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“As the old man walked the beach at dawn, he noticed young man ahead of him picking up starfish 
and flinging them into the sea. Finally catching up with the youth, he asked him why he was doing 
this. The answer was that the stranded starfish would die if left until the morning sun. 
"But the beach goes on for miles and there are millions of starfish," countered the old man.  
"How can your effort make any difference?" 
The young man looked at the starfish in his hand and then threw it to the safety of the waves. 
"It makes a difference to this one," he said.”     

 
 -  Donald Quimby -  (Graham, Holt & Parker, 2007, s. 3) 
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Johdanto 

 
Tämä loppuraportti käsittelee Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen -projektin 
toimintaa ja projektissa saatuja tuloksia.  Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Oulun kaupun-
gin opetustoimi, Oulun yliopisto ja Polar Electro Oy. Tavoitteena oli löytää keinoja nuorten 
liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi. 
 
Hankkeessa kokeiltiin aluksi FA20 aktiivisuusmittarin ja Polarin verkkopalvelun käyttöä 
sellaisenaan 8.luokkalaisten kanssa. Oppilailta kerättiin kokeilun aikana kokemuksia ja 
palautetta aktiivisuusmittarin käytöstä, joiden pohjalta Polarille raportoitiin tuotteen sovel-
tumisesta, haasteista ja ongelmista koulukäytössä. 
 
 
 
 
Projektissa mukana olleet henkilöt 
 
 

- Oulun opetustoimi 
o Kehittämispäällikkö Päivi Mäki (paivi.maki@ouka.fi) 
o Suunnittelija Susanna Hellsten (susanna.hellsten@ouka.fi) 
Myllytullin koulu 
o liikunnan lehtori, Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen –hankkeen pro-

jektipäällikkö Johanna Korkala 
(johanna.korkala@eduouka.fi / 040 5777191)  

o apulaisrehtori, liikunnan lehtori Erkki Tuomiaho  
(erkki.tuomiaho@ouka.fi / 044 7039722) 

o luokanvalvojat  
 8/9A Sirkka Piisilä 
 8/9B Satu Häll 
 8/9E Sirkka Taipale 

o terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Torvela 
 

- Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 

o FutureStep -hankkeen johtaja KT Kari Kumpulainen  
(kari.kumpulainen@oulu.fi  / 040 8242560) 

o projektitutkija Henna Mikkola (henna.mikkola@oulu.fi / 040 184 2841) 
o Yliopisto-opettaja liikunta Ari Rahikkala (ari.rahikkala@oulu.fi) 
o opiskelijat: Anna-Emilia Peltoperä ja Henna Koivikko 

(annaemil@paju.oulu.fi, koivikko@paju.oulu.fi) 
 

- Polar Electro Oy  
o Segment Manager, Physical Education Niina Palmu  

(nina.palmu@polar.fi)  

mailto:paivi.maki@ouka.fi
mailto:erkki.tuomiaho@ouka.fi
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Projektin tausta  

Oulun kaupunki tunnetaan maailmanlaajuisesti teknologiakaupunkina, etenkin innovatiivis-
ten mobiili- ja verkkopalveluiden edelläkävijänä. Kaupunki edistää erilaisilla tietoyhteiskun-
tahankkeilla, kehittämisalustoilla ja pilotoinneilla tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella ja 
samalla kehittää omia palveluprosessejaan. Kehitystä vauhditetaan konkreettisessa yh-
teistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kuten VTT:n, Oulun yliopiston ja Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kanssa.   Kaupunki tarjoaa aidon testausympäristön pilotoitaville 
sovelluksille, tuotteille, innovaatioille, tutkimukselle ja tuotekehitykselle. 
 
Oulun kaupungin opetustoimi painottaa strategiassaan aktiivisen terveyden edistämiseen 
tähtääviä tavoitteita (kehittää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä edistää ja tukea heidän 
terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja). Henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva 
nuori omaa terveelliset elämäntavat; hän liikkuu riittävästi, nukkuu ja syö hyvin.  
 
Tässä projektissa on tavoitteena löytää uusia toimintamalleja lasten ja nuorten aktivoimi-
seksi liikkumiseen. Kehitettävien toimintamallien avulla testataan aktiivisuuden sekä syk-
keenmittaukseen perustuvan teknologiaratkaisun toimivuutta eritasoisten lasten liikkumaan 
kannustamiseksi ja innostamiseksi. 
 
Hankkeiden perustamisen taustalla on muun muassa havainto siitä, että samaan aikaan 
kun tietotekniset laitteet ovat yleistyneet, on myös nuorten fyysinen kunto rapistunut. Tut-
kimuksessa haetaan vastausta siihen, voisiko teknologialla olla myös positiivisia vaikutuk-
sia nuorten liikuntatottumuksiin ja terveyteen. 
 
 

Projektin tavoitteet 

Oulun kaupungin opetustoimi luo ja pilotoi yhteistyössä Polar Electron ja Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa mallin, jonka avulla voidaan tukea yleisesti lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä Polar Electron syke- ja aktiivisuusmittareita sekä 
niiden taustajärjestelmistä saatavaa informaatiota hyödyntäen. Nuorten liikunnallisen aktii-
visuuden lisääminen –projektissa on keskitytty vuoden 2009 aikana pääasiassa aktii-
visuusmittareiden hyödyntämiseen koulussa. Sykkeenmittausmittausjärjestelmistä on aloi-
tettu Polar Team2-laitteiston testaaminen koululiikunnassa. 

Syrjäytymistä ehkäisevän ja liikkumiseen kannustavan toimintamallin kehittämisen lisäksi 
tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyömallin löytäminen Oulun kaupungin ja 
projektissa toimivan yrityksen välille.  

Oulun yliopiston tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa lasten teknologiaperustaisen liikun-
taympäristön vaikutuksesta liikunta-aktiivisuuteen ja -motivaatioon sekä kehittää uusia pe-
dagogisia toimintamalleja kouluun.  

Opetuksen kehittämisen näkökulmasta projekti tukee liikunnan ja terveystiedon nivomista 
yhteen opetussuunnitelmatasolla, liikunnan opetuksen eheyttämistä ja uudenlaisten liikun-
tamallien luomista opetussuunnitelman tasolla.  

Arvioinnin ja opetussuunnitelman näkökulmasta on tärkeää, että oppilaan oppiminen teh-
dään näkyväksi. Tavoitteena on edistää toimintatapoja, joiden avulla oppilaat pystyvät seu-
raamaan itse omien suoritustensa lisäksi liikunnallisen aktiivisuuden vaikutuksia omaan 
terveyteen ja jaksamiseen teknologian avulla. Kehitettävä toimintamalli ja teknologian mu-
kaan ottaminen osaksi oppimista mahdollistaa oppilaan pitkäjänteisen oppimisen seuraa-
misen ja oppilaskohtaisten oppimistavoitteiden asettamisen. Oppilaiden hyvinvoinnin ja 
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terveyden edistäminen voidaan nähdä myös kokonaisuutena, kun oppilaan oppituntien 
ulkopuolella tapahtuva liikunnallinen toiminta voidaan yhdistää oppilaskohtaiseen portaa-
liin. Portaaliin kertyvää dataa on mahdollista hyödyntää myös liikunnan opetuksen toimin-
tamallien kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää opettajille uusia työvälineitä liikunnan 
opetukseen ja arviointiin.  

Polar Electron näkökulmasta tavoitteena on aikaansaada teknologiaa hyödyntäviä ja liik-
kumiseen kannustavia toimintamalleja opetukseen ja oppilaan toimintaympäristöön. Ta-
voitteena on kehittää toimintamalli, joka on selkeä, helposti käyttöönotettava sekä pysyvä. 
Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä pedagogisella toimintamallilla tavoitellaan myös näky-
vyyttä sekä jatkossa jopa mallintamista muihin Euroopan kouluihin.  Lasten hyvinvointia 
tukevat tulokset ovat oleellinen osa kehittämistyötä. Tavoitteita ovat myös tietoisuuden 
lisääminen Polarin tuotteista, myynnin edistäminen sekä yhteistyömallien kehittäminen 
Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa.  

