
 
Uutiskirje 2/2019 
Syksyinen tervehdys Otaniemestä!  

Olarin lukio muutti elokuun alussa Otaniemeen ja samalla lukiomme nimi muuttui Otaniemen 
lukioksi, opiskelijamäärä kasvoi noin 900 opiskelijaan ja saimme kollegoiksemme entisen 
Pohjois-Tapiolan lukion opettajat. Lukioksi saneerattu koulurakennuksemme on Aalto-
yliopiston kampusalueella ja olemme innoissamme uusista tiloista ja kollegoista. Olette 
lämpimästi tervetulleita tutustumaan uuteen rakennukseemme ja tiloihimme ja järjestämme 
mahdollisuuksia myös opiskelijaryhmien vierailuille, kunhan olemme asettuneet kunnolla 
taloksi.  
 
Luma-lukioverkostomme on nyt Lukema-verkosto 

Tapasimme kesäkuussa Luma-päivien yhteydessä Jyväskylän normaalikoulun lukiossa ja 
päätimme siellä yhteisesti, että kutsumme tätä luonnontieteen ja matematiikan lukioiden 
yhteistä kehittämisverkostoa Lukema-verkostoksi. Lukema-verkosto on siis kaikkien 
luonnontiede-, matematiikka-, ICT- ja teknologia-erityistehtävän saaneiden lukioiden sekä 
normaalikoulujen ja muiden luma-painotteisten lukioiden yhteinen kehittämisverkosto, jonka 
toimintaa me kehittämistehtäviemme puitteissa Otaniemen lukiossa ja Maunulan 
yhteiskoulussa/Helsingin matematiikkalukiossa koordinoimme. Tervetuloa mukaan siis 
verkostoomme myös kaikki uudet lukiot ja opettajat! 
 
Tervetuloa erityistehtävälukioiden rehtoreiden, koordinaattoreiden ja 
opojen tapaamiseen 

Kokoonnumme erityistehtävän saaneiden lukioiden rehtoreiden, koordinaattoreiden ja 
opojen kanssa 8.10. Otaniemen lukioon klo 9-16 keskustelemaan mm. erityistehtävän 
käytänteistä ja tulevasta opetussuunnitelmasta. Kutsut ovat tulleet kaikille 
erityistehtävälukioiden rehtoreille ja sitä kautta koordinaattoreille ja opoille. Toivottavasti 
kutsu on tavoittanut sitä kautta kaikki asianosaiset! Ilmoittaudu mukaan 24.9.2019 mennessä 
tällä lomakkeella! Ohjelma löytyy ilmoittautumislomakkeen alusta. 
 
Harppi 2019 - matematiikka- ja tiedefestarit 
  
Harppi-matematiikkafestarien ilmoittautuminen on nyt auki! 
  
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio kutsuu Suomen matemaattis-
luonnontieteellisesti suuntautuneita lukiolaisia ja heidän opettajiaan lauantaina 9.11.2019 
Maunulan yhteiskoululle Helsinkiin Harppi 2019 -festareille. Tapahtuma on ilmainen, kaikille 
lukiolaisille avoin, päihteetön ja kaikenlaisesta syrjinnästä vapaa. Luvassa on tuoreinta 
tutkimustietoa luonnontieteistä ja matematiikasta sekä rentoa yhdessäoloa. 
  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
https://harppi.mayk.fi/festarit 
  



Lukema-tiedekanava on nyt Youtubessa 
 
Olemme perustaneet Lukeman oman tiedekanavan, joka löytyy Youtubesta. Tiedekanavalle 
lisäämme tallenteita ja demovideoita sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Tiedekanavan 
ensimmäinen video on Maailman meteorologisen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen 
luennosta “Ilmasto-vaikutukset - Suomi”. Kannattaa katsoa, ajankohtaista asiaa 
ilmastonmuutoksesta! Näitä tallenteita voit myös näyttää opiskelijoille tunneillasi. Seuraavat 
tallenteet tulevat Nollapäästöpäivän ohjelmasta.  
 
Lukema2020 -tapahtuma järjestetään 20.-21.4.2019 Otaniemessä 

Lukema 2020 -tapahtuma järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana 20.-21.4.2020 
Otaniemessä Aalto-yliopiston ja Otaniemen lukion tiloissa! Ohjelmassa on ajankohtaisia 
luentoja, aineryhmätapaamisia ja tietysti yhteinen iltajuhla. Lisätietoa tulossa myöhemmin 
syksyllä! 
 
Olemme mukana MAOL:n syyspäivillä ja Lukiopäivillä 

Olemme mukana Maolin syyspäivillä 5.10.2019 ja Lukiopäivillä 7.-8.11. Tule tapaamaan 
meitä messuständillemme ja vaihtamaan kuulumisia!  
 
