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Jaakko Ilkan koulu  25.000 
Kujanpää Arto, Lehtori, Tekninen työ 
 
Pieni tuulivoimala kierrätysosista. - J.I.K. WIND 
 
Pilottihanke yläkoulun TN-tunneille. Kohderyhmänä 8-9 luokan oppilaat. Projekti tehdään enim-
mäkseen kierrätysmateriaalia käyttämällä: generaattorina pesukoneen moottori, alustana auton 
pyörän napa jarrulevyineen. Mastona käytetään vesijohtoputkia, potkureina PVC-muoviputket 
yms. Tavoitteena on  saada oppilas pohtimaan ympäristöystävällisiä energiavaihtoehtoja ja 
yleensäkin teknisiä ongelmia sähköntuotannossa sekä ymmärtämään kierrätyksen merkitys. 
Projektissa kehittyy myös sähköisten ilmiöiden (mm. magnetismi ) ymmärtäminen  ja teknisten 
ongelmien ratkaisukyky (laakerointi, välitys, materiaalituntemus, voitelu, design ja ilmaston aset-
tamat vaatimukset). Työ on monipuolinen ja siksi vaativa. Täytyy hallita erilaisia hitsaustapoja, 
juottamista, liimausta, sorvausta, CNC-jyrsimen käyttöä, lisäksi piirilevyn valmistaminen, suun-
nittelu ja toteutus. Vaatimuksena on päästä noin 250W tehoihin. Opetukseen varataan aikaa 
vuoroin teoriaan ja käytäntöön. Tämän projektin onnistuneen toteutuksen jälkeen oppilas osaa 
ja ymmärtää teknologian eri osa-alueita. Oppilaat ovat olleet aiemmin innostuneita esim. omien 
moottoroitujen kulkuneuvojen tekemisistä.  
 
Joensuun Tiedeseura ry  60.000 
Sutinen Erkki,  FT, professori  
 
RobotStory: digitaalisen tarinankerronnan ja teatterin uudet ulottuvuudet koulujen tekno-
logiakasvatuksessa - RobotStory 
 
Koulut tarvitsevat uudenlaisia, ainerajoja aidosti rikkovia opetusympäristöjä sekä lähestymista-
poja tiede- ja teknologiakasvatukseen. Opetusrobotiikka on yksi hyväksi havaittu väline oppilai-
den luovuutta korostavan ja heitä motivoivan oppimisympäristön rakentamiseen. Robotiikan 
tehoa opetusvälineenä voidaan korostaa entisestään luomalla oppilaiden työskentelyyn luonnol-
linen viitekehys, joka perustuu oppilaiden omien elämänympäristöjen kiinnekohtiin. 
Hankkeessa kehitetään teknisiä ratkaisuja ja opetusmenetelmiä teatterirobotiikan käyttöön kou-
lujen teknologiaopetuksen tarpeisiin. Kouluympäristöjen teatterirobotiikka perustuu uudenlai-
seen edulliseen ja matalan aloituskynnyksen opetusrobotiikkasarjaan, jonka avulla oppilaat 
suunnittelevat, rakentavat ja ohjelmoivat robotteja osaksi vuorovaikutteista näytelmää. Siihen 
voivat osallistua itsenäisesti toimivien robottien lisäksi myös oppilasryhmä ja teatteriesitystä 
seuraava yleisö. Näytelmät perustuvat esimerkiksi kaikkien tuntemiin klassikkosatuihin, oppilai-
den oman yhteisön tärkeisiin tarinoihin, tai jonkin aineen, esimerkiksi historian tai uskonnon, 
opetussisällöistä nouseviin tunnettuihin tapahtumiin. 
Hankkeessa kehitetään ”RobotStory”-oppimisympäristö teatterirobotiikan projektien toteuttami-
seen esimerkiksi kouluissa. Ympäristö sisältää tarvittavat, tuotteistetut robotiikkaosat näytelmän 
hahmoja kuvaavien robottien rakentamiseen. Sarja ohjaa oppilaat käyttämään ja yhdistämään 
luovasti saatavilla olevaa, näytelmiin sopivaa materiaalia robottien rakentamiseen ja ulkoasun 
luomiseen. ”RobotStory”-oppimisympäristö sisältää tablet-tietokoneilla toimivan ”käsikirjoi-
tusympäristön” näytelmän osien (robottien käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen) ohjelmointiin 
sekä tarvittavan oppimateriaalin ympäristön käyttöön. 
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Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos                                                                                         
60.000 
Viiri Jouni, FT, KT, professori    
 
