
 

Uutiskirje 3/2019 
 
Hyvää joulua kaikille! 

Vuosi lähenee loppuaan ja loma on käsillä. Haluamme sitä ennen paitsi toivottaa hyvää joulua 

ja tapahtumarikasta uutta vuotta, myös kertoa kehittämistehtäviemme kuulumisia ja tiedottaa 

tulevista jutuista. Toivotamme myös lämpimästi tervetulleeksi kaikki uudet uutiskirjeemme 

saajat, sillä joukkomme on kasvanut muun muassa Maolin syyspäivien ja Lukiopäivien 

ständikävijöistä. Lukema-verkosto on siis kaikkien luonnontiede-, matematiikka, ICT- ja 

teknologia -erityistehtävän saaneiden lukioiden sekä normaalikoulujen ja muiden luma-

painotteisten ja luma-toiminnan kehittämisestä innostuneiden lukioiden opettajien ja rehtorien 

yhteinen kehittämisverkosto, jonka toimintaa me kehittämistehtäviemme puitteissa Otaniemen 

lukiossa ja Maunulan yhteiskoulussa/Helsingin matematiikkalukiossa koordinoimme. Meillä on 

jo tosi vaikuttava ja mukava porukka kasassa! Jos jostain syystä et haluakaan uutiskirjettä, 

ilmoita siitä Kirsille (yhteystiedot alla). 

 

Kiitokset Harppi-festareista! 

Suurkiitos kaikille Harppi-festareille osallistuneille! Paikalla oli yli 400 lukiolaista ja opettajaa 

eri kouluista Oulua myöten. Täältä löydät jälkifiilisvideon, jossa tapahtuman henki välittyy 

hyvin. Seuraavat festarit ovat marraskuussa 2020, tervetuloa! 

 

Olemme mukana Educassa 24.-25.1.2020 

Olimme MAOL:n syyspäivillä ja Lukiopäivillä näytteilleasettajina esittelemässä toimintaamme 

ja Lukema-verkostoamme ja esittelyt jatkuvat vielä Educa-messuilla tammikuussa 24.-25.1. 

Harppi-hankkeella on Solmu-lehden kanssa siellä yhteinen messuständi, joten tervetuloa 

moikkaamaan, jos Educassa vierailette!  

  

Pitkän matematiikan lisäsivut 

Pitkän matematiikan lisäsivujen kolmas osa on suunniteltu valmistuvaksi tammikuun loppuun. 

Jos haluat raakaversion testikäyttöön jo tammikuun alussa, sitä voi tiedustella sähköpostilla 

Ville Tilvikseltä. Osat 1 ja 2 löytyvät täältä. 

 

Vastuullista kemiaa -yritysretki Nesteelle ja Aalto-yliopistoon 

Olemme järjestämässä ensimmäistä verkoston yhteistä yritysretkivierailua ja se on 

helmikuussa 3.-4.2. Nesteelle. Retki alkaa ja päättyy Otaniemen lukiolta. Vierailun ohjelman 

ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä. Retkelle voi ilmoittautua yksi 6-8 hengen 

opiskelijaryhmä/lukio opettajansa kanssa. Opettaja ilmoittaa oman ryhmänsä ja vastaa 

https://youtu.be/ZDLgukRoFck
https://www.mayk.fi/matematiikkalukio/kehitys/syventavat-materiaalit/
https://forms.gle/GspgAVVkcTZd4Cij7


omasta ryhmästään retken ajan. Varsinainen retki ohjelmineen ja ruokailuineen on osallistujille 

ilmainen ja hoidamme myös majoituksen pitkänmatkalaisille. Kukin lukio/osallistuja vastaa 

vain mahdollisista sijaiskustannuksista sekä matkoista Otaniemen lukiolle ja takaisin. 

