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Alkuvuonna 2020
tapahtuu

27.2. Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuo-
den käynnistävä ulkoilmatapahtuma.

28.2. Vuosijuhla. Liput tulevat myyntiin 
9.1.2020.

29.1. klo 9.00-11.00 Sopimuskoulutus I. 
Edu1, Educarium. Aiheina mm. sopimus-
ten keskeinen sisältö, sopimuksenteko-
prosessi ja allekirjoituskäytännöt Turun 
yliopistossa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
Konstassa.

12.2. Sopimuskoulutus II.

Laitos- 
kahvit

torstaisin
klo 10 Naturan
3. krs paitsi
aina kuun ensim-
mäisenä torstaina 
kasvimuseolla.

Ootpa sitten pitkä
taikka tumppi,
tul juomaan mein kans 
saikka tahi sumppi.
Kellonaika kymppi
ja paikkana ekologian 
kahvihuone omppi.

”

Hyvät biodilaiset, 

Kiitokset teille kaikille yksikkökokouksesta. Kokouksessa kävimme läpi työhyvinvointikyse-
lyn 2019 tulokset Biodiversiteettiyksikön osalta. Kyselyn läpikäynti jatkuu nyt toimipisteissä 
pienemmissä ryhmissä. Mietitään tämän jälkeen vielä yhdessä, miten voisimme parantaa 
niitä osa-alueita, jotka vaativat huomiota. Lämmin kiitos kaikille vuodesta 2019! Haastavas-
ta tilanteesta huolimatta olemme yhdessä parantaneet yksikön tehokkuutta huomattavasti 
- iso kiitos teille kaikille! Juhlistetaan vuotta 2019 perjantaina pikkujouluissa. Hyvää joulun 
aikaa yksikön väelle! Nauttikaa ja levätkää!

T. Ilari, Annika ja Kaisa

Kannen digimaalaus valokuvan pohjalta: Kai Saarto.

Rakennusmikrobiologia ja kasvimuseo pitivät 
jälleen suositus sienitunnistuskurssin. Opettajina 
olivat Sirkku Häkkilä, Anna-Mari Pessi ja Seppo 
Huhtinen, ja paikkana Tiedekeskus Tuorla. Kuvan 
otti Anna-Mari Pessi.
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Sakari Alhopuron säätiöHyödynnä Doodlea!
Doodle helpottaa sopivan tapaamisajan 
löytämistä, kun kaikilla osallistujilla ei 
ole Outlook-kalenteria käytössä.
 Doodlella voit pyytää osallistujia kerto-
maan heille sopivimmat ajankohdat tai 
pyytää esimerkiksi yliopiston ulkopuo-
lisia yhteistyökumppaneita varaamaan 
itselleen sopivimman tapaamisajan-
kohdan.
Palvelu on käytettävissä UTU-käyttäjä-
tunnuksilla osoitteessa doodle.com:

1. Valitse Login / Kirjaudu sisään
2. Valitse Continue with SSO
3. Kirjaudu sisään UTU-käyttäjätun-
nuksellasi

Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea 
korkeatasoista lääketieteellistä tutkimus-
ta, monitieteistä ympäristötutkimusta, 
luonnon monimuotoisuutta ja luonnon-
suojelua; kulttuuria ja suomalaisen yhteis-
kunnan hyvinvointia sekä liikesivistystä ja 
yrittäjyyttä. Säätiö myöntää apurahoja ja 
palkintoja ansioituneille tutkijoille ja kor-
keatasoisille hankkeille. Hakuohjeet ja ha-
kuaika julkaistaan säätiön internetsivuilla 
tammikuussa. Alhopuro on suurlahjoittaja, 
joka on tukenut erityisesti Turun yliopiston 
tutkimusta. Vuonna 2016 Sakari Alhopuro 
vihittiin Turun yliopiston kauppakorkea-
koulun kauppatieteiden kunniatohtoriksi.
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Turun yliopiston juhlavuosi käynnistyy
syntymäpäiväjuhlilla
Turun yliopiston juhlavuosi käynnistyy 
suurella ulkoilmatapahtumalla 27. helmi-
kuuta. Juhla käynnistyy Akatemiatalon 
ja tuomiokirkon välisellä aukiolla, josta 
lähdetään soihtukulkueessa yhdessä kohti 
varsinaisia syntymäpäiväjuhlia. Perjantaina 
28.2. vietettävässä vuosijuhlassa yliopiston 
historian kirjoittaja professori Vesa Vares 
kertoo 100 vuoden varrella tapahtuneista 
mielenkiintoisimmista käänteistä. Juhlapu-
heen lisäksi juhlassa kuullaan emerituspro-
fessori Mikko Heiniön säveltämä juhlateos 
Syvyyden yllä tuuli.  Vuosijuhla huipentuu 
kolmen ruokalajin juhlaillalliseen. Illallisen 
sisältävät liput tulevat myyntiin 9. tammi-
kuuta.

