. 
Olen yrittänyt keskustella ja neuvoa, että 
älkää nyt mokatko. Ja harjoitusten päätteeksi 
passittanut nuoret läksyjen tekoon.”

Oman pojan tapaus opetti, että mitä vain 
voi elämässä sattua. 

”On nuoria, joiden perässä poliisit ovat. 
Monet ajattelevat, ettei heillä ole enää mitään 
väliä. Muistutan, ettei maailma kaadu yhteen 
hommaan.”

Moni nuori on ahdistunut ja masentunut. 
Kerrankin eräs tyttö haastoi opettajaa kysyen, 
mitä tämä muka tietää masennuksesta.

”Kuule, mä tiedän tuon jutun, sanoin ja 
kerroin poikani ja perheen tarinan. Sitten 
päästiinkin oikein kunnolla juttelemaan. Tyttö 
valmistui hyvillä arvosanoilla ja on nyt ammat-
tikorkeakoulussa.”

Raho ei ole pelännyt pistää itseään likoon.
”Kannoin oppilaiden murheita vähän 

liikaakin. Se otti jo korvien väliin.”

Tekniikka kaipaa tyttöjä
Raho harmittelee sitä, että tekniikka yhä miel-
letään miesten alaksi. Koulussa tytöt pärjää-
vät yleensä poikia paremmin matematiikassa 
ja luonnontieteissä. Silti vain harvat heistä 
hakeutuvat opiskelemaan ja työskentelemään 
tekniikan alalle. 

Työelämälehtori näkee naisissa ison 
potentiaalin. 

”Aikuiskoulutuksessa naishitsarit ovat 
erittäin tarkkoja ja heitä kehutaan miehiä 
huolellisemmiksi. Teen paljon yhteistyötä yri-
tysten kanssa, ja he ottaisivat mielellään töihin 
jämptejä naispuolisia työntekijöitä.”

Varsinais-Suomi on tekniikan alalla tällä 
hetkellä Suomen veturi. 

Tarkoitus on, että alueelta tulevat tekniikan 
osaajat myös jäävät tänne. 

”Ja että ulkomailla ja reissuhommissa 
olleet tulisivat takaisin. Sehän juuri on se 
haaste.”

TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF
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Tavoite
Työelämälehtorin työn tavoitteena on 
kehittää koulun ja työelämän välistä 
vuorovaikutusta.
 
Työelämälehtorin halutaan vastaa-
van alueen kasvavan teollisuuden 
osaajatarpeisiin. Esimerkiksi Turun ja 
Lounais-Suomen meri- ja valmistavan 
teollisuuden työllisyysvaikutus kaikkine 
heijastusvaikutuksineen on jopa  
30 000 henkilöä 2020-luvun puoliväliin 
mennessä.

Työtä tukemassa ovat alueen teollisuus 
ja työmarkkinajärjestöt.

Yhteistyössä mm.

• Teknologia-, rakennus- ja kemian-
teollisuus

• Teknologiakampus Turku

• Turun yliopisto, Turun AMK, Åbo 
Akademi, Novia ja Turun   
ammatti-instituutti 

• Turku Science Park

• Koneteknologiakeskus

• Varsinais-Suomen yrittäjät

• Turun kauppakamari

• Elinkeinoelämän keskusliitto

• Talous ja nuoret TAT

• Suomen ammattiliittojen   
keskusjärjestö SAK

Työelämälehtori innostaa 
teknologia-aloille

Työelämälehtorin palvelut 
lukioille ja yläkouluille

• Tekniikan alan    
koulutusmahdollisuudet Turussa

• Opo-tunnit

• Vanhempainillat

• Tekniikan roadshow Lounais-Suomen 
lukioissa

• Yritysvierailut teknologiayrityksissä

• Tekniikan alan    
työllistymismahdollisuudet

• Koneteknologiakeskus-vierailut

• TET-torin tukeminen

• Tutustumiskäynnit teknologia-alojen 
koulutuksiin eri kouluasteilla

• STEAM-infot

• yhteistyö teknisen työn opettajien 
kanssa

• STEAMit!-kokeilut

• MyTech-konsepti

• STEAM-kesäkoulu
K
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Live-hankkeen aikana toteutettiin kolme 
markkinointityöpajaa, joissa ammatti-
laisen johdolla pohdittiin ja kehitettiin 

tapoja markkinoida omaa alaa. Nuoret ovat 
kokemusasiantuntijoita siinä, mikä toimii ja 
mikä ei ja siihen kannattaa luottaa. Pienellä 
ohjauksella ja yhteisellä työskentelyllä saatiin 
aikaiseksi monia kutkuttavia juttuja.

Simppelit julkaisuohjelmat ovat loistava 
tapa pukea sanoiksi ja kuviksi nuorten 
positiivisia mielikuvia omasta alasta. Jälki 
voi olla rosoistakin ja hyviä ideoita voi aina 
jatkojalostaa. Kaikilta oppilaitoksilta löytyy 
alustoja julkaisuille, kunhan nuoria kiinnosta-
vaa sisältöä riittää.

Työpajassa kuultua:

”Kuvallinen viestintä on tärkeää. Viestinnässä 
on kilpailua siitä, mikä tulee kuvatulvassa 
huomatuksi ja mihin yleisön katse kiinnittyy. 
Isot selkeät kuvat, joissa on kirkkaita värejä 
ja tuttuja elementtejä herättävät huomiota, 
mutta myös paljon yksityiskohtia olevat kuvat 
voivat olla kiinnostavia.”

”Se, että nuoret kertovat kokemuksistaan 
nuorille (esim. tutorit, MyTech-lähettiläät) on 
tärkeää.”

”Kasvokkainen kohtaaminen on somen 
lisäksi tosi tärkeää. Identifioitavat, elämyk-
selliset omat tarinat kiinnostavat. Nykyään 
ei haluta kuulua massaan ja identiteettiä ei 
luoda ammatin kautta vaan arvoa annetaan 
erikoisille, epätyypillisille, omanlaisille poluille ja 
valinnoille.”

”Vaikka oppilaitos ja yritykset pitävät tärkeänä 
työllisyysnäkymiä ja rautaista ammattitaitoa, 

valitsee 9.-luokkalainen kuitenkin ennen 
työpaikkaa nimenomaan opiskelupaikan ja 
mukavan oppilaitoksen, mielekästä tekemistä 
koulussa, kivan ilmapiirin ja paikan, jossa on 
kavereita. Tämä kannattaa pitää mielessä 
silloin, kun pyritään vaikuttamaan nuoren 
päätöksentekoon. Yleensä ennen URAvalintaa 
tehdään OPPILAITOSvalinta.”

LIVEn mallit
Live - Lisää vetovoimaa -projektin tarkoituksena oli nuorten 
avulla, nuorten näkökulmasta ja nuorten toimintatavoin 
markkinoida ammatillisen koulutuksen opiskelualoja ja lisätä 
vetovoimaisuutta tekniikan aloille. Projekti lisäsi peruskoululaisten 
ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä 
jatkokoulutusmahdollisuuksista. Lisäksi toisella asteella opiskelevat 
saivat lisää tietoa tekniikan alan jatko-opintomahdollisuuksista ja 
teollisuuden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista.

Teknologiatiistai
Teknologiatiistai on ammattioppilaitos-
ten ja teknologiateollisuuden yhteinen 
vuosittain marraskuussa toteutettava 
tapahtumapäivä. Teknologiatiistai näkyy 
kaikkialla Suomessa. 

Tapahtuma on vahvaa yhteistyötä 
yhteisen tavoitteen eteen: teknolo-
gia-alojen vetovoimaisuuden lisääminen. 
Teknologia on tulevaisuuden ala, johon 
kaivataan paljon uusia tekijöitä ja alalle 
hakeutujia. Ammatilliset oppilaitokset, 
ammattikorkeakoulut opiskelijoineen 
ja opettajineen, yritykset sekä teknolo-
giateollisuus puhaltavat yhteen hiileen 
ja tuovat teknologian lähelle nuorta 
käytännönläheisesti. 

Vuosittain suunnitellaan erilaisia 
toteutustapoja, välillä yrityksessä, 
kauppakeskuksessa tai oppilaitoksessa. 
Kohderyhminä ovat peruskoulun ja 
toisen asteen (ammatillinen koulutus ja 
lukiot) opiskelijat, opiskelijoiden van-
hemmat, yrittäjät sekä kaikki asiasta 
kiinnostuneet.
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Suoravalinnalla 
lukiosta yliopistoon
Turun lukioista, erityisesti 
Kerttulin ICT-linjalta, on menty 
jo vuosia suoravalinnan 
kautta Turun yliopistoon 
opiskelemaan tietotekniikkaa 
ja tietojenkäsittelytieteitä. Nyt 
suoravalintaväyliä tarjoavat myös 
kemian, fysiikan ja matematiikan 
laitokset.

Suoravalinnan kautta opiskelija voi 
päästä Turun yliopistoon fysiikan, 
kemian, matematiikan, tietojenkäsit-

telytieteen ja tietotekniikan laitoksille. Turun 
yliopiston alla toimiva Lounais-Suomen 
LUMA-keskus koordinoi ja kehittää suorava-
lintaa erityisesti luonnontieteen ja tekniikan 
tiedekunnan opintoihin. Suoravalinta parantaa 
opiskelijan valituksi tulemisen mahdollisuuksia 
ja vähentää valintakokeista sekä ylioppilaskir-
joituksista syntyviä paineita. 

Kaikilla Turun lukiolaisilla on jo nyt mah-
dollisuus suorittaa lukio-opintojensa aikana 
tiettyjä erikoiskursseja, jotka mahdollista-
vat suoravalinnan. Nämä kurssit tehdään 
yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteiden 
ja tekniikan tiedekunnan kanssa. Kurssiarvo-
sanojen keskiarvon ja haastattelun perusteella 
ovi suoraan yliopisto-opintojen pariin voi 
aueta. 

”Yhteistyösopimuksia suoravalinnan hyö-
dyntämiseen on tehty jo muun muassa Turun, 
Salon, Raision ja Rauman lukioiden kanssa”, 
kertoo Laszlo Major, LUMA-keskuksen 
johtaja Turun yliopistolta. 

Major myös tähdentää, että tarvittaessa 
Turun yliopisto voi antaa sertifioinnin suora-
valintakurssien suorittamisesta, joten vaikka 
lukiolainen ei jatkaisi opintojaan Turun yliopis-
tossa, silti hänelle jää todistus suorituksesta.

”Esimerkiksi Fysiikan mekaniikka 2 -kurssi 
on tarjolla STEAM Turun kautta kaikille Turun 
lukiolaisille ja sen suosio on kasvanut, sillä 

mekaniikan osaaminen on koettu tarpeel-
liseksi fysiikan jatko-opinnoissa. Lisäksi se 
vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksissa”, 
kertoo Kalle Vähä-Heikkilä TSYKin lukiosta. 

”Lukiokursseilla fysiikassa tarkastellaan 
suoraviivaista liikettä, mutta monet tekniikan 
sovellukset ovat pyörimisliikkeessä olevia 
kappaleita. Kurssilla tutustutaan juuri tekniikan 
näkökulmista nouseviin ongelmiin ja pyöriviin 
systeemeihin kuten esimerkiksi ratassystee-
meihin ja roottoripurjeisiin. Lisäksi kurssilla 
valotetaan jatko-opintomahdollisuuksia ja 
tulevaisuuden ammatteja, joissa fysiikan 
opinnoilla on merkittävä rooli”, Vähä-Heikkilä 
kuvailee. 

 Kaikilla Turun 
 lukiolaisilla on jo nyt 

 mahdollisuus 
 suorittaa lukio-opintojensa 

 aikana tiettyjä 
 erikoiskursseja, 

 jotka mahdollistavat 
 suoravalinnan. 

Kerttulin ICT-lukio uudistaa 
sisäänpääsyään keväällä 
2021

Kerttulin lukiossa toimii Suomen ainoa 
valtakunnallisen erityistehtävän saanut 
ICT-linja. Kerttulin ICT-lukio laajentaa 

ja uusii sisäänottoaan ensi keväänä. Aloitus-
paikkoja on keväällä jaossa 34, ja valinnoissa 
huomioidaan myös perusopetuksen kuvatai-
teen arvosana. Lisäpisteitä hakuun voi saada 
myös muun muassa harrastuneisuudesta ja 
robotiikan projekteista.

”Alalla on selkeä osaamisvaje Suomessa, 
Euroopassa ja koko maailmassa, ja se kasvaa 
vuosi vuodelta. Lisäksi hyviä hakijoita on pal-
jon, keskiarvot ovat nousseet ja hyviä tekijöitä 
on jäänyt valitsematta”, toteaa Kerttulin lukion 
apulaisrehtori Juho Airola. Koko STEAM 
Turku on mukana kannustamassa opiskelijoita 
alalle, koska jatko-opintomahdollisuudet ovat 
Turussa nyt hyvät. Airolan mukaan myös 
alueen työelämä odottaa innokkaasti valmis-
tuvia ICT-alan osaajia. 

Kuvataiteen painotus ja harrastuneisuu-
desta saatavat pisteet ovat uutta Kerttulin 
ICT-lukion valintaperusteissa. Digitaalinen 
media ja uudet trendit, kuten lisätty todelli-
suus, VR ja 3D-osaaminen, sisällöntuotanto 
sekä pelimaailma vaativat kokonaisvaltaista ja 
visuaalista osaamista perinteisen ohjelmoin-
tiosaamisen lisäksi. Alalle toivotaan kaikkialla 
lisää tyttöjä, ja Airolan mukaan jo nyt monet 
ICT-lukion tytöt ovat kuvataiteellisesti lahjak-
kaita. Graafisen suunnittelun, videoeditoinnin 
ja esimerkiksi digitaalisen kuvankäsittelyn 
mahdollisuudet ovat lukion uusilla ja ajanta-
saisilla ohjelmistoilla (mm. Adobe Creative 
Cloud, Blender ja Unity) samoja kuin työelä-
mässä ja alan yrityksissä. 

Uudet lukion opetussuunnitelmat pai-
nottavat osaamisen tunnustamista, ja 
Airolan mukaan tämä huomioidaan nyt myös 
sisäänpääsyssä ICT-lukioon. Alan harrastuk-
set ja kilpailumenestys sekä esimerkiksi vahva 
Youtube- ja muu someosaaminen kartuttavat 
hakijan pisteitä. Osallistuminen perusope-
tuksen robotiikka- ja elektroniikkaprojekteihin 
sekä tietotekniikan valinnaisaineisiin huomi-
oidaan myös pisteissä. Näillä muutoksilla 
kannustetaan oppilaita osallistumaan ja 
tekemään itseään kiinnostavia asioita. 

”Jos oppilaalla on yli 10 000 Youtube-seu-
raajaa lukioon pyrkiessä, täytyy siinä olla 
takana osaamista, joka täytyy huomioida”, 
kertoo apulaisrehtori Airola. 

• Lue lisää:     
www.turku.fi/kerttulin-lukio/hakijalle

TEKSTI: NINA BRANDER
KUVA: JUHO AIROLA

Teknisten alojen opiskelu avaa ovia moneen suuntaan 
ja erityisesti tyttöjä toivotaan lisää alalle. Tekniikan alalla 
on valtavasti kiinnostavia ammatteja, ja niitä syntyy koko 
ajan lisää.

Datatähdet ja someosaajat sekä kuvataiteen 
arvosanat huomioidaan lisäpisteillä uusissa 
opiskelijavalinnoissa.

Jos lukio on kiinnostunut toteuttamaan suora-
valintaan mahdollistavia kursseja yhteistyössä 
Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan 
tiedekunnan kanssa, ne täyttävät keskenään 
yhteistyösopimuksen. Lukio saa käyttöönsä 
kaiken kursseille vaadittavan materiaalin sekä 
suoravalinnassakin hyväksi luettavat kurssi-
kokeet.

• Lue lisää: sites.utu.fi/luma/kouluille-ja-opet-
tajille/toiselle-asteelle/suoravalinta

TEKSTI: NINA BRANDER

https://www.turku.fi/kerttulin-lukio/hakijalle
http://sites.utu.fi/luma/kouluille-ja-opettajille/toiselle-asteelle/suoravalinta
http://sites.utu.fi/luma/kouluille-ja-opettajille/toiselle-asteelle/suoravalinta
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Roolimalleja tekniikan 
aloille

Kuvittele eri ammatteja. Millainen on 
tyypillinen mekaanikko? Entä insinööri 
tai lääkäri? Entä automaatioasentaja? 

Millainen henkilö on kemian nobelisti?
Olemme viime vuosina kuulleet paljon 

ammattien sukupuolittuneisuudesta. Käsityk-
siä tyypillisistä ”miesten” ja ”naisten” amma-
teista puretaan jatkuvasti, ja tiedostamme 
nykyään, että kenestä vain voi tulla mekaa-
nikko tai lääkäri. Yhtä lailla kemian nobelisti 
voi todistetusti olla kuka vain. Kuitenkin 
esimerkkien ja roolimallien jakautuneisuus 
pitää käsityksiä tyypillisistä mies- ja naisvaltai-
sista aloista edelleen vahvasti yllä. Kun meitä 
pyydetään kuvailemaan ammatin tyypillinen 
edustaja, mielikuva tästä edustajasta kehittyy 
nopeasti. 

Ammattien ja koulutuksen sukupuolen 
mukainen segregaatio onkin Suomessa vielä 
2000-luvullakin jyrkkää. Vaikka tuntuisi itses-
tään selvältä, että kenestä vain voi tulla mitä 
vain, tilastot sukupuolten eriytymisestä ja sen 
vaikutuksista sanovat toista. Segregaatiolla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattien tai 
koulutuksen eriytymistä ja epätasapainoa 
sukupuolten välillä. Segregaatio on sekä 
vaakasuoraa, jolloin tytöt ja pojat valitsevat 
sukupuolittuneesti eri oppiaineita ja koulutuk-
sia, että pystysuoraa, jolloin naiset ja miehet 
ovat koulutukseltaan eri tasoisia. 

Vaikka tytöt pärjäävät Pisa-tutkimusten 
mukaan poikia paremmin esimerkiksi 
matematiikassa, kiinnostus teknilliseen 

alaan ei näy korkeakouluun hakeneiden 
joukossa. Tilastokeskuksen mukaan erityisesti 
juuri tekniikan aloille kouluttautuneista yli 80 
prosenttia on miehiä. Vastaavasti terveys- ja 
hyvinvointialan ammatillisen koulutuksen 
suorittaneista yli 85 prosenttia on naisia. 
Nämä alat ovat siis esimerkkejä hyvin vahvasti 
segregoituneista aloista. 

Koulutusten ja alojen eriytymisellä on 
useita vaikutuksia työmarkkinoihin sekä 
naisten ja miesten asemaan yhteiskunnassa. 

Selkein eriytymistä ilmentävä ongelma on 
palkkaerot. Stereotyyppiset käsitykset suku-
puolille sopivista ammateista rajoittavat myös 
käsitystä mahdollisista urapoluista. Vaikka 
tiedostamme niin miesten kuin naisten yhtä-
läiset teoreettiset mahdollisuudet hakeutua 
alalle kuin alalle, jo olemassa olevat eriytymät 
vaikuttavat käsityksiimme tyypillisestä tai 

Suoraväylät
AMK-polku auttaa uralla 
eteenpäin
Opiskelija voi suorittaa ammattikorkea-
kouluopintoja jo ammatillisten opintojen 
aikana.

• AMK-polut ammatillisen   
oppilaitoksen perustutkinto- 
opiskelijoille.

Ammattikorkeakoulun ja ammatillisten 
oppilaitosten yhteistyön tavoitteena on 
luoda joustava jatko-opintoväylä moti-
voituneille ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoille. Tarkoitus on myös innos-
taa opiskelijoita kohti korkeakoulujen 
jatko-opintoja sekä antaa valmiuksia ja 
valmentaa pääsykokeisiin. Ammatillinen 
oppilaitos valitsee opiskelijat AMK-po-
lulle ja varmistaa, että opiskelijalla on 
tarvittavat valmiudet ja mahdollisuudet 
selviytyä AMK-opinnoista. Ammatil-
lisessa oppilaitoksessa opiskelija voi 
valita myös kieli- ja matemaattisia 
opintoja vahvistamaan AMK-valmiuk-
sia. Opinnot ammattikorkeakoulussa 
tapahtuvat avoimen AMK:n opintoina, 
joihin valitut opiskelijat sopimuksen 
mukaisesti voivat osallistua maksutta.

Opiskelijat voivat valita:

• YKSITTÄISIÄ AMK-OPINTOJA

Tutkinnon osan/osia ammattikorkea-
kouluopinnoista tai henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaisesti opintoja.

• YHDEN OPINTOVUODEN  
LAAJUISEN RÄÄTÄLÖIDYN  
KOKONAISUUDEN

Esim. tavoitteena 55 osp, tradenomi.
→ Suoritettavat opinnot ja käytännöt 
sovitaan ammattikorkeakoulun ja 
ammatillisen oppilaitoksen kesken.

soveltuvasta urapolusta. Tämä välittyy myös 
lapsille ja nuorille. 

Henkilökohtaisten haasteiden lisäksi 
sukupuolten segregaatio jäykistää työmark-
kinoita ja vaikeuttaa työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamista. Tämä ongelma nou-
see keskiöön erityisesti aloilla, joilla on suuri 
työvoimapula. Lounais-Suomessa paikallinen 
elinkeinoelämä kaipaa jatkuvasti lisää osaajia 
tekniikan ja teknologian aloille, jotka ovat 
vahvasti miesvaltaisia aloja. Alueen yrityksillä 
tulee tulevaisuudessa olemaan valtava tarve 
koulutetuille ammattilaisille – niin miehille kuin 
naisille. Segregaation purkaminen on yksi 
monista haasteista alan työvoiman lisäämi-
sessä.

Siinä missä STEAM Turku pyrkii vastaa-
maan yleisesti edellä mainittuun tekniikan alan 
koulutustarpeeseen, se tähtää huomioimaan 
myös sukupuolten segregaation ja kannus-
tamaan myös tyttöjä hakeutumaan STEAM-
aloille. Esimerkkinä tästä toiminnasta oli 
Turun ammattikorkeakoulun ja Insinööriliiton 
kanssa yhdessä järjestetty Tytöt ja Tekniikka 
-tapahtuma 22.10.2019. Tapahtumassa 
muun muassa kysyttiin nuorilta itseltään, 
miten kiinnostusta tekniikkaan voisi tyttöjen 
ja naisten keskuudessa lisätä. Eräs esiin 
noussut ratkaisu olivat roolimallit. 

Mitä enemmän ja mitä näkyvämpiä rooli-
malleja ja esimerkkejä sekä tytöillä että pojilla 
on tasapuolisesti kaikista ammateista – myös 
voimakkaasti eriytyneiltä aloilta – sitä avaram-
pina tulevaisuuden uravaihtoehdotkin näyttäy-
tyvät. Vaikka tiedostamme niin miesten kuin 
naistenkin mahdollisuudet kouluttautua alalle 
kuin alalle, esimerkkien ja roolimallien kautta 
on edelleen tärkeää purkaa segregaatiota. 
Segregaation purkaminen avaa käsitykset 
omista mahdollisuuksista ja monipuolistaa 
ensimmäisenä mieleen tulevia käsityksiä. Par-
haassa tapauksessa se voi muovata syvälle 
juurtuneita mielikuvia tyypillisestä mekaani-
kosta, tyypillisestä insinööristä ja tyypillisestä 
kemian nobelistista. 

Lähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): 
ammatillinen koulutus sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL): Koulutuksen  
sukupuolen mukainen segregaatio

TEKSTI: TIIA YLÄ-PERÄINEN

 Stereotyyppiset 
 käsitykset sukupuolille 
 sopivista ammateista 

 rajoittavat myös käsitystä 
 mahdollisista urapoluista. 
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STEAM junior

Vuosittain järjestettävään STEAM junior -haastekilpailuun voivat 
osallistua kaikki turkulaiset varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
toisen asteen lapset ja nuoret.