 
Perusteleminen matematiikan ja fysiikan oppitunneilla – dynaamisten ohjelmistojen vai-
kutus –  AMPeRE  
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää perustelemisen ja vuorovaikutuksen muotoja peruskoulun 
ala- ja yläkoulussa matematiikan ja fysiikan oppitunneilla käytettäessä tietokoneohjelmia, jotka 
mahdollistavat dynaamisten representaatioiden käytön.  
Hankkeen lähtökohtana ovat seuraavat tutkimustiedot: 

• perusteleminen (argumentaatio) on keskeinen matematiikan ja luonnontieteen elementti, 
jonka katsotaan olevan myös tulevaisuuden työelämän keskeinen taito (Osborne, 2010; 
NRC, 2012) 

• perustelutaito on nykyisin heikosti hallittu (Oph-raportti, Kärnä et al 2012))  
• monipuolisen vuorovaikutuksen lisääminen edistää oppilaiden motivaatioita opiskella 

(Scott 2003) 
• kansalliset ja kansainväliset tutkimukset (esim. TIMSS ja PISA) paljastavat, että suoma-

laisten alakoulujen ja yläkoulujen oppilaiden motivaatio näiden aineiden opiskeluun on 
maailmanlaajuisesti heikoimpia (Kupari et al 2013, Fischer et al. 2013 )) 

• monipuolinen vuorovaikutus edistää oppilaiden toimijuutta (Lyons) ja samalla edesauttaa 
tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan ja luonnontieteisiin 

• oppilaat ovat innostuneita käyttämään tietotekniikkaa, esim. iPadeja ja vastaavia (Lehti-
nen, A. & Viiri, J. ,in press) 

• opettajien pedagoginen taito tietotekniikan sovelluksissa on alhainen (Kankaanranta & 
Puhakka, 2008) 

• opetusharjoittelijoiden kautta tieto leviää kouluihin, he toimivat uusien opetustapojen välit-
täjinä kehityshankkeen tuloksena saadaan pysyviä koulutusmalleja Jyväskylään ja niitä 
voidaan soveltaa myös muissa opettajankoulutuslaitoksissa ja kouluissa 

Hanke on osa Opettajankoulutuslaitoksen teknologia-avusteisten opetusjaksojen kehittämistyö-
tä, ns. OpetPilvissä-hanketta. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulu  20.000 
Tolonen Joona, FM, Päätoiminen tuntiopettaja 
CEMIS / TIKO 
 
Ohjelmointi Tavaksi -jatkohanke – OHTA2 
 
OHTA2-hankkeessa tavoitteena on siirtää ohjelmoinnin opetus osaksi peruskoulujen omaa ker-
hotoimintaa tai opetusta. Hankkeessa luodaan opettajille/ohjaajille valmis malli kerhotoiminnan 
tueksi: sähköinen tukimateriaali (tuntirungot, PowerPoint-esitykset, esimerkit), OHTA-hankkeen 
aikana kirjoitettuun kirjaan perustuva ohjekirjanen ja koulutus. Hankkeessa tavoitellaan Kainuu-
ta suurempaa kohderyhmää eli mukaan pyritään saamaan kiinnostuneita peruskouluja ja opet-
tajia/ohjaajia ympäri Suomea. 
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Lukioliikelaitos Tavastia/Hämeenlinnan lyseon lukio  70.000 
Vaara Jarmo, FM, Rehtori 
 
