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Heureka
Oivaltamisen iloa!



Näyttelyt
Leikin voima (4.2.2023 alkaen)
Heittäydy leikin maailmaan hassuttelemaan, olemaan luova, 
seikkailemaan, tutkimaan, uskaltamaan, kokeilemaan omia 
rajoja ja välittämään leikkikavereista. Näyttelyssä leikitellään 
niin sanoilla, äänillä kuin koko kehollakin. Näyttely on 
ylistyslaulu lapsuudelle, leikille ja lasten uteliaalle 
maailmankatsomukselle. 
 
Katastrofien keskellä (1/2024 asti)
Näyttelyssä tutkitaan ja harjoitellaan yhteisiä resilienssitaitoja. 
Kuinka voimme yhdessä selviytyä erilaisista kriisi- ja katastrofi- 
tilanteista entistä paremmin? Pelilliset näyttelykohteet kan-
nustavat luomaan toimivia yhteistyön muotoja ja rakentamaan 
keskinäistä luottamusta. Kaiken taustalla vaikuttavat mahtavat 
luonnonvoimat tulva, myrsky, maastopalo ja maanjäristys. Astu 
suoraan luonnonvoimien keskelle audiovisuaalisten taideteosten 
kautta, tai tutustu voimien vaikutuksiin eri puolilta maailmaa 
tulevien voimaannuttavien tositarinoiden kautta.
 
 
Muut näyttelyt:
Sähkölä 
Heureka-klassikot 
Suolistossa suhisee
Kiertotehdas 
Tekoäly - Me, myself & AI
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Lisäksi:
Ideaverstas, luovan 
ongelmanratkaisun alue

Rottakoripalloesitykset 
Päivittäin ilman ennakkovarausta

Planetaario
3-2-1 Matkaan! (32 min)
Iiro-hamsterin puutarhaan tömähtää eräänä päivänä robotti, 
joka on pudonnut Marsiin aikovasta aluksesta. Onnistuuko Iiro 
korjaamaan rikkoutuneen robotin sekä rakentamaan avaruus-
matkakelpoisen aluksen, jonka avulla robotti saadaan takaisin 
omaan alukseensa ennen kuin se suuntaa kohti Marsia?

Muuttuva maapallo (24 min)
Elokuvassa tutustutaan planeettamme moottoriin, ilmastoon. 
Satelliittidataan ja tietokonesimulaatioihin perustuvat kuvat 
johdattavat katsojat hurrikaanin pyörteisiin, syvälle valta- 
merten syvyyksiin, tulivuorten uumeniin ja kasvokkain 
planeettamme suurimpien eläinten kanssa. 

Tähtien tuolla puolen (25 min)
Elokuvassa tyttö nimeltä Säde saa eräänä iltana yllättävän 
vieraan – Kuun. Yhdessä he lähtevät matkalle universumin 
kaukaisiin kolkkiin ja oppivat, mitä eksoplaneetat ovat ja 
miten niitä voidaan havaita. Animaatioelokuva sopii hyvin 
esi- ja alakoululaisille.

Aurora (21 min)
Tule mukaan matkalle revontulien kiehtovaan maailmaan! 
Elokuva kertoo sykähdyttävällä tavalla taivaalla leikkivistä 
valojuovista ja esi-isiemme uskomuksista niiden takana.3-
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Kouluohjelmat

Avaruuden ikkunat
Vuorovaikutteinen esitys vie katsojat 
huikealle avaruusmatkalle plane- 
taarioon. Esityksessä havainnollistetaan 
innoittajan opastamana tähtitieteen 
peruskäsitteitä ja tutustutaan planeet-
toihin, kuihin ja galakseihin. 
Luokat 3–9, toinen aste.
 
Viskarilaboratorio
Paljon toivottu laboratorio-ohjelma 
viskareille! Tutustutaan laboratorio-
työskentelyyn tarinallisuuden ja värien 
avulla – näyttäviä kokeita unohtamatta. 
Varhaiskasvatuksen viskarit.
 
Fotosynteesilaboratorio
Ohjelman tavoitteena on tutustuttaa 
oppilaat yhteyttämiseen eli foto- 
synteesiin, käydä läpi edellytykset sille 
ja tutkia mitä sen seurauksena eli loppu-
tuotteena syntyy. Luokat 3–9.  
 