 

Projektin toteutus 

Hanketiimiin kuuluu Oulun kaupungin opetustoimesta projektipäällikkö ja liikunnanopettaja 
Johanna Korkala (Oulun kaupungin Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen -
hanke), Polar Electro Oy:stä Niina Palmu sekä Oulun yliopiston FutureStep – hankkeesta 
projektipäällikkö Kari Kumpulainen ja projektitutkija Henna Mikkola.  
 
Hankkeen tavoitteena on tutkia teknologian mahdollisuuksia motivoida lapsia ja nuoria liik-
kumaan sekä kehittää uusia käytänteitä opetussuunnitelmaan ja kouluihin.  Yliopiston Fu-
tureStep-hanke on osa Future School Research 1st Wave –hanketta ja sitä rahoittaa Eu-
roopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke toteutetaan vuosina 2009–2011. FutureStep-
hankkeessa tutkitaan seuraavia teknologisia laitteita: 
 
 
YHTEISTOIMINNALLISEEN SOSIAALISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN KANNUSTAVIA 
PELINOMAISIA TEKNOLOGIOITA: 
 
Wii Sports ja Wii Dance Revolution –ohjelmisto + konsoli (Nintendo)   
 
Polar Team2 Pro sykkeenmittausjärjestelmä 
 
 
HENKILÖKOHTAISTA SUORIUTUMISTAANALYSOIVIA LAITTEITA: 
 
Aktiivisuusmittarit (Polar FA20) 
 
Sykemittarit E40 (Polar Electro) 
 
Askelmittarit (Omron)  
 
Satellittipaikantimet (Garmin Forerunner 405)  
 
 
Tämän yhteistyön tarkoituksena on ollut tutkia ja kehittää aktiivisuusmittarin soveltuvuutta 
koulumaailmaan. Tämä raportti keskittyy kuvaamaan pääasiassa aktiivisuusmittareiden 
käyttöä koulumaailmassa.   
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Teknologian kuvaus – FA20 Aktiivisuusmittari 
 
Opetustoimen Myllytullin koululla toteutetusta aktiivisuusmittari käytön pilotoinnista käyte-
tään nimitystä FirstStep. Myllytullin koulu sai käyttöönsä Polar Electro Oy:ltä FA20 Aktii-
visuusmittareita, FlowLink-tiedonsiirtovälineitä sekä FT60 sykemittareita ja lähetinvöitä. 
Koulun neljälle oppilaskoneelle asennettiin kiinteästi FlowLinkit tiedonsiirtoa varten Polarin 
verkkopalveluun (polarpersonaltrainer.com). Tavoitteena oli purkaa oppilaiden aktii-
visuusmittariin kertynyt data (päiväaktiivisuus sekä harjoitustiedostot liikuntatuntien ajalta) 
kirjastossa olevilla oppilaskoneilla ja opettajan kannettavalla tietokoneella liikuntatuntien 
aikana. Toistuvien teknisten vaikeuksien vuoksi siirryttiin kotona tapahtuvaan tiedonsiir-
toon. Oppilas sai halutessaan käyttöönsä FlowLinkin kotona tapahtuvaa tiedonsiirtoa var-
ten. Oppilailla oli myös edelleen mahdollista siirtää aktiivisuusdata koulun tietokoneilla. 
 
Aktiivisuusmittarin käyttö ja tiedonsiirto käytännössä: 
 

• FA20 Aktiivisuusmittari 

• polarpersonaltrainer.com

• WebSync (tiedonsiirto-ohjelma, ladattavissa Polarin sivuilta) 

• FlowLink (tiedonsiirto-työkalu) 

→ tiedonsiirto omaan päiväkirjaan

Polarin verkkopalvelu

 
 
Kun oppilas laittaa aktiivisuusmittarin ranteeseen, rannelaite alkaa mitata fyysistä aktiivi-
suutta pohjautuen käden liikkeeseen (mittarissa on yksi liikeanturi). Mittari vaatii 2 minuutin 
yhtäjaksoisen liikkumisen, ennen kuin aktiivisuusdata tallentuu. Kertynyt data siirretään 
aktiivisuusmittarista polarpersonalrainer.com-verkkopalveluun Polar FlowLink-laitteen avul-
la.  Verkkopalvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen polarpersonaltrainer.com-palveluun. Li-
säksi tulee asentaa ilmainen Polar WebSync-tiedonsiirto-ohjelma tietokoneelle Polarin-
sivuilta. FlowLink-laite asetetaan tietokoneen USB-porttiin ja aktiivisuusmittari asetetaan 
näyttö alaspäin FlowLink-laitteeseen. Tiedot siirtyvät WebSync-ohjelman kautta verkkopal-
veluun. Oppilas voi seurata verkkopäiväkirjastaan päivittäistä aktiivisuuttaan. Verkkopalve-
lussa on myös mahdollista olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa esim. opet-
taja ja oppilaat voivat lähettää keskenään viestejä.   
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Projektissa toteutettu tutkimus 

 
Yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö on mukana yhteistyössä tut-
kimuksen toteuttajana. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimii monitieteinen projektiperus-
tainen tutkijayhteisö ’Future School Research Center’, jossa tehdään sekä perus- että ul-
kopuolisella rahoituksella toteutettua tutkimusta sekä opinnäytetöitä. Future School Re-
search Centerissa toimii mm. Future School Research 1st Wave -hanke (FSR), joka on 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. FutureStep-hanke on osa FSR-hanketta ja 
tavoitteena FutureStepissä on tutkia teknologian mahdollisuuksia motivoida lapsia liikku-
maan sekä kehittää uusia pedagogisia käytänteitä kouluihin. 
 
Hankkeen aikana oppilailta sekä liikunnanopettajilta on kerätty palautetta ja kokemuksia 
kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Myös hankkeen toimintaa havainnoitiin jatkuvasti. 
 
Oppilaille toteutetut kyselyt (kysely liikunta-aktiivisuudesta [N=45], palautekysely aktii-
visuusmittarista [N=41], palautekysely aktiivisuusmittarinmittarin kesäkäytöstä [N=15] sekä 
Wii-välituntikysely [N=61]) toteutettiin Internet-kyselyinä Webropol-palvelussa. Webropol 
mahdollistaa monipuolisten tieteellisten kyselyiden toteuttamisen. Oppilaat kävivät vas-
taamassa kyselyyn opettajan antamien ohjeiden mukaisesti joko koulun kirjaston tietoko-
neilla tai vapaa-ajallaan. 
 
 
Tutkimustehtävät 
 
Projektissa toteutettavan tutkimuksen tehtävät olivat seuraavat: 
 
Miten aktiivisuusmittari (Polar FA20) soveltuu koululiikuntaan? 
Minkälaista lisäarvoa aktiivisuusmittari tuo tutkimuksen tekemiseen? 
Minkälaisia kokemuksia oppilailla ja opettajilla on aktiivisuus- 
mittarin käytöstä koulussa ja vapaa-ajalla? 
Onko aktiivisuusmittarilla vaikutusta käyttäjän liikunta-aktiivisuuteen? 
 