Juhlinta jatkuu läpi vuoden. Niin henki-
lökunnan kuin opiskelijoiden toivotaan 
osallistuvan lukuisiin tapahtumiin. Vuoden 
muita suuria tapahtumia ovat 28.—29.5. 
järjestettävä promootio sekä 4.9. jokiran-
nassa järjestettävät Tiedemarkkinat ja ava-
jaiskarnevaalit, jotka esittelevät opiskelua ja 
tutkimusta kaikille kaupunkilaisille. Kello 
18 syyskuun 4. päivänä vietetään avajais-
juhlaa vasta remontoidussa päärakennuk-
sessa. Sosiaalisessa mediassa juhlavuodesta 
käytetään tunnusta #UTU100. Juhlavuosi 
näkyy vahvasti niin kampuksella kuin 
kaupunkikuvassakin. Juhlavuotta varten on 
luotu oma, kahdesta elementistä koostuva 
ilme.

aloittaa toimintansa



4

Henna Rouhiainen ja Juulia Räikkönen, kuvat Juulia Räikkönen

Kokonaisvaltaista yleisö-
toimintaa ja tiedekasvatusta

Biodiversiteettiyksikössä on jo pitkään tehty ansiokasta yleisötoimintaa ja 
tiedekasvatusta. Nyt sitä pyritään kehittämään entistä kokonaisvaltaisemmin.

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi bio-
diversiteettiyksikön toiminta painottuu 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ylei-
sötoiminta ja tiedekasvatus ovat osa vai-
kuttavuuteen tähtäävää työtä; niiden avulla 
voidaan lisätä suuren yleisön tietoa ja 
ymmärrystä niin tuoreista tutkimustulok-
sista, tutkijoiden työstä kuin tieteellisestä 
ajattelusta laajemminkin.

Yleisötoimintaa ja tiedematkailua on reilun 
vuoden verran pyritty kehittämään entis-
tä kokonaisvaltaisemmin. Suuri osa tästä 
työstä on melko näkymätöntä ja haluam-
mekin tässä jutussa avata sitä, mitä ylei-
sötoiminnan taustalla tapahtuu. Samalla 
haluamme rohkaista kaikkia kiinnostu-
neita tulemaan mukaan yleisötoiminnan 
ideointiin ja kehittämiseen.
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Yleisötoiminnan kehittämistyö tähtää sii-
hen, että kaikki yksikön työntekijät tietäi-
sivät, millaista yleisötoimintaa yksikössä 
tehdään ja millaista tukea ja apua yksikkö 
tarjoaa yleisötoiminnan ja tiedekasvatuk-
sen toteuttamiseen. Tavoitteena on, että 
tutkijoittemme kynnys kertoa tutkimus-
tuloksistaan suurelle yleisölle olisi entistä 
matalampi. Oman yksikkömme lisäksi 
kehittämistyötä on tarkoitus laajentaa vähi-
tellen myös muihin yliopiston tiedekuntiin.

Taustalla strategiat ja viestintäsuunnitelma

Yleisötoiminta pohjautuu Turun yliopiston 
strategian pohjalta laadittuun Tiedemat-
kailustrategiaan, biodiversiteettiyksikön 
omaan strategiaan ja toimintasuunnitel-
miin sekä yksikön viestintäsuunnitelmaan, 
jota tarkennetaan vuoden 2020 aikana.

