
    Pokemon-evoluutio                                                                                   TUMA 
Kaikki me tiedämme, että pokemonit “kehittyvät”, mutta tiesitkö, että pokemonit 

perustuvat oikeisiin lajeihin? Uusimpiin taksonomisiin menetelmiin perustuen 

tutkijat Yhdysvalloista ja Japanista ovat muodostaneet pokemonien sukupuun. Tule 

katsomaan mitkä kehittyivät ensiksi, maapokemonit vai ruohopokemonit. Täällä 

lapset voivat muodostaa pokemonien sukupuita omaan tietämykseensä perustuen 

ja oppia miten tutkijat rakentavat sukupuita. Näe myös mitkä oikeat lajit ovat 

toimineet pokemonien esikuvina. Eikä tässä vielä kaikki - tapahtuman aikana 

laitoksella toimii useita pokehoukuttimia, joten voit koettaa pyydystää niin monta 

pokemonia kuin vain ehdit kerätä. 

 

    Eläinten Fifty Shades of Grey                                                               YAB 310 
Tutustu suvullisen lisääntymisen kiehtovaan maailmaan! Millä lajilla on kymmeniä 

sukupuolia? Entä mikä eläin pitää parhaimmin ’varustellun’ titteliä? Tule 

kuulemaan hämähäkeistä jotka sitovat parittelukumppaninsa tai hyönteisistä jotka 

kirjaimellisesti uhraavat elämänsä parittelun tähden. 16 vuotiaasta ylöspäin tai 

vanhempien seurassa. 

 

    Hyönteistreffit                                                                                         YAB 324 
Tule ja kysy kysymyksiä selkärangattomien salatusta elämästä! Voit myös tuoda 

omia hyönteisnäytteitä tunnistettavaksi alan asiantuntijoille. 

 

     Karhunkaiset jyrää!                                                                               YAB 324 
Tule tutustumaan näiden ihmeellisten pienten otusten kiehtovaan elämään: missä 

ne elävät, kuinka ne ruokailevat, lisääntyvät tai selviävät jopa avaruudessa… 

Aktiviteetit sopivat kaiken ikäisille ja pääset näkemään myös eläviä karhunkaisia! 

 

    Katse näkymättömään                                                                     C2 käytävä 
Virukset/ viruses (EM room (C210.2)); Hiiva ja home / Yeast & mold (light & stereo 

microscopes (C211.2)); Solut & bakteerit / Cells & bacteria (confocal microscope 

(nano science centre: cell & virus lab YN0.45.1)); Kärpäset / flies (light microscope 

(C213.1)); Proteiinit / proteins (light microscope (C223.2)). 

 

    Kansalaistiedettä ja sieniä                                                                    YAB 312 
Tule pieneen sieninäyttelyyn. Sieniatlas -kansalaistiedehanke esittäytyy ja kertoo 

eri sienilajeista. Voit myös tuoda omia sieninäytteitä tunnistettavaksi. 

 

    Testaa lajitietosi!                                                                                    YAB 312 
Tule kokeilemaan osaatko tunnistaa lajitenttimme kaikki kasvit, sienet, hyönteiset 

ja nisäkkäät. 

 

    Pysäyttäkää superbakteerit!                                                                YAB 305 
FT Svenja Lohnerin suunnittelema Pysäyttäkää superbakteerit -peli auttaa oppilaita 

ymmärtämään viihdyttävästi, miten luonnonvalinta toimii bakteerikantojen 

ominaisuuksien valikoitumisessa ja miten se vaikuttaa antibioottien väärinkäytön 

kanssa superbakteerien syntyyn. Peli auttaa muodostamaan tutkittuun tietoon 

perustuvia, läpi elämän säilyviä näkökulmia antibioottien oikeaan käyttöön. 

Ohjelma alkaa bakteerien yleisesittelyllä ja selityksellä miten antibioottiresistenssi 

toimii. Osallistamme oppilaat esittämällä kysymyksiä ja auttamalla heitä kriittisen 

ajattelun polulla. Pelissä osallistujat heittävät noppaa mallintaakseen bakteerien 

reagointia antibiootteihin, ja oppivat miten käy jos hoito lopetetaan liian 

varhaisessa vaiheessa tai jos antibiootteja käytetään väärin. Lopuksi esittelemme 

vielä erilaisia nykyaikaisia keinoja joita käytetään superbakteerien torjumiseen.  

 

      Yhteistyön evoluutio ihmisillä                                                            YAB303 
Tule oppimaan kuinka ihmisten yhteistyötaito kehittyi ja miten se muokkaa 

vuorovaikutustamme sekä yhteiskuntaamme. 
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