
Mittaamisen historiaa (2 op) 
 
Ajankohta: ma 8.12. klo 12–16 
Paikka: Aikala, Historicum 2 krs.  
Vastuuopettajat: Johanna Skurnik ja Janne Tunturi  
 
Tieteen historian tutkimusryhmä Tiedepiiri järjestää 8.12. klo 12–16 seminaaripäivän mittaamisen historiasta. Siihen 
kuuluu FT Tuukka Perhoniemen esitelmä “Miksei viljaa voi mitata kengillä?” ja seminaari, jossa keskustellaan 
oheislukemiston ja esitelmän pohjalta.  
Osallistumalla seminaaripäivään ja tekemällä kirjallisen tehtävän on mahdollista suorittaa 2 opintopistettä. 
 
Ilmoittaudu seminaaripäivään etukäteen Nettiopsussa 3.12. mennessä  

(Yleinen historia → Tiedepiiri, YLHI2039).  
 
Suorittaminen (2 op) 
Aktiivinen osallistuminen keskusteluun esitelmän ja oheislukemiston pohjalta sekä myöhemmin palautettava kirjallinen 
tehtävä.  
 
Lukemisto seminaaria varten: 
”Liite 1: Historian merkitys nykyajalle” (s. 189–231). Perhoniemen kirjasta Mitan muunnelmat. Miten määritämme 
maailmaa, ihmistä ja tietoa. (Vastapaino 2014).  
Teksti on saatavilla Tiedepiirin moodle-sivulta, jonne saat avaimen Johanna Skurnikilta (jeskur@utu.fi).  
 
Tehtävä (valitse yksi) 

1. Tee koe!  
Toteuta kotona yksin tai kaverin kanssa yksinkertainen tieteellinen koe, jossa mittaat jotakin. Valinnan voi 
tehdä kaikkien sellaisten koejärjestelyjen välillä, jotka voidaan tehdä ilman digitaalisia mittareita. Kyseessä voi esimerkiksi olla kahden samankokoisen kappaleen 
putoamisajan mittaamisen koe, havainnointi kiikarein, mikroskoopilla, ilmapuntarilla, lämpömittarilla tai sekstantilla. Mieti, milloin koe on voitu tehdä ensimmäisen kerran, 
kuka sen mahdollisesti on tehnyt ja pohdi, miten kokeen tekeminen kytkeytyy seminaarissa puhuttuihin teemoihin. 
Kirjoita kokeen tekemisestä ja pohdi sen historiallista taustaa noin kolmen sivun mittaisessa tekstissä. Kirjoita lisäksi yhteenveto seminaarissa oppimistasi asioista. Voit 
tehdä kirjallisen esityksen sijaan koetta esittelevän ja sen historiallista kontekstia analysoivan videon/vlogin. 
 

2. Lue lisää!  
Syvenny tieteellisen havainnoinnin teemoihin lisää lukemalla Lorraine Dastonin artikkeli On Scientific Observation (Isis vol 99 no 1, 2008, s. 97–110). Kirjoita lukemasi ja 
seminaarissa käsiteltyjen teemojen pohjalta viiden sivun mittainen pohtiva teksti. Ota tekstissäsi kantaa Dastonin artikkelissaan esittämään väitteeseen “It is habit that 
makes perception of a world possible.” 

 
Tehtävän palautus viimeistään 19.12.2014 Tiedepiirin moodle-alueelle. 
 
*** 
5 op:n kokonaisuuden suorittamisesta 
Tieteen historian opintopiiri järjestää lukuvuoden 2014–2015 aikana tilaisuuksia, jotka suorittamalla opiskelija voi kerätä itselleen yhteensä 5 opintopistettä. Kerätyllä 
kokonaisuudella on mahdollista korvata aineopintojen kohta A3.5. Tiede ja tieto. 
Kevätlukukaudella 2015 Opintopiiri järjestää 1-2 tilaisuutta, joissa opintopisteitä voi täydentää. 
 
Lisätietoja Johanna Skurnik (jeskur@utu.fi, 02-333 8473), Janne Tunturi (jantun@utu.fi, 02-333 5234), Tiedepiirin kotisivut https://tieteenhistoria.wordpress.com/. 

Yksityiskohta Mercatorin atlaksesta Atlas Sive 
Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati 
Figura vuodelta 1612. 
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