Tiedematkailustrategian iskulause on 
’Science, please! - Tiede kuuluu kaikille’. 
Strategian tavoitteena on, että ”100-vuo-
tias Turun yliopisto on avoinna läheltä ja 
kaukaa tuleville, kaikenikäisille vieraili-
joille, tarjoten kiinnostavia ja kehittäviä 
tiede-elämyksiä sekä aitoja kohtaamisia, 
jotka haastavat ajattelemaan ja toimimaan 
kriittisesti, luovasti ja vastuullisesti”. Yleisö-
toiminnan kehittämisen taustalla on huoli 
siitä, että suuri yleisö pitää sekä yliopistoa 
että tutkijoita etäisinä ja vaikeasti lähestyt-
tävinä. Tutkijoiden ja suuren yleisön välis-
ten kohtaamisten kautta tieteellistä tietoa 
ja tutkimusta halutaan tuoda lähemmäs 
ihmisiä. Näin halutaan lisätä tieteellisen 
tiedon vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Biodiversiteettiyksikön uusimmassa toi-
mintasuunnitelmassa korostetaan yksikön 
toimintaa tieteen ja yliopiston näyteikku-
nana. Tieteestä kertomisen tulee perustua 
yksikön omaan asiantuntemukseen ja tut-

kimustyöhön. Tavoitteena on myös innos-
taa lapsia ja nuoria tieteen pariin.

Nykyinen yleisötoiminta ja tiedekasvatus

Yksikkömme tutkijat ja muut työntekijät 
toimivat hyvin aktiivisesti yleisötoimin-
nan ja tiedematkailun parissa. Esimerkiksi 
päiväkodeissa, kouluissa ja tapahtumissa 
pidetään vuosittain kymmeniä esityksiä. 
Seuraavassa kerrotaan lyhyesti siitä, mil-
laista yleisötoimintaa yksikkömme eri 
osissa tehdään:

Luonnontieteellisessä museossa (eli kas-
vi- ja eläinmuseoissa) vierailee vuosittain 
useampi tuhat ihmistä, erityisesti päiväko-
ti- ja koululaisryhmiä. Yksityisten ihmisten 
tuomien tuholaisnäytteiden määritys on 
tärkeä osa eläinmuseon yleisötoimintaa.
Seilin saaressa vierailee erityisesti saaren 
historiasta ja luonnosta kiinnostuneita 
matkailijoita. Tänä vuonna kävijöitä tulee 
olemaan yli 20 000.

Kevon tutkimusasemalla vierailee pääasias-
sa tutkijoita, opiskelijoita sekä kokous-, 
seminaari- ja työpajaosallistujia. Asema 
on avoin yleisölle vain erikseen sovittaessa 
sekä avoimien ovien päivänä kerran vuo-
dessa. Asemalla vierailee kuitenkin sa-
tunnaisia matkailijoita, aikuisryhmiä sekä 
koulu- ja päiväkotiryhmiä. Toissa kesänä 
asemalla järjestettiin yksikön toimesta 
ensimmäinen lasten yliopiston Tiedeleiri ja 
tavoitteena on järjestää vastaava leiri myös 
tulevana kesänä tai syksynä. Lisäksi ensi 
kesänä järjestetään mahdollisesti Utsjoen 
Ursan ja Turun yliopiston toimesta Aika-
vaellus-kesälukio.

Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa 
vierailevien lasten, aikuisten ja perheiden 
määrä on kasvanut viime vuosina voimak-
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kaasti. Vuoden 2019 tarkka kävijämäärä 
julkistetaan tammikuussa. Puutarhalla jär-
jestetään vuoden mittaan lukuisia opastuk-
sia, teemanäyttelyitä ja tapahtumia, joista 
erityisesti joulunaika tonttuovineen ja 
pääsiäisen vietto pupuineen ovat suosittuja.

Aerobiologian laboratorion päätuote ovat 
rakennusmikrobiologiset analyysit. Yk-
sityisten ja yritysasiakkaiden määrä on 
vuonna 2019 ollut noin 200. Aerobiologian 
näkyvimpiä yleisötoiminnan muotoja on 
kansallinen siitepölytiedotus, jota julkais-
taan norkko.fi-sivustolla.

Varsinais-Suomen LUMA-keskus tavoitti 
tänä vuonna vajaa 2000 lasta ja nuorta tie-
desynttäreiden, -kerhojen, -leirien ja -ris-
teilyn kautta. Suosituinta LUMA-toimintaa 

ovat olleet kemian laitoksen OpiLU-
MA-labrassa ja nykyään myös kasvitieteel-
lisessä puutarhassa pidettävät synttärit sekä 
tiederisteily SciCruise, joka järjestetään 
vuosittain Viking Gracella. LUMA-keskus 
osallistuu vuosittain myös lukuisille mes-
suille ja muihin tapahtumiin sekä järjestää 
täydennyskoulutuksia opettajille tiedekas-
vatukseen liittyvistä aiheista.

