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Näyttelyt
SuperPUU (18.9.2022 asti)
Miltä eri puulajit tuoksuvat? Miten puurakennus kestää 
maanjäristyksen tai tulipalon? SuperPUU-näyttely esitte-
lee puun supervoimat: sen monet hienot ominaisuudet ja 
käyttömahdollisuudet. 

 
Suoliston salaisuus (5.9.2021 asti)
Sanotaan, että suolisto on ihmisen toiset aivot. Mihin kaik-
keen suoliston hyvinvointi vaikuttaa ja miten siitä voi pitää 
mahdollisimman hyvää huolta? Visuaalinen näyttely tarjoaa 
yllättäviä näkökulmia ja tutkittua tietoa meidän jokaisen 
arkielämään vaikuttavasta, mutta aliarvostetusta elimestä, 
eli suolistosta ja sen toiminnasta.

Lisäksi:
Ideaverstas
Luovan ongelmanratkaisun alue 

Rottakoripalloesitykset
Päivittäin ilman ennakkovarausta

Muut näyttelyt:
Sähkölä
Heureka-klassikot
Älykäs kaupunki
Kolikon tie
Suolistossa suhisee
Kiertotehdas

Planetaario
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.

 
Elävä Aurinko (25 min)
Elävä Aurinko -elokuva kertoo planeettamme voimalasta ja 
lähimmästä tähdestämme. Opit Auringosta, sen historiasta 
ja suhteesta Maahan sekä ihmiskuntaan. Tä
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Kouluohjelmat

Viskarilaboratorio
Paljon toivottu laboratorio-ohjelma 
viskareille! Tutustutaan laboratorio-
työskentelyyn tarinallisuuden ja värien 
avulla – näyttäviä kokeita unohtamat-
ta. Varhaiskasvatuksen viskarit. 

Fotosynteesilaboratorio
Ohjelman tavoitteena on tutustuttaa 
oppilaat yhteyttämiseen eli fotosyn-
teesiin, käydä läpi edellytykset sille ja 
tutkia mitä sen seurauksena eli loppu-
tuotteena syntyy. Luokat 3–9.  

 
Olomuotolaboratorio
Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan 
olomuotoon ilmiönä ja olomuoto- 
muutoksiin kokeellisten töiden sekä 
demonstraatioiden kautta.  
Luokat 3–9. 

 
DNA-elektroforeesi
Lukion kurssisisältöjä täydentävässä 
ohjelmassa tutkitaan DNA-näytettä 
elektroforeesivälineistöä hyödyntäen.

 
Optiikka neljässä näytöksessä
Tiedeteatteriesitys tarjoaa huikeita 
elämyksiä ja tutustuttaa optiikan pe-
rusilmiöihin. Esityksessä perehdytään 
muun muassa valon heijastumiseen ja 
taittumiseen hämmästyttävien kokei-
den avulla. Luokat 3–9, toinen aste. 

 
Aurinkokunta
Tiedettä pallolla -esityksessä lähde-
tään tutkimusmatkalle aurinkokuntaan 
ja tutustutaan sen planeettoihin.  
Esiopetus, luokat 1–9. 

Värilaboratorio
Laboratorio-ohjelmassa tehdään värik-
käitä kokeita oikeilla välineillä. Samalla 
saadaan ensimmäinen kosketus kemi-
an tutkimuskenttään, aineisiin ja niiden 
ominaisuuksiin. Esiopetus, luokat 1–2. 
 
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. 

Iloa ilmasta
Tiedeteatteriesityksessä ihmetellään 
vauhdikkaita demonstraatioita ilman 
kaasuilla. Sopii kaikille. 

Puhuva pää
Robotiikkaa, ohjelmointia, luovuutta  
ja mediataitoja yli oppiainerajojen. 
Työpajassa Puhuva pää -robotti 
luodaan ja ohjelmoidaan lukemaan 
oppilaiden tuottama, opetukseen  
soveltuvaa teemaa käsittelevä uutis-
pätkä. Luokat 3–9. 

Kouluohjelmat ovat varattavissa osaksi koulu- tai päiväkotiryhmän vierailua 4.6.2021 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 varausjärjes-
telmässä vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Lisätietoa vierailun varaamisesta ja suunnit-
telusta, käytännön ohjeita sekä tietoa opet-
tajien 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

https://www.heureka.fi/info/poikkeavat-aukioloajat/
http://www.heureka.fi/kouluille
http://www.heureka.fi/koulutehtavat


Priser
Priserna för skolgrupper förutsätter att biljetterna bokas på förhand 
och betalas samtidigt. Priserna gäller för daghems- och grundsko-
legrupper och grupper från läroanstalter på andra stadiet under 
lärarledda besök under de finländska skolornas läsår. 

Universitets- och högskolestuderande betalar studentpris 15 €.