Pelittääkö? Luovuus, leikillisyys ja pelillisyys teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksessa ala-
koulusta lukioon  
 
Teknologiakasvatus auttaa ymmärtämään ja arvostamaan rakennettua ympäristöämme. Yrittä-
jyyskasvatus opettaa luovuutta ja yrittäjämäistä asennetta, joilla voimme kehittää edelleen ra-
kentamaamme yhteiskuntaa.¨ 
 
Nuorille tuttu pelien maailma kannattaa valjastaa ongelmanratkaisuun ja oppimiseen. Pelillisyys 
ponnistaa konstruktivistisesta pedagogiikasta: kohdatessaan ongelman ihminen kokeilee erilai-
sia strategioita ratkaisuun pääsemiseksi. Hyvin muotoillut ongelmat saavat nuoret motivoitu-
maan ja etsimään uusia toiminta- tai ajattelumalleja. Tällaisia aihealueita löytyy kaikista oppiai-
neista. 
Yrittäjyyskasvatus on oiva alusta pelillisyydelle ja rakennetun ympäristömme kehittämiselle. Kun 
nuoret alakoulusta toiselle asteelle kokoontuvat yhteen ja kun vanhemmat opiskelijat ohjaavat 
nuorempiaan, saadaan tuoreet, innovatiiviset ajatukset liikkeelle.  
 
Tavoitteena on kehittää teknologiakasvatusta prosessimaisesti alakoulusta yläkoulun kautta 
lukioon perustuen yrittäjyyskasvatuksen käytäntöihin ja verkostoihin. Oppilaat ja opiskelijat tu-
tustutetaan teknologian alan uravaihtoehtoihin niin, että myös luokan- ja aineopettajat toimivat 
opintojen ohjauksessa oman alansa asiantuntijoina. 
 
Pelillisyys tuodaan osaksi yrittäjyys- ja teknologiakasvatusta. Tavoitteena on saada useisiin 
oppiaineisiin konkreettisia pelillisyyden toimintamalleja, jotka ovat helposti monistettavissa ja 
muokattavissa. Lisäksi osuuskuntatoiminta ja etenkin teknologiayrittäjyys halutaan vakinaistaa 
osaksi lukion toimintakulttuuria. 
 
Perusasteella tavoitteena on kehittää interaktiivinen oppimisympäristö, jonka perustana on vah-
vasti yrittäjyys- ja teknologiakasvatus. Kouluun rakennetaan oma "hautomo", jonka toiminta 
käynnistetään hankkeessa. 
 
Tärkeimmät toimijat hankkeessa ovat Lyseon lukio ja Hämeenlinnan Yhteiskoulu (luokat 1–9). 
Molemmissa kouluissa yrittäjyyskasvatus on jo nyt näkyvästi esillä koulun arjessa.  
 
Rajakylän koulu  30.000 
Näykki Jussi, Kasvatusteiden maisteri, Apulaisjohtaja/ luokanopettaja 
 
Rajakylän koulun teknologiapainotteinen toiminta – Teknologiapainotteinen luokka 
 
Rajakylän koulun teknologiapainotteinen luokka – Arjen teknologiaa, yrittäjyyttä, innovaatioita ja 
designia osana koulun arkipäivää. 
Hanke kohdistuu Rajakylän koulun kahteen perusopetuksen luokkaan (3.–6. lk.), joissa opiskel-
laan painottaen opetuksessa teknologiaa sekä teknologiapainotuksen kehittämiseen luokilla 7.–
9. Tavoitteena on tehdä teknologiapainotteisesta toiminnasta pysyvä osa koulun arkea ja kehit-
tää teknologiakasvatuksen opetussuunnitelma. 
 