Tiedekeskus Tuorlassa on järjestetty moni-
puolista tieteen popularisointiiin liittyvää 
toimintaa kahden vuoden ajan. Vuonna 
2019 Tuorlassa on vieraillut noin 10 000 
ihmistä, joista suurin osa on ollut lapsia ja 
nuoria sekä perheitä. Pääosa toiminnas-
ta on erityisesti koululaisille suunnattua 
ohjattua ryhmätoimintaa. Lisäksi Tuor-
lassa on järjestetty planetaarionäytöksiä, 
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tiedeiltoja, tapahtumapäiviä, avoimia ovia 
ja leirejä. Tiedekeskus on myös toiminut 
kurssitilana esimerkiksi aerobiologian 
kursseille.

Lisää tiedekasvatusta Ruissaloon

Tämänhetkisen tiedon mukaan tiedekes-
kus Tuorlan tiloista luovutaan helmikuus-
sa. Etenkin lapsille ja nuorille suunnattuja 
toimintoja pyritään keskittämään yhä 
enemmän Ruissaloon ja tulevana keväänä 
Ruissaloon odotetaan muun muassa aiem-
paa enemmän koulujen luokkaretkeläisiä. 
Myös Aasiasta tulevat tiedematkailuryhmät 
on tarkoitus ohjata jatkossa Ruissaloon ja 
tämän osalta puutarhan tilojen käyttöä on 
jo kokeiltukin. Tuorlasta siirtymisen haas-
teena on saada aikaisemmin pääasiassa 
tähtitieteen vuoksi Tuorlaan tulleet ryhmät 
ohjattua muihin yksikön toimipisteisiin. 
Myös planetaariolle tulisi löytää uusi sijoi-
tuspaikka.

Puutarhalla on tänä syksynä alettu järjestää 
ohjelmallisia synttäreitä lapsille (eksootti-
set seikkailusynttärit sekä Onneli, Anneli 
ja nukutuskello -synttärit). Synttäreiden 
kautta myös monet sellaiset lapset, jotka 
eivät välttämättä muuten vierailisi puutar-
halla, pääsevät tutustumaan tutkimukseen 
ja monimuotoisuuteen hauskan tekemisen 
kautta. Myös koululaisryhmille suunnat-
tuja ja erityisesti biologiseen tutkimukseen 
liittyviä tiedekasvatussisältöjä kehitetään 
parhaillaan Ruissaloon.

Tammi-helmikuun vaihteessa on tarkoi-
tus kokeilla, kiinnostavatko puutarhan 
kasvihuoneet vierailijoita myös iltaisin. 
Kasvihuoneiden ilta-aukiolo on tarkoitus 
järjestää kerran viikossa ja samassa yhtey-
dessä on aikomuksena järjestää tiedeiltoja. 
Näiden ohjelmassa olisi esimerkiksi koko 

perheen tutkimuksellisia työpajoja sekä 
erikseen lapsille ja aikuisille suunnattuja 
tiedeluentoja, joiden aiheet pohjautuvat 
erityisesti yksikön henkilökunnan tutki-
musaloihin. Kaikki yksikön tutkijat ovat 
tervetulleita suunnittelemaan ja pitämään 
tiedeiltoja.

Entisen ylipuutarhurin Arno Kasvin 
vuokrasopimus puutarhassa sijaitsevassa 
omakotitalossa päättyy vuoden vaihteessa. 
Tämän jälkeen talon tiloja aletaan remon-
toida tutkimus- ja opetuskäyttöön. Taloon 
on tarkoitus suunnitella monikäyttöisiä ja 
muunneltavia tiloja niin tiedekasvatusta, 
tutkimusta kuin esimerkiksi ulkopuolisia 
kokouksia varten. Suunnittelun etenemi-
sestä tullaan tiedottamaan mahdollisim-
man pian.

Museouudistus tauolla

Luonnontieteellisen museon uudistamista 
on suunniteltu jo pitemmän aikaa ja asiaa 
on tuotu esiin myös mm. yksikkökokouk-
sissa. Museon suunnitteluun on myös 
nimetty työryhmä. Toistaiseksi museon 
suunnittelu on kuitenkin tauolla, koska 
yksikön taloustilanne ei tällä hetkellä mah-
dollista hankkeen eteenpäin viemistä.