Tutkimusaineiston keruu 
 
Kyselylomakkeet 
 Oppilaat 

 alkumittaus liikunta-aktiivisuudesta (maaliskuussa 2009), N=45 
 palautekysely aktiivisuusmittarin käytöstä (toukokuussa 2009), N=41 
 palautekysely aktiivisuusmittarin kesäkäytöstä (syyskuussa 2009), N=15 
 

Puolistrukturoidut haastattelut 
 Oppilaat 26.5.2009 (5 kpl, eri tasoisia liikkujia) 
 Opettajat 29.5.2009 (pilottiryhmän liikunnanopettajat, 2 kpl) 
 Oppilaille 28.8.2009 mittarin kesäkäytöstä (5 kpl) 
 

Havainnointi 
 
 
Pilottitutkimuksen kohderyhmä 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta toteutettiin Myllytullin koululla, joka on yhtenäinen peruskoulu 
(1-9 lk.) Oulun keskustassa (n. 500 oppilasta). Koulun asfalttinen piha-alue on pieni ja vi-
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rikkeetön. Pihalla on vain kaksipuolinen koripalloteline, kaksi pientä jalkapallomaalia sekä 
puomi ja ruutuhyppelykuvioita. Liikunnanopettajien mielestä olisi tärkeä kehittää mm. väli-
tunneille sellaista liikunnallisesti aktivoivaa toimintaa, joka houkuttelisi oppilaat pysymään 
koulun alueella kaupungille menemisen sijaan. Pilottiryhmään kuului yhteensä 47 oppilas-
ta, jotka olivat 15–16-vuotiaita tyttöjä ja poikia kahdesta liikuntaryhmästä. Kokeilu alkoi 
16.3.2009 tutustumalla mittareihin ja oppilaat saivat aktiivisuusmittarit henkilökohtaiseen 
käyttöön viikkoa myöhemmin. Tämän jälkeen he käyttivät mittareita sekä koulussa että 
vapaa-ajalla. Osa käytti aktiivisuusmittaria myös kesällä sekä vielä syksyllä. Kehitystutki-
muksessa mukana olleet liikunnanopettajat käyttivät myös aktiivisuusmittareita. 
 
 
Aktiivisuusmittarin käyttö Myllytullin koulussa  
 
Aktiivisuusmittareita kokeiltiin oppilaiden kanssa maaliskuun 2009 puolesta välistä alkaen. 
Oppilaat saivat rannelaitteen käyttöönsä 24/7. Kaksi oppilasta eivät halunneet käyttää mit-
taria koululiikuntatuntien ulkopuolella. Liikuntatunneilla mittari oli käytössä kevään kaikilla 
tunneilla.  Kaikilla oppilailla ei ollut mittari läheskään aina mukana liikuntatunnilla. Yhtenä 
syynä tähän voi olla, että nykyajan nuoret eivät ole tottuneet pitämään kelloa kädessä, 
vaan kännykkä toimii heillä kellona. Suurin osa oppilaista otti mittarin käyttöön kesäloman 
ajaksi. Osa oppilaista jatkoi kellon käyttöä syksyllä. Aktiivisuusmittareita hyödynnettiin 
muiden liikuntaryhmien tunneilla satunnaisesti ja eriyttävänä apuvälineenä myös muissa 
liikuntaryhmissä yksittäisillä oppilailla (esim. korvaamaan uintitunti juoksu-/kävelylenkillä).  
 
Koska tiedonsiirtoa personaltrainer.com palvelua ei ole suunniteltu koulukäyttöön, aktii-
visuusdatan purku verkkopalveluun tuotti suuria ongelmia. Osa oppilaista ei saanut puret-
tua dataa itsenäisesti, eikä ohjatussa tilanteessakaan, vaikka siihen oli mahdollisuus mon-
ta kertaa järjestetty. Kasvatustieteiden opiskelijat (Anna-Emilia Peltoperä ja Henna Koivik-
ko) olivat mukana useilla tunneilla, jotta he voisivat auttaa mittarin datan purkamisessa, 
mutta tekniikka ei vain aina toiminut. Myös Polarin tukihenkilö oli auttamassa mittareiden 
datan purkua ns. klinikkatuokioissa, jolloin oppilailla oli mahdollisuus purkaa dataa ohja-
tussa tilanteessa. Yleisin tekninen ongelma oli, että edellisen oppilaan tiedot olivat ohjel-
massa ja mittari näytti siirtävän datan suoraan ilman, että ohjelma antoi vaihtaa käyttäjätie-
toja. Lopulta data ei kuitenkaan siirtynyt kenenkään päiväkirjaan. Nämä tilannejärjestelyt 
eivät tuoneet ratkaisua datansiirto-ongelmia. Toisaalta osa 
oppilaista ei sitoutunut aktiivisuusmittarin käyttöön ja datan 
purkamiseen. Osalla kello oli jäänyt kotiin tai sitä ei ollut 
käytetty useampaan päivään. Datan siirrosta tunnin aikana 
/ jälkeen luovuttiin, jotta liikunta-aktiivisuus ei vähenisi.  
 
Saatujen kokemusten perusteella olisi ollut hyödyllisempää kokeilla osalla oppilaista aktii-
visuusmittaria kotikäytössä ja osalla vain koulussa. Tällöin osan kanssa ei olisi koskaan 
ollut ongelmaa, että mittari ei olisi ollut mukana tunnilla.  Data olisi voinut purkaa kirjallises-
ti paperille, jos tekniikka ei toiminut. Oppilas olisi saanut myös mittarin antaman palautteen 
lisäksi palautetta myös opettajalta. Nyt palaute jäi oppilaan oman kiinnostuksen varaan.  
Toiminta veisi aikaa liikuntatunnista, mutta antaisi mahdollisuuden vertailla oppilaiden 
tuntiaktiivisuuksia esim. nimettöminä, niin että jokaisen tiedot olisivat listassa ja jokainen 
voisi verrata omaa tulosta toisten aktiivisuuteen ja laskettuun ryhmän keskiarvoon. 
Oppilaan oma liikunta-aktiivisuus tulisi näin näkyväksi hänelle itselleen ja opettajalle, ei 
kuitenkaan toisille oppilaille. 

   Klinikka kirjastossa 



    

     

10 
 

Opettaja ja oppilas näkevät oppilaan verkkopäi-
väkirjan eri tavalla. Opettaja näkee vain päivä-
kirjan etusivun aktiivisuuspalkin, jossa aktiivi-
suus voi olla täytenäkin 1½ ylöspäin esim. 6h. 
Tämän vuoksi aktiivisuusmittarin ja Polarin 
verkkopalvelun hyödyntäminen tällaisenaan 
esim. tutkimuskäytössä, opettajan palaut-
teenannossa tai arvioinnissa ei ole mahdollista, 
koska objektiivinen data puuttuu. Mikäli oppilas 
ei käytä kellon harjoitustoimintoa, hän näkee 
liikunnan tasoalueet (terveys/kunto) vain ranne-
laitteesta, mutta ei verkkopäiväkirjasta.  

 
 
Opettajan olisi hyvä nähdä yksittäisistä liikuntatunneista oppilaan liikunta-aktiivisuuden 
intensiteetti (kalorit, aktiivinen aika terveys- / kunto-tasolla, kuljettu matka, aktiiviset aske-
leet), jotta opettaja voi suunnata opetustaan tarvittavaan suuntaan ja ohjata oppiaita liik-
kumaan asianmukaisella tavalla. Verkkopäiväkirjassa näkyy viikoittainen koontidata vain 
erillisistä harjoituksista, jolloin on käytetty harjoituksen tallennusta eli training mode-
toimintoa. Sama data, joka näkyy rannelaitteessa päivittäisestä aktiivisuudesta, olisi hyvä 
näkyä myös verkkopalvelussa.  Verkkopalvelua ei ole suunniteltu ryhmäkäyttöön vaan 
henkilökohtaiseksi päiväkirjaksi, esim. viestien lähettäminen on työlästä, koska palvelussa 
ei ole ryhmäviestien lähetysmahdollisuutta. Verkkopalvelua ja aktiivisuusmittaria kehittä-
mällä niistä voitaisiin kuitenkin saada toimiva ryhmätyökalu liikunnanopetukseen, jolla voi-
taisiin tehdä oppilaan koululiikunta näkyväksi. Lisäksi aktiivisuusmittaria voitaisiin hyödyn-
tää tällöin myös tutkimuskäytössä, sillä juuri lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta kai-
vataan enemmän objektiivista dataa ja pitkäaikaista seurantaa.  
 
