Joensuun	
  Tiedeseura	
  ry	
  
Itä-Suomen	
  yliopisto	
  
	
  
Lehdistötiedote,	
  julkaisuvapaa	
  heti	
  
	
  
SciFest	
  kiinnostaa	
  kouluja	
  –	
  yli	
  puolet	
  työpajapaikoista	
  jo	
  varattu	
  
SciFest	
  2010	
  –tapahtuman	
  ilmoittautuminen	
  alkoi	
  vilkkaasti.	
  Ensimmäiset	
  1000	
  
työpajapaikkaa	
  varattiin	
  tänäkin	
  vuonna	
  alle	
  varttitunnissa,	
  ja	
  suosituimmat	
  pajat	
  
täyttyivät	
  heti	
  ilmoittautumisen	
  alkamisen	
  jälkeen.	
  Tarjolla	
  on	
  tässä	
  vaiheessa	
  yli	
  200	
  
erillistä	
  työpajakertaa	
  ja	
  3300	
  työpajapaikkaa	
  noin	
  50	
  eri	
  tarjoajalta.	
  Ohjelma	
  laajenee	
  
edelleen,	
  ja	
  toinen	
  erä	
  työpajoja	
  avautuu	
  	
  maaliskuun	
  lopussa.	
  	
  
SciFestin	
  teemana	
  on	
  tänä	
  vuonna	
  luonnon,	
  yhteiskunnan	
  ja	
  kulttuurin	
  monimuotoisuus,	
  ja	
  
teema	
  näkyy	
  ohjelmatarjonnassa	
  monella	
  tavalla.	
  Viikon	
  aikana	
  työpajoissa	
  päästään	
  
tutustumaan	
  esimerkiksi	
  saimaannorppaan,	
  eettiseen	
  elektroniikkaan	
  ja	
  kulttuurien	
  
monimuotoisuuteen.	
  Tänä	
  vuonna	
  myös	
  äidinkielen,	
  historian,	
  musiikin	
  ja	
  
liikunnanopettajat	
  voivat	
  löytää	
  ohjelmasta	
  mielenkiintoista	
  tekemistä	
  oppilailleen.	
  
Työpajoja	
  järjestetään	
  Joensuu	
  Areenan	
  lisäksi	
  myös	
  maakunnan	
  kiinnostavissa	
  
luontokohteissa,	
  kuten	
  Kolilla.	
  
SciFest-‐ohjelmassa	
  on	
  kiinnitetty	
  tänä	
  vuonna	
  erityistä	
  huomiota	
  lukiolaisille	
  tarjottavaan	
  
korkeatasoiseen	
  ohjelmaan.	
  Tarjolla	
  on	
  useita	
  työpajoja	
  eri	
  yliopistojen	
  tutkimusryhmiltä	
  
esimerkiksi	
  neurotieteistä,	
  signaalinkäsittelystä,	
  biologiasta,	
  fysiikasta	
  ja	
  matematiikasta.	
  
VTT	
  järjestää	
  erityisesti	
  lukiolaisille	
  suunnatun	
  työpajan	
  biotekniikasta,	
  ja	
  Fortumin	
  
työpajassa	
  käsitellään	
  energia-‐	
  ja	
  ympäristöasioita.	
  SciFestin	
  yhtenä	
  tarkoituksena	
  onkin	
  
tarjota	
  korkeakouluille	
  ja	
  yrityksille	
  mahdollisuus	
  esitellä	
  toimintaansa	
  uravalintaa	
  
miettiville	
  lukiolaisille.	
  	
  
Itä-‐Suomen	
  yliopisto	
  näkyy	
  SciFestissä	
  vahvasti	
  tänäkin	
  vuonna,	
  ja	
  myös	
  Kuopion	
  
kampuksen	
  tutkimusryhmät	
  ovat	
  lähteneet	
  mukaan	
  tapahtumaan.	
  Yliopiston	
  aloista	
  ovat	
  
edustettuina	
  neurotieteet,	
  ravitsemustiede,	
  biologia,	
  maantiede,	
  metsätieteet,	
  
tietojenkäsittelytiede,	
  matematiikka	
  ja	
  fysiikka	
  sekä	
  luokanopettajakoulutus	
  Joensuun	
  
normaalikoulun	
  pajojen	
  kautta.	
  
Suomalaisen	
  tieteen	
  terävintä	
  kärkeä	
  edustavia	
  Suomen	
  Akatemian	
  huippuyksiköitä	
  
saapuu	
  tapahtumaan	
  Tampereen	
  teknillisestä	
  yliopistosta	
  sekä	
  Helsingin	
  yliopistosta.	
  
Osana	
  SciFest-‐ohjelmaa	
  järjestetään	
  myös	
  tieteellinen	
  symposium	
  sekä	
  etenkin	
  tutkijoille	
  
ja	
  jatko-‐opiskelijoille	
  suunnattu	
  tiedeviestinnän	
  seminaari.	
  Valtakunnalliset	
  
Tietojenkäsittelytieteen	
  päivät	
  järjestetään	
  Itä-‐Suomen	
  yliopistossa	
  samaan	
  aikaan	
  
SciFestin	
  kanssa.	
  
SciFest	
  tarjoaa	
  ohjelmaa	
  myös	
  koulujen	
  ulkopuolelle.	
  Työpajat	
  ovat	
  avoinna	
  yleisölle	
  
Joensuu	
  Areenassa	
  torstaina	
  15.	
  kello	
  17.00	
  -‐	
  19.00	
  sekä	
  lauantaina	
  17.4	
  kello	
  10.00	
  –	
  
14.00.	
  SciFest-‐viikon	
  on	
  lisäksi	
  useita	
  yleisöluentoja	
  ja	
  tiedekahviloita	
  esimerkiksi	
  
saimaannorpasta	
  ja	
  luonnon	
  monimuotoisuudesta.	
  	
  
Kansainvälistä	
  tunnelmaa	
  SciFestiin	
  tuovat	
  Taiwanista	
  ja	
  Etelä-‐Afrikasta	
  saapuvat	
  
nuorisoryhmät.	
  Lisäksi	
  eri	
  tutkimusryhmien	
  mukana	
  tapahtumaan	
  osallistu	
  tutkijoita	
  ja	
  
opiskelijoita	
  ainakin	
  Intiasta,	
  Etelä-‐Koreasta,	
  Tansaniasta,	
  Etelä-‐Afrikasta,	
  Espanjasta	
  ja	
  
Englannista.	
  Tapahtumaan	
  odotetaan	
  kaikkiaan	
  noin	
  7000	
  vierasta.	
  	
  
Lisätietoja:	
  
SciFest-‐festivaali	
  
http://www.scifest.fi	
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