Ensi vuoden suunnitelmia

Ensi vuoden alussa aiomme järjestää 
kolme yleisötoimintaan liittyvää työpajaa 
tutkijoille. Näiden aiheina ovat tiede- ja 
ympäristökasvatus, elämyksellinen oppimi-
nen ja tieteen popularisointi osana tutkijan 
työtä ja tutkijabrändiä. Pajoissa kerrotaan 
ja keskustellaan siitä, miksi ja miten yleisö-
toimintaa kannattaa tehdä ja mitä hyötyä 
siitä on tutkimustiedon levittämisen ja 
tutkijan uran kannalta. Työpajoista tiedo-
tetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden 
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sähköpostilistoilla. Niihin osallistuminen 
ei edellytä aiempaa kokemusta yleisötoi-
minnasta.

Ensi keväänä ilmestyy myös lyhyt mainos-
video, jossa esitellään lyhyesti ja ytimek-
käästi biodiversiteettiyksikkö ja sen eri 
osat. Biodilaiset voivat halutessaan näyttää 
videota esimerkiksi yleisöluentojensa tai 
muiden esitystensä aluksi. Mainosvideon 
julkaisusta tiedotetaan yksikön sähköpos-
tilistalla.

Lisäksi ensi vuoden aikana on tarkoitus 
koostaa kaikkien biodilaisten käyttöön 
tietopaketti siitä, millaista tukea ja apua 
yksikkö tarjoaa tieteen yleistajuistamiseen. 

Paketti sisältää muun muassa tietoa aiem-
masta yleisötoiminnasta, valmiita diaesi-
tysten pohjia, ideoita tutkimuksellisten 
työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen, 
sekä ohjeita yleisötoiminnan mainostami-
seen ja markkinointiin.

Otamme mielellämme vastaan ajatuksia 
siitä, miten yleisötoimintaa ja tiedekasva-
tusta voisi yksikössämme kehittää. Autam-
me myös mielellämme ideoimaan, miten 
tutkijoiden tutkimusaiheiden pohjalta 
voidaan kehittää kiinnostavaa yleisötoi-
mintaa ja tiedekasvatusta niin lapsille kuin 
aikuisille. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä!
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Asemalla on mahdollista majoittua myös viikonloppuina 14.-16.2. ja 22.-23.2.
 Viikonlopun majoitustarjous 28€/vrk/hlö (ei ruokailuja)

Lumoudu lumesta ja revontulista
Tule talvilomalle Kevolle!

Yliopistolaisen talviloman tarjouspaketti
 38 eur/vrk/hlö
17.-21.2.2020

Varaukset 31.1.2020 mennessä
varaukset-kevo@utu.fi

Lisätietoja Kevon intranet-sivuilla

Tarjous sisältää majoituksen, aamiaisen, lounaan/eväät ja päivällisen
sekä saunan (2 kertaa viikossa) ma - pe 17.–21.2.2020

Liinavaatteet ja pyyhkeet talon puolesta
Alle 3-vuotiaat lapset ilmaiseksi ja alle 10-vuotiaat puoleen hintaan

Yliopistolaiset perheineen ovat tervetulleita Lapin tutkimuslaitos Kevon 
kenttäasemalle myös lomailemaan!



10

LUMA SUOMI –loppuraportti:

Intoa matematiikan, 

opiskeluun uusilla menetelmillä
luonnontieteiden ja teknologian

LUMA SUOMI -ohjelman 37 hankkeessa 
keskityttiin lasten ja nuorten innostami-
seen matematiikan, luonnontieteiden ja 
teknologian opiskeluun esiopetuksessa ja 
perusopetuksessa. Menetelmiä kehitettiin 
yhdessä opettajien kanssa.

Innostavien opetusmenetelmien kehit-
tämisessä onnistuttiin ohjelmassa hy-
vin. Opettajat ja päiväkotien työntekijät 
arvioivat voivansa innostaa oppilaita ja 
lapsia kehitettyjen innovaatioiden avulla. 
Innostavuutta opetusmenetelmiin tuotiin 
muun muassa eheyttävällä opetuksella, 
projektioppimisella, toiminnallisuudella ja 
tutkimuksellisuudella, kielentämisellä sekä 
peleillä ja leikeillä.