Tärkeimpänä kuitenkin nähtiin oppilaan tavoite saada aktiivisuustavoite täyteen päivittäin. 
Opettaja antoi oppilaille positiivista palautetta, aina kun mahdollista ja tarvittaessa opettaja 
kannusti heitä liikkumiseen ja oman liikunta-aktiivisuuden seurantaan. Oppilaat saivat kan-
nustavia viestejä sitä mukaan, kun he saivat purettua dataa verkkopäiväkirjaan.  ”Kontrolli” 
käännettiin tietoisesti myönteiseksi tueksi, esim. jos oppilaalla oli jonakin päivänä aktiivi-
suutta huomattavasti enemmän kuin yleensä, oli helppo tarttua siihen ja kysellä tarkemmin 
muistiko hän mitä teki tuolloin, oliko se ehkä sellaista tekemistä, jota hän voisi tehdä muul-
loinkin saadakseen aktiivisuutta enemmän useampina päivinä viikossa. 
 
Alkuvaiheessa kävi ilmi, että mittari ei rekisteröi kaikkea liikkumista, ja antaa validia dataa 
lajeista kuten hölkkä, kävely, juoksu ja sauvakävely. Tämä laski aktiiviliikkujien kiinnostus-
ta mittarin käyttöön. Pääpaino aktiiviliikkujilla ja -harrastajilla voisikin olla muun päiväaktii-
visuuden seurannalla eli kuinka aktiivinen hän voi 
olla päivittäisillä valinnoillaan harrastuksiensa ja 
harjoitustensa välillä. Toisaalta oppilaita voisi 
eriyttää antamalla aktiivisille oppilaille sykemittari 
käyttöön. Sykemittari antaa tarkempaa palautetta 
harjoittelusta ja sen vaikutuksista. Teknologisten 
laitteiden mittaustapa tulee soveltua liikuntatun-
neilla opetettaviin lajeihin. Kokeilimme kelloa 
myös nilkassa pyöräillessä ja lentopalloa pela-
tessa, jotta se antaisi paremmin aktiivisuutta.  
  

Verkkopäiväkirja näkymä 
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Hankkeen onnistumisen kannalta katsottiin tärkeäksi ottaa vanhemmat mukaan ja kertoa 
heille ennen kokeilun alkua, mitä oppilaiden kanssa on tarkoitus tehdä. Tämän vuoksi jär-
jestettiin yhteinen info-ilta nuorille ja vanhemmille koululla projektin alussa 1.4.2009. Tilai-
suudessa esiteltiin vanhemmille ja nuorille projektia tarkemmin ja tutustuttiin yhdessä pro-
jektin teknologisiin laitteisiin. Tilaisuudessa oli mukana apulasirehtori, liikunnan lehtori Erk-
ki Tuomiaho, terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Torvela, luokanvalvojat sekä opetustoimesta 
kehittämispäällikkö Päivi Mäki, yliopistolta projektipäällikkö Kari Kumpulainen ja projekti-
tutkija Henna Mikkola, luokanopettaja opiskelijat Henna Koivikko ja Anna-Emilia Peltoperä, 
Polarilta Niina Palmu ja Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen -projektista Johan-
na Korkala. 
 
Illan ohjelmassa oli projektin esittelyn lisäksi: 

  Lenkki koulun lähiympäristössä – FA20 Aktiivisuusmittarin kokeilu käytännössä  

  FutureStep – hankkeen laitteisiin tutustuminen liikuntasalissa ja käytävällä 

  LearningCafe / polarpersonaltrainer.com:n oman lapsen sivustoon tutustuminen,  
lisäksi kahvittelun lomassa sai kirjoittaa ajatuksia, kysymyksiä, tuntemuksia ”pöytäliinaan” pro-
jektin tiimoilta 

  Yhteinen lopetus: keskustelua, loppuyhteenveto  

 
Toiminnallinen vanhempainilta sai positiivista palautetta. Van-
hemmilta ei huomattu kerätä palautetta yleisesti projektiin liit-
tyen. Huomasimme asian vasta loppusyksystä, kun suurimal-
la osalla oppilaista ei enää ollut aktiivisuusmittareita käytössä. 

 
Muita projektissa toteutettuja tutkimuskokeiluja ja käytänteitä 
 

Projektin puitteissa Myllytullin koululla tehtiin myös Wii-
välituntiliikunta kokeilu toukokuussa kolmen viikon ajalla 2009. Lap-
set ja nuoret viettävät välitunneilla aikaa n. 5 tuntia viikossa, mutta 
silti välitunnit ovat melko lailla hyödyntämättä päivittäisen aktiivisuu-
den lisäämisessä. Eniten fyysistä kuntoa kohottavana oppilaat piti-
vät Wii-tanssipeliä ja nyrkkeilyä. Oppilaat kokivat välitunnit muka-
vammiksi Wii-välituntiliikunnan aikana kuin normaalisti ja 95 pro-
senttia halusikin Wii-välituntiliikunnan pysyväksi välituntitoiminnaksi 
kouluun. Lisäksi oppilaiden mielestä välitunnit olivat hyödyllisempiä, 
kun oli hauskaa tekemistä yhdessä kavereiden kanssa. Kritiikkiä 
oppilaat antoivat tanssipelin yksipuolisesta musiikkivalikoimasta ja 

sen tyttömäisyydestä. Kritiikki oli aiheellista, sillä Wii-tanssipelissä pojilla ei edes ollut 
mahdollista valita tanssihahmoksi poikaa, vaan kaikki hahmot olivat tyttöjä. Lisäksi hahmo-
jen ulkonäkö synnytti keskustelua, sillä Wii-tanssipelin hahmot olivat hoikkia ja pieniin 
vaatteisiin pukeutuneita. Mikäli kouluun suunnitellaan hankkia tanssimatto, kannattaa siis 
etsiä monipuolisempia tanssipelivaihtoehtoja. Tällöin saadaan mahdollisesti myös enem-
män poikia innostettua tanssimaan. Oppilaiden palautteissa nousi esille myös toiveita kou-
lupiha-alueen kehittämiseksi liikunnallisemmaksi. Oppilaat toivoivat esimerkiksi toiminnalli-
sia kiinteitä liikunta- ja leikkivälineitä pihalle, kuten keinuja.  

 
Projektin aikana hankkeessa oli myös 
käytössä Team2 -laitteisto, jota kokeiltiin 
liikunnan 9.lk:n valinnaisen ryhmän 
kanssa vaelluksella Hailuodossa. Team2 

-laitteisto mahdollistaa ryhmän sykkeiden 
tarkkailun yhtäaikaisesti tietokoneelta.  

Vanhemmat tutustumassa 
aktiivisuusmittariin 
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 Vaelluksella käytettiin kannettavan tietokoneen sijasta PDA-laitetta, joka 
soveltuu kokonsa vuoksi paremmin tämän kaltaiseen käyttöön. Team2 - 
laitteistosta vaellukselle tarvitsi mukaan Base stationin lisäksi sykevyöt. 
Oppilailla oli myös käytössä rannelaitteet (FT60), jotta he näkevät oman 
sykkeen sykemittarista. Team2 -laitteiston etuna on se, että opettaja voi 
tarkkailla oppilaiden sykettä reaaliaikaisesti ja sen pohjalta ohjeistaa hei-
tä liikkumaan asianmukaisella ja turvallisella sykealueella.   