Maailman suurimmat haasteet – 
Suomen pienimmät ratkaisijoina
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STEAM-kokeilujen ja haasteiden kautta 
lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää 

taitojaan ja olla mukana ratkaisemassa ihmis-
kunnan ja maapallomme suurimpia haasteita. 

Vuonna 2020 STEAM Turku järjesti jo 
toista kertaa STEAM junior -haastekilpailun 
Lounais-Suomen varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen ja toisen asteen lapsille ja nuorille. 
Lasten ja nuorten tavoitteena oli löytää 
konkreettisia ratkaisuehdotuksia Itämeren ja 
Saaristomeren tilan parantamiseksi. Ratkaisut 
kerrottiin videon välityksellä.

Kilpailuun osallistui yhteensä 52 lasta 
ja nuorta päivähoitoyksiköistä, perusope-

tuksesta ja toiselta asteelta. Määräaikaan 
mennessä kilpailuun saapui yhteensä 15 
videota, joista esikarsintaraati valitsi finaaliin 
kahdeksan. Etusijalla olivat konkreettiset 
toteutukset, joissa hyödynnettiin monipuolista 
yhteistyötä ja STEAM-henkeä.

”Keväällä järjestetyn STEAM junior -haas-
tekisan ideat ja ratkaisut syntyivät koronan 
varjossa mutta syntyivät kuitenkin. Työt olivat 
oivaltavia ja ratkaisuehdotuksia tuli laidasta 
laitaan. Viime vuoden tapaan joukossa oli 
sekä teknisiä ratkaisuja että toimintaohjeita. 
Lapset ja nuoret ymmärtävät, että pienilläkin 
teoilla on merkitystä”, iloitsee STEAM Turku 
-koordinaattori Teija Murmann. 

 ”Lapset ja nuoret 
 ymmärtävät, että 

 pienilläkin teoilla on 
 merkitystä.” 

Videot jaettiin osallistujien iän mukaan 
kolmeen sarjaan, varhaiskasvatus–2. luokka, 
3.–6. luokat ja yläkoulu–toinen aste. Vide-
oissa vilisee erilaisia ratkaisuja, joiden avulla 
Itämeren ja Saaristomeren tilaa voisi parantaa: 
esimerkiksi Itämerta puhdistavan monitoimisu-
kellusveneen avulla, jokeen tai peltojen lähei-
syyteen sijoitettavan puhdistamon avulla sekä 
käytännön teoin, kuten syömällä särkikalaa ja 
suosimalla julkista liikennettä.

”Kaiken kaikkiaan lapset ja nuoret olivat 
keksineet hienoja ratkaisuja”, summaavat 
Åbo Akademin Ympäristö- ja meribiologian 
laitoksen tutkijat Henna Rinne ja Tiina Salo, 
jotka valitsivat finaaliin päässeistä videoista 
voittajat.
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UUDET 
YHTEISTYÖMALLIT

Miksi on tärkeää, että 
STEAM Turku on olemassa?

STEAM Turku -toiminnan avulla olemme 
saaneet lisättyä tietoisuutta tekniikan alojen 
tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja 
uravaihtoehdoista sekä vahvistettua tekno-
logiapolkua toiselta asteelta korkea-asteen 
opintoihin. STEAM on omalta osaltaan 
olennaisesti vaikuttanut positiivisesti siihen, 
että tekniikan alan opintojen suosio lisääntyy 
ja saamme aikaisempaa paremmin houku-
teltua alueen pitkän matematiikan lahjakkaat 
opiskelijat Turun seudun korkeakouluihin. 
STEAM-toiminnalla on tärkeä rooli koko 
Lounais-Suomen tekniikan ekosysteemin 
kehittämisessä.

Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopiston teknillisen 
tiedekunnan ja Teknologiakampus Turun   
koulutuspäällikkö

STEAM Turku on tärkeä, koska tekniikan 
osaajatarve säilyy korkeana, ja lapsille ja nuo-
rille täytyy luoda kuva tekniikasta monipuo-
lisena ja kiinnostavana alana. STEAM Turku 
mahdollistaa ja kehittää tekniikan koulutuspol-
kua omassa maakunnassa.

Juha Kontio, Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin 
koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

  
STEAM Turku on tuonut Turkuun erinomaisia 
hankkeita ja toimintaa tiede- ja teknologiaope-
tuksen edistämiseksi. Yhteistyökumppanuus 
on tuonut meille vertaistukea ja ideoita, joita 
olemme Porissa toteuttaneet ja uskoisin 
myös, että meidän käytänteistämme on ollut 
hyötyä turkulaisille. 

Esa Kohtamäki, Porin kaupungin sivistystoimialan 
toimialajohtaja

STEAM Turku on erityisen tärkeä pitämässä 
Turku ja Suomi mukana osaamisen kehi-
tyksessä, mielellään edelläkävijöinä. Lisäksi 
hanke tukee sitä, että meillä on innostuneita 
ja tulevaisuuteensa luottavia nuoria myös 
jatkossa.

Tommi Tuominen, perusopetuksen palvelualuejohtaja, 
Turun kaupunki

  
STEAM Turku on koko järjestelmää koossapi-
tävä voima. 

Esko Heikkonen, lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja, 
Turun kaupunki

STEAM Turku tuo luonnontieteet ja mate-
matiikan hyvin kiinnostavalla tavalla esiin. 
STEAMissa toteutetaan innostavia kilpailuja, 
tapahtumia ja toimintaa aina varhaiskasva-
tuksesta toiselle asteelle; Tämä kaikki lisää 
kiinnostusta luonnontieteisiin ja matematiik-
kaan ja lisää alan vetovoimaisuutta.

Eija Laine, yhteyskoordinaattori, Teknologiateollisuus ry

32 STEAM OF THE STEAM
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Juniori AMK:ssa oppilaat 
oppivat opiskelijoilta
Juniori AMK:ssa koululaiset pääsevät tutustumaan tieteen 
ja teknologian maailmaan. Jatkossa STEAM Turun ja Turun 
ammattikorkeakoulun kokeilu on tarkoitus kasvattaa koskemaan 
kaikkia turkulaisia viitosluokkia.

Medisiinan pienessä luokkatilassa 
on kymmenkunta Martin yksikön 
viidesluokkalaista. Kolmannen 

vuoden bioanalytiikan opiskelija Alma 
Saarinen suihkuttaa oppilaiden käsiin rasvaa 
ja kertoo heille tehtävästä:

”Hierokaa ainetta käsiinne ja kurkatkaa, 
miltä lika näyttää teidän käsissänne. Menkää 
sen jälkeen pesupisteelle pesemään kätenne 
mahdollisimman huolellisesti. Tulkaa sitten 
uudestaan kurkkaamaan, kuinka paljon saitte 
likaa pois käsistänne.”

Hetken päästä oppilaat saapuvat takaisin 
ultraviolettivaloa heijastavan laitteen luokse, 
joka muistuttaa julkisista saniteettitiloista 
löytyvää käsienkuivainta. Kurkistus laitteen 
sisään näyttää, kuinka paljon käsiin jäi likaa.

Elias nauraa, että kädet eivät puhdistu-
neet kovin hyvin. 

”Kynsien alle ja kämmenten päälle jäi aika 
paljon likaa.”

Myös Erin ja Alisa huomasivat, että käsiin 
jäi pesun jälkeen helposti likaa. Eelin kertoo:

”No, sitä yleensä jäi kynnen alle ja kynsien 
päälle. Kannattaa pestä aika huolellisesti ne 
kädet.”

Elias, Erin ja Alisa ovat tutustumassa 
Juniori AMK:hon, jossa he saavat mah-
dollisuuden oppia taidetta, tekniikkaa ja 

terveyttä innostavalla ja käytännönläheisellä 
tavalla. Medisiinassa järjestetyssä työpajassa 
on keskitytty muun muassa pipetointiin ja 
mikroskoopin kanssa työskentelyyn.

Erinin ja Alisan mielestä työpajapäivä on 
ollut mielenkiintoinen, eikä Alisa säästele ylisa-
noja siitä puhuessaan:

”Ehkä hauskin retki, mitä on tehty.”
Myös Elias on tyytyväinen päivän antiin.

”Onhan tämä aika kivaa verrattuna 
kouluun.”

Ennen työpajaa oppilaat ovat tutustuneet 
biologian tunneilla valko- ja punasoluihin sekä 
erilaisiin veriryhmiin. Martin yksikön opettaja 
Markus Martikaisen mielestä on tärkeää, 
että oppilaat tutustuvat myös oikeaan maail-
maan, eikä asioita vain lueta kirjoista. 

”Konkreettisen oppimisen avulla oppilaat 
näkevät, mitä kaikkea ihmiskehosta saadaan 
laboratoriossa selville. Koulun ulkopuolella 
järjestettävät tapahtumat valmistavat heitä 
myös uusiin tilanteisiin, kun täällä he joutuvat 
keskustelemaan asioista usean eri aikuisen 
kanssa.”

Junioreiden pajoja ohjaavat ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. 
Kokonaisuus on liitetty osaksi opiskelijoiden 
projektiopintoja. Turun AMK:n koulutuksen 
kehittämisen päällikkö Minna Scheinin 
kertoo:

”Juniori AMK on hieno esimerkki 
AMK-opintojen kytkemisestä aitoihin kehittä-
misprojekteihin. Opiskelijamme saavat ainut-
laatuisia kokemuksia kertoessaan tulevista 

ammattialoistaan junioreille.”
Juniori AMK:n pilottivaiheessa konseptia 

kokeillaan kolmellatoista luokalla. Pajojen 
aiheet vaihtelevat kiertotaloudesta laboratori-
otutkimukseen. 

Viidesluokkalaisten opettajana Medisii-
nassa toiminut Saarinen kertoo, että Juniori 
AMK:ssa ammattikorkeakouluopiskelijat 
pääsevät toimimaan asiantuntijoina. Se lisää 
heidän itsevarmuuttaan omaa osaamistaan 
kohtaan. Lapsille työpajat avaavat näkymiä 
erilaisiin ammatteihin. Siitä olisi voinut olla 
aikoinaan apua hänelle itselleenkin.

”Halusin olla muotisuunnittelija. Sanoin 
myös, että ikinä en terveysalalle mene. Elämä 
tekee kuitenkin omat mutkansa, ja olen ihan 
tyytyväinen valintoihini.”

Juniori AMK on STEAM Turun ja Turun 
ammattikorkeakoulun yhteistyön tulosta. 
Turun kaupungilla hankekoordinaatto-

rina työskentelevä Teija Murmann kertoo, 
että yhteistyön tavoitteena on tehdä Juniori 
AMK:sta ensi lukuvuodesta alkaen velvoittava 
sisältö Turun kaupungin sivistystoimialan 

Elämyspolkuun. Jatkossa kaikki turkulaiset 
viidesluokkalaiset osallistuisivat siten Juniori 
AMK:n työpajoihin. Tällä hetkellä velvoitta-
via Elämyspolku-käyntejä ovat esimerkiksi 
käynnit Turun Linnassa ja Wäinö Aaltosen 
museossa.

”Elämyspolku on Turun kaupungin sivistys-
toimialan toimintamalli, jossa hyödynnetään 
erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja 
jossa työskentelyä viedään säännöllisesti ulos 
luokkahuoneesta. Juniori AMK onkin loistava 
esimerkki eri kouluasteiden ja toimijoiden väli-
sestä yhteistyöstä”, sanoo Turun perusope-
tuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen. 

Murmannin mielestä Juniori AMK:ssa on 
parasta se, että se tarjoaa ilon kautta oppimi-
sen kokemuksia.

”Kokeilemalla ja yrittämällä voi oppia uutta, 
eikä täällä kenenkään tarvitse pelätä, että 
ei osaa tai epäonnistuu. Yhteistyön kautta 
opimme toisiltamme, ja sitä kautta löydämme 
uutta iloa ja energiaa oppimiseen. Toivotta-
vasti siitä syntyy myös uusia oivalluksia.”

TEKSTI JA KUVAT: TONI PUURTINEN
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Hyvä PORE: 

Rakenne-
muutosta 
selättämässä

Hyvä PORE -projektissa lähdettiin rat-
komaan Lounais-Suomessa käynnissä 
olleen positiivisen rakennemuutoksen 

haasteita. Etenkin teknologiateollisuudessa 
avoimiin työpaikkoihin ei aina ollut sopivia 
työntekijöitä tarjolla. 

Parhaat ideat ovat usein yksinkertaisia. 
Niin tämäkin. Lisätään yhteistyötä alueella 
toimivien yritysten ja oppilaitosten välillä.

Työelämäagentit toimivat linkkeinä yritysten 
ja oppilaitosten välillä. Agentit selvittivät yritys-
ten koulutus- ja osaamistarpeita, suunnitte-
livat yritysten kanssa työpaikoilla tapahtuvaa 
oppimista sekä aikatauluttivat ja auttoivat 
yrityksiä työmaakierrosten järjestämisessä. 
Työmaakierroksilla opiskelijat näkivät konk-
reettisesti, miten työmaalla hyödynnetään 
koulussa opittuja asioita. Työelämäagentit 
auttoivat opiskelijoita myös työnhaussa ja 
työssäoppimispaikkojen etsimisessä. Hank-
keen päättyessä vuoden 2019 lopussa Hyvä 
PORE oli auttanut noin 600 nuorta työllisty-
mään eri aloille.

Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski 
oli hankkeen päättyessä innoissaan sen 
tuomasta huomiosta.

”Työelämäagentit ovat herättäneet 
uteliaisuutta ja luoneet paljon positiivista näky-
vyyttä. Heidän toimintansa on nostanut esiin 
sen, kuinka tärkeää on yhteistyö yritysten ja 

oppilaitosten välillä.”
Hyvä POREssa oli mukana noin 150 

yhteistyöyritystä. Yhteistyö tuotti niille 
potentiaalisia työntekijöitä, joiden koulutuk-
sessa huomioitiin yritysten tarpeet aiempaa 
paremmin.

Hyvä PORE piti sisällään myös muuta 
toimintaa, kuten koulutuksia, oppimisympä-
ristöjä ja oppisopimuskoulutuksia. Maahan-
muuttajille tarjottiin omakielisiä opintoavus-
tajia koulutuksiin, sekä oma haku kone- ja 
tuotantotekniikan englannin kielellä avustet-
tuun koulutukseen. Top Dating -treffimallin 
kautta rekrytoitiin työvoimaa sekä opiskelijoita 
koulutus- ja oppisopimuspaikkoihin.

Raudaskosken mukaan hankkeen kes-
keisenä tavoitteena oli tuoda esiin ja levittää 
hyviä toimintamalleja ja käytänteitä kaikkien 
saataville.

”Opimme toisiltamme. Organisaatiot voivat 
innostua kokeilemaan toistensa malleja. 
Tarkoitus on todellakin jakaa eikä pitää näitä 
uusia juttuja vain itsellä.”

Lähteenä on käytetty Hyvä PORE   
-hankkeen loppujulkaisua Poreilevan hyvä. 
Hyvä PORE oli opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama hanke.

KUVA: LEA FROLOFF

Noin 600 nuorta sai työpaikan 
Hyvä PORE -projektissa yritysten 
ja oppilaitosten välille kehitettyjen 
käytänteiden ja toimintamallien 
avulla.

STEAM Goes Kansainvälinen

STEAM-kehittäminen on korkealla 
monen muunkin alueen kuin Turun seu-
dun agendalla. Tämän vuoksi STEAM 

Turku on koko toimintansa ajan pyrkinyt 
myös kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen. 
Kansainvälisten kumppanuusverkostojen 
ytimessä ovat samat asiat kuin Lounais-Suo-
men kehittämistyössäkin: omien parhaiden 
käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja 
yhteiskehittäminen.

Turku on toiminut pitkään erittäin aktiivi-
sesti Itämeren kaupunkien liiton UBC:n (Union 
of the Baltic Cities) jäsenenä. Turku on myös 
järjestön nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia 
tukevan työryhmän vetäjä.

”Tänä ja ensi vuonna STEAM ja amma-
tillisen koulutuksen vetovoimaisuus ovat 
perustaitojen ohella työryhmän toiminnan 
keskusteemoja. Esimerkiksi STEAMin osalta 
on tänä vuonna järjestetty jo workshop ja 
koulutusvierailu Tallinnaan helmikuussa, ja 
syksyllä etänä workshop ja seminaari”, kertoo 
työryhmän puheenjohtaja Matti Mäkelä.

Lokakuun alussa osana Itämeren Annual 
Forumia järjestetyn STEAM-workshopin 
tavoitteena oli rakentaa konkreettinen suunni-
telma ja tiekartta Itämeren alueen STEAM-yh-
teistyölle.

”Workshopin tuloksena saimme koottua 

toteuttamiskelpoisen suunnitelman, johon 
kuuluu esimerkiksi yhteisten koulutusten 
järjestäminen, parhaiden käytäntöjen kerää-
minen, uudet kehittämisprojektit sekä koko 
Itämeren alueen kattavan STEAM-tiedekilpai-
lun järjestäminen”, Mäkelä summaa.

STEAM oli vahvasti esillä myös 21.10.2020 
järjestetyssä School to Work -seminaarissa, 
jonka 12 workshopista kolme käsitteli  
STEAMia. Lisäksi seminaarin KeyNote-pu-
heenvuoroista toinen oli Liettuan STEAM-toi-
mintoja esitellyt alustus.

STEAM Turun kansainvälinen yhteistyö 
ei ole rajoittunut pelkästään Itämeren piiriin. 
Esimerkiksi Turussa osana hanketta järjeste-
tyn Kesäkoulun (tarkemmin aiheesta tämän 
julkaisun sivuilla 44-45) idea on napattu 
Strathclyden yliopistosta Skotlannissa, jossa 
avaruuskoulu on toiminut jo lähes 20 vuotta. 
Noiden vuosien aikana koululla on ollut lähes 
2000 osallistujaa, joista yli 75 prosenttia työs-
kentelee nyt tieteen ja teknologian parissa.

Lisätietoja STEAMin kansainvälisestä yhteis-
työstä: 

• www.ubc.net/commissions/ubc-task-force-
youth-employment-and-well-being-0 

• www.s2wflagship.eu
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Projektipäällikkö Tuire Raudaskoski oli hankkeen 
päättyessä innoissaan sen tuomasta huomiosta.

https://www.ubc.net/commissions/ubc-task-force-youth-employment-and-well-being-0 
https://www.ubc.net/commissions/ubc-task-force-youth-employment-and-well-being-0 
https://www.s2wflagship.eu
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Turun kaupungin ja Bayerin 
järjestämä Beyond 2030 
Challenge -tiedekilpailu käynnistyi 
elokuussa 2020. Tiedekilpailu 
järjestetään yhteistyössä alueen 
korkeakoulujen ja yritysten kanssa. 
Kyseessä onkin ensimmäinen 
Suomessa järjestetty 
julkishallinnon, koulutussektorin 
ja yksityisten yritysten yhteinen 
tiedekilpailu. 

Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu 
kannustaa lukion ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoita sukeltamaan 

tieteen ja teknologian maailmaan. Kaikille 
Lounais-Suomen toisen asteen opiskeli-
joille suunnatun kilpailun kunnianhimoisena 
tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja, jotka 
pelastavat planeetan ja ihmisen. 

Elokuussa käynnistyneeseen kilpailuun 
ilmoittautui määräaikaan mennessä 41 tiimiä 
projekti-ideoineen, joista ennakkoraati valitsi 
24 parasta varsinaiseen projektivaiheeseen. 
Kilpailu kiinnosti sekä ammatillisessa että 
lukiokoulutuksessa. Projektivaiheeseen 
edenneiden ryhmien sparraajina toimivat 
turkulaiset korkeakouluopiskelijat. Kilpailun 
voittaja julkistetaan tammikuussa 2021.

”Tieteen ja teknologian kansallisen 
huippuaseman saavuttaminen on tehty 
erinomaisessa yhteistyössä alueen yritysten ja 
korkeakoulujen kanssa. Olen todella iloinen, 
että tiedekilpailu yhtenä yhteistyön tuloksena 
otettiin hyvin vastaan. Yhteistyö ja osaaminen 
ovat meidän kivijalkamme ja menestyksen 
edellytykset nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo 
Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tiimien ideat liittyivät ilmastonmuutokseen, 
kestävään kehitykseen, sosiaaliseen ympäris-
töön sekä esimerkiksi hyvinvointiteknologiaan.

”Projektitöiden korkea taso on hyvä 
esimerkki nuoren ikäpolven kyvystä innovoida 

Beyond 2030: 
Tiedekilpailusta 
tulevaisuuden 
tekijöitä tekniikan 
ja luonnontieteiden 
aloille

Kilpailun eteneminen 

1. Ilmoittautumisvaihe   
(elo-syyskuu)

Kilpailuun ilmoittautuneet 1–4 hengen 
tiimit laativat lyhyen kuvauksen tie-
deprojektistaan 23.9.2020 mennessä. 
Esitettävät ratkaisut liittyivät esim. 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestä-
vään kehitykseen, hyvinvointiteknolo-
giaan, terveysteknologiaan, köyhyyden 
ja sairauksien vähentämiseen, merten 
roskaantumisen vähentämiseen tai 
muuhun ihmiskunnan ja/tai planeetan 
tulevaisuuden uhkien torjuntaan. Luo-
vuus, innovatiivisuus ja STEAM-henki 
olivat plussaa!

2. Projektivaihe
Ennakkoraati valitsi määräajassa jäte-
tyistä kuvauksista 24 varsinaiseen pro-
jektivaiheeseen, joka alkoi 1.10.2020 ja 
päättyi 30.11.2020. Projektivaiheeseen 
edenneiden ryhmien sparraajina toimi-
vat opiskelijat Turun korkeakouluista.

Projektien arvioinnin tärkein kriteeri 
oli, miten työssä on käytetty tieteen 
ja teknologian keinoja ratkaisemaan 
kestävän kehityksen (ekologisen, 
sosiaalisen, taloudellisen tai inhimillisen) 
ongelmaa.

Muut kriteerit olivat:

• toteutuskelpoisuus

• innovatiivisuus

• uutuusarvo

3. Finaalivaihe
Kilpailun finaalivaiheeseen eteni sen 
10 parasta projektia, joista ilmoitettiin 
projektiryhmille 19.12.2020 mennessä. 
Kilpailun tuomaristo valitsi finaalikym-
meniköstä voittajan ja muut palkittavat 
työt, jotka julkistetaan tammikuussa 
2021 pidettävässä loppugaalassa.

Kilpailun tuomaristo koostuu Turun kor-
keakoulujen, Turun kaupungin, Bayerin 
sekä muiden yhteistyökumppaneiden 
edustajista.

ja yhdistää tiede ja kestävä kehitys yhteiskun-
taa palveleviksi ratkaisuiksi. Kilpailun saama 
positiivinen vastaanotto alueen toimijoilta on 
vahva osoitus yhteistyön voimasta. Onkin 
merkittävää, että tiedekilpailu kokoaa yhteen 
nuoren sukupolven lisäksi Turun kaupungin, 
korkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysten 
panoksen”, iloitsee Bayer Nordicin pääjohtaja 
Miriam Holstein.

”Hakuvaiheen perusteella voimme odottaa 
todella upeita ja mielenkiintoisia lopputuot-
teita. Ilahduttavaa oli myös, että ideoista 
puolet oli lukio- ja puolet ammatillisesta koulu-
tuksesta”, kertoo projektitoimiston päällikkö 
Matti Mäkelä Turun kaupungin kehittämis-
palveluista.

Turun kaupungin ja Bayer Nordicin lisäksi 
kilpailun toteutusyhteistyössä ovat mukana 
Teknologiakampus Turku, Turku Energia Oy,  
Raisio Oyj ja NGS Finland Oy. Turun   
kaupungin osalta toteutuksesta vastaa 
STEAM Turku.
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Yli sata Suomen koulua ja 
päiväkotia vastasi TSYKin 
lukion Syö Itämeri puhtaaksi 
-lähikalahaasteeseen.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
haastoi keväällä 2020 kaikki Suomen 
koulut syömään Itämerta puhtaaksi 

27.8. vietettävänä Itämeripäivänä. Haaste 
syntyi halusta tehdä entistä enemmän töitä 
Itämeren ja Saaristomeren hyvinvoinnin eteen. 
Lähikalan syöminen vähentää Itämeren rehe-
vöitymistä poistamalla fosforia vedestä.

