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Ekaluokille: Tämä toimii! 

• Monialainen oppimiskokonaisuus, maksutta kaikille Suomen 

ekaluokkalaisille, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• 7 jakson (viikon) oppimiskokonaisuus, jossa yhdistyvät teknologia, eri 

oppiaineet sekä laaja-alainen osaaminen: oppilaat rakentavat 

kierrätysmateriaaleista liikkuvan koneen

• Kaikille Suomen alakoulujen rehtoreille ja ekaluokan 

opettajille lähetettiin elokuussa 2020 tietoa ja 

materiaalipaketti.

• Ohjeet myös etäopetukseen

• www.tamatoimii.fi

Ekaluokille: Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti
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• Tietoa ja kokemuksia valintojen tueksi: konseptoituun

monialaiseen oppimisprojektiin kuuluu valmis materiaalipaketti ja 

vierailu alueen teknologiayrityksessä ja korkeakoulussa, 

Teknologiateollisuus ry maksaa matkakustannukset

• Kolme valittavissa olevaa teemaa: 

– kiertotalous ja ilmastonmuutos

– terveys ja hyvinvointi 

– tulevaisuuden elinympäristö

• Syksy 2020: vierailut toistaiseksi peruttu, lokakuussa tulossa 

virtuaalivierailumahdollisuus

• www.mytechohjelma.fi

Yläkouluille ja lukioille: MyTech-ohjelma

Yläkouluille ja lukioille: MyTech-ohjelma
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• Yli 200 nuoren teknologia-alan osaajan 

uratarina videona ja tekstinä, opettajan 

ohjeet

• Tietoa teknologia-alan opinnoista, 

opintopoluista ja ainevalinnoista eri 

opintoasteilla

• Teknologiayritysten harjoittelu- ja 

kesätyöpaikkoja koottuna

• www.mytech.fi

Ammatinvalinnan tueksi: 

MyTech.fi ja uratarinat

Opoille ja ammatinvalintaa miettiville: MyTech.fi
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• Tekniikan alan ammattiopiskelijoille: 

Esiintymiskoulutus (1pv), jossa ohjataan 

kertomaan tekniikan alasta, hyvä lisä 

CV:hen, valmiit materiaalit.

• Peruskouluille: Nuoren voi ”tilata” oman 

alueen oppilaitoksesta kertomaan 

koululaisille opiskelusta tekniikan alalla.

• Seuraava koulutus syyskuussa 2020 (etänä)

• Kysy lisää: 

milka.kortet@teknologiateollisuus.fi

Yläkouluille ja ammatillisille: 

MyTech-lähettiläät

Yläkouluille ja ammatillisille: MyTech-lähettiläät
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• Teknologiatiistai on vuosittainen valtakunnallinen 

ammattioppilaitosten ja yritysten yhteinen 

tapahtuma.

• Yläkoululaiset, heidän opettajansa ja vanhempansa 

tutustuvat kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen 

koulutuksen ja teknologiayritysten tarjoamiin 

mahdollisuuksiin tulevaisuuden ammattiosaajille.

• teknologiateollisuus.fi/valtakunnallinen-

teknologiatiistai

• Lisäksi: Tekno-TET, pilotti ryhmä-TETistä

teknologiayrityksen ja ammatillisen 

oppilaitoksen kanssa

Teknologiatiistai & Tekno-TET

Yläkouluille ja ammatillisille
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Perusopetuksen opoille: opo-koulutus

• Vientiliittojen (Metsäteollisuus, Kemianteollisuus 

ja Teknologiateollisuus), Hive Helsingin ja Google 

Digital Garagen yhteistyössä järjestämä 

maksuton koulutus 2x2 pv peruskoulun opoille, 

koulutuksella todettu hyvä vaikuttavuus 

valmiuteen antaa tietoa alasta.

• Tekniikan ala tutuksi: ymmärrystä vientialojen 

merkityksestä Suomen hyvinvoinnille ja 

kiinnostavista uramahdollisuuksista alalla.

• Verkostoitumista muiden opojen kanssa

• Toteutus verkossa

Perusopetuksen opoille: opo-koulutus
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• Aineen- ja luokanopettajille 

• Monipuolisia tapaamisia livenä ja verkossa asiantuntijoiden 

kanssa ympäri Suomea: koulutuspäiviä, tempauksia 

ja virtuaalipäiväkahveja ajankohtaisten aiheiden parissa

• Syksyllä 2020: Math Lover -aamukahvitilaisuuksia (Laura 

Tuohilampi: toiminnallinen matematiikka)

• Mukaan pääsee ilmoittamalla sähköpostinsa 

leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi

Matemaattis-luonnontieteellisistä asioista 

kiinnostuneille opettajille: LUMATE-

tutorverkosto

Luma-opettajille: LUMATE-tutorverkosto
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• Studentum.fi-yhteistyö: promoaa teknologia-

alan opintoja lukiokiertueella ja somessa 

(MyTech.fi:n aineistot)

• Women in Tech -verkosto (Inklusiiv): tytöt ja 

teknologia, roolimallien/teemojen 

esiinnostaminen

• Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö: 

ansioituneiden luma-opettajien palkitseminen, 

matematiikan opetuksen ja oppimisen 

edistäminen

Lisäksi: vetovoimayhteistyötä

Yhteistyöt