     4 (4) 
    
   
     
 

 

Taloudellinen tiedotustoimisto ry / Yrityskylä  50.000 
Alakoski Tomi , KM, Toiminnanjohtaja 
 
Yrityskylä – YK 
 
Yrityskylän tavoitteena on parantaa suomalaisten kuudesluokkalaisten talous-, työelämä- ja 
yrittäjyysvalmiuksia. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan. Yrityskylän työ-
paikat edustavat todellisia yrityksiä eri toimialoilta. Yrityskylän yritysten työtehtävät on käsikirjoi-
tettu yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa ja rakentuvat monipuolisista toiminnallisista ko-
konaisuuksista. Yrityskylässä pyritään hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa ja toiminnallis-
ta oppimista edistäviä pedagogisia välineitä.   
Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen ja opetussuunnitelmaan perustu-
van oppimateriaalin. Oppimateriaali rakentuu 10 oppitunnista, ja sen avulla oppilaat oppivat mitä 
on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Opintokoko-
naisuus on kouluille maksuton. 
Teknologiakasvatuksen monia lähtökohtia, ja niiden yhteyttä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
toimintaan, on toiminnallisesti mahdollista avata Yrityskylä-oppimisympäristössä jo alakoululai-
sille. Yrityskylän yritysten työtehtäviin voidaan roolipelin keinoin käsikirjoittaa useita teknolo-
giakasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita, kuten muotoilua ja suunnittelua, innovaatioiden luomis-
prosessia, taitoteknologiaa, informaatioteknologiaa sekä käsityötaitoja. Yrityskylä-
oppimisympäristö mahdollistaa näin entistä paremman teknologiaorientaation luomisen ja laa-
jentamisen suomalaisille lapsille, millä on merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudessa alan kilpailu-
kyvylle Suomessa.  
Avustus käytetään kuuden Yrityskylän teknologia-alan näkyvyyden ja teknologiakasvatuksen 
pedagogisten toimintamallien kehittämiseen Helsingissä, Kuopiossa, Mikkelissä, Joensuussa, 
Turussa, Tampereella, Vaasassa, Kokkolassa ja Seinäjoella. Yrityskylän teknologiakasvatuk-
seen liittyviä käsikirjoituksia, toimintaympäristöjä ja -malleja kehitetään ja testataan yhteistyössä 
alan asiantuntijoiden kanssa.  
 
Turun ammattikorkeakoulu  85 000 
Leivo Maria,  Lehtori 
Liiketalous, ICT ja bioalat 
 
Pikkuinsinöörit 
 
Projektin tavoitteena on konkreettisesti tuoda tiedekasvatuksen perusperiaatteita alakoululais-
ten saataville Turun ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen ammattitaitoa hyödyntäen. Pik-
kuinsinöörit-projektin tavoitteena on tehdä tiede ja teknologia näkyväksi opetussuunnitelma-
työssä ja perusopetuksen toteuttamisessa, valmentaa opettajia aiheeseen ja juurruttaa tiede- ja 
teknologiakasvatus näkyvämmin osaksi koulujen arkipäivää. Vapaaehtoisvoimin Nilsbyn alakou-
lussa aloitettu tiedekerho-kokeilu on osoittautunut suosituksi harrastetoiminnaksi etenkin sellai-
silla lapsilla, jotka eivät välttämättä perinteisiä harrastuksista löydä omaansa. Tyttöjä on ollut 
kokeilukerhossa noin kolmannes. 
Projekti luo yhteistyökoulun kanssa laajemman, toimivan mallin, joka koostuu erilaisista osapro-
jekteista ja on upotettu oppilaitoksen toimintaan. Valmista, testattua mallia pystytään monista-
maan muihinkin kohdeoppilaitoksiin halutulla laajuudella. Tiedekerhon toiminnassa pyritään 
mahdollisimman käytännönläheiseen toimintaan sellaisilla arkisilla välineillä, joita löytyy kodeis-
ta. Tällöin lapset oppivat, että tieteen tekeminen ei ole laitteista riippuvaista toimintaa. Pikkuin-
sinöörit-projektin tavoitteena on yksinkertaisin, ruohonjuuritason kokein ja esimerkein havainnol-
listaa oppilaille jo aikaisessa vaiheessa tieteen ja teknologian ratkaisuja, kokeita ja periaatteita.  
 