Kaikkiaan yli sata koulua ja päiväkotia 
ympäri Suomen tarttuikin TSYKin lukion 
haasteeseen. Turun lähikuntien lisäksi 
mukaan lähti kouluja muun muassa Vaasasta, 
Jyväskylästä, Tampereelta, Lappeenrannasta, 
Imatralta, Uudestakaupungista, Kokemäeltä 
ja Helsingistä.

Päivän aikana koulujen ja päiväkotien ruo-
kaloissa maisteltiin noin 60 000 lähikalasta eri 
tavoin valmistettua pihviä, pullaa tai puikkoa. 
Niiden fosforimäärä vastaa yhteensä 73 500 
kiloa levää. Arviolta tämän verran Itämeri puh-
distui fosforitaakastaan kertatempauksella. 
Hyöty kertautuu, sillä lähikalan syöminen 
tukee samalla paikallisia yrittäjiä ja kalastajia.

”Alun perin suunniteltua silakkapihviä 
emme valitettavasti toimittajalta saaneet toi-
mitusongelmien vuoksi. Onneksi saatiin toisen 
tuottajan kautta järvikala-pinaattipihvi tarjolle”, 
kertoo palvelujohtaja Sanna Malaska 
Arkealta.

Silakkapihvin korvautuminen järvikalalla 
hämmensi ensi alkuun TSYKin opiskelijoita.

”Pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta 
järvet laskevat Itämereen. Kun syödään 
merikalaa, poistetaan Itämeressä jo olevaa 
fosforia. Ja kun syödään kalaa valuma-alu-
eilta, estetään lisäfosforin valuminen tänne 
Itämereen”, selvittää biologian ja maantieteen 
lehtori Katja Tauriainen.

Itämeren pohjassa ovat valtavat fosforiva-
rannot. Jos meren tai järven pohjassa oleva 
fosfori joutuu hapettomaan tilaan, alkaa se 
liueta takaisin veteen ja vesistö ryhtyy ikään 
kuin lannoittamaan itseään pohjasta käsin.

Koska kasviplankton ja muut levät ottavat 
ravinteita vedestä, päätyy fosfori sitä kautta 
eläimiin ja esimerkiksi silakkaan.

”Kasveille fosfori on kriittinen tekijä, ne 
tarvitsevat sitä kuumeisesti. Kun fosforia 
joutuu veteen vähänkin, tuottaa se tosi paljon 
leväbiomassaa. Pienenkin fosforimäärän otta-
misella pois vedestä on lopulliseen levämas-
saan iso vaikutus”, vakuuttaa Tauriainen.

”Yksi silakkapihvi, jossa on kaksi silakkaa 
päällekkäin, vähentää käytännössä noin kilon 
verran levämassan syntyä meressä. Fosfori 
on ravinne, jonka vaikutus on dramaattinen.”

”Samantyyppiset ratkaisut, jotka auttavat 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, paranta-
vat myös Itämeren tilaa. Jokainen voi vaikut-
taa omilla teoillaan ja ottaa ympäristövastuun 
ekososiaaliseksi sivistykseksi”, Tauriainen 
muistuttaa.

Tauriainen toivoo, ettei lähikalan syöminen 
jää vain tempaukseksi, vaan että lähikalasta 
tulisi pysyvä osa kiertävää kouluruokalistaa.

”Tulisi vaikkapa sellaisia kalapullan tai 
nugetin muotoon laitettuja eineksiä, jotka 
käyvät kaiken ikäisille oppilaille ja päiväkotilap-
sillekin hyvin kaupaksi”, hän ehdottaa. 

Ainakin TSYKin opiskelijat Ronja Liukas, 
Lauri Mattila ja Suvi Peltonen innostuivat 
sekä haasteesta että kala-ateriasta.

”Mielestäni tämä on ihan hyvää, vaikka 
aika moni kammoksuukin kalaa. Moni sanoi 
kuitenkin, että mennään nyt kerrankin syö-
mään, kun tehdään tällainen haaste”, kertoo 
Liukas.

”Ruuassa ei ole mitään valitettavaa, ihan 
fine. Olen tottunut syömään kalaa ja kasvis-
ruokaa”, Mattila toteaa.

Syö Itämeri puhtaaksi

Itämeripäivänä oli TSYKin lukiolaisille tar-
jolla monenlaista ohjelmaa. Koulupäivää 
yhdisti punaisena lankana ilmiöoppimi-

nen, jossa Itämerta ja sen tilaa tarkasteltiin 
ilmiönä eri oppiaineiden näkökulmista.

Aamu aloitettiin Muumien merkeissä. 
Opiskelijat avasivat päivän kertoen Tove 
Janssonin elämästä ja siitä, kuinka 
hienosti muumitarinat välittävät Itämeren 
tärkeyden ja merkityksen.

Päivänavauksessa sivuttiin myös TSYKin 
pitkäaikaista työtä Itämeren hyväksi. Oppi-
laitos on osallistunut Itämerihaasteeseen 
eri tavoin jo vuodesta 2008.

”Se mitä kouluna voimme tehdä, on 
jakaa tietoa, perehdyttää opiskelijoita 
Itämeren ekosysteemiin ja ekologiaan 
meribiologian kursseilla. Taksvärkkipäi-
vänä olemme keränneet resursseja Pidä 
saaristo siistinä -ympäristöjärjestön Roska 
Roopeen, olleet mukana juontamassa 
Itämeri- ja Saaristomeri-tapahtumia ja 
syventäneet Itämeriosaamistamme vuo-
sien aikana”, kertoo biologian ja maantie-
teen lehtori Nina Brander.

TSYKin lukio muistetaan Dalskärin 
vedenalaisen veistospolun rakentamisesta 

Saaristomeren kansallispuistoon yhteis-
työssä Metsähallituksen kanssa vuosina 
2014–2016.  Opiskelijat suunnittelivat ja 
valoivat veistokset, jotka kiteyttävät nuor-
ten tunteman huolen meren ja ympäristön 
tilaa kohtaan.

Aamupäivällä opiskelijoille veti meri-
teemaista luovan kirjoittamisen työpajaa 
Jaana Kouri Åbo Akademista. Keskipäi-
vällä joukko opiskelijoita kokoontui koulun 
pihalle paljastamaan HejHylje!-patsaan. 
Patsaan saaminen koulun pihaan on kiitos 
ja kunnianosoitus TSYKin tekemästä 
työstä Itämeren hyväksi.

”Tallink Siljan terminaalissa on ollut 
meidän pysyvä loppuhyljenäyttelymme 
ja sieltä TSYKin lukiolaiset saivat käydä 
valitsemassa oman suosikkinsa. He valit-
sivat Stefan Lindforsin suunnitteleman 
ja Lotta Eskon yksilöllisesti taiteileman 
patsaan numero 20”, kertoo HejHylje!-pro-
jektin pääkoordinaattori Mari Tauler.

Tauler kertoo Kulttuuripääkaupunki-
vuoden ja Suomi 100 -juhlavuoden aikana 
tutuiksi tulleiden 180-senttisten HejHyl-
je!-patsaiden herättävän ympäristössään 
huomiota.

”Ne toimivat keskustelun herättäjinä 
taiteen ja kulttuurin, ja siis iloisenkin asian 
puolesta. Sitten keskustelu siirtyy aina 
siihen tärkeään Itämeren suojelutyöhön.”

Eikä koulupäivän ohjelma päättynyt 
vielä tähän. Iltakuudelta perinteisellä 
purjehdusretkellään seilanneet TSYKin 
merilinjalaiset pulahtivat Itämereen Kökarin 
länsipuolella.

TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF

Myös Suvi Peltoselle ateria maistuu.
”Syön ehkä kaksi kertaa viikossa kalaa. 

Haaste on ideana ihan hyvä, saadaan ihmiset 
syömään enemmän kalaa.”

TSYKin lukion opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtaja Pessi Pihlajamaa on samoilla 
linjoilla.

”Kyllähän sitä kalaa pitää maistaa hyvän 
asian puolesta. Itämerta tulee suojella, se 
on meille niin tärkeä varsinkin täällä Turussa, 
mutta myös muualla.”

Syö Itämeri puhtaaksi -haaste tukee Turun 

Itämeren tila 
koulupäivän keskiössä

kaupungin ympäristöstrategiaa. Turku on 
kestävän kehityksen edelläkävijä ja tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. 

Syö Itämeri puhtaaksi -haasteetta koordinoi 
STEAM Turku. Haasteessa ovat mukana  
TSYKin ja STEAM Turun lisäksi John Nur-
misen Säätiö, Arkea, Itämeripäivä, Itäme-
rihaaste, Lounais-Suomen LUMA-keskus, 
Ainutlaatuinen Saaristomeri, Turun Nuorkaup-
pakamari ry ja Opetushallitus.

TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF
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Pieniin ja isoihin yhteistyöprojekteihin ja 
kokeilukulttuuriin kannustava ilmapiiri 
Turun kaupungin lukioissa on innostanut 

kymmeniä lukio-opettajia tekemään aiempaa 
enemmän yhteistyötä yritysten kanssa osana 
lukiokursseja. Heistä monet ovat matemaat-
tis-luonnontieteellisten alojen opettajia, jotka 
näkevät yhteistyössä myös tilaisuuden jakaa 
opiskelijoille tietoa alan työllistymismahdolli-
suuksista ja osaajatarpeista seutukunnassa. 

Yhä useampi lukion aineenopettaja on 
viimeisen viiden vuoden aikana tuunannut 
jo olemassa olevia kurssitoteutuksiaan tai 
kehittänyt uusia teemakursseja yhdessä 
yrityskumppanien kanssa erityisesti Turun 
sivistystoimialan vetämien valtakunnallisten 

Työ- ja elinkeinoelämä 
lukiolaisten oppimis-
ympäristönä

LukioTEKO- ja Lukion työelämäkumppanit 
-hankkeiden vauhdittamana. Kokeiluihin opet-
tajia kannustaa osaltaan myös uuden lukiolain 
ja 2021 opetussuunnitelman velvoitteet tehdä 
yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän 
kanssa osana opetusta. 

Yritysvierailuista ja pienimuotoisista pro-
jekteista yritysten kanssa on otettu rohkeasti 
askeleita kohti aiempaa kunnianhimoisempia 
STEAM-projekteja, joita toteutetaan usean 
eri lukioaineen, yritysten ja korkeakoulujen 
kanssa yhdessä. Samaan aikaan kokeillaan 
sitä, miten lukioyhteistyöhön sitoutunut yri-
tyskumppani voisi käytännössä toimia usean 
eri lukioaineen oppimisympäristönä niin, että 
myös yritys kokisi hyötyvänsä yhteistyöstä. 
Esimerkkinä tästä on Turun klassillisen lukion 
Viking Linen kanssa kehittämä pilotointia 
vaille valmis malli siitä, miten risteily Viking 
Grace -laivalla toimii lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoiden yhteisenä oppimisympäristönä. 
Laivalla yhdessä laivan henkilöstön kanssa 
pidettävillä oppitunneilla lukiolaiset pääsevät 
mm. tutustumaan roottoripurjeen toimintaan 
sekä laskemaan ruokahävikkiä.

Aurinkoenergialla ladattavien 
kännykkälatureiden 
rakentamisesta vesimeloneilla 
tehtäviin törmäystesteihin
Esimerkkinä toimivasta lukio-yritys-kor-
keakoulu -yhteistyöstä on yhdessä Turku 
Energian ja Turun ammattikorkeakoulun 
SolarLabin kanssa kehitetty Energia-kurssi, 
jossa yhdistyy fysiikan ja maantieteen 
opiskelu. Kurssilla tarkastellaan uusiutuvia 
energianlähteitä, rakennetaan auringolla toimi-
via kännykkälatureita ja hyödynnetään TSYKin 
lukion remontin yhteydessä katolle asennettu-
jen aurinkopaneelien tuottamaa energiaa.

 Yritysvierailuista ja 
 pienimuotoisista 

 projekteista yritysten 
 kanssa on otettu 

 rohkeasti askeleita 
 kohti aiempaa 

 kunnianhimoisempia  
 STEAM-projekteja. 

Fysiikkaa, ohjelmointia ja psykologiaa 
yhdistävällä uudella Liikennefysiikan kurssilla 
tutustutaan itseohjautuvien autojen ohjel-
mointiin legoista rakennettavien robottiautojen 
avulla, pohditaan liikennekäyttäytymistä sekä 
liikennesuunnittelua nyt ja tulevaisuudessa 
yhdessä Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, 
Autokoulu Väisäsen sekä Turun seudun jouk-
koliikenteen edustajien johdolla. Harjoitustöinä 
muun muassa tutkitaan pyöräilykypärän 
vaikutusta päätä suojaavana turvavälineenä 
tekemällä pudotus- ja törmäyskokeita vesi-
melonien avulla.

TEKSTI: JAANA KILPINEN

Turussa kehitetään yhteistyössä Turku Energian ja 
Turun Ammattikorkeakoulun SolarLabin kanssa  
uudenlainen lukion Energia-kurssi, jossa yhdistyvät 
fysiikka ja maantiede. Tavoitteena on tarkastella uusiutuvia 
energianlähteitä, rakentaa auringolla toimivia kännykkäla-
tureita ja hyödyntää hiljattain lukion koululle asennettujen 
aurinkopaneelien tuottamaan energiaa.

Merilukiolaiset 
kesätöissä 
työelämäkurssilla
TSYKin lukion merilinjalle on kehitetty 
uudenlainen työelämäkurssi, jossa 
koulussa tapahtuvaan työelämä- ja 
työnhakutaitojen opiskeluun yhdis-
tetään kesätyö meriklusterin yrityk-
sissä. Kesätyöpaikkoja kurssilaiset 
ovat löytäneet mm. seuraavista 
yrityksistä: Meyer Turku Oy, Langh 
Ship Oy, LST Group Oy, Finnpilot Oy, 
Turun Satama ja Merivoimat. Kurssin 
päätteeksi opiskelijat kokoontuvat 
vielä loppukesästä yhteen jakamaan 
saamansa tiedon ja kokemukset.
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Tiede tutuksi 
STEAM-kesäkoulussa

Ainutlaatuinen mahdollisuus 
tutkia tieteen maailmaa
”Kiinnostuin tästä, koska täällä oli niin moni-
puolinen ohjelma. Tuntui hyvin ainutlaatuiselta 
päästä mukaan”, kertoi Yli-Maarian koulun 
kahdeksasluokkalainen Saara.

Monien muidenkin kesäkoululaisten mie-
lestä STEAM-kesäkoulusta huipun tekivät sen 
laajuus, ilmaisuus ja ainutlaatuisuus.

STEAM-kesäkoulu järjestettiin vuonna 
2019 ensimmäistä kertaa pilottina, ja vaikut-
taa siltä, että kysyntää olisi myös seuraaville 
vuosille.

”Hakijoita oli jonoksi asti”, kertoi 
STEAM-koordinaattori Salla Sissonen.

Kitsat-satelliitin lento sujui hyvin 
– laskeutumisen kanssa tosin oli 
ongelmia
Tiistaina 11.6. Tuorlan tiedekeskuksessa 
perehdyttiin satelliitteihin ja erityisesti Kit-
sat-opetussatelliitin toimintaan ja ominaisuuk-
siin. Päivä huipentui Kitsat-satelliitin lähtö-
laukaisuun. Satelliitti lähetettiin heliumpallolla 
noin 50 metrin korkeuteen, jonka jälkeen 
vaijeri katkaistiin ja heliumpallo nosti Kitsatin 

STEAM Turku järjesti kesällä 2019 STEAM-kesäkoulun 
yhteistyössä Turun yliopiston ja Koneteknologiakeskuksen 
kanssa. Kesäkoulussa kahdeksasluokkalaiset nuoret pääsivät 
tutustumaan muun muassa satelliitin toimintaan, robotiikkaan 
ja koodaukseen sekä tutkimaan DNA:ta ja Itämeren 
ominaisuuksia.
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arviolta 25-29 kilometrin korkeuteen. Lentoa 
varten oli hankittu lupa Traficomilta, ja lento 
tapahtui normaalien säädösten mukaisesti 
Turun lennonjohdon valvonnan alla.

Lennon tarkoituksena oli ennen kaikkea 
testata Kitsat-opetussatelliitin toimintaa 
stratosfäärissä, missä olosuhteet ovat lähes 
samanlaiset kuin avaruudessa: taivas on 
musta, aurinko porottaa kuumasti, Maan 
pinta on kaareva ja ilmaa on hyvin vähän. 
Erityisesti laitteen mittalaitteiden ja kameran 
toiminta on kiinnostavaa ja Kitsatin sijaintia 
seurattiin lennon aikana.

”Missä avaruus on?” kysyi Kitsat-satelliitin 
kehittäjä Jari Mäkinen kesäkoululaisilta. 
Kädet viittoivat eri ilmansuuntiin, ja oikeita 
vastauksia tuli roppakaupalla. Kesäkoululaiset 
olivat silminnähden innostuneita asiasta, ja 
satelliittiaiheisia kysymyksiäkin tuli paljon.

Paavo Rautava ja Joonatan Meren-
luoto olivat onnekkaat, jotka pääsivät 
lähettämään satelliitin matkaan.

”Kiva homma, että me päästiin lähetys-
hommaan. Tämäkin on aika ainutlaatuista”, 
pojat kertoivat tuntojaan.

Kitsatin lento päättyi siihen, kun pallo hal-
kesi noin puolentoista tunnin kuluttua lentoon 
lähdöstä, ja se laskeutui alas laskuvarjon 
varassa. Satelliitti laskeutui suunnitellusti 
Hyvinkään eteläpuolelle. Isoista etsinnöistä 
huolimatta sitä ei kuitenkaan onnistuttu 
löytämään seuraavan kahdeksan kuukauden 
aikana. 

Mäkisen mukaan toivo ehti vähän jo hiipua. 
Ehkä joku oli ottanut satelliitin mukaansa, ja 
silloin sitä tuskin saataisiin takaisin. Lopulta 
koiriaan ulkoiluttamassa ollut hyvinkääläis-
mies löysi satelliitin sattumalta. Satelliitista 
mies löysi minigrip-pussin, ja sieltä Mäkisen 
käyntikortin. Lopulta Mäkisen puhelin soi, kun 
hän oli Suomen suurimmassa avaruusalan 
seminaarissa Finnish Space Workshopissa 
Otaniemessä.

Satelliittilennon opetukset
Lento oli lopulta onnistunut useammastakin 
syystä.

”Pystyimme toteamaan sen avulla, että 
Kitsat toimii suunnitellusti stratosfäärissä, eli 
lähes avaruudellisissa olosuhteissa. Ainoa 
ongelma oli se, että kylmyyden vuoksi satel-
liitti meni pari kertaa lennon aikana pois päältä 
ja boottasi itsensä, joten seuraavaa lentoa 

varten lisäsimme mukaan akkujen lämmitti-
men sekä kasvatimme akun kokoa.”

Lento opetti myös sen, että jatkossa 
Kitsatin väki ei yritä haukata liian isoa palaa 
kerralla. Tuorlassa he valmistelivat lentoa, 
selittivät oppilaille satelliittiin liittyviä asioita 
sekä hoitivat media- ja PR-asioita yhtä 
aikaa. Se oli turhan hektistä heidän pienelle 
tiimilleen. Osin tästä syystä yhteys satelliittiin 
lennon aikana pätki ja Kitsatin tiimi sai tiedon 
putoamispaikasta vasta putoamisen jälkeen 
varajärjestelmältä, eivätkä he voineet olla 
ottamassa laitetta vastaan putoamispaikalla, 
kuten oli suunniteltu.

”Kolmas tärkeä asia oli se, että tällainen 
lento on erinomainen tapa opettaa satelliit-
titekniikkaa, ilmakehän fysiikkaa ja monia 
muita näihin liittyviä asioita. Nähtävästi se oli 
myös kurssilaisille mainio kokemus”, Mäkinen 
summaa satelliittilennon opetukset yhteen.

Kitsat-satelliitin kehittäjä Jari Mäkinen on 
tiedetoimittaja ja avaruusasioihin erikoistunut 
tieteen popularisoija. Hän on ollut mukana 
Aalto-yliopiston satelliittihankkeissa ja on 
läheisessä yhteistyössä Euroopan avaruus-
järjestön kanssa. Ensimmäiset Kitsat-opetus-
satelliitit luovutettiin tiedekeskus Heurekalle 
kesäkuun 2019 alussa. Suomalainen avaruus-
yhtiö Space Systems Finland on hankkeen 
tukija ja sen avulla etenkin laitteen ohjelmistoja 
kehitetään mahdollisimman hyvin "oikei-
den" avaruudessa käytettyjen ohjelmistojen 
kaltaisiksi.

Turku.fi-sivulla 13.6.2019 julkaistua artikkelia 
on päivitetty STEAM of the STEAM -julkaisua 
varten.

 Tällainen lento on 
 erinomainen tapa opettaa 
 satelliittitekniikkaa, 
 ilmakehän fysiikkaa ja 
 monia muita näihin 
 liittyviä asioita. 
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UUDET 
PEDAGOGISET 

RATKAISUT

Missä STEAM Turku on 
onnistunut erityisen hyvin?

STEAM Turku on erityisen hyvin onnistunut 
tekniikan koulutuksen yleisen näkyvyyden 
lisäämisessä, ja tarjonnut mielenkiintoisia 
kokeiluja yli kouluasteiden

Juha Kontio, Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin 
koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

STEAM on toteutunut erityisen hyvin siinä, 
että kaikilla sivistystoimen palvelualueilla on 
luonnontieteiden ja teknologian painotus 
lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi yhteis-
työ ammatillisen koulutuksen, työelämän, 
ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on 
vahvistunut entisestään.

Päivi Lehtinen, Turun ammatti-instituutin rehtori

STEAMin avulla Turun mahtavat mahdol-
lisuudet korkeakoulujen kanssa tehtävään 
läheiseen yhteistyöhön ovat mahdollistaneet 
luontevia ja kiinnostavia opintopolkuja toisen 
asteen opiskelijoille. Alueen elinkeinoelämän 
ja oppilaitosten yhteistyö on avainasemassa 
Turun kaupungin ja koko talousalueen elinvoi-
man turvaamisessa ja kehittämisessä.

Juha-Markus Koistinen, Salon lukion rehtori

Yhdistämään toimijoita eri koulutusaloilta 
ja koulutusasteilta, innostamaan oppilaita, 
poistamaan raja-aitoja ja tarpeettomia roolio-
dotuksia esim. tyttöjen ja poikien välillä.

Tommi Tuominen, perusopetuksen palvelualuejohtaja, 
Turun kaupunki

STEAM Turku on onnistunut erityisen hyvin 
luomaan yhtenäisen opetuspolun varhaiskas-
vatuksesta korkeakouluun ja saanut innostet-
tua opettajat hankkeen taakse.

Esko Heikkonen, lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja, 
Turun kaupunki

STEAM Turku on onnistunut erityisen 
hyvin antamaan mahdollisuuksia tutustua 
STEAM-kulttuuriin läpi koko sivistystoimen.

Petri Sallasmaa, IT-opettaja ja STEAM-kehittäjäopettaja, 
Kerttulin ITC-lukio, Turku

STEAM Turku on saanut lyhyessä ajassa pal-
jon aikaan, lukioissa mm. yli kymmenen uutta 
STEAM-kurssia, jotka ovat tarjolla kaikille 
Turun lukiolaisille, sekä uusia suoravalintaväy-
liä korkeakouluopintoihin.  

