
Tiedeopiskelu CERNissä 2019-20
Kati Lassila-Perini

Fysiikan tutkimuslaitos
16.12.2020

1



Vuoden 2019-2020 ryhmät
- 14 ryhmää helmikuun loppuun saakka.
- Myöhemmät ryhmät peruttiin joko 

CERNin tai oman koulun/kunnan 
matkustusrajoitteiden takia.

- CERN perui vierailuja aluksi muutama 
kuukausi etukäteen ja sitten pidemmälle.

- Useat ryhmät joutuivat perumaan 
tulonsa pienellä varoitusajalla.

- Valitettava tilanne on ymmärretty hyvin 
puolin ja toisinkin.
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Tyyppiohjelma 2019-2020
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Ryhmien valmistautuminen
- Lukion fysiikan kurssit
- Oma valmistava kurssi
- Vierailu yliopistolle HY, JY, Turku
- Vierailut TYKS, Olkiluoto
- CERN-seminaari
- Yhteisiä tapaamisia
- Luentoja “CERN-alumneilta”
- Tutkielmia
- Ryhmätöitä
- Kesäläksyjä

4

Opitun syventäminen

Yhteydet yliopistoihin

Yhteydet yritysmaailmaan

Yhdessä oppiminen

Itsenäinen oppiminen



Palautekeskustelusta poimittua - oppilaat
- Yllätyin että ymmärsin luentoja, odotin että olisivat olleet liian vaikeita
- Ohjelmassa ei ollut “tylsiä” aiheita, kaikki kiinnostavia
- Luennoilta sai hyvän käsityksen minkälaista on tutkijan työ
- Selvisi käytännössä mitä fysiikalla tehdään
- Luennoitsijat olivat helposti lähestyttäviä, vastasivat kysymyksiin kattavasti, innostuneita ja heillä oli aikaa kertoa meille asioista 

mitä tekevät ja tutkivat
- Teorialuento, aihe vaikea mutta luennoitsija teki asian ymmärrettäväksi - laskujen monimutkaisuus
- Hiukkaskiihdytinluennon aikana ryhmän aktivointi pohdiskeluun
- CERNissa on muutakin kuin LHC
- Vierailu konepajaan – koneet ei massatuotantoa ja ne tehdään CERNissä paikan päällä
- CMS, “olo oli kuin kärpäsellä, tiesin että koeasema on iso mutta todellisuus yllätti”
- Monta erilaista tutkimusasemaa
- Kuinka paljon tutkimukseen liittyy eri vaiheita
- Kansainvälisyys, paljon työntekijöitä, paljon suomalaisia
- Paljon eri alojen asiantuntijoita, tietoa ja taitoa
- CERNin alueen laajuus ja paljon vanhoja rakennuksia
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Tutkijat, tutkimus

Monipuolisuus, laajuus



Palautteesta poimittua - opettajat
● Konetekniikan luento, CERNissa monia ammattialoja
● Luennoitsijat oli valittu monipuolisesti eri aloilta
● Ohjelma monipuolinen ja vaihteleva - olimme kolmen päivää flow -tilassa
● Multimediaesitykset 
● Oli hienoa, että jokaiseen päivään sisältyi sekä luentoja että koeasemalla käynti

● Oli hienoa saada luennoitsija mukaan lounaalle ja jatkaa keskustelua
● Parasta oppilaanohjausta mitä lukiossa voi ikinä saada
● CERN-tiedeopiskelu on hieno mahdollisuus suomalaisille lukiolaisille. Olisi toivottavaa, että projekti jatkuisi ennallaan

● Työskentelytapa hiukkaskiihdytinluennolla oli innostava ja sai paljon positiivista palautetta opiskelijoilta
● Luennoissa oli kivasti kokeiltu erilaisia opetusmenetelmiä luennoinnin ohella, ja mukana oli myös osallistavampaa toimintaa

● Tämä oli yksi parhaista vierailuista CERNiin, joilla minä olen ollut mukana.
● Ohjelma kehittynyt, uusia luennoitsijoita
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Opetusmenetelmät

Monipuolisuus, vaihtelevuus

Vaikuttavuus

Kehitys



Uutisia CERNin Education Services -ryhmältä
- Tämän ryhmän toiminnasta meille tuttuja jo 

- S’Cool-labin kuplakammiotyöpaja 
- Opettajakurssien tuki

- Uutta:
- Hiukkasfysiiikan verkkokurssi :

7



CERNin Science Gateway -projekti
Rakentaminen alkaa 2021, toiminnassa 2022 lopulla

- Näyttelytiloja
- Työpajoja
- Education labs:
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Tämänhetkinen tilanne CERNissä ja Sveitsissä
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Suunnitelmia korvaavasta toiminnasta
- Vierailut tuskin mahdollisia kevätlukukaudella 2021
- Ajatuksia korvaavasta toiminnasta

- Virtuaalivierailut CMS-koeasemalle, CERN-luennot
- Perehdyttämispaketti 

- uuden hiukkasfysiikan verkkokurssin pilotointia soveltaen
- Vierailut kouluissa - fyysisesti tai virtuaalisesti

- Reunaehdot ja haasteet
- Toiminta opettajien ehdolla
- Käytettävyys sekä korvaavana että valmistavana materiaalina

- Tekijänä Juha-Matti Teuho
- Kesäopiskelija CERNissä 2019 (avoin data opetuksessa)
- Hiukkasfysiikan yliopistotason verkkokurssin implementointi
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Paula,
mitä lämpimin

Sinulle!
        — meiltä kaikilta
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