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VAIKUTTAA





Vapaaehtoisen, omaehtoisen oppimisen kenttä

Tiedepääoman kasvattaminen

Formaalin 
oppimisen kenttä

Viihteen kenttä

Tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan kenttä

Kirjastot

LUMA-toiminta

Tiedekerhot

Koulun ulkopuoliset 
oppimisympäristöt:

Museot
Tiedekeskukset

Tiedetapahtumat

Tv ja radio

Tiedeleirit



Heurekan rooli tiedekasvatuksen kentällä
INNOSTAA
• kiinnostuksen kipinää herättämällä: miksi ja miten kysymyksiä esitellen
• ruokkimalla ja ylläpitämällä uteliaisuutta: eri ikäryhmien eri kiinnostuksen kohteita hyödyntäen
• Hauskanpidolla: vau-efektit, oivalluksia ilon kautta
• tarjoamalla virikkeitä: jotain uutta, jota ei voi muualla kokea

EDESAUTTAA OPPIMISTA
• vapaa-ajalla (loma-ajat, viikonloput, illat): tiedeleirit, tiedekerhot, syntymäpäivät
• ryhmän kanssa kouluoppimista tukien ja kouluoppimiseen kannustaen
• ilon, oivaltamisen ja onnistumisten kautta: ongelmaratkaisua, virheistä oppimista, omatoimista

kokeilua, prosessioppimista
• itse tekemällä, kokeellisin ja toiminnallisin -menetelmin: kokijasta tekijä ja hands-on
• STEAM-ainerajoja rikkoen, laaja-alaisia taitoja kehittäen, vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja 

osallistujia osallistaen
• ilmiölähtöisesti, ongelmia ratkoen ja innovaatioprosesseja harjoitellen

LISÄTÄ YMMÄRRYSTÄ
• osallistamalla, fasilitoinnilla, haastamalla



HEUREKA ON
MONIPUOLINEN JA VIRIKKEELLINEN

OPPIMISYMPÄRISTÖ, JOSSA 
PANOSTETAAN OIVALTAMISEN ILON 

KOKEMUKSIIN



LABORATORIOT



HEUREKAN PALVELUT
EDESAUTTAVAT

• Lasten, nuorten ja aikuisten tiede- ja teknologiakiinnostusta, huomioiden myös erityistä 
tukea tarvitsevat, lahjakkaat ja syrjäytymisvaarassa olevat.

• Tutkimuksen, tekniikan ja tieteenalojen tulevaisuuden työvoiman rakentamista.
• Pedagogista tutkimusta tuoden informaalin näkökulman oppimiseen.
• Tiede- ja teknologiaoppimisen vaikuttavuutta suomalaisiin kouluihin ja opettamiseen.

HEUREKA
• Palvelee vuosittain n. 60 000 koulukävijääja 5000 opettajaa täydennyskoulutuksissa.
• Tuottaa ja jakaa uusia oppimispalveluita ja -materiaaleja kouluille.
• Kehittää motivoivia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä: vapaavalintainen ja itseohjautuva 

oppiminen, motivoitunutta oppimista vapaa-ajalla, oppijan oman motivaation voima, oma 
kiinnostus sekä halu oppia.

• On kouluille resurssi, joka jakaa ajankohtaista ja ajantasalla olevaa tietoa, edesauttaa
kohtaamisia, mahdollistaa onnistumisen ja oivaltamisen ilon kokemuksia ja, jota voi
hyödyntää mm. täydennyskoulutusten, verkkomateriaalien tai Heureka-käyntien muodossa.



HEUREKAN OPPIMISPALVELUT 

EDISTÄVÄT 

LAAJA-ALAISTEN TAITOJEN KEHITTYMISTÄ



TYÖPAJAT



HEUREKASSA KOKIJASTA TULEE OSALLISTAVIN, 
TIETEESEEN JA TEKNOLOGIAAN INNOSTAVIN, 

HANDS-ON -MENETELMIN 
TEKIJÄ



IDEAVERSTAS



AHAA-AHJO – MAKER SPACE



INNOSTAMME OPPIMISEEN 

MOTIVOIVIN MENETELMIN









PELILLISYYS MOTIVOI JA ON 
HAUSKAA!



TVT, OHJELMOINTI, MEDIATAIDOT



ANNAMME ROHKEASTI 
ONGELMARATKAISUHAASTEITA ILMAN 

OHJEITA!



OPPIAINERAJOJA RIKKOEN, 
ILMIÖLÄHTÖISESTI JA TAIDEAINE-

ELEMENTTEJÄ HYÖDYNTÄEN



Frank Oppenheimer
1912-1985

Benjamin Franklin
1706-1790

• Exploratoriumin Science centre founder
• Science centre = ”public learning laboratory”
• ”fail often and early!”

“Tell me and I forget, teach me and I may 
remember, involve me and I learn.” 



Kiitos!

Jutta.kujasalo@heureka.fi

mailto:Jutta.kujasalo@heureka.fi
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