Lauri Ruotsalainen, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion lehtori, luonnontiedelukion koordinaattori ja 
STEAM-kehittäjäopettaja 
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Robotiikkaa yli 
oppiainerajojen

Turun ammatti-instituutissa satsataan 
yhä vahvemmin robotiikan opetukseen. 
Kehittämistyön kärjessä ovat kolme 

innokasta opettajaa Jyri Tulonen, Juha 
Ahanen ja Mika Alhonkoski, joilla on kaikilla 
oma tulokulmansa robotiikkaan.

Tulosen tausta on kone- ja tuotantotek-
niikassa, Ahasen sähkö- ja automaatiotek-
niikassa. Heidän opetusaloillaan robotiikka 
on nykypäivää ja varsinkin tulevaisuutta. 
Teollisuuden automaatioteknologia kehittyy 
vauhdilla, ja uusin tieto pitää välittää opiske-
lijoille.

”Koulutamme ihmisiä työelämän tarpeisiin, 
ja tämä on viimeinen hetki olla robotiikan ja 

automaation huipulla. Automaatio on Suomen 
ainoa mahdollisuus pysyä tekijöiden joukossa, 
eikä tässä puhuta edes työvoiman hinnasta 
vaan saatavuudesta”, Tulonen summaa.

Perustason ensihoitajia kouluttava Alhon-

Robotiikka ja automaatio yleistyvät sekä teollisuudessa että muilla aloilla. 
Robotiikasta innostuneet opettajat toivovat, että uusia teknologioita 
otettaisiin mukaan opetukseen ennakkoluulottomasti.

 Ammatti-instituutin 
 robotiikkaopetuksen 

 sydän on Turun 
 Koneteknologiakeskus. 

Koneteknologiakeskus Turku on ammatti-instituutin 
robotiikkaopetuksen sydän. Operaattori Jukka Viuhko 
opettaa teollisuusrobotin käyttöä Paavo Paloselle, 
Nicklas Nordmanille ja Juho Leppäselle, jotka 
opiskelevat kappaletavara-automaatiota.

koski katsoo robotiikkaa tekniikan ulkopuo-
lelta. Hänestä terveysalalla on tärkeintä lisätä 
opiskelijoiden tietoisuutta robotiikasta, joka 
tulee olemaan sote-ammattilaisten arkea.

”En koe, että heistä pitäisi tulla tekniikan 
superosaajia. Heidän pitäisi oppia ymmärtä-
mään robotiikkaa ja valmistautua siihen, että 
heidän työkavereinaan voi tulevaisuudessa 
olla robotteja.”

Ammatti-instituutissa robotiikan kasvava 
merkitys näkyy opetussuunnitelmissa 
(OPS) asti. Tulosen mukaan kone- ja 

tuotantotekniikan opiskelijoilla on uudessa 
OPS:ssa valittavanaan 20 osaamispisteen 
laajuinen robotiikan käytön opintokokonai-
suus aikaisempien hajanaisten robotiikkaopin-
tojen sijaan.

Tulonen kuvaa uudistusta isoksi. On 
pitänyt järjestää opetus, laatia uudet opetus-
materiaalit ja organisoida yritysyhteistyötä. 
Uusista oppisisällöistä kertovat QR-koodit 
laitteiden äärellä, joista opiskelijat pääsevät 
oppisisältöjen äärelle.

”Meidän OPS:ssa robotiikka sisältyy kap-
paletavara-automaatioon, mutta robotiikkaa 
painotetaan meilläkin aikaisempaa enem-
män”, Ahanen kertoo automaatiotekniikan 
opinnoista.

Terveysalalla robotiikkaan tutustutaan 
simulaation avulla. Ruiskadun kampuksella on 
simulaatiotila, jossa tutkitaan, miten erilaiset 
teknologiset ratkaisut voivat auttaa asiakasta 
hänen kotonaan. Uusin simulaatioväline on 
palvelurobotti.

”Se on toimintakyvyltään heikentyneen 
ihmisen tukena arjessa. Robotti voi esimer-
kiksi muistuttaa ottamaan lääkkeet”, Alhon-
koski avaa.

Ammatti-instituutin robotiikkaopetuksen 
sydän on Turun Koneteknologia-
keskus. Se on Turun oppilaitosten, 

korkeakoulujen ja yritysten yhteinen, uuteen 
teknologiaan keskittyvä koulutus- ja kehittä-
miskeskus.

Tulosen ja Ahasen mielestä robotiikan 
opetukseen on Koneteknologiakeskuksessa 

Turun ammatti-instituutin opettajat Jyri Tulonen, Mika 
Alhonkoski ja Juha Ahanen etsivät innokkaasti uusia 
näkökulmia robotiikan opetukseen oppiaineissaan.

Koneteknologiakeskuksessa opiskelijat pääsevät 
käsiksi sähköisiin opiskelumateriaaleihin lukemalla 
QR-koodit älypuhelimellaan.
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erinomaiset puitteet. Opiskelijoiden käytössä 
on paljon erimerkkisiä robotteja, joiden 
käytössä opastavat keskuksen kokeneet 
operaattorit.

Keskuksessa on monenlaisia oppimis-
ympäristöjä. Ahasen mukaan nyt kehitellään 
”digitaalisen tuotantotehtaan pienoismallia”. 
Siinä 3D-tulostin tulostaa akkukoteloja, jotka 
robottikuljetin pakkaa ja varastoi. Tilaus 
tehdään verkossa, ja koko järjestelmä toimii 
pilvipalvelun kautta. Tämä on teollisen tuotan-
non tulevaisuutta.

”Pyrimme kouluttamaan opiskelijoista 
operaattoreita tällaisiin älytehtaisiin. Ihminen 
on tässä paitsi operaattori, myös laitteiden 
huoltaja ja korjaaja sekä tuotannon ylläpitäjä”, 
Tulonen listaa.

Roboboost-hankkeen kautta opettajat ja 
opiskelijat ovat päässeet tutkimaan robotiikan 
mahdollisuuksia käytännössä paikallisten 
pk-yritysten kanssa. Koneteknologiakeskuk-
sen tilat ja laitteet auttavat yritysyhteistyön 
vahvistamisessa.

”Yrityksessä on tuotanto käynnissä ja 
sitä ei voi sotkea. Voimme tehdä kokeilun 
sivussa yrityksen tiloissa tai simuloida sen 
täällä Koneteknologiakeskuksessa. Opiskelijat 
saavat hyvää kokemusta ja opettajat pysyvät 
teknologian kehityksen vauhdissa. Jokainen 
voittaa”, Ahanen summaa.

Robotiikka ja automaatio tulevat vastaan 
työelämässä yhä useammalla alalla, 
ja tulevaisuuden ongelmat ratkaistaan 

eri alojen osaajien voimin. Siksi robotiikkaa 
kannattaisi kolmikon mielestä opiskella eri 
aloilla ja moniammatillisesti.

Viime vuonna ammatti-instituutin liike- 
talouden opiskelijat saivat opiskella robotiik-
kaa valinnaisaineena. Kyseessä oli yksi STEA-
Min tarjoamista kursseista, joilla innostetaan 
nuoria tieteen ja teknologian pariin.

Alhonkosken mukaan liiketalouden ja 
sote-alan opiskelijoille on suunnitteilla valinnai-
nen tutkinnon osa, jossa robotiikan käyttöä 
opiskellaan moniammatillisessa ryhmässä. 
Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2022 
mennessä.

”Tämä lisäisi opiskelijoiden tietoisuutta 
robotiikasta ja toisi sen käytännön tasolle. 
Nämä ovat alustavia suunnitelmia, jotka vaati-
vat aikaa ja resursseja”, Alhonkoski sanoo.

Kolmikko toivoo, että robotiikkaa kokeiltai-

siin eri aloilla ennakkoluulottomasti. Opettajien 
kiinnostus on avain opiskelijoiden innostami-
seen.

”Luulen, että ensimmäiset Pelle Pelotto-
mat tasoittavat tietä, jonka jälkeen muutkin 
innostuvat, kuten kaiken uuden kanssa”, 
Tulonen pohtii robotiikan leviämistä muille 
opetusaloille.

Alhonkoski arvelee, että esimerkiksi 
terveysalan opetushenkilöstöä voisi moti-
voida vähän syvällisempi koulutus robotiikan 
merkityksestä. Tällä hetkellä heidät nähdään 
loppukäyttäjinä, joille toimitetaan robotti 
käytettäväksi.

”Olisiko hedelmällisempää, jos ymmärrys 
teknologiasta olisi laajempi? Sen ei tarvitse 
olla sen kummoisempaa, kuin että tullaan 

Koneteknologiakeskukseen ihmettelemään 
näitä robotteja.”

Kolmikolla on paljon visioita tulevai-
suuteen. Roboboost-hankkeessa 
on Ahasen mukaan vireillä kaksi 

mielenkiintoista ideaa. Toisessa venevahaus 
tehtäisiin venetelakoilla koneellisesti robotiikan 
avulla, mikä olisi nopeampaa ja kuluttaisi 
vähemmän veneiden pintoja. Toinen idea tuli 
koronan myötä.

”Siinä tutkittaisiin mansikoiden keräystä 
robotiikan avulla.”

Tulosen työajasta suurin osa kuluu ope-
tuksen kehittämiseen. Hänestä teollisuuden 
mobiilirobotiikan opetukseen pitää satsata. 
Mobiilirobotit ovat tehtaan automatisoituja 
työmuurahaisia, jotka voivat esimerkiksi kuljet-

taa tuotteita työpisteestä toiseen.
”Myös tekoälyn ja koneoppimisen jalkaut-

taminen opetukseen on tärkeää”, hän pohtii 
tulevaisuutta.

Terveysalallakin on suunnitteilla kiinnostavia 
Roboboost-pilotteja. Alhonkosken mukaan 
opiskelijat on tarkoitus ottaa mukaan esimer-
kiksi ideoimaan palvelurobottia, joka helpot-
taisi mielenterveyskuntoutujan arkea.

Alhonkoski uskoo, että teknologioiden 
tulo terveysalan työarkeen tuo niitä entistä 
vahvemmin myös osaksi opetusta. Hän 
toivoo, ettei robotiikka jäisi vain simulaatiohar-
joituksiksi koululla.

”Toivon, että opiskelijat olisivat valmiita 
myös soveltamaan tietojaan työelämässä.”

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI PELANDER

Koneteknologiakeskuksessa eri oppilaitosten opiskelijat 
työskentelevät samoissa tiloissa. Operaattori Jukka 
Viuhko harjoittelee kappaletavaran käsittelyä robotilla 
Valtteri Onnelan kanssa, joka opiskelee 
kappaletavara-automaatiota.

Turun ammatti-instituutin opettajat Juha Ahanen, Jyri 
Tulonen ja Mika Alhonkoski kehuvat Koneteknologia-

keskuksen laitekirjoa ja ammattitaitoisia operaattoreita.
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Varhaiskasvatuksen 
oppimisympäristöt uutta 
pedagogiikkaa tukeviksi

Alle kouluikäiset lapset käyttävät 
kaikessa tekemisessään ennakkoluu-
lotonta mielikuvitustaan, josta meillä 

aikuisilla on enää murto-osa jäljellä. Var-
haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsia 
kannustetaan ja rohkaistaan luottamaan omiin 
kykyihinsä. Heitä kannustetaan ratkaisemaan 
haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. 

Toimintatapana erilaiset projektit ja teemat 
istuvat varhaiskasvatuksen arkeen toimintaa 
monipuolistavana tekijänä. Lasten kanssa voi 
yhteiskehittää ja pitää erilaisia monipuolisia 
työpajoja. Esimerkiksi kädentaidot kannusta-
vat erilaisilla työtavoilla lapsia osallisuuteen, 
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Siinä 
korostuvat oma oivallus, ilmaisu, kokeilu ja 
ongelmanratkaisu. Tarkoitus on kokea iloa 
itse ja yhdessä suunnitelluista ja tehdyistä 
tuotoksista. Jos kaipaa uusia ideoita tai uutta 
näkökulmaa, kannattaa kysyä lapsilta.  

Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projektissa 
kymmenen turkulaista päiväkotia tarkasteli 
olemassa olevia oppimisympäristöjä uuden 
pedagogiikan näkökulmasta. Alkukartoituk-
sessa jokainen osallistuva yksikkö sai itse 
määrittää oleellisimman kipukohtansa ja 
tehdä sille päivityssuunnitelman. Projektissa 
syntyneet ratkaisut ovat oivallisia ja sovelletta-
vissa ihan kaikille yksiköille. Päiväkotien tiloja 
ja tarvikkeita käytiin läpi, siirrettiin ja uudistet-
tiin lapsille sopivan, monipuolisen toiminnan 
näkökulmasta. Oleellisinta on, että jokainen 
tehty muutos perustui sekä tunnistettuun tar-
peeseen että varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
Useat yksiköt päätyivät kehittämään tiedekas-
vatusta hankkimalla tiedemateriaalia. Sopivat 
välineet ja ratkaisut räätälöitiin yksiköittäin ja 
ne ovat siksi erilaisia aina siirreltävästä tiede-
kassista fyysiseen tiedehuoneeseen asti.

TEKSTI: RIIKKA VUORINEN

K
U

VA
: S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

Tiedekassit 
Arkeologinkadun 
päiväkodissa 

Tilat Lampolankadun, Jäkärlän 
puistokadun ja Arkeologinkadun 
päiväkodeissa ovat hyvin erilaisia, 

joten kehittämiskohteita mietittäessä 
pohdimme erityisesti sitä, miten sai-
simme välineistöä ja oppimisympäristöä 
muokattua niin, että jokaisen talon lapsilla 
on oikeus ja mahdollisuus välineistöön ja 
toimivaan oppimisympäristöön. 

Panostimme erityisesti tiedekasva-
tukseen ja ostimme erilaisia tiedekasva-
tukseen sopivia välineitä ja materiaaleja. 
Tutkimusvälineistöä päivitettiin ja han-
kittiin monipuolisia ja eri-ikäisille sopivia 

Kerttulin päiväkodin Siilit-ryhmässä 
lapset toteuttivat hellepäivien 
aikana jääpalamaalausta. Lapset 

laittoivat ylimääräiset jääpalat vesiastiaan 
ja ihmettelivät jääpalan kellumista. Myös 
puutikun kelluminen ihmetytti, vaikka ”se 
on kuitenkin puuta ja puu on painavaa”. 
Tästä saimme idean toteuttaa kellumis-
koe, jossa lapset saivat kerätä päiväko-
din pihalta materiaalia.

Testattavaksi löytyi mieltymysten 
mukaan oksia, kukkasia, kaarnaa, kiviä ja 
puiden lehtiä. Ryhmän tiloista löytyi myös 
paljon leluja koetta varten: muun muassa 
autoja, legoja, dinosauruksia, kuulia, 
puupalikoita ja laiva. Ennen kappaleiden 
kelluttamista pohdimme, jääkö kappale 
veden pinnalle kellumaan vai uppoaako 
se.

Sitten testaamaan!
Lasten hypoteesina oli, että jos kap-
pale on painava, se uppoaa. Näin ei 
kuitenkaan aina ollut. Keskustelimme 
kappaleen tiheydestä. Lapset lajittelivat 
eri ämpäreihin kelluvat ja uppoavat 
kappaleet. Loppuhuipennuksena lelulaiva 
kellui, vaikka se oli täynnä leluja! Tämä 
sai lasten leuat loksahtamaan auki ja 
herätti paljon keskustelua: ”Ville Viikinki 
-laiva kelluu myös, vaikka se on täynnä 
ihmisiä ja syötävää!” Hauskaa toimintaa, 
josta ei kuivin vaattein selvitty!

TEKSTI: TIIU TURJAS

Kelluuko leluauto? Entäpä lego?
- Tiedekokeilua Siileissä

työkaluja. Erityisesti huomiota kiinnitettiin 
siihen, että tutkimusvälineistö on myös 
päiväkodin pienimmille lapsille sopivaa. 
Tutkimuskassi kiertää nyt päiväkodin 
eri talojen välillä, jolloin kaikilla lapsilla 
on yhtäläinen mahdollisuus välineistön 
käyttöön. 

Myös ulkona ja luonnossa käytettäviin 
tutkimisvälineisiin panostettiin hankin-
noissa. 

Saimme myös mahdollisuuden tehdä 
hankintoja päiväkotien yhteiseen digi-/
robokassiin, joka mahdollistaa nyt 
suuremman määrän iPadeja talojen käyt-
töön. Botley-robotti asustaa kassissa, ja 
se onkin ollut lasten mielestä hauska, ja 
näin leikin ja toiminnan avulla on tutus-
tuttu koodauksen alkeisiin. 

TEKSTI: IINA RIMMI
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Fyysikko ja nörtti – Perusopetuksen 
kehittäjäopettaja Olli ”Pekkis” 
Pekanheimo

Miten ja miksi päädyit mukaan 
STEAM-hankkeeseen?
STEAM Turku haki syksyllä 2018 perusope-
tukseen kehittäjäopettajaa. Koska aihe oli jo 
valmiiksi lähellä sydäntäni, hain hommaan 
mukaan, ja pääsin perusopetuksen kehittäjä-
opettajaksi.

Koulutukseltani olen fyysikko, luonteeltani 
nörtti. Luostarivuoressa kerkesin jo vetämään 
kollegani kanssa kerhoa nimeltä Fysiikan 
Fantastinen Maailma, jossa yläkoululaisille 
opetettiin suhteellisuusteoriaa ja kvanttify-
siikkaa. Opetin myös Tiede ja Teknologia 
-valinnaisainetta. Niinpä STEAM ei ollut 
minulle suuri harppaus.

Mitkä asiat nostaisit suuriksi 
onnistumisiksi ensimmäisen kahden 
vuoden ajalta?
Minun filosofiani perusopetuksen STEAMissa 
on ollut edetä laajalla rintamalla. Kaupungin 
resursseja pyritään käyttämään niin, että 
mahdollisimman moni perusopetuksen oppi-
las tutustuu STEAMiin ja hyötyy siitä. Tämä 
vaatii meiltä toisaalta innostuneiden opettajien 
aktivoimista, toisaalta toiminnan tuomista 
sellaisille oppilaille, joiden opettaja ei tunne 
ehtivänsä STEAMailla itse.

Innostuneet opettajat kaapattiin STEAMin 
syliin heti syksyllä 2018, kun pidettiin ensim-
mäinen STEAMit!, jossa hyvän projektin 

suunnittelemalla opettaja sai tuhat euroa 
laitehankintoihin ja suunnitteluun. STEAMit! on 
alusta lähtien ollut menestystarina.

Muita opettajia tukeaksemme yhtenä 
STEAMit!-kriteerinä on yhteistyö, jossa 
ylemmän asteen oppilaat opiskelevat itse 
ensin ja sitten menevät opettamaan tai 
näyttämään taitojaan ja laitteitaan johonkin 
alemmalle asteelle. Näin molemmat hyöty-
vät, ja opettajan ei tarvitse osata kaikkea. 
Niinpä Kerttulin lukiolaiset ovat opettaneet 
isänpäivän binäärirannekkeiden koodaamista 
päivähoidossa, Syvälahdessa on rakennettu 
yövaloa pienempien lepohetkeen ja Martin 
kolmasluokkalaiset ovat oppineet Micro:bitillä 
koodaamista yseiltä.

Toisaalla Turun ammattikorkeakoulussa 
oppilaat järjestävät nyt syksyllä 2020 ensim-
mäistä kertaa STEAM-henkisiä pajoja viides-
luokkalaisille. Kokeiluvuoden jälkeen käytäntö 
on tarkoitus laajentaa koskemaan Turun 
kaikkia vitosia. Samalla esittelemme STEAMia 
Turun ja Rauman opettajankoulutuslaitoksen 
opiskelijoille, että he tietävät meistä jo ennen 
valmistumistaan.

Mitä perusopetuksen STEAMissa 
tapahtuu seuraavaksi?
Käytänteet pyritään saamaan pysyviksi 
upottamalla ne jo olemassa oleviin opetuksen 
rakenteisiin. Esimerkiksi AMK opettaa vitosia 
pajakurssiensa yhteydessä. 8. ja 9.-luokkalai-
sille tuunattu STEAM-valinnaisaine käynnistyi 

jo Luostarivuoressa - muitakin kouluja kan-
nustetaan perustamaan sellainen. Suunnit-
teilla on myös STEAM-polku, joka jäljittelee 
Elämyspolun menestystarinaa ja STEAMin 
upottaminen tet-harjoitteluun.

Samalla nöyrästi tiedostan, että oppilai-
tokset, yritykset ja innostuneet opettajat ovat 
aina tehneet Turussa STEAMia. Me pyrimme 
ohjaamaan tapahtumia saman sateenvarjon 
alle. Toisaalta, kun kuulen jostain STEAM 
Turun ulkopuolisesta tiedehankkeesta, olen 
vain tyytyväinen, että oppilaat saavat STEAMia, 
vaikkei se aina ole sillä nimellä varustettu.

Entä millainen on tulevaisuuden visiosi?
Tämäkään työ ei ole koskaan valmis. Koko 
organisaatio ja erityisesti me perusopetuksen 
väki yritämme jatkuvasti keksiä uusia tehok-
kaita keinoja tuoda STEAMia alakoulun ja ylä-
koulun arkeen. Välillä tämä onnistuu hyvinkin 
nopeasti. Välillä taas tuntuu, että taistelemme 
Martin tuulimyllyä vastaan. Tulokset ovat 
onneksi useimmiten hyvin konkreettisia - oma 
kädenjälki näkyy aina jossain. Mukavinta on 
kuitenkin se, kun hyvin tehdyn työn tunnistaa 
oppilaiden hymyistä.

Minun visiossani jatkossa yhä useampi 
turkulainen nuori suuntaa päättötodistuksen 
saatuaan STEAM-alalle jatko-opiskelemaan. 
Luottavaisin, innostunein ja avoimin mielin, 
takataskussaan mukavia kokemuksia, taitoja 
ja itseluottamusta. Silloin minä olen hetken 
työhöni tyytyväinen.

 ”Minun visiossani jatkossa yhä 
 useampi turkulainen nuori suuntaa 

 päättötodistuksen saatuaan 
 STEAM-alalle jatko-opiskelemaan.” 
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Uutta lisättyä 
todellisuutta 
Aurajokirannassa: 
åppi-sovellus 
esittelee 
tuntemattomia 
tarinoita Turusta
Turussa kehitetty åppi on lisätyn 
todellisuuden oppimissovellus, 
joka liikuttaa oppilaita ja 
opiskelijoita Aurajokirannassa ja 
esittelee tuntemattomia tarinoita 
Turusta. Uuden åppi-sovelluksen 
sisällöt ovat turkulaisten lukio- ja 
korkeakouluopiskelijoiden itse 
tuottamia. Sovelluksesta on 
saatavilla suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielinen versio. Sisällöt 
löytyvät sovelluksen opastamissa 
pisteissä Aurajokirannassa. 

Sovelluksen avautuessa sisältöjä on jo 
noin kymmenessä sijainnissa Aurajoki-
rannassa. Sisällöntuotanto on jatkuvaa, 

ja vuosittain AR-alustalle saadaan lisää 
uusia 3D-objekteja, teksti- ja äänisisältöjä, 
materiaaleja sekä uusia ideoita sovelluksen 
kehittämistyöhön. Aurajoen rannalla toimiva 
AR-ympäristö on jaettu avoimeen käyttöön eri 
kouluasteiden oppilaille ja opiskelijoille. 

”Lukion uudessa opetussuunnitelmassa 
(LOPS2021) korostuvat muun muassa moni-
tieteinen ja luova osaaminen, jossa keskeisinä 
tavoitteina ovat uteliaisuus ja motivaatio oppia 
uutta. Lähdekriittisyys ja jatkuva oppimistaito-
jen kehittäminen digiajassa sopivat niin ikään 
LOPS2021-tavoitteisiin kuin uuteen AR-op-
pimisympäristö-malliinkin”, kertoo lukiokoulu-
tuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen. 

”Lukioiden, korkeakoulujen ja yritysten 
yhteistyö tällaisessa projektissa on ollut jotain 
aivan uutta, ja tätä hyvin toimivaa tapaa 
tullaan varmasti jatkamaan myös tulevaisuu-
dessa”, jatkaa Heikkonen. 