Ohjelman koulutuksiin osallistui 6 700 
opettajaa 243:sta kunnasta. Vuorovaikuttei-
sia koulutuksia on järjestetty sekä lähi- että 
verkkokoulutuksina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuosina 2014–2019 yhteensä 11 yli-
opiston LUMA-keskus Suomi –verkostoa. Yliopistot toteuttivat LUMA SUOMI 
–kehittämisohjelman, jonka tavoitteena oli 6–16 -vuotiaiden lasten ja nuorten 
innostaminen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun. 
Opettajia tuettiin vuonna 2016 voimaan tulleiden opetussuunnitelmien pe-
rusteiden käyttöönotossa. Ohjelman loppuraportti luovutettiin keskiviikkona 
opetusministeri Li Anderssonille.

Opettajilta kerätystä palautteesta nousee 
esille, että koulutukset olivat “juuri sitä, 
mitä kaivattiin”. Sekä hankkeet, että kou-
lutuksiin osallistuneet opettajat korostivat, 
että koulutuksissa onnistunutta oli konkre-
tia, keskustelut, matalan kynnyksen mate-
riaalit sekä monen suuntainen yhteistyö. 
Verkkokoulutuksiin osallistuneet opettajat 
kokivat koulutukset ammatillisesti rele-
vantiksi ja lähes kaikki aikoivat ottaa uusia 
opetusmenetelmiä käyttöön.

-Osallistava ja yhteisöllinen ohjelmamme 
on auttanut opettajia ottamaan käyttöön 
erityisesti innostavia opetusmenetel-
miä, jotka auttavat oppilaita kehittämään 
tärkeitä tulevaisuuden taitoja: luovaa ja 
kriittistä ajattelua sekä yhteistyön, ongel-
manratkaisun ja tutkimisen taitoja, iloitsee 
ohjelman johtaja, professori Maija Aksela, 
LUMA-keskus Suomesta, Helsingin yli-
opistolta.



Materiaalit on julkaistu ohjelman verk-
kosivuilla kaikkien käyttöön. Kaikkiaan 
ohjelmassa tuotettiin yli 800 sivua uusia 
materiaaleja, myös videoita. Keskeisimmät 
materiaalit on laadittu sekä suomeksi että 
ruotsiksi.

Jatkossa ohjelman kautta syntyneitä rat-
kaisuja ja parhaita käytäntöjä sovelletaan 
osittain LUMA-keskus Suomi -verkoston 
uusissa kansallisissa ohjelmissa LUMA-
TIKKA (2018–2020) ja LUMA2020 (2019–
2020) sekä kansallisessa ja kansainvälisessä 
StarT –ohjelmassa (2016–).

Yliopistollamme biodiversiteettiyksikössä toimiva Lounais-Suomen LUMA-keskus on 
osa valtakunnallista LUMA SUOMI -verkostoa, jonka tehtävänä on innostaa ja kan-
nustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden ja teknologian pariin uusien tiede- ja teknolo-
giakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasva-
tuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen 
kehittämistyötä.  LUMA-keskuksemme on ollut verkoston kautta mukana Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamassa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa vuosina 2014-
2019. Ohjelma on saateltu hienoin lopputuloksin päätökseen ja nyt käynnissä on jo uudet 
tuulet ja uudet ohjelmat. Tältä aukeamalta voit tutustua ohjelmaan ja siitä luovutettuun 
raporttiin. Tällä hetkellä LUMA-keskuksissamme on käynnissä luma-aineiden opetuk-
sen ja oppimisen kehittämisen LUMA2020-ohjelma, joka toteutetaan vuosina 2019-2020 

yhteistyössä päivä-
kotien, koulujen, 
elinkeinoelämän ja 
eri organisaatioiden 
kanssa. Oma LU-
MA-keskuksemme 
on vastuussa Lou-
nais-Suomen alueen 
oppimisyhteisöistä, 
joita on hankkeessa 
mukana 13 kappa-
letta.

Lounais-Suomen LUMA-keskus

Kuva Helen Cooper.



