
   

  

 

 

 

 

 
112 000 brains storming 

 

Innolukion Big Bang-avajaiset 
suorana lähetyksenä 16.8. klo 10-11  

jokaiseen Suomen lukioon 

 

 
VARMISTA, ETTÄ LUKIOSI ON MUKANA TEKEMÄSSÄ HISTORIAA! 

  

Lukiosi on lämpimästi tervetullut tekemään kanssamme historiaa 16.8.2012 

klo 10:00-11:00. Silloin lähetetään valtakunnallisen Innolukio-hankkeen 

vauhdikkaat avajaiset suorana Espoon Barona Areenalta, jossa paikan päällä 

on 5.000 Espoon lukiolaista ja verkon välityksellä toivottavasti kaikki 

maamme 112.000 lukiolaista. 
 

Viralliset kick off –puheenvuorot on uskottu pääministeri Jyrki Kataiselle ja 

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälälle. Muilta osin ohjelma on 

ensisijaisesti lukiolaisten luovilla harteilla. Luvassa on suuren pro lukio -

juhlan tuntua.  
 

Lähetys huipentuu Innolukion ensimmäiseen Innolukion kilpailutehtävään, 

jonka pääministeri Katainen antaa luovien lukiolaisten ratkaistavaksi. 

Vastaavasti samassa yhteydessä hän lupaa, että hallitus on valmis ottamaan 

vastaan tehtäviä lukiolaisilta.  

 
 

INNOLUKIO-OPPIMISYMPÄRISTÖN SYYSLUKUKAUSI  
 

Innolukio on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristön 

kehittämishanke, johon osallistuminen on lukioille ja lukiolaisille 

maksutonta. Hankkeen avulla lukiolaisia pyritään kannustamaan luovuuteen 

ja toisinajatteluun sekä kehittämään heidän ongelmanratkaisutaitoaan ja 

ryhmätyökykyään.  
 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda yhteys lukiolaisten, yritysten ja 

yliopistomaailman välille tehtävävetoisen idea- ja tuotekehityskilpailun 

avulla. Lisätietoja saatte nykyisiltä ja 15.8. avattavilta uusilta kotisivuilta. 



 

 

 

 

 

 

Vilpitön toivomuksemme on, että lukionne on mukana valtakunnallisessa 

kaikkia lukiolaisia yhdistävässä avajaistapahtumassa. Lähtökohtana on, että 

lukiolaiset koottaisiin juhlasaleihin katsomaan suoraa verkkolähetystä. 

 

1. Verkkolähetys aukeaa linkistä 16.8. klo 9:50 osoitteessa 

www.innolukio.fi. Yhteyttä voi testata 15.8. alkaen. Varmistakaa 

samalla riittävä kuuluvuus esimerkiksi erillisillä kaiuttimilla.  

 

2. Tarkoituksemme on avajaisten alussa kertoa kaikkien lähetystä 

seuraavien lukioiden nimet. Ilmoittakaa tätä varten lukionne nimi 

osoitteeseen info@innolukio.fi. 

 

3. Hanke toimii myös lukion profiilin nostajana. Olisi hienoa, jos 

voisitte kutsua alueenne lehdistöä seuraamaan kanssanne Innolukion 

avajaisia.  

 

4. Mikäli jostain syystä ette pääse seuraamaan suoraa 

verkkolähetystä, avajaiset on nähtävissä tallenteena verkkosivuilla. 

 

5. Toivomme, että otatte haasteen vastaan ja annatte myös palautetta 

Innolukio -konseptin toimivuudesta. 

 

 

Voitte olla varmoja, että saatte tietoa Innolukiosta syksyn mittaan paremmin 

kuin tähän saakka. Nähdään 16. elokuuta! 

 

 

 

Toivotamme lukionne syyslukukaudelle kaikkea hyvää! 

 

Innolukion kehittäjäyhteisöjen puolesta 

projektipäällikkö Ari Ervasti 

 
ari.ervasti@ylivieska.fi 

 

 

 

 

 

 

 
            Innolukion kehittäjäyhteisö: 
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