 
Hankkeen kuluessa OSLO ry:n (Oulun seudun liikunnan- ja terveystiedon opettajat) kevät-
keskustelussa esiteltiin hankkeen toimintaa, minkä pohjalta kiinnostuneet opettajat ja kou-
lut lähtivät mukaan yhteistyöhön (Oslo:n pj Timo Loukkola, Oulun Lyseon lukiosta, Johan-
na Korkala ja Erkki Tuomiaho Myllytullista, Soile Helistèn-Mikkola Merikosken yläkoululta 
ja lukiosta, Tarja Väisänen OSYK:n lukiosta, Johanna Nissi). Lisäksi mukaan saatiin neljä 
alaluokkien luokanopettajaa: Oulun Normaalikoululta Pasi Kurttila ja Auli Halme sekä Erkki 
Linna Knuutilankankaalta ja Pia Vänskä Nuottasaaresta. Opettajien kanssa on kokoonnut-
tu kaksi kertaa ideariihi-tyyppiseen suunnittelutilaisuuteen.  Tutkimus- ja kehitystyö Futu-
reStep–hankkeessa tulee jatkumaan edelleen tämän opettajaryhmän kesken.    
Projektin yhtenä tavoitteena oli nivoa yhteen liikuntaa ja terveystietoa opetussuunnitelman 
tasolla ja luoda uusia liikuntamalleja. Tähän liittyen luotiin kaksi toiminnallista mallia aktii-
visuusmittarin hyödyntämiseen terveystiedossa (Lukion TE3; Aktiivisuusmittariin tutustu-
minen yksittäisellä tunnilla tai aktiivisuusmittarin periodityyppinen käyttö pidemmällä aika-
välillä 24/7). Suunnitteluryhmässä olivat mukana Johanna Korkala (Myllytullin koulu), Soile 
Helistén-Mikkola (Merkikosken lukio), Tarja Väisänen (OSYK:n lukio) ja Saila Veijola 
(Maikkula). Tätä suunnittelu ja kehittämistyötä on syytä jatkaa edelleen. 
 
 

Tutkimuksen tulokset 

 
Oppilaat saivat aktiivisuusmittarit käyttöönsä 23.3.2009, jolloin heiltä kerättiin kysely liikun-
ta-aktiivisuuteen liittyen. Aktiivisuusmittarit olivat oppilailla käytössä kaikilla liikuntatunneilla 
kevään 2009 aikana eli yhteensä 20 tunnin ajan. Lisäksi oppilaat käyttivät mittareita va-
paa-ajallaan.  Oppilaiden käytettyä aktiivisuusmittareita noin kuukauden ajan, heiltä kerät-
tiin palautetta aktiivisuusmittarin käyttökokeilusta. Seuraavaksi esitellään alkumittauksen 
tuloksia sekä oppilaiden sekä opettajien kokemuksista aktiivisuusmittarin käytöstä Myllytul-
lin koululla arkihavaintojen, kyselylomakkeiden ja haastatteluiden pohjalta.  
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Tutkimusryhmän liikunta-aktiivisuus 
 

 
 
Myllytullin koulu on taidepainotteinen koulu, mikä voi osaltaan selittää sitä, että tutkimus-
ryhmään osallistuneet eivät ole välttämättä kaikista aktiivisimpia liikunnan harrastajia. Ku-
ten yllä olevasta diasta voidaan huomata, suurimmaksi syyksi liikunnanharrastamattomuu-
teen ilmoitettiin se, että aika kuluu muissa harrastuksissa (50 % vastanneista). Melkein 
puolet vastanneista kuitenkin ilmoitti liikkuvansa ainakin puoli tuntia kerrallaan päivittäin tai 
lähes päivittäin. Yleisimmin vastaajat kertoivat liikkuvansa 1-2 tuntia kerrallaan (40 % vas-
tanneista). Nuori Suomi suosittelee kouluikäisille 13–18-vuotiaille lapsille ja nuorille moni-
puolista liikuntaa vähintään 1-1,5 tuntia päivässä (Laakso & Tammelin, 2008, s. 19). Myös 
Strongin ym. (2005) suosituksen mukaan lasten tulisi päivittäin liikkua vähintään kohtalai-
sesti rasittuen tunnin tai pidempään. Strongin suositus perustuu systemaattiseen tieteelli-
seen kirjallisuuskatsaukseen, joiden pohjalta suositus on muodostettu. Saman suosituksen 
mukaan liikunnan kuormittavuus on riittävää, jos se aiheuttaa ainakin vähän hikoilua ja 
hengästymistä (Strong, 2005.) Kyselyn mukaan alle puolet (40 %) vastanneista noudatti 
näitä suosituksia. 
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Tutkimusryhmän mediankäyttö 
 

 
 
Kuten yllä olevasta diasta on nähtävissä, nuorten suosituin media on Internet. Suurin osa 
(64 %) vastanneista käytti Internetiä 1-2 tuntia päivässä. Suurkuluttajia (>4 tuntia) vastaa-
jista oli seitsemän prosenttia (3 oppilasta). Toiseksi suosituin median käyttötapa oli televi-
sion katselu ja työskentely tietokoneella. Nuori Suomi suosittelee, että lasten ruutuaika 
olisi päivittäin maksimissaan kaksi tuntia. Liian pitkä tv- tai tietokoneruudun tuijottaminen 
voi vähentää hyvinvointia, sillä se vie aikaa terveelliseltä liikunnalta. (Laakso & Tammelin, 
2008, s. 6).  

Myllytulli – mediankäyttö

alle tunnin 1-2 tuntia 3-4 tuntia yli 4 tuntia

Internet 14 % 64 % 14 % 7 %

Televisio 34 % 52 % 11 % -

Työskentely
tietokoneella

23 % 52 % 16 % 7 %

Videoiden/
Dvd:n
katselu

71 % 23 % - -

Cd-levyjen
kuuntelu

50 % 39 % 2 % 5 %

Radion 
kuuntelu

71 % 18 % 2 % 2 %

Pelaan 
digitaalisia 
pelejä

64 % 23 % 5 % 2 %

Luen muita 
kuin 
koulukirjoja

68 % 21 % 2 % -

Oppilaiden päivittäinen mediankäyttö (n=44)
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Kokemuksia aktiivisuusmittarin käytöstä koulussa ja vapaa-ajalla 
  
 
Aktiivisuusmittarin käyttöönotto, opastus ja aloitus 
 
Kun oppilailta kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka aktiivisuusmittarin käyttöönotossa onnistut-
tiin, lähestulkoon kaikki nuoret olivat mielestään saaneet tarpeeksi opastusta ja ohjeita 
aktiivisuusmittarin käyttöön. Valtaosa piti saamaansa opastusta ja ohjeita selkeinä. Vain 
yksi oppilas ilmoitti, ettei pitänyt saatuja ohjeita tarpeeksi selkeinä tai saanut ohjeistusta 
tarpeeksi. Oppilaille jaettiin myös info-opas aktiivisuusmittarin käytöstä. Info-opasta piti 
hyödyllisenä lähes puolet oppilaista (49 %). Noin puolet (46 %) vastanneista eivät osan-
neet sanoa, oliko opas heidän mielestään hyödyllinen ja 5 % vastanneista ei kokenut 
opasta lainkaan hyödylliseksi. 
 
