
 Heurekan ja Suomalaisten Kemis�en Seuran yhteistyö 
   
 1. Oppimateriaalit 
 SKS:n tuella tuote�in syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana Kemia 100-juhlavuoden 
 suosikkityöpajoista   h�ps://www.heureka.fi/kemia/   uudet  versiot: 
 -  Hapanta taide�a -työpaja  , jossa mus�kkamehulla  tehtyyn laveeraukseen kokeillaan kei�östä 
 löytyviä happamia ja emäksiä aineita ja keskustellaan kemiallisista reak�oista  
 -  Metsätuoksut -työpaja  , jossa tehdään taikapähkinäveteen  metsätuoksuilla oma yhdistelmä ja 
 keskustellaan laboratoriotaidoista ja liukoisuudesta 
 Uudet työpajaohjeet tulevat Heurekan verkkosivuille syksyn 2022 aikana vapaas� lada�aviksi, 
 mukana kiitos SKS:n tuesta. 
   
 2. Ope�ajailta 
 SKS:n tuella järjeste�in 24.3.2022  Ope�ajailta  ,  johon ilmoi�autui 115 ope�ajaa.  
 Ohjelmassa oli SKS:n esi�elyn, tulevan Kemian päivän s�pendihaun julkistamisen ja Kemian yön 
 ennakko�edotuksen lisäksi Paula Vannisen esitelmä upote�ujen kemiallisten taisteluaineiden 
 ympäristövaikutuksesta. Se sai erityisen paljon kiitosta. 
   
 3. Kemian päivä 
 SKS:n tuella kutsu�in 15 kouluryhmää Kemian päivään, jossa heille oli räätälöity runsas ohjelma. 
 Osallistujat tulivat maksu�a SKS:n hallituksen valitsemina (keväällä päätetyt 10 ryhmää) ja 
 arvo�una (syksyllä 31 halukkaan joukosta arvotut 5 ryhmää). 

 ●  Forssan kuvataidekoulu 
 ●  Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 7 B 
 ●  Hyökkälän koulu 8 A 
 ●  Keinumäen koulu 
 ●  Maatullin peruskoulu 6 A 
 ●  Mikkolan koulu 5 D 
 ●  Ruusutorpan koulu 6 M 
 ●  Ruusutorpan koulu 9 A 
 ●  Saimaanharjun koulu 
 ●  Simonkylän koulu 
 ●  Kallion ala-aste 3B 
 ●  Helsingin eurooppalainen koulu 9 
 ●  Sompion koulun 7 
 ●  Tolkkisen koulun 5 
 ●  Pasilan peruskoulun 3A ja 3B 

 Kouluryhmille tarjo�in runsaammin ohjelmaa kuin sopimuksessa luki, sillä tapahtumapäivä 
 koe�in Heurekassa erityisen tärkeäksi. Ohjelmassa oli: 
 - SKS:n oma toimintapiste, jossa mm. kemiapeli 
 - Hapanta taide�a -työpaja 
 - Metsätuoksut -työpaja 
 - Yhteinen luento, jossa Veli-Ma� Ikävalko puhui kemian havaitsemisesta arjessa 
 - Elokuvahetki, jossa kemis�t Markus Metsälä ja Petri Heinonen kommentoivat Hämähäkkimiehen 
 paluu -elokuvaa kertoen mikä olisi mahdollista, mikä mahdotonta 

https://www.heureka.fi/kemia/


 - Popparin kemiaa: leffassa joka lapsella oli popcorn-pussi ja ope�ajille oppimateriaali popcornien 
 kemiasta 
 - Tiedeshow: Mika Mäkelä pi� kemia-aiheisen Tiedeshown päivän mi�aan neljäs� 
 Kemian päivän vies�ntä: Heurekan koulujen uu�skirjeessä (joka tavoi�aa noin 7000 opetusalan 
 amma�laista) kerro�in tulevasta tapahtumasta kolmeen eri kertaan. Vali�ujen kouluryhmien 
 ope�ajia lähesty�in räätälöidys� sekä oppimateriaalien e�ä ohjelman osalta. 
 Kemian päivään osallistui 376 kävijää. 
   
 4. Kemian yö 
 Kemian yö järjeste�in SKS:n tuela 14.10.2022 klo 16-23 alennetuin lipunhinnoin. 
 Vies�ntä: Heurekan sosiaalinen media (FB, Twi�er, uu�skirjeet) sekä �edote 
 Ohjelma: 
 - Avaussanat: SKS:n   Miia Mäntymäki 
 - Asiantun�jaesitys:   Paula Vanninen upote�ujen kemiallisten  taisteluaineiden tutkimuksesta 
 - SKS:n oma toimintapiste, jossa mm. kemiapeli 
 - Hapanta taide�a -työpaja 
 - Metsätuoksut -työpaja 
 - T  ermokromaa�set simpukat -työpaja, jossa kokeil�in,  kuinka termokromaa�sella maalilla 
 käsitellyt simpukan kuoret reagoivat, kun niiden lämpö�la muu�uu 
 - Tiedeshow: Mika Mäkelä pi� kemia-aiheisen Tiedeshown illan mi�aan kolmes� 
 - Päätösshow Heurekan etupihalla:   Taikatulet  -ryhmän  Fever-tuliesitys  
 Kävijämäärät: Kemian päivän ja Kemian yön koko osallistujamäärä oli 2243 kävijää. Se oli 
 erinomainen määrä: kaikissa �loissa oli vauhdikasta, mu�a vaikka jonoja työpajoihin syntyi illalla, 
 ne eivät olleet liian pitkiä. 

 Yhteenveto: 
 Yhteistyö Suomalaisten Kemis�en Seuran 
 kanssa oli jälleen paitsi mutkatonta ja 
 tuloksekasta, myös erityisen mukavaa. Asiat 
 etenivät, yhdessä suunnitellen saa�in sisältöjä 
 kehite�yä, ja kävijät arvos�vat �eteen 
 y�messä olevia tapahtumia, kuten oheisesta 
 kuvakaappauksesta käy ilmi. 
 Heureka kii�ää lämpimäs� yhteistyöstä. 

 Lisä�etoja: 
 teematuo�aja Paula Havaste 
    paula.havaste@heureka.fi 
 tapahtumatuo�aja Kirsi Järvinen 
    kirsi.jarvinen@heureka.fi 
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