Värilaboratorio
Laboratorio-ohjelmassa tehdään  
värikkäitä kokeita oikeilla välineillä. 
Samalla saadaan ensimmäinen 
kosketus kemian tutkimuskenttään, 
aineisiin ja niiden ominaisuuksiin. 
Esiopetus, luokat 1–2. 
 
Aurinkokunta
Tiedettä pallolla -esityksessä lähdetään 
tutkimusmatkalle aurinkokuntaan ja 
tutustutaan sen planeettoihin.  
Esiopetus, luokat 1–9. 
 
DNA-elektroforeesi
Lukion kurssisisältöjä täydentävässä 
ohjelmassa tutkitaan DNA-näytettä 
elektroforeesivälineistöä hyödyntäen.
 

Iloa ilmasta
Tiedeteatteriesityksessä ihmetellään 
vauhdikkaita demonstraatioita ilman 
kaasuilla. Sopii kaikille. 
 
Olomuotolaboratorio
Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan 
olomuotoon ilmiönä ja olomuoto- 
muutoksiin kokeellisten töiden sekä 
demonstraatioiden kautta.  
Luokat 3–9. 
 
Puhuva pää
Robotiikkaa, ohjelmointia, luovuutta  
ja mediataitoja yli oppiainerajojen. 
Työpajassa Puhuva pää -robotti luodaan 
ja ohjelmoidaan lukemaan oppilaiden 
tuottama, opetukseen soveltuvaa tee-
maa käsittelevä uutispätkä. Luokat 3–9.  

Mekaniikan 
mittauslaboratorio
Liikkeeseen ja voimaan keskittyvässä 
laboratorio-ohjelmassa harjoitellaan 
oppimiseen innostavan vaunuradan 
avulla mekaniikan ilmiöiden mittausta 
sekä digitaalisen datan keräämistä 
ja analysointia. Luokat 7–9, toinen aste. 
 
Optiikka 
neljässä näytöksessä
Tiedeteatteriesitys tarjoaa huikeita 
elämyksiä ja tutustuttaa optiikan pe-
rusilmiöihin. Esityksessä perehdytään 
muun muassa valon heijastumiseen ja 
taittumiseen hämmästyttävien kokeiden 
avulla. Luokat 3–9, toinen aste. 

Kouluohjelmat ovat varattavissa osaksi koulu- ja varhaiskasvatusryhmien vierailuja 28.4. asti.



Hinnat
Koululaisryhmähinnat edellyttävät ennakkovarausta ja yhteismaksua. 
Hinnat ovat voimassa varhaiskasvatus- ja peruskouluryhmille sekä 
toisen asteen oppilaitoksille suomalaisten koulujen lukuvuoden aika-
na opettajan johdolla tehtävillä vierailuilla. Näyttelyihin tutustutaan 
omatoimisesti.

Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat maksavat opiskelijalipun 
hinnan 15 €.

Aukioloajat
Heureka on avoinna kouluryhmillee

Ma 10–17
Ti 9–17
Ke  9–17
To  9–20
Pe 10–17

Poikkeusaukioloajat www.heureka.fi

Näyttelylippu
Pääsy kaikkiin avoinna 
oleviin näyttelyihin

7,50 €

Näyttelylippu 
+ planetaarioelokuva 
tai kouluohjelma 

9,00 €

 
Näyttelylippu 
+ planetaarioelokuva 
ja kouluohjelma

10,50 €

Varausvinkkejä
Kouluryhmävaraus tulee tehdä varaus- 
järjestelmässä vähintään viikkoa ennen 
vierailua. Lisätietoa vierailun varaamisesta 
ja suunnittelusta, käytännön ohjeita sekä 
tietoa opettajien ennakkokäynneistä 
löydät Heurekan nettisivuilta 
www.heureka.fi/kouluille
 
Vierailua tukevat ja näyttelyiden teemoja  
syventävät oppimateriaalit löytyvät  
osoitteesta www.heureka.fi/koulutehtavat

Yhteystiedot
Heureka, suomalainen tiedekeskus
Tiedepuisto 1 (PL 166) 
01301 Vantaa
Puh. 09-85799 (klo 9-15)
Asiakaspalvelu puh. 09-8579288
Lisätiedot: koulutiedottaja@heureka.fi


