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Kemian osastolla toimivan LUMA-tiedeluokan � 
Kemianluokka Gadolinin � toiminnan kantavia tee-
moja ovat kestävä kehitys, kestävä kemia ja kier-

totalous ja näiden alateemoina uudet materiaalit sekä 
terveys ja hyvinvointi. Näiden aihepiirien kautta tulevai-
suuden tekijät pääsevät tutustumaan erilaisten aktivi-
teettien kautta, miten kemia mahdollistaa hyvän tulevai-
suuden rakentamisen. He pääsevät perehtymään kemian 
alan uusiin keksintöihin ja innovaatioihin. Tämä edellyt-
tää jatkuvaa kehittämistyötä, mikä toteutetaan Gado-
linissa tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti kemian 
osaston, elinkeinoelämän ja koulujen asiantuntijoiden 
kanssa. Tärkeää uusissa avauksissa on opiskelijakeskei-
syys ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden 
tukeminen. Ne kehitetään pedagogisesti sopivaksi eri 
ikäryhmille, ja levitetään koko Suomeen LUMA-verkos-
toyhteistyön kautta. 

Tavoitteena ammatillinen ja yhteiskunnallinen relevanssi
Gadolin tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän 
kanssa. Sen sponsoreiden edustajista koostuva kehit-
tämistyöryhmä pyrkii edistämään erityisesti kemian 
ammatillista ja yhteiskunnallista relevanssia. Tämä on 
tärkeää, sillä se tukee oppilaiden valmiuksia ymmärtää 
yhteiskunnan ja tieteen välistä yhteyttä, mikä taas edes-
auttaa tietolähtöistä osallistumista yhteiskunnalliseen 

keskusteluun tulevaisuudessa. Lisäksi relevanssin koke-
mus tukee kiinnostuksen syntymistä ja syventymistä 
kemiaa ja muita luonnontieteitä kohtaan. Tutkimustiedon 
mukaan kemian yhteys oppilaiden omaan arkeen lisää 
kiinnostusta kemiaan, millä on vahva yhteys tulevaisuu-
den uravalintaan.

Käytännössä relevanssin eri muodot tehdään oppi-
laille näkyviksi kokeellisten töiden työohjeiden kautta. 
Esimerkiksi vuonna 2021 kehitettiin kaksi ajankohtaista 
työtä, Koronatestaus ja Ioniset liuottimet, joissa yhteis-
kunnallista relevanssi on selkeästi osoitettavissa kestä-
vän kehityksen ja koronatestauksen ajankohtaisuuden 
avulla. 

Ammatillista relevanssia tuetaan tutkijavierailuilla 
sekä kemian opintojen ja uramahdollisuuksien esitte-
lyllä. Vierailijoista on innostavaa kuulla Gadolin-ohjaa-
jien kertomana, miksi he ovat halunneet lähteä opiske-
lemaan kemiaa, ja mitä tulevaisuudensuunnitelmia heillä 
itsellään on. Palautteen perusteella tutkijavierailut ovat 
erittäin pidettyjä. Lisäksi ne ovat tuoneet myös opetta-
jille paljon uutta tietoa kemian ajankohtaisesta tutkimuk-
sesta. Tutkijat ovat olleet osa vierailua aina kymmenen 
minuutin lyhyestä esittelystä lähemmäs tuntia kestä-
neisiin esityksiin heidän omien aikataulujen ja toiveiden 
mukaisesti räätälöitynä. Vierailijoita kiinnostaa sekä teh-
tävä tutkimus että tutkijan kuvaus omasta työstä ja ura-
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polusta. Tavoitteena vuodelle 2022 on, että saisimme 
tiivistettyä tutkijayhteistyötä ja kuvattua valmiita tutki-
jahaastatteluita koulujen käyttöön. 

Ammatillista ja yhteiskunnallista relevanssia tue-
taan myös laajemmin onlinekurssilla Luonnontieteet nyt 
ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa. 
Kurssi avattiin Avoimen yliopiston kurssitarjontaan viime 
elokuussa. Kurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, 
mutta erityisesti lukiolaisille sekä kemian opettajille ja 
opettajaopiskelijoille. Kurssi keskittyy nimensä mukai-
sesti esittelemään ajankohtaista kemian tutkimusta sekä 
kemian tutkimuksen ja teollisuuden merkitystä yhteis-
kunnassa ja kestävän tulevaisuuden ratkaisujen kehittä-
misessä. Oppimiskokemukset ja palautteet kurssita ker-
tovat kurssin avartaneen kurssilaisten näkemystä siitä, 
mitä kaikkea kemian alaan kuuluu, miten moninaisia 
aiheita kemian tutkimus käsittää sekä miten suuri yhteis-
kunnallinen merkitys kemian alalla on kokonaisuudessa.

Relevanssinäkökulmien kehittäminen pohjautuu tie-
deyhteisössä laajasti käytettyyn relevanssimalliin, joka 
jakaa relevanssin kokemuksen henkilökohtaisiin, amma-
tillisiin ja yhteiskunnallisiin osatekijöihin (Stuckey ym. 
2013). Malli on tiedeyhteisössä laajasti käyttöönotettu, 
sillä se antaa aikaisempaa monipuolisemmat työkalut 
ilmiön ymmärtämiseen. Aikaisemmin relevanssiajatte-
lussa painotettiin henkilökohtaista näkökulmaa, mutta 

tämä relevanssimalli mahdollistaa ilmiön kokonaisval-
taisemman analysoinnin. 

Yhteistyötä ja tutkimusta
Tutkimusperustaisuus näkyy taustateorioiden lisäksi 
myös käytännön kehitystyössä. Töiden kehittäminen 
edellyttää monipuolista yhteistyötä sisältöasiantuntijoi-
den ja pedagogisten asiantuntijoiden välillä. Esimerkiksi 
Ioniset liuottimet -työ kehitettiin yhteistyössä kemian 
osaston tutkijoiden kanssa. Ioniset liuottimet on tutki-
mustyypiltään opinnäytetyö (ks. Kämppi, 2020). Opin-
näytetöiden lisäksi kemian opetuksen tutkimusryhmä 
SECO hyödyntää Gadolinia tutkimusresurssina. Tästä 
esimerkkinä VirtuaaliGadoliniin liittyvä TikTok-tutkimus. 

Kemianluokka Gadolinin TikTok perustettiin osaksi 
VirtuaaliGadolinia helmikuussa 2021. TikTok-tilin kautta 
tavoitteemme on tehdä Kemianluokka Gadolinia ja Hel-
singin yliopistoa tunnetuksi, ja samalla lisätä kiinnostusta 
kemiaa kohtaan esittelemällä arjen ilmiöihin liittyvää 
kemiaa videoiden kautta. Ensimmäisen toimintavuo-
tensa aikana se keräsi yli 27 000 seuraajaa, ja suosituinta 
videota katsottiin yli 700 000 kertaa. Julkaistut videot 
saavuttivat yhteensä yli puoli miljoona tykkäystä. Kat-
sojien reaktiot ja kommentit muodostavat valtavan mie-
lenkiintoisen aineiston, johon liittyvä tutkimus aloitettiin 
alkuvuodesta 2021. Aineiston avulla voidaan esimer-

Kuva. Relevanssimalli ottaa huomioon relevanssin kokemuksen eri osatekijät nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tarkastelua voidaan 
tehdä sisäisestä tai ulkoisesta näkökulmasta. (Stuckey ym. 2013) 