Alustalle tuotetaan sisältöjä opiskelijavoi-
min opettajien ohjauksessa. Opiske-
lijat ovat siis alustan ja sovelluksen 

käyttäjiä sekä sen sisällöntuottajia. Historiaan, 
biologiaan tai kaupunkimaantieteeseen liittyviä 
sisältöjä voidaan tehdä esimerkiksi koulukoh-
taisilla lukiokursseilla. Asiasisältöjen koonti 
harjaannuttaa tutkimustaitoja, joten keskeisen 
tiedon ja asiasisällön etsiminen, tiivistys sekä 
taitto käyttäjälle sopivaan muotoon vaativat 
uudenlaista oppimista ja syventymistä asiaan. 
Sisältöä tukevien 3D- tai 2D-objektien ja 
kuvien tuottaminen sopii puolestaan lukion 
kuvataiteen oppisisältöihin ja esimerkiksi 
korkeakoulujen kursseille.

”Turussa AR-alustalle on tehty jo monen-
laista. On 3D-kuvattu Suomen ensimmäistä 
haarukkaa, uitettu keskiaikaista hansa-
koggilaivaa Suomen Joutsenen viereen ja 
mallinnettu taas karkuteillä olevaa, Kakolan 
historian vaarallisinta vankia Förin viereen”, 
tiivistää lukiokoordinaattori Nina Brander. 

Fredrik Stefanus Karlsson, S/S Boren 
ensimmäinen kapteeni, herää henkiin 
AR-ympäristössä osana åppi-sovellusta. 

Sovelluksen avulla kuulee mielenkiintoisia 
faktoja laivasta ja sen historiasta kapteeni 
Karlssonin kertomana. 

S/S Boren edustalla oleva uusi 3D-objekti 
on kehitetty osana 365/12 – Aina avoin 
ammatillinen oppilaitos -hanketta, jonka 
tavoitteena on kehittää malli ammatillisesta 
oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mah-
dollista ajasta ja paikasta riippumatta. 

Sovelluksen teknisestä toteutuksesta 
vastaa turkulainen CTRL Reality Oy, ja sitä 
yhteiskehitetään Turun lukioiden kanssa. 
Mobiilisovelluksen karttanäkymä ohjaa 
käyttäjän sisältöjen luo ja lisätyn todellisuuden 
tilassa pääsee 3D-malleja tarkastelemaan 
osana kaupunkikuvaa sekä tutustumaan 
niihin kytkettyihin tietoihin. Sisällöntuottajille 
on oma editorinsa, jonka avulla he valitsevat 
halutut sijainnit sisällöille sekä syöttävät niiden 
tiedot. 

”Sovelluksen sisältöjä voidaan täydentää 
milloin vaan ja uudet sisällöt ovat välittömästi 
mobiilisovelluksen käyttäjien saatavilla, mikä 
tekee sovelluksesta yksittäistä käyttökertaa 
pitkäikäisemmän”, kertoo toimitusjohtaja 
Teijo Lehtonen. 

Ennen åppi-sovelluksen käyttöönot-
toa AR-sovellusten alustoja kokeil-
tiin osana Tulevaisuuden älykkäät 

oppimisympäristöt -hanketta. Tehdyistä 
kokeiluista eniten huomiota herätti Turun 
vanhimman sillan, Pennisillan, tuominen 
jälleen näkyväksi AR-tekniikan avulla.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion opiskelijat tutkivat ja selvitti-
vät Pennisilta-projektin aikana Turun 
vanhimman sillan rakennetta ja sijaintia 
vanhoista piirroksista ja maalauksista, 
historiallisista lähteistä sekä muun 
muassa arkkitehti Benito Casagranden 
kokoamista aineistoista. Näiden pohjalta 
lukio-opiskelijat tekivät oman tulkintansa 
ja piirsivät sillan rakennepiirrokset. 
Yhteistyössä Teatime Research Oy:n 
kanssa silta mallinnettiin 3D-muotoon. 
Se tulee olemaan kaikkien nähtävissä 
mobiilisovelluksella/QR-koodilla Vähäto-
rilta, kirjaston vierestä.

”Olen käyttänyt monet vuodet 
kaupunkimaantieteen retkikurssillani 
monistetta, jossa kerrotaan Pennisillan 
sijaitsevan tässä Suurtorin ja Vähätorin 
välillä. Nyt sitä monistetta ei enää tarvita, 
koska voimme tutkia siltaa opiskelijoiden 
kanssa paikan päällä puhelimen sovel-
luksen avulla”, iloitsee lehtori ja hankkeen 
lukiokoordinaattori Nina Brander.

Projekti oli monen eri oppiaineen 
yhteistuotos. Se koostui kaupunkimaan-

tieteestä, historiasta ja kuvaamataidosta.
”Projekti oli tosi kiva, ja se erosi 

perinteisestä luokkaopiskelusta. Kerä-
simme tietoa ryhminä eri paikoista, ja 
projekti osoittautui myös haastavaksi, 
koska esimerkiksi sillan nimi ei ole ollut 
Pennisilta alun perin. Saimme paljon 
tietoa yliopiston tutkijoiden avulla”, kertoo 
TSYKin lukion toisen vuoden opiskelija 
Frans Salminen.

Vain mielikuvitus on rajana, kun on 
kyse AR-tekniikasta.

”Olemme tehneet tätä projektia 
pitkään. Haasteena on ollut ympäristö, 
ja illan tullen pimeys, joka ei mahdollista 
sillan näkemistä sovelluksen avulla. 
AR-tekniikkaa voi käyttää loputtomasti, 
esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa 
ja kansalaisvaikuttamisessa”, kertoo 
Teatime Research Oy:n toimitusjohtaja 
Sakari Salli.

Lukiolaiset loivat Pennisillan uudestaan

TSYKin lukiolainen Frans Salminen.
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Oppimisanalytiikasta tukea 
matematiikan opiskeluun
Turun lukiokoulutuksessa kehitettiin 
yhteistyössä ammatillisen koulutuksen 
ja Turun yliopiston kanssa peruskou-
lun matematiikan keskeisten sisältöjen 
osaamisen tasoa mittaava testi toisella 
asteella opintonsa aloittaville. Testin 
avulla opiskelijat voidaan ohjata entistä 
tehokkaammin heidän osaamistaan 
vastaaviin opintoihin ja heille voidaan 
kohdentaa heidän tarvitsemaansa 
matematiikan tukea, ohjausta ja 
lisäopintoja. Tämän TASE-hankkeessa 
kehitetyn testin tavoitteena on tukea 
toisen asteen opiskelijoita entistä 
tehokkaammin omien tavoitteiden 
saavuttamisessa.  

Turun Klassillisessa lukiossa 
kehitettiin Turun yliopiston sähköiseen 
oppimisanalytiikkaa hyödyntävään 
ViLLE-oppimisympäristöön lukion 
lyhyen matematiikan oppimateriaalit 
ja tehtävät matematiikan opiskelun 
tueksi. Oppimisympäristö antaa opis-
kelijalle mahdollisuuden tehdä itselleen 
sopivan tasoisia tehtäviä itsenäisesti 
omassa tahdissa sekä saada palau-
tetta ja yksilöllistä tukea matematiikan 
opiskeluun. Opiskelijat voivat myös 
itse seurata etenemistään ViLLE-ym-
päristössä, mikä lisää motivaatiota 
matematiikan opiskeluun.  

ViLLE:stä saatava oppimisanaly-
tiikka tarjoaa opettajalle monipuolista 
reaaliaikaista tietoa opiskelijaryhmän ja 
yksittäisten opiskelijoiden matematii-
kan haasteista ja tukitarpeista. Tämän 
TuOMO-hankkeessa kehitetyn lyhyen 
matematiikan oppimisympäristön 
avulla saatiin vahvistettua lukiolaisten 
osaamista ja parannettua lyhyen 
matematiikan kurssien ja yo-kirjoitus-
ten tuloksia.  

Tiedekahvilan tiedetutorit 
Turun Suomalaisen yhteiskoulun 
lukiossa toimii kerran viikossa koulu-
päivän päätteeksi tiedekahvila, jossa 
toisen vuosikurssin luonnontiedelinjalla 
opiskelevat tiedetutoreina toimivat 
nuoret auttavat muita luonnontieteiden 
opiskelussa. Tavoitteena on tarjota eri-
tyisesti ensimmäisen ja toisen vuoden 
lukio-opiskelijoille matalan kynnyksen 
paikka, jossa apua opiskeluun saa 
helposti muilta nuorilta. Tarjolla olevan 
vertaistuen lisäksi opiskelijoita hou-
kuttelee paikalle leppoisa tunnelma, 
opiskelua tukeva kirjastomainen, 
viihtyisä tila sekä tarjolla oleva tee, 
kahvi ja pikku purtava. Opettajan rooli 
tiedekahvilatoiminnassa on tiedottaa ja 
saada opiskelijoita mukaan toimintaan 
sekä auttaa tiedetutoreita käytännön 
järjestelyissä.

”Yhdessä opiskelu on hyödyllistä; 
kun neuvoo toista, niin samalla oppii 
itsekin. Kun paikalla on muita opiske-
lijoita, niin se motivoi itseäkin tarttu-
maan kirjaan.” 

Uusia malleja matematiikan 
opiskelun tueksi

 ”Yhdessä opiskelu 
 on hyödyllistä; 

 kun neuvoo toista, 
 niin samalla oppii 

 itsekin.” 

Tukea yhteisopettajuudesta 
pitkän matematiikan 
opiskeluun 
Turun Luostarivuoren Lyseon luki-
ossa kokeiltiin yhteisopettajuutta 
pitkän matematiikan (MAA8) kahden 
rinnakkaisryhmän opetuksessa. 
Tavoitteena oli kohdentaa opetusta 
paremmin vastaamaan opiskelijoiden 
tavoitteita ja osaamista sekä tukea 
heidän oppimistaan. Käytäntö vaatii 
yhteistyöstä innostuneiden opettajien 
lisäksi etukäteen tehtäviä lukujärjestys-
teknisiä järjestelyjä, jotka mahdollista-
vat kahden kurssin toteuttamisen yhtä 
aikaa vierekkäisissä luokkatiloissa. 

Kurssin alussa opiskelijat vas-
tasivat kyselyyn, jolla kartoitettiin 
heidän tavoitteitaan ja toiveitaan 
itsenäisen työskentelyn osuudesta 
kurssilla. Vastausten pohjalta opis-
kelijat jaettiin tavoite- ja taitotasoa 
vastaaviin kahteen ryhmään, joiden 
muodostamisessa otettiin huomioon 
myös matematiikan aiempi opintome-
nestys. Opettajat ottivat tavoitetason 
huomioon opetuksessa muun muassa 
eriyttämällä ja muokkaamalla ope-
tusmateriaalia tavoitteiden mukaan. 
Toisessa ryhmässä käytettiin enem-
män aikaa opiskeltavien asioiden 
perusteisiin, toisen ryhmän puolestaan 
syventäessä käsiteltävän aiheen 
osaamista.  

Opetus tapahtui käytännössä 
samaan aikaan vierekkäisissä luo-
kissa, ja opiskelijoilla oli mahdollisuus 
siirtyä milloin tahansa kurssin aikana 
toiseen ryhmään niin halutessaan. 
Kurssimateriaalit olivat yhteisen 
Google Classroom -kurssialustan 
kautta molempien ryhmien vapaassa 
käytössä. Kurssilla oli myös yhteiset 
välitestit ja yhteinen loppukoe.  

Lähde: www.koulutustakuu.fi/tukityo-
kalut-lukioihin/matematiikan-tukipaja

Pitkän matematiikan 
tukipaja toisen vuositason 
lukio-opiskelijoille 
Turun suomalaisen yhteiskoulun 
lukiossa kehitettiin pajamalli pitkän 
matematiikan opiskelun tukemiseksi. 

 Kurssilla annettavan 
 tuen avulla halutaan 

 saada opiskelijat 
 jatkamaan pitkässä 

 matematiikassa. 

Tukipajakurssi on kohdennettu 
toisen vuoden pitkän matematiikan 
opiskelijoille, joilla on vaikeuksia 
pysytellä matematiikan opiskelussa 
mukana. Kurssilla annettavan tuen 
avulla halutaan saada opiskelijat jatka-
maan pitkässä matematiikassa. 

Pajassa autetaan opiskelijaa 
ymmärtämään ja kirkastamaan 
käynnissä olevan kurssin tavoitteita 
ja punaista lankaa. Pajassa käydään 
läpi kokonaisvaltaisemmin kurssin niitä 
asioita ja teemoja, joissa opiskelijoilla 
on vaikeuksia. Tavoitteena on, että 
tukea tarvitseva opiskelija ymmärtää, 
mitä tehdään ja miksi. Tukipajaa vetä-
vät matematiikan opettajat ja pajaa 
pidetään joka jaksossa kaksi kertaa 
kurssin puolivälin jälkeen eli jakson 
neljännen viikon alusta viidennen 
viikon loppupuolelle. 

https://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/matematiikan-tukipaja
https://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/matematiikan-tukipaja
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Menossa tammikuussa 2021 – 
STEAM-kurssi:

Tiede kohtaa taiteen

T SYKin lukiossa on toteutettu jo kaksi 
kertaa Tiede kohtaa taiteen -kurssi, 
jossa teknologia, matematiikka ja taide 

käyvät vuoropuhelua. Kurssilla yhdistetään 
monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia mene-
telmiä. Tänä vuonna pääteemoina ovat Kos-
moksen kuvat, AR ja TeeSeItse-valokuvaus, 
kertovat kurssin opettajat Marja Haapakan-
gas ja Lauri Ruotsalainen TSYKin lukiosta. 

Haapakankaan ja Ruotsalaisen yhteisellä 
kurssilla vieraillaan Tuorlan observatoriossa 
tutustumassa avaruuskuvauksen optiikkaan. 
Kurssilla luennoi kansainvälisesti tunnettu 
avaruuskuvaaja J. P. Metsävainio, joka 
teki juuri 3D-avaruuskirjan yhdessä Queenin 
kitaristin, astrofysiikan tohtori Brian Mayn 
kanssa.

Yritysvierailija CTRL Realitystä avaa 
puolestaan kurssilla sitä, kuinka lisätyn todel-
lisuuden (AR) visuaalisille tekijöille on tulevai-
suudessa kysyntää. AR-teeman alla kurssilla 
opiskellaan 3D-mallinnusta ja tulostetaan 
3D-printterillä.

TeeSeItse-valokuvausteemalla työskennel-
lään pimiössä valokuvaaja Ben Liukkosen 
opastamana. Kehite sekoitetaan pimiössä 
kemiallisena prosessina muun muassa kah-
vista ja C-vitamiinista. Opiskelijat valmistavat 
myös neulanreikäkamerat, jolloin valokuvaus 
tapahtuu alusta loppuun itse tehdyn koke-
muksellisen menetelmän kautta.

• Seuraa TSYKin kuvataiteen instaa   
#tsykinkuvis, vaikutu viimevuotisista 
kurssitöistämme ja vieraile näyttelyssämme 
TSYKissä keväällä 2021.

TEKSTI: NINA BRANDER

Tutkimusretki itsesimilaarisuuteen
Tavoitteenani lopputyössä oli lähteä tekemään jonkin-
laista fraktaalia. Materiaaliksi valikoitui paperi, jolloin 
työhön yhdistyi myös kirigami. Koska poikkeusjärjeste-
lyjen vuoksi työn esillepano ei onnistunut suunnitelmien 
mukaan, halusin yhdistää työhön myös kokeilumielistä 
valon ja varjon tutkimista.

Kurssin opiskelija Pessi Pihlajamaa maalaa 
virtuaalisesti VR-lasien avulla.
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Fractal Thoughts
Fraktaalit toistavat itseään tietyn matemaattisen kaavan mukaan. Teoksessa halusin pohtia ja kuvailla päässä 
pyöriviä, toistuvia ja epämiellyttäviä, mutta lopulta turhanpäiväisiä ajatuksia. Nämä ajatukset, kuten fraktaalit, 
keskittyvät vain muutamaan asiaan ja toistavat tiettyä mallia. Fraktaalit loin Ultra Fractal -nimisellä ohjelmalla.
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Lukioiden 
STEAM-kurssit 
STEAM-kursseja on tarjolla jokaisesta Turun lukiosta ja ne 
ovat avoinna kaikille Turun lukiolaisille. STEAM-kursseilla 
integroidaan luovasti eri oppiaineita ja tehdään yhteistyötä 
alueen yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. Alla esimerkkejä 
STEAM-kursseista. 

Nanoselluloosaa ja 
geopolymeerejä 
Turun klassillisen lukion tarjottimelta löytyy 
nanoselluloosaa ja geopolymeerejä käsit-
televä kurssi (STM17), jolla perehdytään 
uusiutuviin materiaaleihin ja kierrätykseen 
uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien 
avulla. Kurssilla tutustutaan nanoselluloosan 
mahdollisuuksiin, uusiutuvien ja kierrätettävien 
materiaalien käyttöön 3D-tulostuksessa sekä 
geopolymeereihin kiertotaloudessa.

Tekoäly, ihminen ja ympäristö
Tekoäly, ihminen ja ympäristö (STM05) -kurs-
silla tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 
mitä tekoälyllä tarkoitetaan sekä käsittää, 
miten ja miksi tekoälyä kehitetään. Opiske-
lija tutustuu johonkin tekoälyn muotoon tai 
johonkin yleistyneen tekoälyn hankkeeseen, 
hahmottaa tekoälyn yhteiskunnallista ja 
kulttuurista perustaa. Kurssilla käsiteltäviä 
teemoja ovat: mitä tekoäly on?, teknologian 
filosofia, ihmiskäsitykset: vapaus ja järki, sekä 
tekoäly toimintaympäristönä.

Energia
Turun Suomalainen Yhteiskoulu tarjoaa 
kurssin (STM03), jolla käsitellään energiaa 
ilmiönä sekä uusiutuvia ja uusiutumattomia 
energialähteitä keskittyen tulevaisuuden 
energialähteisiin, niiden mahdollisuuksiin 
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energia-
ratkaisujen merkitykseen yhteiskunnassa. 
Kurssilla perehdytään tulevaisuuden tapoihin 
tuottaa energiaa, ja asiantuntijavierailut sekä 
käytännön projektityöt syventävät oppimista.

GIS my Turku
GIS on lyhenne sanoista Geographic 
Information System ja tarkoittaa suomeksi 
paikkatietojärjestelmää. Puolalanmäen lukion 
kurssitarjottimelta löytyvällä GIS my Turku 
-kurssilla (STM21) hyödynnettään GIS:iä ja 
tehdään harjoituksia erilaisilla kartta-alustoilla, 
kuten ArcGIS onlinella sekä QGIS:llä. Lisäksi 
kurssilla osallistutaan Mapathon-projektiin, 
jossa kartoitetaan ennalta määrättyä aluetta, 
tutustutaan droneihin ja käydään geokätköi-
lemässä.

NOT-koulu 
Luostarivuoren Lyseon lukion tarjottimelta 
löytyvällä kurssilla (STM12) perehdytään 
tähtitieteen havaintomenetelmiin. Havaintoja 
tehdään Tuorlan observatoriolta, etänä ja 
käsin, Kanarian saarilla olevalla NOT-teles-
koopilla. Tulokset käsitellään ja raportoidaan 
tieteellisin menetelmin.

Mainonta 
Turun klassillisen lukion kurssilla (STM16) 
tutustutaan mainonnan eri vaikuttamisen 
keinoihin sekä opetellaan eri mainostyypit ja 
mietitään kohderyhmiä. Kurssilla keskitytään 
erityisesti mainoskampanjan suunnitteluun, 
video- ja äänieditointiin sekä kuvankäsittelyyn 
(Final Cut Pro, GIMP, Audacity).

Lue lisää:

• www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoi-
ta-kaikille-asteille/steam-lukiokurssit

Mapathon-
kartoitustapahtuma 
Turun lukioissa

Kolmen turkulaisen lukion GE4-kurssilai-
set (n. 60 opiskelijaa) osallistuivat Lou-
naistiedon paikka-asiantuntijan, Turun 

yliopiston geotieteiden laitoksen opettajien ja 
maantieteen lukio-opettajien kanssa Mapat-
hon-kartoitustapahtumaan. Mapathonissa 
kuka tahansa voi tehdä ohjatusti karttakor-
jauksia esimerkiksi omasta lähiympäristöstä 
tai auttaa karttojen tekemisessä kansainvälisiä 
kansalaisjärjestöjä, kuten Lääkärit ilman rajoja 
-järjestöä.

Yliopiston opettajat luennoivat tapahtuman 
aluksi kartoitettavien alueiden maantieteestä 
sekä kaupunkien ja maaseudun välisistä 
kulttuurieroista, jotka olivat opiskelijoille lähes 
tuntemattomia. Tämän jälkeen opiskelijat ker-
toivat kartoittamisesta ja työn toteuttamisesta 
esimerkkien avulla. Lounaistiedon paikkatieto-
asiantuntijat informoivat opiskelijoita OSM-tilin 
luomisesta, muokattavan alueen valinnasta, 
alueen kartoittamisesta sekä työn tallenta-
misesta. Nämä alustukset kestivät yhteensä 
noin 45 minuuttia, jonka jälkeen opiskelijat 
pääsivät kartoittamaan alueita.

Kartoittamisen aikana yliopisto-opiskelijat 
kiersivät luokassa auttamassa lukio-opiske-
lijoita. Yhtenä hankaluutena oli rakennusten 
rajaaminen, koska paikoitellen satelliittikuvista 
oli vaikea havaita rakennuksen ja piha-alueen 
rajoja. Kokonaisuudessaan kartoitusta-
pahtuma kesti kolme tuntia ja siinä ajassa 
saimme kartoitettua noin 40 prosenttia 
kartoitettavista alueista.

Mapathon-tapahtuma on hyvä esimerkki 
verkostoitumisesta sekä yritys-lukio-kor-
keakouluyhteistyöstä. Humanitäärinen apu 
ja kehittyvien valtioiden auttaminen tulivat 
opiskelijoille konkreettisesti tutuksi. Opiskelijat 
saivat osallistua käytännössä humanitaariseen 
avustustyöhön omilla oppitunneillaan, minkä 
opiskelijat kokivat äärimmäisen helpoksi. He 

totesivat, että jos avustustyö on näin helppoa, 
tätä pitäisi olla useammin. Lisäksi opiske-
lijat pystyivät hyödyntämään oppitunneilla 
oppimiaan asioita kartoitustyössä sekä saivat 
samalla tietoa maantieteen jatko-opinnoista ja 
työtehtävistä.

TEKSTI: SINA HIEKKA

 Mapathon-tapahtuma 
 on hyvä esimerkki 

 verkostoitumisesta sekä 
 yritys-lukio- 

 korkeakouluyhteistyöstä. 
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365/12-oppilaitos – opiskelua 
ajasta ja paikasta riippumatta 

Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetty 365/12-malli 
mahdollistaa oppimisen milloin vain ja missä vain. Jokaisella 

opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimispolkunsa ja vaihtoehtoja 
osaamisen hankkimiseen löytyy perinteisen luokkahuoneen lisäksi 

useita: osaamiskeskukset, työelämän oppimisympäristöt, yrittäjyyden 
oppimisympäristöt, vapaa-ajan oppimisympäristöt sekä digitaaliset ja 

virtuaaliset oppimisympäristöt. 