 

Lukema 2020 -tapahtuma 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, pedagogisia työpajoja sekä aineryhmätapaaminen. Maanantaina meillä on yhteinen 

iltajuhla. Tapahtuman aloitusluennon pitää professori Mikko Möttönen otsikolla 

Kvanttitietokoneet. Maanantain työpajoissa tutustutaan ajankohtaisiin ja uusiin 

tutkimusaiheisiin ja tiistain pedagogisissa pajoissa saat konkreettisia malleja ja 

mahdollisuuksia evääksi omille oppitunneillesi. Tiistain päätöstilaisuudessa luennoi Juha T. 

Hakala aiheenaan ”Vähemmän on enemmän. Kuinka auttaa stressaantuneita opiskelijoita 

keskittymään ja nauttimaan opiskelusta?” Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen lähetetään 

viimeistään helmikuun aikana. Merkitse tapahtuma jo nyt kalenteriisi! 

 

Aalto-yliopisto tarjoaa iltapäiväkurssia lukiolaisille 

Aalto 3D tools and manufacturing on lukiolaisille tarkoitettu kurssi,jossa opetellaan 3D-

mallinnuksen ja valmistustekniikan sisältöjä. Kurssi on sisällöltään puolikkaan lukiokurssin 

kokoinen ja sen voi hyväksyä osaksi lukiotutkintoa. 

Kurssi suoritetaan Maarintalolla Otaniemessä helmi-maaliskuussa keskiviikkoisin. 

Aktiivisimmat opiskelijat voivat myös laajentaa suorituksen kokonaiseksi kurssiksi. 

Kurssille ilmoittautuminen tästä linkistä. Lisätietoja kurssista Aalto Juniorin insinööritieteiden 

korkeakoulun koordinaattorilta: Tommi Sappinen, tommi.sappinen@aalto.fi. Ilmoittautumiset 

21.2.2020 mennessä. Tarkemman kurssikuvauksen löydät täältä. 

 

Muistathan seurata näitä Lukema-verkoston tärkeitä sivuja 

 Lukema-tiedekanava Youtubessa - tilaa itsellesi! 
o Lukema-tiedekanavan videoita voit käyttää esimerkiksi oppitunneilla tai antaa 

opiskelijoille katsottavaksi silloin, kun joudut itse olemaan poissa. Kanavalta 
löytyvät melkein kaikki Harppi-tiedefestareiden luennot sekä monia muita 
ajankohtaisia luentovideoita. Ja lisää on tulossa. Keväällä alamme kuvata 
demovideoita opetuskäyttöön, joten tilaamalla kanavan itsellesi saat ne 
käyttöösi ensimmäisten joukossa! 

 Lukema-verkosto-blogi 
o Blogista voit lukea mm. viime vuoden vierailukierroksemme tunnelmista jne. 

Voit myös lähettää meille omia juttuehdotuksiasi kuvien kanssa. Laita viestiä 
joko Kirsille tai Villelle, jos sinulla on hyviä juttuideoita!  

 Facebook-ryhmämme LUKEMA-verkosto - liity mukaan!  
 Harppi-sivut: harppi.mayk.fi 
 Jälki-sivut: jalki.otaniemenlukio.fi 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuGSxWBJhdmS1e4NWxpnNKjC3ECz0kYfw4p5goxsRZIkW7DA/viewform
mailto:tommi.sappinen@aalto.fi
https://drive.google.com/file/d/1qHsBzizLQaWetATottuQwyt7zG4n0M51/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCVSG7WLQP-kFaK2Ff1LuELQ
http://lukemaverkosto.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/268393510440351/
http://harppi.mayk.fi/
http://jalki.otaniemenlukio.fi/


Lämmintä joulun aikaa ja mukavaa uuden vuoden alkua kaikille!  

 

Yhteistyöterveisin,  
 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin 
matematiikkalukio 

 
Maija Vanhanen, rehtori 
maija.vanhanen@mayk.fi 

 
Ville Tilvis, linjanjohtaja 
ville.tilvis@mayk.fi 

 
Otaniemen lukio 

 
Kaisa Tikka, kehittäjärehtori 
kaisa.tikka@espoo.fi 

 
Kirsi-Maria Vakkilainen, koordinaattori 
kirsi.vakkilainen@espoo.fi 
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