Seuraavassa oppilaiden mielipiteitä tarkemmin: 
 

Sain tarpeeksi opastusta ja ohjeita aktiivisuusmittarin käyttöön liittyen  
täysin samaa mieltä 51,2 %,  
jokseenkin samaa mieltä 46,3 %,  
jokseenkin eri mieltä 2,4 % 

 
Saamani opastus ja ohjeet aktiivisuusmittarin käytöstä olivat selkeitä  
täysin samaa mieltä 53,7 %, 
jokseenkin samaa mieltä 34,1 %, 
en samaa enkä eri mieltä 9,8 %,  
jokseenkin eri mieltä 2,4 % 

 
Aktiivisuusmittarin info-opas on ollut minulle hyödyllinen  
täysin samaa mieltä 26,8 %, 
jokseenkin samaa mieltä 22,0 %,  
en samaa enkä eri mieltä 46,3 %,  
täysin eri mieltä 4,9 % 

 
Oppilailla oli myös mahdollisuus antaa avointa palautetta opastukseen ja aktiivisuusmitta-
rin käyttöönottoon liittyen. Oppilaiden huomioita olivat muun muassa toive selkeämmistä 
ohjeista tallentavan harjoituksen osalta. Yksi oppilas pohtii myös sitä, että olisi hyvä kes-
kustella oppilaiden kanssa siitä, mikä oikeasti kuluttaa kaloreita:  
 
”Oli aika mielenkiintoista huomata, että kun minulla on aktiivisuusmittari ranteessa ja esi-
merkiksi pesen hampaita, niin mittari kertoo, että liikun paraikaa... kuluttaako hampaiden 
pesu sitten kaloreita??? Siitä voisi mainita tulevaisuudessa.” 
 
Yksi oppilas toi esille, että ensimmäisillä kerroilla hän olisi kaivannut enemmän opastusta 
kellon toiminnoista. Vasta kun oppilas sai info-oppaan, hän tunsi saavansa ”kaiken irti kel-
losta”. 
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Aktiivisuusmittarin käyttö 
 
Nuorista suurin osa (54 %) ilmoitti käyttävänsä aktiivisuusmittaria joka päivä ja melkein 
joka päivä aktiivisuusmittaria käytti 24 prosenttia vastaajista. Vastaajista 7 prosenttia käytti 
aktiivisuusmittaria vain 1-2 kertaa viikossa. Luultavimmin tämä käyttö tarkoitti liikuntatunte-
ja koulussa, sillä kolme oppilasta eivät halunneet käyttää mittaria muulloin kuin koulussa.  

 
Kuvio 1. Aktiivisuusmittarin käyttö 
 
 
Kyselyyn vastanneet pitivät aktiivisuusmittarin käyttöä helppona, mutta sen sijaan usea ei 
pitänyt mittarin käyttöä luontevana (ks. taulukko 1.). Neljännes vastaajista koki kuitenkin 
aktiivisuusmittarin käytön erittäin luontevaksi. 
 
 

 Täysin samaa 
mieltä 
 % (f) 

Jokseenkin 
samaa  
mieltä % (f) 

En samaa enkä  
eri mieltä  
 % (f) 

Jokseenkin eri  
mieltä  
 % (f) 

Täysin eri mieltä  
 % (f) 

Aktiivisuus- 
mittarin 
käyttö on 
mielestäni  
helppoa 

61,0 (25) 26,8 (11) 7,3 (3) 2,4 (1) 2,4 (1) 

Aktiivisuus- 
mittarin käyttö tun-
tuu minusta  
luontevalta 

24,4 (10) 39 (16) 7,3 (3) 26,8 (11) 2,4 (1) 

 
Taulukko 1. Mielipide aktiivisuusmittarin käytön helppoudesta ja luontevuudesta  
  
 
Oppilaista suurin osa käytti aktiivisuusmittaria vapaa-ajalla (90 %), koulussa (88 %) ja 34 
prosenttia urheiluharrastuksen parissa. Näitä urheiluharrastuksia olivat muun muassa 
juoksu, ratsastus, kuntopyöräily, minigolf, kuntosali, sulkapallo, tanssi, vaellus ja biljardi. 
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Nuoret, jotka eivät erityisemmin pitäneet aktiivisuusmittarin käytöstä saivat kertoa avoimis-
sa vastauksissa, miksi he eivät käytä aktiivisuusmittaria. Useimmiten syyt liittyivät käyttö-
mukavuuteen ja mittarin ulkonäköön, kuten seuraavat esimerkit kuvaavat: 
 
”Ei ole aina mukava kädessä” 
 
”Mittari on aina vähän tiellä ja siksi se tulee otettua pois. En osaa pitää mittaria jalassa, 
joten pyöräilystä ei tule siihen mitään. Jalassa siitä ei olisikaan niin paljoa haittaa, mutta se 
ei tunnu kivalta.” 
 
”Se on melko näkyvä, iso, eikä mikään kaunis esine. :) lisäksi se hankaloittaa joskus käsi-
en käyttämistä, kuten vaikka... esim. jos nojaa kädellä pöytään, se tekee kipeää ranteelle 
(taitoskohdassa)” 
 
Aktiivisuusmittarin ilmoittama päivittäinen aktiivisuus 
 

 

 

Kuvio 2. Kuinka usein aktiivisuusmittarin ilmoittama aktiivisuusmäärä täyttyy 

 
Suurin osa (42 %) vastanneista ilmoitti saavansa aktiivisuusmittarin ilmoittaman päivittäi-
sen aktiivisuusmäärän täyteen 1-2 kertaa viikossa. Neljäsosa vastaajista ilmoitti saavansa 
aktiivisen ajan täyteen jopa 5-6 kertaa viikossa ja vastaavasti neljäs vastaajista 3-4 kertaa 
viikossa. Oppilaista 5 prosenttia ilmoitti, ettei saa lainkaan aktiivisuumäärää täyteen. Kun 
oppilailta kysyttiin, minkälaisella liikkumisella he saavat kartutettua aktiivisuusmittariin ak-
tiivisuutta muun muassa kävelemällä, juoksemalla, ratsastamalla, vaeltamalla, hyötyliikun-
nalla, tanssimatolla, Wii:llä, sählyssä, tanssimalla. Yksi oppilas toi vastauksessaan esille, 
että myös hampaiden pesu kartuttaa hyvin aktiivisuutta, mikä oli hänen mielestään outoa, 
koska hampaidenpesu tuskin kuluttaa paljoa kaloreita tai parantaa terveyttä.  
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Käyttäessään aktiivisuusmittarin tallentava harjoitus -toimintoa (training mode) oppilaista 
32 prosenttia ilmoitti liikkuvansa aktiivisuusmittarin mukaan kuntotasolla ja terveystasolla 
vastaavasti 27 prosenttia. Vastaajista 37 prosenttia ei käyttänyt training modea lainkaan. 
 

Vastanneista 59 prosenttia koki, että mittarin ilmoittama aktiivisuusmäärä on luotettava. 
Nuorista 22 prosenttia ei osannut sanoa, onko samaa tai eri mieltä ”Mittarin ilmoittama ak-
tiivisuusmäärä on mielestäni luotettava” -väittämän kanssa. Nuorista 20 prosenttia ei kui-
tenkaan pitänyt mittaria luotettavana tai lainkaan luotettavana. Tähän syynä lienee se, ettei 
aktiivisuusmittari soveltunut kaikkiin liikuntalajeihin, minkä oppilaat toivat myös esille. 
 
Yleisimmin oppilaat seurasivat aktiivisuusmittarista aktiivisen ajan määrää ja kuljettua mat-
kaa. Päiväkirjan seuraaminen ja training moden käyttö sen sijaan eivät muodostuneet tär-
keiksi Polarin verkkopalvelun käyttömuodoksi. (Ks. tarkemmin taulukko 2.) 
 