Annika Saarto

Kaisa Ketomäki hoitaa sitä yhtä luuk-
kua, jonka kautta kaikki hallinnollinen 

kulkee biodiversiteettiyksikköön ja sieltä 
pois. Häneltä voi siis kysyä, kuka hoitaa 
mitäkin hallinnollista asiaa, jos nimet 
ovat päässeet itseltä unohtumaan. Pääosin 
laitoskoordinaattorin tehtävät liittyvät 
henkilöstöhallintoon, kuten rekrytointiin. 
Controller-järjestelmän myötä laitoskoor-
dinaattorilla ei varsinaisesti ole talousasioi-
ta hoidettavanaan, mutta niitäkin on hyvä 
hieman sivusta seurata. Ajankohtaiseksi 
hankalaksi asiaksi Kaisa mainitsee verotto-
mien matkakustannusten korvauksiin. Ve-

rottajalta on tullut uusi linjaus, joka ottaa 
aiheeseen aikaisempaa tiukemmin kantaa. 
Tämä aiheuttaa harmia muun muassa mo-
nelle apurahatutkijalle.
Kaisa on koulutukseltaan kemisti. Opinnot 
alkoivat vuonna 1991, ja pian hän suuntau-
tui orgaanisen kemian linjalle. Väitöskir-
jansa hän teki bio-orgaanisen tutkimuksen 
ryhmässä ja se oli puhdasta DNA-diag-
nostiikkaa. Aikaisempi väitöskirjatutkija 
oli kehitellyt menetelmän, jolla yksittäisiä 
mutatoituneita, sairauteen liittyviä nukleo-
tideja saatiin kiinni DNA:sta mikroskoop-
pisten pallojen ja aikaerotteisen fluoresens-
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Kuukauden
henkilö

Biodiversiteettiyksikön laitoskoordinaattori Kaisa Ketomäki aloitti nykyisessä 
tehtävässään noin vuosi sitten. Alun perin Kaisa on kemisti, jonka väitöskirja 
liittyi DNA:n analyysimenetelmiin.

Yläkuvassa Kaisa ohjastajan vierellä. Hevonen, tamma, on nimeltään Hard To Heart. Kuva on vuodelta 2013.



sin avulla. Huokoisten akrylaattipallojen 
päälle syntetoitiin DNA-jakso, johon 
tutkittava DNA kiinnittyi lukuun ottamatta 
”väärää” emästä. Kiinnittymätön nukleotidi 
saatiin selville fluoresenssilla. Esimerkiksi 
diabetekseen liittyvää DNA-pätkää tut-
kittiin tällä tavoin. Menetelmä ei kuiten-
kaan ole automatisoitavissa, ja se on siksi 
hiipumassa. Kaisan väitöskirja valmistui 
vuonna 2006, ja hän jäi vielä runsaak-
si vuodeksi samaan tutkimusryhmään 
post dociksi. Sitten aukeni paikka kemi-
an laitoksen amanuenssina. Kyseessä oli 
puhdas hallintotehtävä, johon ei kuulunut 
opettamista. Tehtävät ovat pysyneet saman 
tyyppisinä siitä lähtien. Kun HALRAKE 
tuli, nimikkeet muutettiin henkilöstö- ja 
taloussuunnittelijoiksi, ja sittemmin YPAn 
myötä henkilöstöasiantuntijoiksi. Kaisa on 
ollut laitoskoordinaattorina vuodesta 201t 
lähtien, ensin kemialla ja viime syksystä 
lähtien biodiversiteettiyksikössä, biologian 
laitoksella sekä maantieteen ja geologian 
laitoksella.

Nykyisessä työssä parasta ovat Kaisan 
mielestä työkaverit. Akateemisen yhtei-
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sön kanssa on ollut mukava tehdä töitä. 
YPAn eli yhteisten palveluiden aikana työ 
on yksipuolistunut, kun tehtäväkenttä ei 
enää kata kaikkia laitoksen asioita. Takai-
sin tutkimustyön pariin Kaisa ei haikaile. 
Vapaa-aikanaan Kaisa seuraa TPS:n me-
nestystä jääkiekossa: kausikortti hänellä on 
ollut jo 25 vuoden ajan. Lisäksi hän har-
rastaa raveissa käyntiä ja on käynyt isois-
sa ravitapahtumissa ulkomaita myöten, 
muun muassa Pariisin Prix d’Ameriquessa 
vuonna 2016. Tunnelma vetää puoleensa. 
Kimppaomistushevonenkin hänellä on 
ollut: lisäkiinnostusta raveihin toi, ”kun oli 
yksi oma jouhi”.

Tonttuja puutarhassa

Kuva Annika Saarto.

Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneisiin 
on joulunodotuksen ajaksi piilotettu 24 nume-
roitua joulupalloa. Jokaisen pallon kohdalta 
löytyy jotain nähtävää, vaikkapa poro, enkeli 
tai seimi. Unelias tonttu vanhan maailman 
tropiikkihuoneessa on saanut kunnian olla 
numero yksi. 
Joulunajan aukiolot:
Suljettu 23.–25.12.2019
Tapaninpäivänä 26.12. avoinna klo 10–17
Uudenvuodenaattona ja -päivänä 31.12. ja 1.1. 
avoinna klo 10–17
Loppiaisena 6.1.2020 avoinna klo 10–17



Thien Tam-Luong
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Turun yliopiston kasvimuseolla (TUR) 
ja vietnamilaisella Ho Chi Minhin 

tiedeyliopiston kasvimuseolla (PHH) on 
meneillään yhteishanke, jonka päämääränä 
on tuottaa tutkijayhteisölle kuvamateriaalia 
Vietnamin cryptogram-kasvillisuudesta 
BGIF.org –sivustolle (Global Biodiversity 
Information Facility). Tärkeä osa hanketta 
ovat vierailut Ranskaan Muséum National 
d’Histoire Naturelle –museoon (PC) ja 
Unkariin Eszterhazy Karoly –yliopistoon 
(EGR). Näillä kahdella taholla on hallus-
saan yhteensä yli 5000 sammal- ja jäkälä-
näytettä, jotka on 
kerätty Vietna-
mista 1900-luvun 
alusta lähtien. Sanna 
Huttunen ja Thien-
Tam Luong TY:n 
kasvimuseosta sekä 
PHH:n ja Vietnamin 
Southern Institute of 
Ecologyn edustajat 
vierailivat sekä Rans-
kassa että Unkarissa 
syys- ja lokakuun 
aikana. Isännät olivat 
ystävällisiä ja heil-
tä sai paljon tukea, 

erityisesti professori emeritus Pócs Tamá-
silta. Vieraileva tiimi päivitti vietnamilais-
näytteiden lajitietoja sekä digitoi ja siirsi 
tiedot tietokantaan. Tietokanta julkaistaan 
myöhemmin avoimeen käyttöön GBIF.
orgissa. Toisin sanoen toivomme, että 
saamme herätetyksi historiallisen kokoel-
man henkiin.

Hanke kuuluu GBIF-BIFA –ohjelmaan 
(Biodiversity Information Fund for Asia) ja 
se saa rahoitusta Japanin ympäristöminis-
teriöltä.

Ryhmäkuvassa vasemmalta Nguyen Thanh Luc, Luong Thien Tam, Sanna 
Huttunen, Pocs Tamas ja Tram Nguyen Khanh Trinh.

Sammalet tietokantaanVietnamilais-



Tapahtuman kohderyhmänä ovat sekä suomalaiset että ruotsalaiset koululaiset ala-
koulusta lukioon, opiskelijat, opettajat ja lapsiperheet. Matka alkaa Turun satamasta 
14.4.2020 Viking Linen terminaalista. Illan laivalla voi ottaa rennosti tai valmistautua 
tulevaan päivään. SciCruise-ohjelma alkaa 15.4.2020 klo 9.30 työpajoilla ja esityksillä. 
Ohjelmassa on muun muassa yliopistojen tutkijoiden työpajoja ja esityksiä, yritysten ja 
yhteisöjen työpajoja ja StarT! -aluefestivaali, jossa koululaiset esittelevät omia projekte-
jaan. Lisää ohjelmasta ja ilmoittautumiset sivuilta scicruise.fi.

Taas kruisataan!
Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää yhdessä 
Åbo Akademin, Upsalan ja Tukholman Yliopisto-
jen kanssa tiede- ja teknologiafestivaalin Turun ja 
Tukholman välisellä risteilylaivalla. SciCruise järjes-
tetään ensi vuonna kolmatta kertaa, ja tiederisteily 
valtaa Viking Gracen jälleen 14.-15.4.2020. Festi-
vaalin pääteemoina on Itämeri, tiede ja teknologia. 
SciCruisella on tarjolla monipuolinen ja kiinnosta-
va kattaus tieteeseen, tekniikkaan ja ympäristöön 
liittyviä työpajoja, näyttelyitä, luentoja ja kilpailuja. 
Työpajoja ovat pitämässä niin kouluryhmät, yliopis-
tot kuin monet muutkin tahot.
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