Henkilökohtaiset oppimispolut
Opiskelijoiden henkilökohtainen oppimispolku 
voidaan rakentaa aikaisemman osaamisen 
pohjalle ja opintoja on mahdollista suorittaa 
omaan tahtiin, aidosti yksilöllisiä polkuja 
toteuttamalla. Oppimisanalytiikkaa hyödynne-
tään osana opetusta ja oppimista, jolloin yksi-
lölliset tarpeet ja henkilökohtaiset oppimis-
polut ovat helpommin otettavissa huomioon. 
Vaihtoehtoja osaamisen hankkimiseen löytyy 
perinteisen luokkahuoneen lisäksi mm. työ-
elämän ja yrittäjyyden oppimisympäristöistä ja 
jokaisessa ympäristössä voidaan hyödyntää 
digitaalisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Oppilaitoksen oppimisympäristöt
Oppilaitosten oppimisympäristöjä ovat 
osaamiskeskukset ja yrittäjyyden oppimis-
ympäristöt. Osaamiskeskukset rakennetaan 
oppilaitosten sisälle ja ne mahdollistavat 
opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimispolut 
nopeammin, paremmin ja ketterämmin. 
Osaamiskeskuksissa opiskelijoille on tarjolla 
neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä tiloja itse-
näiseen opiskeluun. Lisäksi työelämäyhteistyö 
sekä yhteisöllisyys näkyy näiden osaamiskes-
kusten arjessa. Turun ammatti-instituutissa 
kehitettiin hankkeen aikana osaamiskeskus 
Oppimo ja Oulun OSAOssa Oppinurkka. 
Näissä osaamiskeskuksissa opiskelija voi 
käydä tekemässä mm. yto-näyttöjä eli osoit-
taa osaamisensa yhteisissä tutkinnon osissa 
ja toisaalta nopeuttaa omia opintojaan.

Yrittäjyyden oppimisympäristöt ovat 
tärkeitä paikkoja yrittäjyyskasvatuksen 
toteutumiselle. Opiskelijat saavat tietoa ja 
ohjausta yrittäjyyteen ja itsensä työllistä-
miseen sekä työelämävalmiuksia ja hyviä 
verkostoja. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa 
ajantasaista tietoa, työvälineitä ja monipuolisia 
toteutusmahdollisuuksia oman osaamisensa 
kehittämiseen sekä mahdollistaa erilaisten 
verkostojen hyödyntämisen. Yritykset puo-
lestaan saavat näkyvyyttä ja uusia yhteistyö-
mahdollisuuksia oppilaitoksen kanssa sekä 
osaavaa työvoimaa ja oman henkilöstön 
osaamisen kehittämistä. Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredu rakensi hankkeen aikana 
kokonaan uuden yrittäjyyden oppimisympä-
ristö Starttaamon, joka tukee opiskelijoiden 
yrittäjyysosaamista sekä mahdollistaa uuden-
laista yritystoimintaa.

Koululaiva Bore Turussa on yksi hankkeen konkreettinen 
esimerkki siitä, kuinka opiskelija voi hankkia osaamista 
ympäri vuoden työelämän aidoissa tilanteissa. 

Työelämä

Henkilökohtaiset 
oppimispolut

Ohjaus ja uusien
innovaatioiden 

kehittäminen

Digitaaliset 
ja virtuaaliset 

oppimisympäristöt

Oppilaitokset
Osaamiskeskukset

Yrittäjyyden 
oppimisympäristöt

Hyvinvointi ja
elämänhallinta

Vapaa-ajan
oppimisympäristöt

Jatkuva 
oppiminen

Yhteisöllisyys ja 
osallistaminen

Työelämän oppimisympäristöt
Työelämän oppimisympäristöjä voi löytyä 
niin oppilaitoksen sisältä kuin ulkopuolelta. 
Työelämän oppimisympäristöissä opiskelijat 
pääsevät kehittämään työelämätaitojaan ja 
hankkimaan osaamista työelämän aidoissa 
tilanteissa. Koululaiva Bore Turussa on yksi 
hankkeen konkreettinen esimerkki siitä, 
kuinka opiskelija voi hankkia osaamista 
ympäri vuoden työelämän aidoissa tilanteissa. 
Yhteistyö on kumppanuutta, jossa yhdessä 
ratkotaan ja kehitetään työelämän tarpeisiin 

vastaavaa koulutustarjontaa ja osaamista.
Aina avoin ammatillinen oppilaitos tekee 

tiivistä yhteistyötä työelämän, yritysten ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa ja tarjoaa 
oppilaitoksille oppimisympäristöjä, opintoja, 
malleja ja käytäntöjä, jotka tukevat työelä-
mäyhteistyötä. Esimerkiksi Oulun OSAOssa 
kehitettiin hankkeen aikana Tunturipolku-malli 
sekä yhdistelmäpolkuopintoja yhteistyössä 
työelämän kanssa, jotka vastasivat erityisesti 
työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin.
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Vapaa-ajan oppimisympäristöt
Aina avoin ammatillinen oppilaitos tunnistaa 
ja tunnustaa opiskelijan vapaa-ajalla han-
kitun osaamisen. Opiskelijaa kannustetaan 
hänen mielenkiinnon kohteidensa mukaiseen 
vapaa-ajan harrastamiseen, joka tukee myös 
työelämässä tarvittavaa osaamista. Opiskelija 
on esimerkiksi saattanut hankkia osaamista 
jo ennen koulutukseen hakeutumista tai hän 
voi olla opintojen aikana aktiivinen erilaisissa 
ympäristöissä. Vapaa-ajan ympäristöissä 
opiskelija voi hankkia osaamista, joka tukee 
hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Aktiivisuus 
ja harrastukset voivat tuoda opiskelijalle 
osaamista, joka tulee huomioida niin hen-
kilökohtaisessa osaamisen kehittämisen 
suunnitelmassa kuin myös opinnollistamisen 
näkökulmasta.  

Digitaaliset ja virtuaaliset 
oppimisympäristöt
Aina avoin ammatillinen oppilaitos ylläpitää 
ja kehittää digitaalisia ja virtuaalisia oppimis-
ympäristöjä, jotka mahdollistavat ajasta ja 
paikasta riippumattoman opiskelun. Espoon 
Omniassa kehitettiin hankkeen aikana useita 
yhteisten tutkinnon osien (ytot) verkkoto-
teutuksia ja Turussa perustettiin digitaalinen 
oppimisympäristö eTAI. Työpaikoilla ja työ-
tehtävissä käytettävät sovellukset ja välineet 
tehostavat työpaikoilla tapahtuvan oppimisen 
ohjausta ja tukea. Turussa käyttöön otettiin 
MobilTAI ja Tampereella FuturalSkills. Jousta-
vat digitaaliset ja virtuaaliset oppimisympäris-
töt toimivat omana oppimisympäristönään tai 
vaihtoehtoisesti yhdistettynä fyysiseen oppi-
misympäristöön ja esimerkiksi verkko-opintoja 
voi opiskella osaamiskeskuksessa itsenäisesti 
tai ohjatusti.

Oppimo on uudenlainen 
osaamiskeskus, jossa opiskelijoille 
tarjotaan matalan kynnyksen 
ohjauspalveluja, mahdollisuuksia 
itsenäiseen opiskeluun sekä tukea 
opintoihin. 

Oppimo mahdollistaa opintojen 
suorittamisen henkilökohtaista 
oppimispolkua pitkin, auttaa tuen 

tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tarjoaa 
mahdollisuuksia jatko-opintoihin suuntaaville 
opiskelijoille. Oppimon opetusmateriaalit ovat 
enimmäkseen verkossa, mikä mahdollistaa 
materiaalien käytön myös itsenäisesti ajasta ja 
paikasta riippumatta. 

Turun ammatti-instituutin Uudenmaantien 
koulutaloon avattuun Oppimoon sijoittuu 
myös SpaceLab-tila, jossa opettajille ope-
tetaan erilaisten 3D-virtuaalilaitteiden (muun 
muassa AR/VR-tekniikka, drone-kuvaus-
kopteri) ja 3D-reaalilaitteiden (3D-tulostin, 
laserleikkuri) käyttöä, jotta laitteita voidaan 
jatkossa käyttää opetuksen tukena. 

Oppimoiden kehittäminen on osa valta-
kunnallista 365/12 - Aina avoin ammatillinen 
oppilaitos -hanketta. Hankkeen tavoitteena 

Aina avoin ammatillinen oppilaitos, 
365/12 -hanke, on aktivoinut hanke-
toimijoita sekä koulutusorganisaation 
keskijohtoa rakentamaan Turun ammat-
ti-instituutin Ruiskadun kampukselle 
uudenlaista oppimisympäristöä, simu-
laatio-opetuksen tilaa. Uudenmaantien 
koulutalolla toteutetaan sosiaali- ja terve-
ysalan sekä liikunta-alan perustutkintoja. 
Näistä koulutusohjelmista valmistuvien 
uusien ammattilaisten osaamisen kehittä-
misessä ja varmistamisessa on tärkeässä 
roolissa työelämälähtöinen oppiminen 
työpaikoilla, mutta myös muissa autent-
tisissa oppimisympäristöissä oppimisen 
mahdollistaminen.  

Opetushenkilökunta simulaatio-opetuksen oppimisympäristöä 
testaamassa 

Oppimo avasi ovensa Turun ammatti-instituutin 
henkilöstölle ja opiskelijoille 

on kehittää 365/12-malli ammatillisesta 
oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina 
mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. 
Hankkeessa ovat Turun kaupungin sivistys-
toimialan lisäksi mukana Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia, Tampereen 
seudun ammattiopisto Tredu ja Oulun seudun 
ammattiopisto. 

Uusi malli mahdollistaa entistä nopeam-
man opiskelun ja työelämään siirtymisen. 
Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa 
tehtävää yhteistyötä tavoitteena uusien inno-
vaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. 
Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen 
koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, 
opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien 
osaamista. 

Hankkeen yhtenä osana on kehittää uusia 
fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. 
Tavoitteena on löytää ratkaisuja ajasta ja 
paikasta riippumattoman opiskelun mahdollis-
tamiseksi. Uudet oppimisympäristöt tarjoavat 
myös yrityksille mahdollisuuden kokeilla ja 
pilotoida uusia tuotteita sekä kehittää uutta 
liiketoimintaa. 

Osaamiskeskusten toiminta on saatu jo 
käynnistettyä myös Espoossa (Osaamo) ja 
Oulussa (Oppinurkka). 

Tätä tavoitetta tukee mainiosti simu-
laatio-oppimisen tila. Se on kuvitteellinen 
ikäihmisen koti, jossa tulevat ammattilai-
set ja opetushenkilökuntakin pääsevät 
harjoittelemaan asiakkaan kuntouttavan 
hoitotyön menetelmiä lähes todellisuutta 
vastaavassa toimintaympäristössä.  

Opetustyön lomassa meillä kuntout-
tavan hoitotyön ergonomia-osaamisen 
opetuksesta vastaavilla opettajilla oli 
mahdollisuus pysähtyä simulaatiotilassa 
yhteisen asiamme äärelle harjoittelemaan 
ja kertaamaan käytännön ergonomisia 
potilassiirto- sekä avustustilanteita.   

TEKSTI: TEIJA YLI-HOLLO

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys
Hyvinvointi ja yhteisöllisyys liittyvät vahvasti 
oppimiseen ja oppiminen voidaankin nähdä 
yhteisöllisenä ja sosiaalisena prosessina. 
Opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavat opiske-
luympäristö sekä henkilökohtaisen elämän 
erilaiset tilanteet. Yhteisöllisyyttä tukeva oppi-
misympäristö tukee opiskelijan motivaatiota 
ja sitä kautta edistää opintojen etenemistä. 
Mallin mukainen Aina avoin ammatillinen 
oppilaitos vahvistaa opiskelijoiden yhteisölli-
syyttä osallistamalla opiskelijoita, oppilaitok-
sen henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.

Uusien innovaatioiden 
kehittäminen 
Avoin ammatillinen oppilaitos ohjaa opis-
kelijoita henkilökohtaisella oppimispolulla 
hyödyntäen monipuolisesti erilaisia oppimis-
ympäristöjä, opetustapoja ja materiaaleja. 
Oppilaitos kehittää ja innovoi uusia fyysisiä ja 
virtuaalisia oppimisympäristöjä yhteistyössä 
opiskelijoiden, työelämän ja yritysten kanssa. 
Oppimisympäristöt toimivat toimijoiden 
yhteisinä kehittämis-, testaus-, innovointi- ja 
tuotteistamisalustoina. Tavoitteena ovat 
sujuvat siirtymät opiskelusta työelämään. 

Jatkuva oppiminen
Elämän ja työuran eri vaiheet edellyttävät 
saatavilla olevia mahdollisuuksia kehittää ja 
uudistaa osaamista. Aina avoin ammatillinen 
oppilaitos kannustaa opiskelijoita jatkuvaan 
oppimiseen esimerkiksi avointen ja joustavien 
itseopiskelumahdollisuuksien avulla sekä 
mahdollistaa jatkuvan oppimisen tarjoamalla 
opiskelijoilla mm. täydennyskoulutusta. 
Ammatillinen koulutus luo osaamispohjan, 
kannustaa ja antaa valmiuksia oman osaami-
sen jatkuvaan kehittämiseen myös tulevaisuu-
dessa. 

• Tutustu Aina avoimeen ammatilliseen  
oppilaitokseen: www.polkuammattiin.fi

https://www.polkuammattiin.fi
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Keskustelussa hoivan laadusta usein 
unohdetaan hoitajien apuvälineet eli 
monet teknologiset ratkaisut, jotka 

vaikuttavat hoitotyön sisältöön ja tehtäviin. 
Nostimet, liukulakanat, kamerat ja anturit 
kuuluvat nykyaikaiseen hoivaympäristöön 
yksinkertaisesti siksi, että niistä on hyötyä – 
sekä hoitajalle että hoidettavalle. Suomalainen 
hyvinvointiteknologia on maailman huippua 
ja kasvava vientituote. Siitä on kiittäminen 
kotimaista kehitystyötä, johon osallistuvat 
myös käyttäjät ja muut toimijat – erityisesti 
oppilaitokset, joissa koulutetaan hoitotyön 
ammattilaisia. Teknologian kehityskulku 
koskettaa kaikkia ammattialoja.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
opetussuunnitelman myötä hyvinvointitekno-
logian monipuolinen hyödyntäminen on tullut 
osaksi uudistunutta lähihoitajakoulutusta. 
Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin 
tutustutaan hoitajan perusopinnoissa niin 
asiakkaan, hänen toimintakykynsä tukemisen 
kuin myös hoitotyön kehittämisen uusien 
mahdollisuuksien avulla. Kaikille lähihoitaja-
opiskelijoille tarjottavien opintojen lisäksi Turun 
ammatti-instituutti tarjoaa ensimmäisten 
koulujen joukossa valinnaista ammatillista 
opintoa ”Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn 
edistämisessä”. Koululla tarjottavien opintojen 
lisäksi teknologian hoito- ja kuntoutustyölle 
tarjoamia mahdollisuuksia avataan opiskeli-
joille myös uutta teknologiaa käyttöön otta-
neissa hoitokodeissa, asumisyksiköissä sekä 
kotihoidossa. Oppilaitos ja opettajat olisivat 
mahdottoman äärellä, jos yrittäisimme omin 
voimin vastata hyvinvointiteknologian osaa-
misen kehittämisestä. Tarvitaan yhteistyötä 
työelämän, hyvinvointiteknologiayritysten ja 
oppilaitosten kesken. Turun ammatti-instituu-
tilla on ollut ilo löytää monia hyvinvointitekno-
logian mahdollistamien palvelujen kehittämi-
sestä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita. 

Ihmisen havainnointikyky on rajallinen, eikä 
hoitaja voi valvoa hoidettavan vieressä 24/7. 
Hahmontunnistuskamerat, anturiteknologia ja 

pilveen yhdistetyt oppivat algoritmit vahtivat ja 
havaitsevat ajoissa pidemmän ajan muutok-
set asiakkaan kognitiivisten kykyjen heikke-
nemisessä tai nesteytyksen vajavaisuudessa. 
Hoidon laatu kasvaa, kun yöhoitajia voi siirtää 
päivätoimintaan silloin, kun teknologia on 
varmistanut ja jopa parantanut yöaikaista 
turvaa asiakkaan unta häiritsemättä.

Teknologian avulla pystytään avaamaan 
asiakkaalle uusia mahdollisuuksia myös 
vuorovaikutukseen ja kommunikointiin, laajen-
tamaan sosiaalista verkostoa, monipuolista-
maan kanssakäymistä ja rakentamaan keinoja 
osallistua omien kiinnostusten mukaisiin 
harrastuksiin. Teknologian avulla mahdollis-
tetaan osallisuutta esimerkiksi elämänpiirin 
yllättäen supistuessa sairauden, ikääntymisen 
tai vaikka omaishoitajuuden myötä. Parhaim-
millaan teknologiaa hyödyntävissä palveluissa 
käyttökokemuksen turvallisuus yhdistyykin 
asiakkaan yksilölliseen ja itsenäisyyttä tuke-
vaan toimintatapaan.

Teknologia on hyvä renki – 
myös hoitotyössä

 Teknologian avulla tieto 
 asiakkaan toimintakyvystä 
 saavuttaa hoitajan jo ennen 

 asiakkaan tapaamista. 
 Näin hoitajalle jää 

 enemmän  aikaa asiakkaan 
 kohtaamiselle. 

Valtaosa nykyopiskelijoista on kasvanut 
älypuhelinten ja applikaatioiden kanssa ja 
pystyy omaksumaan uusia avustavia tek-
nologisia ratkaisuja, ehkä jopa enemmän 
kuin viranomaiset, lainsäätäjät ja opettajat 
uskaltavat odottaakaan. Aluehallintovirasto on 
jo kannustamassa teknologisten ratkaisujen 

käyttöön, kun huolehditaan siitä, että ne eivät 
loukkaa yksityisyyden suojaa ja parantavat 
hoidon ja kuntoutuksen laatua. Teknologisten 
ratkaisujen hyödyntäminen edellyttää erityistä 
eettistä tarkastelua myös kuntouttavan hoito-
työn opetussisällöissä.

Aina kun uutta teknologiaa on otettu 
käyttöön, mahdollisen alkuvastustuksen 
jälkeen kukaan ei halua palata ”vanhaan” 
toimintatapaan. Esimerkkejä on lukuisia etä-

lääkärivastaanotosta lääkkeenjakoautomaat-
tiin, yöhoitajan kamerakäynnistä unirytmin 
ja aktiivisuuden muutosten seurantaan. 
Teknologian avulla tieto asiakkaan toimintaky-
vystä saavuttaa hoitajan jo ennen asiakkaan 
tapaamista. Näin hoitajalle jää enemmän 
aikaa asiakkaan kohtaamiselle. Siinä ihminen 
on ja pysyy parhaana toimijana.

TEKSTI: TOMMI LUNDEN, TAINA HALSVAHA, TEIJA 
SORRI

Poikkeustilan avaamat uudet 
yhteistyömallit hanketyössä

Keväällä 2020 pandemiaksi yltynyt koro-
natilanne on vaikuttanut suuresti kaikilla 
aloilla, niin myös Teija Sorrin edus-

tamalla sosiaali- ja terveysalalla. Käytännön 
asiakastyö on törmännyt haasteisiin, samoin 
koulutussektori ja siellä meneillään olevat han-
ketoteutukset. Sote-alan kehittäjäopettajana 
Sorri joutui järjestämään työnsä uudelleen 
muiden alan toimijoiden mukana. 

”Pienen tuumaustauon ja työni uudelleen 
organisoinnin jälkeen sain jälleen ROBO-
REEL-valmennushaastattelut uuteen vauhtiin. 
Sain ilolla huomata yhdessä tekemisen 
meininkiä tärkeän asian ympärillä eli mitä 
lisäarvoa erilaiset teknologiset ratkaisut sote-
alalle tuovat nyt ja lähitulevaisuudessa”, Sorri 
sanoo. 

Sorrin mainitsemassa ROBOREEL-hank-
keessa kartoitetaan erityisesti pk-yritysten 
robotiikkaan ja automaatioon liittyviä näke-
myksiä ja tarpeita valmennushaastattelun 
avulla. Tarpeiden pohjalta tuotetaan yritysten 
kanssa sote-alalle uusia robotiikan ja teko-
älyn soveltamismahdollisuuksia sekä uutta 
osaamista. Tavoitteena on parantaa yritys-
yhteistyökumppaneiden elinvoimaisuutta ja 
saada aikaan uusia liiketoimintamahdollisuuk-
sia robotiikan tai tekoälyn avulla. Sote-alalla 
teknologiakehityksen merkitys on korostunut 
poikkeustilan aikana entiseltään. 

”Yhdessä yritysverkostolaisten kanssa olen 
saanut kuulla, pohtia ja oppia, miten voimme 

jatkossa hyödyntää teknologisia ratkaisuja 
helpottaaksemme työtä vaativalla sote-alalla”, 
Sorri kuvailee. Teknologia on avainasemassa 
ratkaisujen löytämisessä sote-alan haasteisiin 
sen eri toimintaympäristöissä. Teknologian 
avulla on esisijaisena tavoitteena vapauttaa 
kuntouttavaa hoitotyötä tekevien hoitajien 
aikaa asiakkaille ja näiden inhimilliseen 
kohtaamiseen.

Sorri nostaa esille muutamia poikkeustilan 
aikana tulleita uusia yhteistyökumppaneita. 
Yksi ROBOREEL-valmennushaastatteluista 
on johtanut syksyllä 2020 Turun ammatti-ins-
tituutin sote-alan opetusyksikön toteuttamaan 
hankekokeiluun SeniorTek Oy:n kanssa, jossa 
hyödynnetään ja kehitetään turvateknolo-
giapalvelua vaativiin asiakasympäristöihin, 
esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa. 
Myös Onerva hoivaviestintä Oy:n kanssa on 
käyty valmennushaastattelu. Sen yhteydessä 
Sorri kertoo esille nousseen muun muassa 
sen, miten asiakaskontaktoinnissa robotti 
pystyy tekemään vartissa sen työmäärän, 
johon ihmiseltä kuluisi aikaa lähes kahdeksan 
vuotta. 

”Tällaisen tekoälyn kehittäminen vaatii 
runsaasti opetusdataa, ja tästäkin on suun-
nitteilla yrityksen ja oppilaitoksemme yhteinen 
hankekokeilu”, Sorri iloitsee.

TEKSTI: TIIA YLÄ-PERÄINEN
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Mikä STEAM Turussa tai 
jossain sen osahankkeessa 

on ollut kaikkein innostavinta?   

Nähdä, miten oppilaitos ja yritykset ovat vah-
vassa yhteistyössä opetuksen kehittämisessä 
ja toteuttamisessa. Toisena nostan Turun 
ammatti-instituutin ja ammattikorkeakoulun 
yhteistyön syventymisen.

Päivi Lehtinen, Turun ammatti-instituutin rehtori 

Koko Steam-konsepti itsessään on innostava 
johtuen lähes loputtomista kehittämismah-
dollisuuksista. Merkittävimpänä pidän koko 
konseptin kantavaa ideaa koko koulupolun 
läpäisevästä mahdollisuudesta tutustua 
tämän päivän ja tulevaisuuden kasvualoihin. 

Juha-Markus Koistinen, Salon lukion rehtori 

Itse olen nauttinut eniten STEAMit!-kokei-
luista, jossa on päässyt innostamaan nuorem-
pia STEAM-kokeilujen avulla. Parhaimpia 
muistoja on ”Eskarin robopäiviltä”, jossa 
opastimme esikoululaisia robotiikan saloihin.

Petri Sallasmaa, IT-opettaja ja STEAM-kehittäjäopettaja, 
Kerttulin ITC-lukio, Turku 

Kouluasteiden rajat ylittävissä projekteissa 
lasten innostuneisuus on tarttunut myös 
lukio-opiskelijoihimme sekä opettajiin. 
Esimerkkejä tällaisista tempauksista ovat 
mm. TSYKin lukion tiedetutorien järjestämät 
tiedetapahtumat varhaiskasvatusikäisille sekä 
Kerttulin lukiolaisten Hour of Code -animaa-
tio-opetustuokiot 4.-6.-luokkalaisille. 

Lauri Ruotsalainen, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion lehtori, luonnontiedelukion koordinaattori ja 
STEAM-kehittäjäopettaja 

MISTÄ ME PUHUMME
KUN PUHUMME

KOKEILUKULTTUURISTA
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Lukion opettajien Christiane Ala-Nissilän ja 
Nina Branderin yhteisprojektit ovat osoitus 
humanistin ja luonnontieteilijän hedelmällisestä, 
STEAM-henkisestä yhteistyöstä opetuksessa.