 

 Joka päivä 

% (f) 

5-6 kertaa 

viikossa % (f) 

3-4 kertaa 

viikossa % (f) 

1-2 kertaa 

viikossa % (f) 

en lainkaan  

% (f) 

Ei Vastausta 

% (f) 

Yhteensä 

% (f) 

Training modea 0 (0) 4,9 (2) 7,3 (2) 39,0 (16) 43,9 (18) 4,9 (2) 100 (41) 

Päiväkirjaa 2,4 (1) 4,9 (2) 2,4 (1) 24,4 (10) 61,0 (25) 4,9 (2) 100 (41) 

Seuraan 

kaloreiden kulu- 

tusta 

4,9 (2) 12,2 (5) 17,1 (7) 12,2 (5) 48,8 (20) 4,9 (2) 100 (41) 

Seuraan kuljet- 

tua matkaa 

14,6 (6) 17,1 (7) 12,2 (5) 17,1 (7) 36,6 (15) 2,4 (1) 100 (41) 

Seuraan aktiivis- 

ten askelten 

määrää 

4,9 (2) 12,2 (5) 7,3 (3) 14,6 (6) 56,1 (23) 4,9 (2) 100 (41) 

Seuraan 

aktiivisen ajan 

määrää 

22,0 (9) 9,8 (4) 9,8 (4) 22,0 (9) 34,1 (14) 2,4 (1) 100 (41) 

 

Taulukko 2. Mitä palveluita käytät aktiivisuusmittarin ja Polarin verkkopalvelun  
(polarpersonaltrainer.com) toiminnoista  
 

Polarin verkkopalvelun käytön koki helpoksi yli puolet vastaajista. Sen sijaan niin suuri osa 

vastaajista ei kokenut käyttöä niin luontevaksi. (Ks. tarkemmin taulukko 3.) Polarin verkko-

palvelu onkin suunniteltu ensisijaisesti aikuisille henkilökohtaiseksi päiväkirjaksi. 
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 Täysin samaa 

mieltä 
 % (f) 

Jokseenkin 
samaa  
mieltä % (f) 

En samaa enkä  
eri mieltä  
 % (f) 

Jokseenkin eri  
mieltä  
 % (f) 

Täysin eri mieltä  
 % (f) 

Polarin verkkopalvelun 
käyttö on 
mielestäni  
helppoa 

22,0 (9) 41,5 (17) 24,4 (10) 12,2 (5) 0 (0) 

Polarin verkkopalvelun 
käyttö tuntuu minusta  
luontevalta 

17,1 (7) 29,3 (12) 34,1 (14) 19,5 (8) 0 (0) 

Taulukko 3. Polarin verkkopalvelun käyttö 
 
Suurin osa vastanneista käytti Polarin verkkopalvelua 1-2 kertaa viikossa kotona (46 %) ja 
koulussa (39 %). 
 
 
 Joka päivä 

  
% (f) 

5-6 kertaa  
viikossa  
% (f) 

3-4 kertaa 
 viikossa  
% (f) 

1-2 kertaa 
 viikossa  
% (f) 

En lainkaan 
  
% (f)  

Ei vastausta 
 
% (f) 

Yhteensä 
 
% (f) 

Kotona 
 

0 (0) 7,3 (3) 4,9 (2) 46,3 (19) 41,5 (17)  100 (41) 

Koulussa 0 (0) 
 
 

0 (0) 0 (0) 39 (16) 51,2 (21) 9,8 (4) 
 

100 (41) 

 

Talukko 4. Missä käytät Polarin verkkopalvelua 
 

Alla olevasta taulukosta 5. voidaan huomata, että vastaajista 37 prosenttia piti opettajalta 
saatavaa palautetta verkkopalvelussa melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Opettajalta toi-
vottiin palautetta Polarin verkkopalvelun kautta yleisimmin kerran kuukaudessa (39 %), ei 
koskaan (27 %), joka toinen viikko (25 %), kerran viikossa (7 %) ja useammin kuin kerran 
viikossa (2 %). Päiväkirjan seuranta oli melko tai erittäin tärkeää 34 prosentille vastaajista 
ja vuorovaikutusmahdollisuus muiden kanssa vastaavasti tärkeää 22 prosentille vastaajis-
ta. (Ks. tarkemmin taulukko 5.) 
 
 
 Erittäin 

tärkeää 
  
% (f) 

Melko 
tärkeää 
 
% (f) 

En osaa 
sanoa 
 
% (f) 

Ei kovin 
tärkeää 
 
% (f) 

Ei lainkaan 
tärkeää 
  
% (f)  

Yhteensä 
 
 
% (f) 

Opettajalta 
saatava 
palaute 

17,1 (7) 19,5 (8) 48,8 (20) 12,2 (5) 2,4 (1) 100 (41) 

Päiväkirjan 
seuranta 
 

4,9 (2) 29,3 (12) 39,0 (16) 19,5 (8) 7,3 (3) 100 (41) 

Vuorovai- 
kutus- 
mahdol- 
lisuus 
toisten 
kanssa 

4,9 (2) 17,1 (7) 39,0 (16) 22,0 (9) 17,1 (7) 100 (41) 

Taulukko 5. Kuinka tärkeää sinulle ovat Polarin verkkopalvelussa seuraavat asiat 
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Oppilaiden kokemuksia aktiivisuusmittarin käytöstä 
 
Oppilaiden kokemukset aktiivisuusmittarin käytöstä olivat melko positiivisia. Oppilailta ke-
rättiin palautetta aktiivisuusmittarin käytöstä noin kuukausi sen jälkeen, kun he olivat saa-
neet aktiivisuusmittarit käyttöönsä. Vastanneista 44 prosentin mukaan liikkuminen aktii-
visuusmittarin kanssa on mukavampaa kuin ilman aktiivisuusmittaria. Vastanneista 34 pro-
sentin mielestä liikuntatunnit aktiivisuusmittarin kanssa ovat olleet myös mukavampia kuin 
ilman aktiivisuusmittaria. Suuren osan (59 %) mielestä  aktiivisuusmittari sopii koululiikun-
taan hyvin. Oppilaista 44 % toivoi, että koulussa (esim. terveystiedon tunnilla) tutustuttai-
siin teknologisiin laitteisiin, joita voi hyödyntää oman kunnon seurannassa. Vastanneista 
32 % uskoi, että kaverit, joilla ei ole käytössä haluaisivat saada samanlaiset mittarit käyt-
töönsä ja 32 % haluaisi käyttää aktiivisuusmittaria oma-aloitteisesti koulun ulkopuolella. 
 
 
Oppilaiden ja opettajien kokemuksia aktiivisuusmittarin vaikutuksesta liikunta-
aktiivisuuteen ja motivaatioon 
 
Tärkein havainto tutkimuksessa oli se, että aktiivisuusmittarin käyttö sai oppilaiden koke-
muksen mukaan heidät kiinnittämään enemmän huomiota liikkumisensa määrään vapaa-
ajalla. Vastaajista 70 prosenttia ilmoitti, että aktiivisuusmittari sai heidät kiinnittämään 
enemmän huomiota liikkumisen määrään. Vastaajista 44 prosentin mukaan aktiivisuusmit-
tarin antama palaute oli kannuste lisätä liikkumisen määrää ja puolet vastaajista ilmoitti, 
että aktiivisuusmittarin käyttö lisäsi heidän liikkumistaan vapaa-ajalla. 
 
Kokeilun aikana huomattiin, että aktiivisuusmittari ei sellaisenaan sovellu koululiikuntaan 
kaikille liikuntatunneille. Se soveltuu eri liikuntamuodoista parhaiten kävelyyn, hölkkään ja 
juoksuun. Aktiivisuusmittari näyttää sopivan vähänliikkuville ja se on hyvä keino saada 
inaktiiviset oppilaat kiinnittämään huomiota omaan liikkumiseensa. Liikunnanopettajien 
näkökulmasta opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus; tuki, palaute, kysymykset ja 
vastaukset sekä positiivinen kannustaminen osoittautuivat kaikista tärkeimmäksi anniksi 
projektissa. Opettajan tuki ja kannustaminen voivat antaa oppilaalle kokemuksen siitä, että 
joku aikuinen on kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja välittää hänestä. Opettajien mie-
lestä aktiivisuusmittari ja verkkopalvelu voivat olla tärkeä väline juuri tämän vuorovaikutuk-
sen tukemiseen.  
 