Öppettider
Heureka håller öppet för skolgrupper

Mån 10–17
Tis 9–17
Ons 9–17
Tors 9–20
Fri 10–17

Avvikande öppettider www.heureka.fi

Utställningsbiljett 
+ en planetariefilm 
och ett skolprogram 

10,50 €

Bokningstips
Skolgruppsbesök ska bokas minst en vecka 
före besöket. Närmare information om hur 
du bokar och planerar ett besök samt om 
förhandsbesök för lärare finns på adressen 
www.heureka.fi/skolor 

Inlärningsmaterial som stöd för besöket och 
fördjupning i utställningarnas teman finns på 
www.heureka.fi/uppgifter

Kontaktinfo
Heureka, Finlands vetenskapscenter
Vetenskapsparken 1 (PB 166) 
01301 Vanda
Tfn. 09-85799 (kl. 9-15)
Kundservice Tfn. 09-8579288
Närmare information:  
koulutiedottaja@heureka.fi

Utställningsbiljett 
+ en planetariefilm 
eller ett skolprogram 

9,00 €

Utställningsbiljett
Besök på alla utställningar 
på egen hand

7,50 €

https://www.heureka.fi/info-heureka-svenska/avvikande-oppettider/?lang=sv
http://www.heureka.fi/skolor 
http://www.heureka.fi/uppgifter


Utställningar
SuperTRÄ (t.o.m. 18.9.2022)
Hur doftar de olika träslagen? Hur tål en träbyggnad 
jordskalv eller bränder? SuperTRÄ-utställningen presente-
rar träets superkrafter: dess många fina egenskaper och 
användningsmöjligheter. 

 
Charmen med tarmen (t.o.m. 5.9.2021)
Det sägs att tarmsystemet är människans andra hjärna. 
Vilka effekter har tarmsystemets hälsa och hur kan vi värna 
om den på bästa sätt? Den visuella utställningen erbjuder 
överraskande infallsvinklar och forskningsresultat om tarm-
systemet och dess funktion – ett underskattat organ som 
påverkar allas våra liv. 

Därtill:
Idéverkstaden
Området för kreativ  
problemlösning 

Korgbollsråttor
Föreställningar varje dag  
utan förhandsbokning

På huvudutställningen:
Elköping 
Heureka-klassiker
Intelligent stad
Myntets väg
Det susar i tarmen
Cirkulärfabriken

Planetarium
Ut i universum (26 min)
I filmen får en flicka vid namn Tindra en kväll en överras-
kningsgäst, nämligen Månen. Tillsammans beger de sig 
ut på en resa långt bort i universum och får lära sig vad 
exoplaneter är och hur vi kan upptäcka dem. Den animera-
de filmen lämpar sig för förskole- och lågstadieelever.

Aurora (25 min)
Följ med på en resa till norrskenens fascinerande värld! 
Filmen berättar på ett hänförande sätt om de lekande 
ljusstrimmorna och våra förfäders föreställningar om dem.

Den levande solen (25 min)
Allt liv på Jorden är på ett eller annat sätt beroende av 
solen, vår närmaste stjärna. I filmen lär du dig om solen, 
dess historia och förhållande till jorden och mänskligheten. 
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Skolprogram
Skolprogram kan bokas i samband med ett skol- eller daghemsbesök ända tills 4.6.2021.

Femårslaboratorium
Ett mycket efterfrågat laboratoriep-
rogram för femåringar! Vi lär oss mer 
om laboratoriearbete genom historier 
och med färger, för att inte tala om 
spektakulära prover. Femårsgrupper 
inom småbarnspedagogiken. 

Fotosynteslaboratorium
Programmet låter elever få lära sig 
om assimilation eller fotosyntes, gå 
igenom förutsättningarna för den och 
undersöka vad den leder till, dvs. vad 
slutresultatet blir. ÅK 3–9.  

Tillståndslaboratorium 
I laboratorieprogrammet får deltagar-
na lära sig om aggregationstillstån-
den och övergångarna mellan dem 
genom att själva utföra laborationer 
och se på demonstrationer. ÅK 3–9.

 
DNA-elektrofores
Eleverna ska analysera ett dna-prov  
med hjälp av elektrofores. Program-
met kompletterar gymnasiets  
lärokurs.

 
Optik i fyra akter 
Vetenskapsteatern förevisar grund-
läggande optiska fenomen genom 
förbluffande experiment. ÅK 3–9, 
andra stadiet. 

 
Solsystemet 
Vetenskap på ett klot -föreställningen 
tar oss på en upptäcktsresa till sol-
systemet och dess planeter. Förskola, 
ÅK 1–9. 

Färglaboratoriet
Färggranna och inspirerande experi-
ment illustrerar olika vätskors egen-
skaper. Barnen får använda riktig 
laboratorieutrustning och ofarliga 
ämnen. Förskola, ÅK 1–2.  
 
Luftshow
Vetenskapsteaterns fartfyllda före-
visning om gaserna i luften. Lämpar 
sig för alla. 

 

Talande huvud
En ämnesövergripande helhet av 
robotik, programmering, kreativitet 
och mediekompetens. I verkstaden får 
deltagarna skapa och programmera 
roboten Pratskalle att läsa upp ett ny-
hetsinslag som eleverna har skrivit om 
ett tema som är relevant för undervis-
ningen. Språk: finska. ÅK 3–9.



Skolor och 
daghem 
Våren 2021

Heureka
Upptäckarglädge!