Lisättyä todellisuutta 
ja betonijärkäleitä

Tärkeintä STEAM-työssä on uskaltaa katsoa laatikon 
ulkopuolelle ja olla kiinni ajassa, sanoo pitkäaikainen 

projektikaksikko Christiane Ala-Nissilä ja Nina Brander.

Lukion opettaja Christiane Ala-Nissilä 
sihtaa kännykällään kohti kollegaansa 
Nina Branderia Aurajoen rannalla. 

Ruudun jokimaisemaan Branderin vierelle 
ilmestyy pyöriäinen, Itämeren ainoa valaslaji, 
ja kännykästä kuuluu sen ääntelyä. Ala-Nissilä 
nappaa kaksikosta kuvan.

”Ja tässä kerrotaan pyöriäisistä.” Ala-Nis-
silä skrollaa sovelluksen tieto-osuutta.

Näin toimii åppi. Se on lisätyn todellisuu-
den oppimissovellus, jonka avulla voi tutustua 
tarinoihin Turusta jokirannassa liikuskellen. 
åppi-pisteitä on pitkin jokirantaa, ja sovelluk-
sen sisällöt ovat turkulaisten lukio- ja korkea-
kouluopiskelijoiden tekemiä.

åppi on oiva esimerkki STEAM-työstä, 
jossa innostetaan nuoria tieteen pariin, tutus-
tutaan uusiin teknologioihin ja tehdään yritys- 
ja oppilaitosyhteistyötä. Pelkästään Branderin 
ja Ala-Nissilän työpaikalla Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukiossa projektissa on ollut 
mukana biologian, maantieteen, kuvataiteen 
ja historian opiskelijoita.

”Tämä on älykäs oppimisympäristö, jossa 
oppilaat ja opiskelijat voivat olla sekä sisällön-
tuottajia että sovelluksen käyttäjiä”, Ala-Nissilä 
sanoo.

Satoja käyttäjiä tavoittanut åppi on vain 
yksi esimerkki historiaa ja yhteiskuntaoppia 
opettavan Ala-Nissilän ja maantiedettä sekä 

biologiaa opettavan Branderin hedelmällisestä 
yhteistyöstä. Mutta mikä toi humanistin ja 
luonnontieteilijän yhteen?

Kaksikko löysi toisensa vuonna 2009, 
kun Kastun ja TSYKin lukiot yhdistyivät. 
Ala-Nissilästä tuli lukion uuden meri-

linjan koordinaattori, ja lukiolaisten kanssa 
aloitettiin vuotuiset purjehdukset Turun 
saaristoon.

Brander ja Ala-Nissilä keksivät, että purjeh-
duksilla voitaisiin yhdistellä merenkulun, meri-
historian ja meribiologian teemoja. Isotöisin 
projekteista on ollut Dalskärin vedenalainen 
patsaspolku, joka valmistui kesällä 2014.

Siinä TSYKin lukion opiskelijat suunnitteli-
vat ja toteuttivat kahden lukiokurssin aikana 
valtavat, itämeriaiheiset betoniveistokset, 
jotka upotettiin Dalskärin saaren kupeeseen 
Nauvon lähelle. Vuosi vuodelta tarkkaillaan, 
miten meriluonto ottaa veistokset valtaansa.

”Veistospolussa luonnontieteet, taidekas-
vatus ja merihistoria nivoutuvat luontevasti 
yhteen. Lopputuloksena on upeita ympäristö-
taideteoksia ja uusia näkökulmia Itämereen”, 
Brander summaa.

Kaksikko kokeekin tehneensä STEAM- 
henkistä työtä jo pitkään ennen kaksi vuotta 
sitten perustettua STEAM Turkua. Siksi 
STEAM-projekteihin on ollut luontevaa hypätä 
mukaan.

STEAM OF THE STEAM
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”Minua on aina kiinnostanut tehdä 
opettajan työtä eri tavoilla, haastaa itseä ja 
toimia luokkahuoneen ulkopuolella”, myös 
STEAM-koordinaattorina toimiva Brander 
sanoo.

STEAM-työn ytimessä on innostaa 
nuoria tieteen ja teknologian pariin. 
Branderin ja Ala-Nissilän mielestä opet-

tajan roolina on auttaa opiskelijoita näkemään 
vaihtoehtoja.

”Mehän emme voi päättää, mihin he 
hakeutuvat. Me avaamme tarjontaa ja 
toisaalta valotamme myös, miltä aloilta löytyy 
töitä tulevaisuudessa”, Brander sanoo.

”Moniammatillisuus, yhteistyö, ongelman-
ratkaisu ja tiedonhaku, ne ovat taitoja, joita 
lukiolaiset tarvitsevat työelämässä ja joita 
opitaan projektien ohessa”, Ala-Nissilä lisää.

Heistä STEAM-työn avain on kytkeä pro-
jektit osaksi opetusarkea. Opettajan innostus 
ja hyvät perustelut motivoivat myös opiskeli-
joita. Koulun on tärkeää olla kiinni ajassa.

Brander kertoo esimerkkinä Turun toripar-
kin nollaenergiaratkaisun. Hän pyysi kon-
sulttitoimisto nollaE:n edustajan kertomaan 
opiskelijoilleen, miten ratkaisu toteutetaan. 
Sitten opiskelijat tekivät energia-aiheisen 
pisteen åppi-sovellukseen.

Vaivalla luodut oppimisympäristöt pal-
velevat näin vuosia. Viime vuonna TSYKin 

lukion opiskelijat olivat mukana toteuttamassa 
virtuaalitodellisuusteknologiaa hyödyntävää 
näyttelyä Dalskärin vedenalaisesta veistospo-
lusta.

Opettajalta STEAM-työ vaatii heistä ava-
rakatseisuutta, laatikon ulkopuolista ajattelua 
ja joustavuutta. TSYKin lukiossa on luovuttu 
mallista, jossa kaikille opiskelijoille tarjotaan 
joka vuosi sama ohjelma.

”Joustavuutta tarvitaan, jos haluaa kokeilla 
uusia asioita. Esimerkiksi vedenalaiseen 
patsaspolkuun liittyviin projekteihin on 
osallistunut monta sataa opiskelijaa mutta eri 
tehtävissä”, Brander sanoo.

Brander ja Ala-Nissilä korostavat, että 
STEAM-projektit, kuten kaikki muukin 
opetuksen kehittäminen, vaativat 

Lisättyä todellisuutta hyödyntävän åppi-sovelluksen 
avulla voi kuvata kaverinsa sovelluksen hahmojen 
kanssa. Nina Brander silittää pyöriäistä, joka on 
Itämeren ainoa valaslaji.

Ala-Nissilän ja Branderin ideoima åppi-sovellus vie 
turkulaisten tarinoiden äärelle Aurajokirannassa. 
Pisteille suunnistetaan kartan ja GPS:n avulla.

Opettajakaksikon yhteistyöhistorian suurin projekti on 
ollut Dalskärin vedenalainen patsaspuisto. Kuvassa erään 
lukiolaisen tekemä merenneitoveistos lasketaan mereen 
vuonna 2014.
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työaikaa. Itseään he pitävät etuoikeutettuina. 
TSYKin lukiossa kehitystyöhön on varattu 
lukion omia kursseja, ja työlle on esimiehen 
tuki.

Vuosien varrella kaksikko on saanut toteut-
taa lennokkaitakin ideoita. Raja tuli vastaan, 
kun he ehdottivat TSYKin lukion rehtorille 
Riikka Lindroosille, että opiskelijat voisivat 
valaa vedenalaisen patsaspuiston satoja 
kiloja painavia betonipatsaita koulun aulassa 
pressujen suojissa.

”Riikka katsoi meitä syvälle silmiin ja sanoi, 
että ‘ei, koulussa ei tehdä betonitöitä’. Se on 
ainoa kerta, kun hän on sanonut meille ei”, 
Brander nauraa.

”Lopulta Forum Marinumin toimitusjohtaja 
Jaakko Tikka antoi meille museon venesuulit 
käyttöön pariksi kuukaudeksi”, Ala-Nissilä 
jatkaa.

He korostavat, että STEAM-työ ei vält-
tämättä vaadi valtavia satsauksia. Sekin 
on hyvä alku, jos lähettää oppilaansa tai 
opiskelijansa ilmaisen åppi-sovelluksen pariin 
jokirantaan.

Brander muistuttaa, että STEAM Turku 
tukee vuosittain pienin avustuksin turkulaisten 
oppilaitosten hankkeita, joissa kokeillaan 
uusia ja innovatiivisia tapoja oppia.

Ala-Nissilä harmittelee, miten huono maine 
hanke-sanalla opetusalalla ylipäänsä on. 
Moni opettaja ajattelee, että osallistuminen 
tarkoittaa automaattisesti lisätöitä jo valmiiksi 
kiireiseen työarkeen.

”Tästä ajattelusta pitäisi päästä pois.”

Moni Branderin ja Ala-Nissilän projekti 
on alkanut hyvien ideoiden voimalla, 
mutta lopputulos ei ole aina ollut 

kirkkaana mielessä. Heistä ongelmia ei pidä 
pelätä. Niiden ratkaiseminen yhdessä opis-
kelijoiden kanssa on usein projektin tärkeintä 
antia.

”Samalla oppii itsekin uutta koko ajan”, 
Brander sanoo.

STEAM-työn suola on heistä myös 
yhteistyössä. Brander uskoo, että työsken-
tely yhdessä esimerkiksi teknologiayritysten 
edustajien tai korkeakouluopiskelijoiden 
kanssa motivoi lukiolaista pohtimaan uudella 
tavalla jatko-opintojaan verrattuna perinteisiin 
korkeakouluopiskelijoiden esittelyluentoihin 
lukioissa. Tämä työtapa sopii myös lukion 
uusiin opetussuunnitelmiin.

Branderilla ja Ala-Nissilällä on jo mielessä 
uusia ideoita. Välillä pitää kuitenkin vetää 
henkeä ja rakentaa jo olemassa olevan päälle. 
Åppia kehitettiin ideasta sovellukseksi kahden 
vuoden ajan. Uutta sisältöä tuotetaan opiske-
lijoiden kanssa koko ajan lisää. Lukiolaisten 
teknologiataitojen kehitystä on upeaa seurata.

”Ei kestä kauaa, kun meidän lukiolai-
semme tekevät åppiin 3D-hahmoja. Tällaista 
ei osattu ajatellakaan, kun veistospuistoa 
tehtiin vuonna 2014”, Brander sanoo.

”Ja jos joku haluaa mukaan kehittämään 
åppia, niin heti viestiä STEAM:iin”, hän lisää. 

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI PELANDER

Lokki-purjevene on yksi TSYKin lukion oppimis-
ympäristöistä, jota Christiane Ala-Nissilä ja Nina 
Brander käyttävät säännöllisesti.

Lisättyä todellisuutta hyödyntävän åppi-sovelluksen 
avulla voi kuvata kaverinsa sovelluksen hahmojen 

kanssa. Christiane Ala-Nissilä poseeraa Matti 
Haapojan kanssa, joka oli Kakolan vaarallisin vanki 

1800-luvun lopulla.
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STEAMit! innostaa 
kokeilemaan 

Turun päiväkodit, peruskoulut, lukiot ja 
ammatti-instituutti saavat vuosittain 
hakea STEAMit!-apurahaa, jonka 

avulla voi toteuttaa oman luonnontieteisiin ja 
teknologiaan liittyvän kokeilun.

Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri 
luokka-asteiden ja koulujen välillä, mutta 
myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 
ammatti-instituutin, lukioiden, korkeakoulujen 
ja yritysmaailman kesken. STEAM Turku 
kannustaa kokeilemaan uutta ja innovatiivista 
oppimisen tapaa kokeilujen kautta, tarjoten 
niin oppilaille kuin opettajillekin mahdollisuu-
den oppia tieteitä ja teknologiaa, kehittää 
itseään ja olla mukana ratkaisemassa ihmis-
kunnan suurimpia haasteita. 

Vuonna 2018 alkaneessa STEAMit!-toi-
minnassa on kolmen ensimmäisen vuoden 
aikana toteutettu lähes 50 kokeilua.

”2019 hakemuksia tuli paljon enemmän 
kuin ensimmäisenä vuonna, ja tasokin 
oli kovempi. Noin puolet hakijoista pääsi 
mukaan. Meille oli tärkeää, että projekti osal-
listi mahdollisimman monia, osallistujat olivat 
mahdollisesti ensimmäistä kertaa mukana ja 
plussaa tuli siitä, jos lapset ja nuoret opettivat 
toisiaan”, kertoi STEAMin kehittäjäopettaja 
Olli Pekanheimo syksyllä 2019.

Pekanheimon mukaan korona-aika verotti 
myös STEAMit!-kokeilujen määrää jonkin 
verran syksyllä 2020. 

STEAMit!-kokeilujen myötä on toteutettu 
jo paljon. Syvälahden päiväkodin eskarilai-
set rakensivat huovutetun voimahahmon 
led-valolla, kun taas Luostarivuoren koulun 
9.-luokkalaiset kävivät tutustumassa luonnon-
tieteiden tutkimukseen yliopistolla ja opettivat 
sitten 3.-luokkalaisille ohjelmointia micro:bi-
teillä. Rieskalähteellä 7.-luokkalaiset tutustui-
vat 3D-tulostamisen mahdollisuuksiin taiteel-
lisessa tuottamisessa, hahmottamisessa ja 
suunnittelussa, ja Kerttulin lukion opiskelijat 
opettivat alakoululaisia suunnittelemaan ja 
toteuttamaan oman animaatioprojektin.

Yhteistyö kouluasteiden välillä nousee 
STEAMit!-kokeiluissa keskiöön. Esimerkiksi 

Hannunniitun koulussa pohdittiin, miten tiivis-
tää yhteistyötä esikoululaisten ja 1.–2.-luok-
kalaisten välillä, jotta kouluun meno jännittäisi 
vähemmän ja asioita tehtäisiin yhdessä.

”Olimme maailman epätodennäköisimmät 
ihmiset, joiden uskottiin lähtevän tällaiseen 
koodausprojektiin mukaan! Olimme kuitenkin 
innostuneita ja uteliaita sekä saimme valtavan 
hyvän perehdyttämisopastuksen Syvälahden 
päiväkodin opettajalta. Homma alkoi tuntua 
vähitellen mahdolliselta. Olemme itsekin 
oppineet paljon Kubo-robotin toiminnasta 
ja koodaamisesta”, kertovat Hannunniitun 
koulun opettajat Tea Asanti, Jaana Elo ja 
Sanna Teide.

Hannunniitun koulun esikoululaiset ja 
1.–2.-luokkalaiset opiskelevat pareittain 
koodausta 2–3 kertaa viikossa.

”Tulevaisuudessa lapset pääsevät itse 
suunnittelemaan robotin maailmoja. Ja haa-
veenamme on jopa Kubo-robotti-kevätjuhla, 
jossa lapset voivat näyttää huoltajille, mitä 
kaikkea he ovat Kubon kanssa tehneet!”

• Näihin ja lukuisiin muihin STEAMit!-kokeilui-
hin voi tutustua STEAM Turun nettisivuilla: 
www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoi-
ta-kaikille-asteille

Robotit teoriassa ja käytännössä 
eskarilaisittain

eivät tuottaneet ongelmia ja tulevai-
suuden insinööreillä riitti kysymyksiä 
teknologian toiminnasta.

”Voiko drone lentää väärinpäin? Voiko 
se kantaa jotain? Miksi robotilla on naa-
massa kuva silmistä, jos sen silmät ovat 
oikeasti jossain muualla?” 

Päivän seuraavassa osassa robottien 
toimintavalmiuksia ruvettiin pohtimaan 
poikkitieteellisellä otteella.

Siivousrobotti Armaalle 
seuraaja
Eskarilaiset saivat kuulla, että Arkean 
siivousrobotti Armas on jäämässä 
ansaitulle eläkkeelle. Merihevosten ja 
Meritähtien ryhmät saivatkin tehtäväk-
seen ideoida miltä Armaksen seuraaja 
voisi näyttää ja mitä ominaisuuksia se 
tarvitsisi työhönsä. Tehtävän puitteissa 
ryhmät pohtivat laajasti robotiikan 
tarpeita. Montako silmää siivousrobotti 
tarvitsee? Tarvitseeko se alleen pyörät 
vai jalat? Millaisilla lisäosilla siivous sujuu 
parhaiten?

Tehtävä tuotti upeita pahviehdotelmia 
uuden siivousrobotin ulkoasusta ja sen 
avulla konkretisoitiin askartelun keinoilla 
niitä asioita, joita ihan oikeatkin robotii-
kan suunnittelijat joutuvat huomioimaan 
työssään.

STEAMit!-kokeilut ja STEAM-hanke 
ovat tuoneet eri koulutusasteille haus-
koja ja hyödyllisiä kurkistuksia uusiin 
matemaattis-luonnontieteellisiin taitoihin. 
Peruskouluissa on koodattu ja dekoo-
dattu rannekoruja, vierailtu observato-
riossa ja rakennettu robotteja. Varhais-
kasvatuksesta on tehty vierailua lukion 
biologian tunnille ja suunniteltu uusia 
teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäris-
töjä. Eri ikäluokat ovat toimineet yhdessä, 
tutkineet ja rakentaneet. 

 ”Paras eskaripäivä ikinä!” kommentoi-
vat robotinsuunnittelijat itse päiväänsä.

Euroopan robotiikkaviikon hengessä 
perheen pienimmätkin pääsivät 
tutustumaan robotteihin, kun Kert-

tulin ICT-lukiolaiset kokeilivat eskarilaisten 
kanssa erilaisia robotteja ja älylaitteita. 
Eskareiden ROBO-päivä oli osa nopeita 
STEAMit!-kokeiluja, joissa työpajamaiset 
päiväkokeilut tuovat eri koulutustasoille 
tuulahduksen uusia ideoita ja yhteistyö-
tapoja matemaattisluonnontieteellisten 
aineiden ja taiteiden käsittelemiseen.

Kerttulin ICT-lukiolaiset olivat suunni-
telleet eskarilaisille kaksiosaisen päivän. 
Ensimmäisessä osiossa esiteltiin ja 
kokeiltiin itse erilaisia robotteja: tabletilla 
ohjattavia Sphero-palloja, BeeBotteja, 
Lego-robotteja sekä lentäviä droneja. Toi-
sessa osiossa eskarilaiset pääsivät itse 
käsiksi robotti-designiin; lasten tehtävä 
oli suunnitella ryhmässä miltä kiinteistö-
huoltoyritys Arkean uusi siivousrobotti 
voisi näyttää.

ROBO-päivä aloitettiin Kerttulin ICT-lu-
kiolaisten ideoimalla ja ohjaamalla robotti-
radalla. Uittamon päivähoitoyksikön 
Merihevosten ja Meritähtien eskarilaiset 
muun muassa tutustuivat yksinkertaiseen 
koodaamiseen mehiläispelin liikkeitä 
määrittämällä, ohjasivat padin avulla 
vierivää palloa sokkelon läpi ja rakensivat 
esteradan dronen temppuiltavaksi.

Aluksi robotit eivät tahtoneet mennä 
haluttuun suuntaan, mutta pian lapset 
pääsivät jyvälle ja hipaisunäytöillä ohjailtiin 
pallo pujotteluradan läpi vaivattomasti.

Eskarilaisilla riitti tietämystä roboteista 
myös omasta takaa.

”Drone tarvitsee suojat reunoihinsa, 
jotta se ei törmäile asioihin ja mene rikki”, 
nuori asiantuntija informoi eskarikave-
reitaan lukiolaisten esitellessä dronen 
rakennetta.

Robotit otettiin Merihevosten ja 
Meritähtien ryhmissä luontevasti vastaan. 
Hipaisunäytöt ja reittikoodin suunnittelu 

https://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille
https://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille
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Jouni Paakkinen: 
”Digitaaliset alustat 
ovat tulleet koronan 
aikana opettajille 
tutummiksi ja 
arkisemmiksi”

Jouni Paakkinen työskentelee Tietokone opetuksessa 
TOP-keskuksen toiminnanjohtajana.

Mitä TOP-keskus tekee?
Tietokone opetuksessa TOP-keskus on 
Turun kaupungin sivistystoimialan yksikkö, 
joka tukee kouluja tieto- ja viestintätekno-
logian (TVT) käytössä. TOP-keskuksella 
on kolme päätehtävää: kouluttaa opettajia 
TVT:n käytössä, kehittää kouluille tarjottavaa 
TVT-toimintaa ja yhteisiä verkkopalveluita 
sekä osallistua koulujen omaan kehittämistoi-
mintaan.

TOP-keskus myös koordinoi Opetushal-
lituksen rahoittamaa tutortoimintaa Turussa. 
Meillä on TOP-keskuksessa kaksi kokoai-
kaista tutoropettajaa, jotka käyvät auttamassa 
perusopetuksen opettajia paikan päällä. Täksi 
lukuvuodeksi olemme saaneet TOP-keskuk-
seen myös peräti neljä varhaiskasvatuksen 
digitutoria koronarahoituksella.

Tutoropettajat ovat tavallisia opettajia, 
jotka auttavat muita opettajia TVT:n käytössä. 
Tutoropettaja voi olla tukena toisen opetta-
jan oppitunnilla tai opastus voidaan hoitaa 
oppituntien ulkopuolella. Tutoropettajien 
lisäksi kouluilla on TVT-vastaavia, joiden työ 
on käytännössä tutoropettajia teknisempää.

Minkälaisena näet TOP-keskuksen roolin 
STEAM-toiminnassa? 
Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää 
monipuolisesti STEAM-pedagogiikassa muun 
muassa ilmiöiden tutkimisessa, ohjelmoin-
nissa ja robotiikassa. Meillä on ollut hankkeita, 
jotka on kytketty suoraan STEAM-kokonai-
suuteen, kuten Innokas-verkoston hankkeet. 
Mutta meidän roolimme liittyy vahvasti tieto- 
ja viestintäteknologian kanssa toimimiseen. 
Jos opettajat haluavat toteuttaa koulussaan 
STEAM-toimintaa muun muassa ohjelmoinnin 
keinoin, me tarjoamme siihen koulutusta ja 
tukea, myös välineistöä lainaamalla. 

Miten Turussa on pystytty edistämään 
maker-kulttuuria?
TOP-keskus kouluttaa ja tutoroi opettajia 
ohjelmoinnin, maker-toiminnan ynnä muun 
sellaisen saralla sekä auttaa opetushenki-
löstöä hyödyntämään TVT:ta monipuolisesti. 
Koulutuksissa maker-ideologiaan päästään 
usein lähinnä tutustumaan. Eli kursseillamme 
onnistuu pienimuotoinen rakentelu, mutta 
syvään päähän meneminen vaatii välineistöä 

ja aikaa. Lyhyet iltapäiväkurssit eivät siihen 
riitä, vaan tarvitaan pitkäkestoisempia kou-
lutuskokonaisuuksia. Näitä on jonkin verran 
pystytty järjestämään, mutta osallistuminen 
opettajan näkökulmasta usean päivän koulu-
tuksiin voi olla haastavaa. TVT mahdollistaa 
myös erilaisten simulaatioiden ja uudenlaisten 
mittausvälineiden käytön.

Mitä ovat TOP-keskuksen vahvuudet? 
TOP-keskuksen koulutustarjonta on jousta-
vaa. Pystymme tarjoamaan aineenopettajille 
sekä eri ikäisten lasten opettajille juuri sitä 
koulutusta, mitä he tarvitsevat. Kaikki koulu-
tukset perustuvat pedagogisiin lähtökohtiin, ja 
tästä syystä kouluttajina on paljon opettajia. 
Aktiivisten opettajien kautta saamme myös 
hyvin tietoa kentän koulutustoiveista. 

