
Jyväskylä, 28.3.2018 

 

StarT-festivaaleilla opitaan uutta ja innostutaan 

luonnontieteistä ja matematiikasta 

 

“ Tervetuloa seuraamaan LUMA-keskus Suomen toteuttaman StarT 

-hankkeen aluefestareita tiistaina 10.4.2018 klo 9.30-15.00 

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle, yliopiston 

päärakennuksen aulaan (C).”  

 

Eri puolilla Suomea järjestettävät StarT-festivaalit ovat innostavia 

tapahtumia, joissa lapset ja nuoret saavat tuoda esille omaa osaamistaan ja jakaa yhdessä 

tekemisen ja oppimisen iloa. Myös opettajat, kerho-ohjaajat ja muut oppimisyhteisöjen 

edustajat saavat mahdollisuuden jakaa ideoitaan ja hyviä käytänteitä ilmiöpohjaisen ja 

monialaisen oppimisen toteuttamiseen. 

 

Alueelliset StarT-festivaalit ovat osa laajempaa LUMA-keskus Suomen vuonna 2016 

käynnistämää StarT-toimintamallia, jolla tuetaan uusien opetussuunnitelmien mukaisten 

monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamista 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

 

StarTissa opitaan tekemällä yhdessä monialaisia ja ilmiöpohjaisia projekteja. Päätavoitteena 

on lisätä lasten ja nuorten innostusta matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologian 

opiskeluun. 

 

StarTin pitkäaikaisena tavoitteena on vakiinnuttaa yhteisöllinen ja innostava StarT-toiminta 

osaksi koulujen ja muiden oppimisyhteisöjen jokavuotista toimintaa. Lapsista ja nuorista 

koostuvat tähtitiimit kodeista, päiväkodeista, kouluista ja harrasteryhmistä jakavat oppimisen 

iloa kansallisessa ja kansainvälisessä StarT-yhteisössä, jossa on viime kaudella 2016-2017 

ollut mukana 800 oppimisyhteisöä 36:sta eri maasta. 

 

 “Yhdessä hyvää tulevaisuuteen!” kuuluu StarTin motto. Yhteisen tulevaisuuden 

rakentamisessa StarTissa ovat tärkeässä roolissa myös lukuisat yhteistyökumppanit, joita 

ilman StarT ei olisi mahdollinen. He tarjoavat myös festivaalien järjestämisessä 

monipuolisesti tukeaan mm. tapahtuman tuomareina, oheisohjelman järjestämisessä sekä 

ansioituneimpien lasten ja nuorten tiimien sekä oppimisyhteisöjen hyvien käytänteiden 

palkitsemisessa. 

 

Alueellisilla StarT-festareilla pääpalkintona jaetaan kansallisia 200 ja 500 euron stipendejä. 

Näiden lisäksi jaetaan erilaisia festivaalikohtaisia elämys- ja tavarapalkintoja. Pääpalkintona 

Jyväskylän aluefestareilla palkitaan parhaat projektit lasten, nuorten ja Tämä toimii! -

sarjoissa. Pääpalkinnot tarjoavat LUMA-KS sekä OSK Keskimaa. 

 

Keski-Suomen StarT-festareita tukemassa ovat: OSK Keskimaa, Harvia, LähiTapiola, 

Innokas-verkosto, Keski-Suomen Kemistiseura ry, Inwido Finland Oy, FatTail Productions, 

MAOL ry, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Keski-Suomen luontomuseo sekä Lasten ja 

nuorten yliopisto  



Tapahtumaan on kaikilla vapaa pääsy.  

 

Tervetuloa! 

 

Keski-Suomen aluefestareiden järjestäjänä toimii Keski-Suomen LUMA-keskus yhteistyössä 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. 

 

Lisätietoa antavat 

● Keski-Suomen LUMA-keskus: Anna-Leena Kähkönen, Anniina Koliseva 

● kansallinen StarT-toiminta: Outi Haatainen, StarT-projektipäällikkö, LUMA-keskus 

Suomi 

 

Lue lisää: 

● StarT festivaalien paikkakunnat ja päivät 

● StarT palkinnoista 

● StarT lyhyesti 

 

 

https://start.luma.fi/aluefestivaalit/
https://start.luma.fi/mista-kyse/nimikkostipendit/
https://start.luma.fi/mista-kyse/