Nollapäästöpäivä 21.9.2019 Espoossa 
 
Tervetuloa Nollapäästöpäivän tapahtumaan Espoon Otaniemeen! 
 
Jo toinen vuosittainen Nollapäästöpäivä tuo jälleen yhteen alan vaikuttajat ja yritykset 
keskustelemaan ja esittämään viimeisimpiä kuulumisia aloilta nuorille. Tapahtumassa jaetaan 
vuosittaiset, CLC:n ja Talous ja nuoret TAT:in kouluille suuntaaman "Me tehdään siistimmin"-
haastekilpailun palkinnot. 
 
Huippupuhujien lisäksi ilmastoystävällinen kahvila palvelee koko tapahtuman ajan. Tapahtuma 
on varsinaisesti suunnattu Espoon lukiolaisille, mutta on avoinna kaikille ilmastoasioista 
kiinnostuneille kuulijoille! Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä. Jälkikäteen 
voit seurata tapahtuman tallenteita Lukema-tiedekanavalta. 
 
Millenium Youth Prize -kilpailu on nyt käynnissä 
 
Aalto-yliopisto ja Aalto Junior järjestävät toistamiseen Millennium Youth Prize -kilpailun alle 
19-vuotiaille nuorille. Kilpailu toteutetaan yhteistyönä Tekniikan akatemian kanssa, joka on 
tunnettu Millennium Technology Prizen jakana (mm. Torvalds, Yamanaka, Suntola, Arnolds, 
Grätzel…). 
  
Kilpailussa annetaan neljä globaalia kestävän kehityksen haastetta, joista voi valita 
mieleisensä. Vastauksen voi lähettää kirjallisena selvityksenä, videona, prototyyppinä tai 
niiden yhdistelminä. Arviointikriteereinä ovat tieteellisyys, mielikuvituksellisuus, luovuus, 
innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus. 
  
Parhaat kutsutaan finaaliin, joka järjestetään samana päivänä, kun tuore Millennium 
teknologiapalkittu vierailee Otaniemessä keväällä 2020. 
  
Kilpailu on nyt käynnissä ja vastausaikaa on ensi kevääseen. Kilpailuun liittyvä työpaja 
järjestetään Aallossa 4.11 klo 11-14, jolloin osallistujat pääsevät tutustumaan haasteiden 



antajiin. Kannattaa ilmoittautua mukaan, vaikkei vielä ole täysin varma osallistuuko. Tällöin 
pysyy mukana kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa. 
  
https://junior.aalto.fi/nuorille/millennium-youth-prize/ 
 

Kemianteollisuus ry etsii nuorisolähettiläitä 
 
Kemianteollisuus ry etsii uusia nuorisolähettiläitä Nuorisopaneelin vahvistukseksi! 
Kemianteollisuus ry:n Nuorisopaneeli on toiminut vuodesta 2014 Kemianteollisuus ry:n 
vetovoimaviestinnän apuna tekemässä LUMA-aineista ja erityisesti kemiasta nuorille 
läheisempää ja mielenkiintoista. Nuorisolähettiläiden päätehtävänä on tällä hetkellä 
suunnitella ja toteuttaa Kemianteollisuus ry:n sosiaalisen median nuorisoviestintää 
(Instagram, blogit jne). Tällä hetkellä pohdimme, miten nuoria voisi innostaa pelastamaan 
maailmaa luonnontieteellis-teknillisillä aloilla. 
Nuorisolähettiläille ei makseta rahallista korvausta, mutta he pääsevät tekemään 
mielenkiintoisia viestinnän tehtäviä yhdessä mukavan porukan kanssa ja lähellä tärkeää 
suomalaista teollisuuden alaa. 
  
Löytyisikö opiskelijoissasi asiasta kiinnostuneita? Lisätietoa Anni Siltaselta: 
anni.siltanen@kemianteollisuus.fi 
 
Lukema-verkoston tärkeitä sivuja 

• Facebook-ryhmämme LuMa-lukiot on nyt LUKEMA-verkosto - liity mukaan!  
• Lukema-tiedekanava Youtubessa - tilaa itsellesi! 
• Luma-lukiot blogi on nyt Lukema-verkosto-blogi 
• Harppi-sivut: harppi.mayk.fi 
• Jälki-sivut: jalki.otaniemenlukio.fi 

 

Iloista ja reipasta syksyn alkua kaikille!  
 
Yhteistyöterveisin,  
 
Otaniemen lukio 
 
Kaisa Tikka, kehittäjärehtori 
kaisa.tikka@espoo.fi 
 
Kirsi-Maria Vakkilainen, koordinaattori 
kirsi.vakkilainen@espoo.fi 
 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin 
matematiikkalukio 
 
Maija Vanhanen, rehtori 
maija.vanhanen@mayk.fi 
 
Ville Tilvis, linjanjohtaja 
ville.tilvis@mayk.fi 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