Milloin aloitit työt TOP-keskuksessa?
Olen työskennellyt TOP-keskuksessa 
kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltani olen 
luokanopettaja ja englanninopettaja, ja toimin 
myös muutaman vuoden rehtorina ennen kuin 
siirryin TOP-keskukseen. Opettajan ja rehtorin 
töiden ansiosta tunnen hyvin kouluarkea 
sekä kouluilla työskentelevää väkeä. Siitä oli 
apua, kun aloitin TOP-keskuksessa aikoinaan 
yhteistyön koulujen kanssa.

Miten TOP-keskus on muuttunut viimei-
sen vuosikymmenen aikana?
Teknologia on vallannut kouluissa yhä 
enemmän alaa, ja se näkyy TOP-keskuksen 
tehtävänkuvien laajenemisena. Kun aloitin 
TOP-keskuksessa, varhaiskasvatus ja amma-
tillinen opetus tulivat osaksi sivistystoimialan 
toimintaa. Vuosikymmenen aikana laitteiden 
käyttö on lisääntynyt kouluilla, ja nykyään 
niiden käyttö koskettaa jokaista opettajaa. 
Sen myötä tuen, koulutuksen ja pedagogisen 
ideoinnin tarve on muuttunut ja lisääntynyt. 

Digitaaliset alustat ovat tulleet koronan 
aikana opettajille tutummiksi ja arkisemmiksi. 
Nyt kun perusasiat rullaavat monella hyvin, 
on havaittavissa uutta intoa opiskella ja hakea 
uusia virikkeitä opetukseen.

TEKSTI JA KUVA: TONI PUURTINEN

Kuka Jouni?
Mikä oli suosikkiaine omalla 
koulu-urallasi?
Lempiaineeni oli englanti, mutta tykkä-
sin myös matematiikasta ja äidinkie-
lessä erityisesti ainekirjoituksesta. 

Mistä aineesta et tykännyt 
koulussa?
En ole ollut koskaan kovin liikunnalli-
nen, enkä vahva kuvataiteissa. Olen 
ollut enemmän lukuainetyyppinen 
kaveri. 

Mukava muisto kouluajoilta? 
Opettajana työskennellessäni meillä oli 
yhden luokan kanssa projekti animaa-
tion tekemisestä. Otimme yhteyttä 
Simpsonien päätuottajaan Al Jea-
niin, jota oppilaat saivat haastatella 
sähköpostitse. Se oli kivaa, koska olen 
ollut itse kova Simpsonit-harrastaja. 
Ylläpidin aikoinaan yhtä suurta Simp-
sonit-sivustoa, ja sitä kautta minulla oli 
kontakti Simpsonien tekijöihin.

Mitä Simpsonit merkitsevät 
sinulle?
Yhteen aikaan elämässä Simpsonit 
täyttivät suuren osan vapaa-ajastani. 
Käytin todella paljon aikaa Simpsonei-
hin liittyvien asioiden dokumentointiin, 
webbisivun pyörittämiseen, keskus-
telupalstoihin ja tein jopa kirjankin 
Simpsoneista. Viime aikoina Simpsonit 
on ollut kuitenkin vain yksi tv-sarja 
muiden joukossa.

Mitä teet vapaa-ajalla? 
Nykyään pääharrastukseni on vinyy-
lilevyjen keräily ja hankinta. Olen aina 
ollut tietynlaisen elektronisen musiikin 
ystävä, ja nuoruudessani toimin usean 
vuoden ajan dj:nä ja valomiehenä. 
Sieltä on jäänyt päälle rakkaus vinyy-
lilevyihin. Acid house on meikäläisen 
suosikkiteema, ja esimerkiksi saksalai-
nen Hardfloor on minulle tärkeä artisti. 
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Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö ovat 
STEAMissä toistuvia ja kantavia tee-
moja. Kaupungin oppimisympäristöjen, 

korkeakoulujen ja työelämän välisessä yhteis-
työssä on otettu huikeita edistysaskeleita, 
joista yksi on kokeileva yhteiskehittäminen. 

Kokeilulle ominaisia piirteitä ovat muun 
muassa sen rajattu kesto ja pyrkimys 
synnyttää uutta tietoa esimerkiksi idean, 
tuotteen tai palvelun toimivuudesta. Toimi-
vuuden arvioinnista vastaavat loppukäyttäjät, 
jotka testaavat prototyyppejä niiden oikeassa 
toimintaympäristössä. Kokeilukulttuuriin 
erityispiirteisiin kuuluu myös epävarmuuden 
sieto ja vaiheittainen kehittäminen. Usein on 
kokeiltava monia vaihtoehtoja, ennen kuin 
toimiva ratkaisu löytyy. Kokeilut mahdollistavat 
nopean ja osallistavan kehittämisen ja ne 
soveltuvat erityisesti uusien, tulevaisuuteen 
suuntautuvien ratkaisujen luomiseen.

Kokeilutoiminnan voi jakaa kolmeen eri 
tasoon: strategisiin kokeiluihin, temaattisiin 

Mistä me puhumme 
kun puhumme 
kokeilukulttuurista?

kokeilukeskittymiin sekä ruohonjuuritasolla 
tapahtuviin kokeiluihin. Ruohonjuuritasolla 
tapahtuvilla kokeiluilla etsitään nopeita 
ratkaisuja ja niillä on erityisesti osallisuutta 
vahvistava vaikutus. Tasojen lisäksi kokeilut 
voidaan jakaa eri tyyppeihin, joita ovat suunni-
telmalliset, tutkimukselliset ja nopeat kokeilut. 
Nopeat kokeilut voivat muun muassa sisältää 
idean, tuotteen tai palvelun testaamista 
prototyypin avulla mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa loppukäyttäjien kanssa.

STEAMissä kokeilukulttuuria on viety 
eteenpäin STEAMit!-kokeilujen avulla jo 
kolmen vuoden ajan. STEAMit!-konsepti on 
avoin kaikille kouluasteille ja se rohkaisee 
opetushenkilöstä matalalla kynnyksellä hake-
maan rahoitusta STEAM-henkisille ideoilleen. 
Tavoitteena on madaltaa kokeilukynnystä ja 
rahoittaa perustoiminnasta poikkeavia innova-
tiivisia ratkaisuja. 

 Kokeilut mahdollistavat nopean ja osallistavan 
 kehittämisen ja ne soveltuvat erityisesti uusien, 

 tulevaisuuteen suuntautuvien ratkaisujen 
 luomiseen. 

Kokeileva 
yhteiskehittäminen

Yritysnäkökulmasta ja yksittäisen orga-
nisaation näkökulmasta tarkastellen 
kokeilukulttuuri on verrattain yksin-

kertainen konsepti. Tarpeeseen perustuva 
kokeilu lisää ymmärrystä, tuottaa tietoa ja 
auttaa tekemään päätöksiä jatkon kannalta. 
Uusia haasteita nousee esiin siinä vaiheessa, 
kun yrityksen kokeilukulttuuri tuodaan oppi-
misympäristöön. Kokeilukulttuuriin oleelli-
sesti kuuluva epävarmuuden sietäminen ja 
epäonnistumisen hyväksyminen sopivat hyvin 
oppimisympäristöön, mutta miten integroida 
opetukseen ja arkeen jotain, joka saattaakin 
epäonnistua.

Digitalisaatio ja uudet opetussuunnitelmat 
tuovat mukanaan kasvatukseen ja opetuk-
seen merkittäviä muutoksia, luoden tarvetta 
uudenlaisille käyttäjälähtöisille ja kestäville 
oppimisympäristöille. Näiden muutosten seu-
rauksena oppimiseen ja oppimisympäristöihin 
keskittyneet yritykset tarvitsevat yhteistyö-
kumppaneikseen kaupunkeja ja tutkimus- ja 
koulutusorganisaatioita kehittääkseen 
käyttäjien tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja. 
Yhteiskehittäminen on loistava tapa kehit-
tää liiketoimintaa tai opetusta ja oppimista 

yhteistyössä. Testattujen ratkaisujen tiedetään 
jo toimivan, ja yhteiskehittämisen avulla ratkai-
suille saadaan laajempaa hyväksyntää. Kaikki 
osapuolet hyötyvät.

Yhteiskehittäminen on jatkuva tavoitteelli-
nen kehittämisprosessi, joka hyödyntää ryh-
mien joukkovoimaa luodakseen ymmärrystä 
ja innovaatioita. Yhteiskehittämisen osapuolet 
muodostavat monialaisen ryhmän, jonka 
yhteistyönä syntyy kokeellisia ja käytännöllisiä 
tuloksia. Loppukäyttäjillä on prosessissa 
keskeinen rooli.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 
-projektissa kehitettiin Turun kaupunkiin sopi-
vaa yritysten ja oppimisympäristöjen yhteis-
kehittämisen toimintamallia. Malli perustuu 
kuuden suurimman kaupungin yhteistyöhön ja 
yli neljäänkymmeneen eri kouluasteilla tehtyyn 
monitoimijaiseen yhteiskehittämiskokeiluun. 
Turussa kokeileva yhteiskehittäminen on 
rakennettu suoraan kaiken ikäisille oppijoille 
sopivaksi malliksi. Projektin aikana selvitettiin 
lupa- ja tietosuojamenettelyt, laadittiin sopi-
muspohjat ja tehtiin yhteiseen tavoitteenaset-
teluun tähtäävä suunnittelulomake. 
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Päiväkodit ovat toiminta- ja kehittämisym-
päristöinä monipuolisia ja keskenään hyvin 
erilaisia. 50 kunnallisen päiväkodin joukosta 
löytyy uusia taloja, monitoimitalojen yhtey-
dessä olevia päiväkoteja ja myös vanhoissa 
rakennuksissa olevia päiväkoteja. Päiväkotien 
toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma 
ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Toi-
minta on hyvin lapsilähtöistä, ja monet asiat 
ja leikit tehdään projektin omaisesti. Tästä 
syystä yhteiskehittäminen sopii erinomaisesti 
varhaiskasvatukseen. Pienten lasten kanssa 
tehdään yhteiskehittämistä, koska heillä on 
yleensä melko rajaton mielikuvitus ja heiltä 
tulee rohkeita ja jopa hulluja ideoita, mikä voi 
synnyttää jotain uutta ja ihmeellistä.

Yli-Maarian koulun apulaisrehtori Mia 
Autio näkee, että koulujen on syytä olla 
mukana uudistuksissa ja innovaatioissa, ja 
yhteiskehittäminen on juuri tätä. Yritykset ja 
koulumaailma kohtaavat ja yhdessä haetaan 
ratkaisuja kehittämällä opetusta, oppimista ja 

strategioita sen mukaan. Rehtori Marianne 
Ulfstedtin mukaan oppilaan kannalta on 
ollut oivallista tarjota heille oikea mahdollisuus 
oppia työelämäntaitoja, yrittäjyyttä ja osallistaa 
heitä yhdessä tekemisen malliin. Opettajan 
näkökulmasta yhteiskehittäminen on ollut 
hieno mahdollisuus päästä toteuttamaan 
niitä uusia pedagogisia innovaatioita, joita ei 
pelkästään koulun väen voimin olisi voinut 
toteuttaa.

”Tulevaisuuden älykkäissä oppimisym-
päristöissä kokeileva yhteiskunta painottuu 
yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, 
mutta kokeilukulttuuria ja yhteiskehittämistä 
voidaan käyttää ja hyödyntää missä tahansa. 
Yhteiskehittämisen prosessit on kuvattu 
yhteiskehittämisen oppaassa, jonka ohjeita 
pystytään käyttämään ja soveltamaan laajalle 
alueelle.”

• Lue lisää:    
6aika.fi/oppimisen-uusi-aika-kehitetaan- 
yhdessa-opas-yhteiskehittamiseen

Opettajien, oppilaiden ja 
opettajaopiskelijoiden 
kokemuksia 
yhteiskehittämisestä

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimis-
ympäristöt -hankkeen yksi keskeinen 
kehitysympäristö on ollut Yli-Maarian 

koulu monitoimitalo Ypsilonissa ja sen Moi-
sion yksikkö. Hankkeessa on ollut mukana 
jo muitakin kouluja, ja jatkossa toimintaa on 
tarkoitus levittää lisää uusiin kouluihin.

Kokeiluja on tehty tai käynnissä Yli-Maarian 
lisäksi muun muassa Nummenpakan, Wäinö 
Aaltosen, Vähä-Heikkilän, Syvälahden ja 
Puolalan kouluissa yhteensä noin kaksikym-
mentä. Kehittämiskokeilut ovat jakautuneet 
eri aihepiireihin, joita ovat muun muassa 
oppimisanalytiikka, pelillisyys, virtuaaliset ja 
lisätyn todellisuuden oppimisympäristöt sekä 
fyysisten oppimistilojen kehittäminen. Näin on 
ollut mahdollista hyödyntää mahdollisimman 
laajojen opettaja- ja oppilasryhmien osaamista 
ja kiinnostuksen kohteita.

”Kokeilut pyritään integroimaan mahdol-
lisimman hyvin osaksi normaalia opetusta. 
Yhteiskehittämispedagogiikan oppimiskoko-
naisuudet ovat yksi tapa toteuttaa opetus-
suunnitelmaa. Mukaan lähteminen on täysin 
vapaaehtoista. Tavoitteena on tehdä kokeilu-
projekti koululle ja yritykselle mahdollisimman 
helpoksi ja sujuvaksi. Strukturoitua yhteiske-
hittämisen toimintamallia kehitetään koko ajan 
paremmaksi”, sanoo projektikoordinaattori 
Jukka Rauvola.

Yli-Maarian koulun 4A-luokka on ollut 
mukana monissa projekteissa yhdessä 
yritysten kanssa.

”Kokemukset yhteiskehittämisestä 
yritysten kanssa ovat olleet poikkeuksetta 
myönteisiä. Lapset on kaikissa projekteissa 
otettu mukaan lämmöllä ja vakavissaan. 
Lapset ovat siis päässeet todelliseksi osaksi 
oikeaa kehitystyötä. Onpa kyseessä ollut 

sitten maker-kärryn parissa puuhailu, pelillisen 
opetussovelluksen pilottiversion testaaminen 
ja kehittäminen tai uuden applikaation suun-
nittelutyö, on lasten kasvoilta ollut luettavissa 
työn iloa. Ehkä siinä on saatu aikaan sellainen 
fiilis, että nyt tehdään jotakin oikeeta”, toteaa 
opettaja Tommi Rantanen.

Oppilaat olivat suunnittelemassa Moision 
kuntoradan maastoon luotua lisätyn todelli-
suuden metsäseikkailu-oppimissovellusta.

”Oli kiva päästä suunnittelemaan pelin 
hahmoja ja kysymyksiä”, sanovat Eemeli ja 
Ellen 4A-luokalta.

”Oli kiva nähdä itse suunniteltu hahmo 
pelissä ja tossa oppi myös pelisuunnittelua”, 
toteavat saman luokan Viktoria ja Olli.

Oppilaat pääsivät mukaan myös kokeiluun, 
jossa testattiin uutta makerspace-kärryä, 
ja tutkittiin tuotteen tehtävävihon tehtävien 
ja materiaalien toimivuutta opetuksessa. 
Oppilaat värkkäilivät erilaisia tuotoksia omaa 
luovuuttaan ja eri oppiaineita hyödyntäen.

”Me tehtiin laivoja ja autoja. Opittiin suun-
nittelemaan ja rakentamaan. Oli kiva tehdä 
ryhmissä, jossa ei ollut kilpailua. Päästiin 
myös testaamaan, toimivatko tekeleet”, 
sanovat Lumi ja Henna.

Yli-Maarian koulun 2A-luokka on ollut 
CGI:n johdolla kehittämässä uutta alkuo-
petusikäisille tarkoitettua Spoofy-peliä, joka 
opettaa lapsille turvallisia netinkäyttötaitoja. 
Oppilaat ovat päässet suunnittelemaan muun 
muassa pelin ideologiaa ja hahmoja.

”Opettajan näkökulmasta on mielenkiin-
toista, että pelin suunnittelupajoissa aihetta 
lähestyttiin niin monesta eri näkökulmasta. 
Oppilaat ovat olleet innoissaan suunnittelussa 
mukana. He ovat kokeneet pelin myös innos-
tavaksi ja tärkeitä taitoja opettavaksi”, sanoo 
luokanopettaja Suvi Kallio.

https://6aika.fi/oppimisen-uusi-aika-kehitetaan- yhdessa-opas-yhteiskehittamiseen
https://6aika.fi/oppimisen-uusi-aika-kehitetaan- yhdessa-opas-yhteiskehittamiseen
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Keskeistä hankkeen kokeiluissa on ollut 
myös korkeakouluyhteistyö Turun yli-
opiston ja Turun ammattikorkeakoulun 

kanssa. Opiskelijat ovat aiheesta ja tarpeesta 
riippuen toimineet kokeiluissa pedagogisina 
asiantuntijoina, teknisen toteutuksen apuna 
tai tehneet omia projekti- ja opinnäytetöitä.

Yli-Maarian Moision yksikössä hankkeen 
Living Lab -tilassa pidettiin työpaja, jossa 
Turun opettajankoulutuslaitoksen digitaalisen 
sivuaineen opiskelijat pääsivät testaamaan 
kehitettyjen tuotteiden pedagogista hyö-
dynnettävyyttä omasta näkökulmastaan. 
Testattavana oli eri kehitysvaiheissa olevia 
hankkeessa kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja. 
Opiskelijoilta tuli hyviä ideoita jatkokehitystä 
ajatellen ja ne lähetettiin yrityksille eteenpäin.

”Yhteiskehittäminen on vielä opettajan-
koulutuksen näkökulmasta melko uusi asia, 

mutta sisältää esimerkiksi opinnäytetöiden 
tueksi uusia avauksia ja tutkimuskohteita. 
Myös projektikursseilla yhteiskehittämisessä 
olisi ainesta lisätä työelämälähtöisyyttä 
niin, että opiskelijat saisivat soveltaa omaa 
pedagogista osaamistaan työelämälähtöisten 
projektien toteuttamiseen. Opettajaopiskelijat 
voivat saada yhteiskehittämisestä myös 
uusia näkökulmia tulevaan työhönsä ja lisätä 
ymmärrystä siitä, miten tuotteita koulumaail-
massa kehitetään”, toteaa yliopisto-opettaja 
Aleksi Lahti.

”Kokonaisuutena koulumaailma voisi hyö-
tyä siitä, että sinne suunnattujen tuotteiden 
kehitysvaiheessa saadaan viimeisin tieteel-
linen tieto ja idearikkaat opiskelijat osaksi 
tuotekehitysprosessia”, lisää yliopisto-opettaja 
Jussi-Pekka Järvinen.

Hack with Turku -projekti järjestettiin 
Kerttulin lukiossa keväällä 2019. 
Teemana oli kyberturvallisuus, tieto-

järjestelmien haavoittuvuuden tunnistaminen 
ja tietoturvallisuuden parantaminen. Kurssilla 
kuultiin monia näkökulmia turvallisuus- ja 
IT-alan ammattilaisilta ja yrityksiltä sekä tehtiin 
hands on -töitä STEAMin tapaan. Kurssin 
lopussa lukiolaiset saivat muokatun tietokan-
nan ”murskattavaksi”, eli tehtävänä oli etsiä 
siitä tietoturvan kannalta heikkoja ja haavoit-
tuvia kohtia. Mitä kuuluu kurssin opiskelijoille 
marraskuussa 2020 ja mitä ajatuksia ja 
muistoja heillä on nyt kurssiin liittyen?

Miska Kytö: 
”Tartuin heti Wilma-viestiin, jossa kerrottiin 
kurssista. Oli hienoa päästä tekemään jotain 
konkreettista, ja hyvin jäi mieleen kurssin 
loppuhaaste, jota väännettiin yhdessä 
kaveriporukalla viikonloppuillat. Aikaa meni, 
mutta lopulta löysimme haavoittuvuuden ja 
saatiin ratkaistua tehtävä. Nyt kun on hieman 
perehtynyt asiaan, niin käsittää, mitä ongel-
mia oikeasta maailmasta löytyy. Kurssi lisäsi 
kiinnostustani alaan, ja tietoturva saattaa olla 
tulevaisuudessa ammattini”.

Lukiolaiset 
”valkohattu-
hakkereina”

Altti Äyräs:
”Hakkeroinnista ja valkohattuhakkeroinnista 
en tiennyt mitään ennen kurssia ja halusin 
oppia uutta. Viimeinen tehtävä, jossa sai 
tehdä töitä oikeiden juttujen kanssa ja päästiin 
pitkälle, oli kiinnostavaa ja valaisevaa. Pelotta-
vaa on, jos tietoja voi löytää helposti esimer-
kiksi sen takia, ettei salasanoja olla säädetty 
paremmiksi.”

Antti Mäkimattila:
”Kiinnostuin kurssista, koska se oli aivan 
erilainen verrattuna muihin kursseihin. Muistan 
hyvin, kun viimeisenä iltana päästiin lähelle 
ratkaisua ja heittelimme random-ideoita 
toisillemme ja lopulta löysimme kaksikin 
erilaista tapaa, jolla pääsimme samaan loppu-
tulokseen. Oli aika hyvä fiilis kuukauden työn 
jälkeen. Tietoturvallisuus on tärkeää ja itse 
käytän aina esimerkiksi pitkiä salasanoja.”

”A hacker does not mean a cybercriminal, but 
young hackers may be at risk of slipping into 
cybercrime if they do not find constructive, 
lawful and interesting things to do with their 
hacking skills and desires.”
 — Matti Parviainen, CISO at City of Espoo

• Lue lisää:     
www.turku.fi/uutinen/2019-05-16_hack-tur-
ku-valkohattuhakkeroijat-opettelevat-kyber-
turvallisuutta

TEKSTI JA KUVA: NINA BRANDER

Hack with Turku –kurssin lukio-opiskelijat Antti Mäkimattila, Altti Äyräs ja 
Miska Kytö sekä Kerttulin lukion apulaisrehtori Juho Airola. 
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Mitä toivot STEAMilta 
tulevaisuudessa?   

Erityisesti tytöissä oleva potentiaali tekniikan 
parissa tulisi saada vieläkin paremmin esille. 
Konkreettisena toimenpiteenä toivoisin 
erityisesti tytöille suunnattavia toimenpiteitä, 
jotta ikäluokkien koko potentiaali saataisiin 
hyödynnettyä. Esimerkiksi yhteistyössä TY:n 
teknillisen tiedekunnan kanssa voisi ensi 
vuonna toteuttaa erityisesti toisen asteen 
tytöille suunnatun tiedeleirin tms., jota 
voisimme ideoida yhdessä tekniikan alojen 
yliopisto-opettajien ja professoreiden kanssa. 
Osana tätä voisi tarjota nuorille roolimalleja 
akateemisista naisista, jotka ovat rakentaneet 
menestyvän uran tekniikan tutkimuksen 
parissa.

Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopiston teknillisen 
tiedekunnan ja Teknologiakampus Turun 
koulutuspäällikkö

Hanketta tulee ilman muuta jatkaa joko 
hankkeena tai pysyväksi muutettuna toimin-
tana. Yhteistyöverkostoa kannattaa laajentaa, 
koska koko Länsi-Suomi on STEAM-toimin-
nan näkökulmasta yksi kokonaisuus erilaisine 
painopisteineen.

Esa Kohtamäki, Porin kaupungin sivistystoimialan 
toimialajohtaja 

Toivon, että STEAM Turku jatkaa vahvaa 
työtään tekniikan alan vetovoimaisuuden 
eteen yhteistyössä alan eri toimijoiden 
kanssa. Työelämän murros on käynnissä. 
Teknologinen kehitys ja digitalisaatio edis-
tävät osaltaan muutosta. Tällä kaikella on 
vaikutusta tulevaisuuden osaamistarpeisiin 
tekniikan aloilla. STEAM Turun rooli hyvien ja 
ajankohtaisten käytäntöjen kehittämisessä 
ja juurruttamisessa elinkeinoelämän tarpeita 
peilaten on tärkeä. 

Eija Laine, yhteyskoordinaattori, Teknologiateollisuus ry
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That's all, folks?

To be 
continued…
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