Näiden havaintojen pohjalta projektin kehitystoimintaa suunnattiin erilaista tukea tarvitse-
vien oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. On tärkeää etsiä uusia pedagogisia ratkaisuja 
siihen, että yhä useammalla, myös liikunnallisesti muita heikompitasoisilla oppilailla, olisi 
mahdollisuuksia saada kyvykkyyden tuntemuksia ja innostavia liikuntakokemuksia. (Liuk-
konen, Jaakkola & Soini, 2007, s. 158). Seuraavaksi esitellään projektin tuloksena synty-
neet aktiivisuusmittarin sovellusmahdollisuudet. 
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Projektin tulokset 

 
Aktiivisuusmittari liikunnan itsenäisen suorittamisen apuvälineenä  
 
Aktiivisuusmittari voi toimia apuvälineenä poikkeustilanteissa, jolloin oppilaalla ei ole mah-
dollista osallistua liikuntatunneille. Oppilaalla voi olla vaikeuksia esimerkiksi elämänhallin-
nassa ja muita sellaisia asioita elämässä, minkä vuoksi liikuntatunneille osallistuminen ai-
heuttaa ahdistusta tms. Tällöin aktiivisuusmittari voi toimia liikunnan itsenäisen suorittami-
sen välineenä. Liikunnanopettaja voi saada oppilashuoltoryhmältä suosituksen tarjota op-
pilaalle mahdollisuutta itsenäiseen liikunnan suorittamiseen tietylle aikajaksolle. Liikunnalla 
on terapeuttinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja sitä olisi hyvä harrastaa myös vaikeina 
aikoina ja usein etenkin silloin. Jos liikuntatunneille osallistuminen aiheuttaa oppilaalle ah-
distusta, ei ole syytä lisätä oppilaan pahaa oloa, vaan tarjota mahdollisuus liikkumiseen 
omalla ajalla. Liikunnanopettajan ja oppilaan välillä säilyy kuitenkin vuorovaikutus; opettaja 
voi seurata oppilaan liikkumista aktiivisuusmittarin avulla ja antaa tukea ja palautetta sekä 
kannustaa oppilasta liikkumaan. Oppilas ja opettaja voivat sopia käytänteet säännölliseen 
yhteydenpitoon ja liikunnan seuraamiseen yhdessä verkossa ja kasvotusten. 
 
 
Aktiivisuusmittari oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukitoimena 
 
 
Aktiivisuusmittaria voidaan hyödyntää oppilas – ja opiskelijahuollossa. Aktiivisuusmittari 
voi parhaimmillaan toimia syrjäytymistä ehkäisevänä ja liikkumiseen kannustavana toimin-
tamallina. Aktiivisuusmittari voi olla esimerkiksi työväline erilaista tukea tarvitsevien lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa (tukea tarvitsevat oppilaat; vaikeuksia elämänhallin-
nassa, alavireisyyttä, masentuneisuutta, painonhallintahuolia, terveellisten elämäntapojen 
tukena, vaikeus mennä liikuntatunnille jne.) Mittaria voitaisiin tarjota oppilaalle eripituisina 
periodeina. Aktiivisuusmittarin avulla oppilas voi kiinnittää huomiota omaan liikkumiseensa 
ja tarkastella liikunta-aktiivisuuttaan yhdessä aikuisen kanssa. Liikunnanopettaja voi esi-
merkiksi koordinoida toimintaa, mutta joku muu voi antaa vinkin oppilaalle mahdollisuudes-
ta käyttää ja kokeilla mittaria, omasta hyvinvoinnista huolehtien. Tällaisia henkilöitä, jotka 
tarjoavat oppilaalle mahdollisuutta käyttää mittaria, voivat olla esimerkiksi terveydenhoita-
ja, luokanvalvoja, luokanopettaja, oppilaanohjaaja, terveystiedon- tai liikunnan opettaja, 
eritysopettaja, koulupsykologi tai koulukuraattori. Arkiliikunnasta on luontevaa keskustella 
oppilaan kanssa esimerkiksi terveydenhoitajan ja psykologin tapaamisissa. Nuorten kans-
sa voisi tällaisissa keskusteluissa ottaa liikuntaan liittyvät kysymykset hienotunteisesti esil-
le. 
  
Aktiivisuusmittari oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukitoimena -konseptia esitettiin oppi-
lashuoltotiimille lokakuussa ja heidän mielestään tämä liittyy koulupsykologien ja  
-kuraattorien työhön, sillä oppilas- ja opiskelijahuolto on kokonaisvaltaista toimintaa. Va-
paa-aika ja liikunta ovat osa oppilaiden kanssa käytävää keskustelua. Oppilashuoltotiimin 
mielestä tällainen toimintamalli on erittäin tarpeellinen. He työskentelevät sellaisten nuor-
ten kanssa, jotka eivät liiku ja joille liikunta olisi erittäin suotavaa. Opiskelijahuoltotiimissä 
toivottiin, että aktiivisuusmittaria voisi hyödyntää myös alaluokilla (5-6.lk) sekä lukiolaisilla. 
Erityisesti niiden lukiolaisten kanssa, joilla on vaikeuksia suorittaa pakollista liikuntaa ja 
osallistua liikuntatunneille. Myös kouluterveydenhoitajat kohtaavat tukea tarvitsevia nuoria 
työssänsä ja heidän kauttansa oppilaalle voidaan tarjota aktiivisuusmittaria hyvinvoinnin 
tukemiseksi. On kuitenkin hyvä huomioida, että FA20 aktiivisuusmittari on suunniteltu ai-
kuisille, joten alaluokkien oppilaille se ei tällaisenaan ole vielä sopiva. 
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Miten löydetään tukea tarvitsevat oppilaat, jotka voisivat hyötyä mittarin käytöstä?  
 
Projektin yhteydessä on noussut esille tarve kehittää liikunnan itsearviointia sähköiseksi 
(Zef). Oppilaat tekevät liikunnan itsearvioinnin kaksi kertaa vuodessa. Liikunnan itsear-
voinnissa oppilas arvioi omaa liikkumistaan ja antaa opettajalle palautetta koululiikunnasta. 
Liikunnan itsearviointiin lisättiin projektin kuluessa kysymys oppilaiden päivittäisestä liikun-
nan määrästä. Tämä voi olla esim. liikunnanopettajalle yksi keino selvittää, ketkä nuoret 
liikkuvat suositusten mukaisesti ja keiden kanssa olisi syytä käydä keskustelua liikunta-
aktiivisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Yläluokkien kehityskeskustelun ennakkokyselyssä 
on elämänhallintaan ja liikunnan merkitykseen liittyvä kysymys. Tähän kysymykseen poh-
jautuen, luokanvalvoja voi huomata mahdollisen tukea tarvitsevan nuoren, joka voisi hyö-
tyä oman liikunta-aktiivisuuden seurannasta. Toki muutkin opettajat saattavat huomata 
nuorissa alavireisyyttä, masentuneisuutta tms. ja ottaa asian esille hienotunteisesti sopi-
vassa tilanteessa tai ohjata nuoren esimerkiksi terveydenhoitajan luo.  
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Seuraavassa tiivistettynä FA20 Aktiivisuusmittarin arkihavaintoja koulukäytöstä: 
 
 
 
 
 
 
 
  

FA20 Aktiivisuusmittari- Arkihavaintoja koulukäytöstä

• Yksittäisenä harjoituksena / korvaavana harjoitteena loistava apuväline

• lenkki, jos ei voi osallistua esim. uintitunnille

• antaa välittömän palautteen liikuntasuorituksesta käytettäessä ”training modea” 

(aktiiviset askeleet, intensiteetti; terveys- ja kuntoliikunnan osuus, käytetty aika, matka, kalorit)

• erilaista vapautta liikuntatunnille

• Lenkille voi asettaa henkilökohtaisia tavoitteita (matka tai kalorit)

• Erilaisia harjoituksia hyödyntäen mittaria (vertaile millaisella vauhdilla pitää kävellä/juosta, jotta 

harjoitus on kuntoa kohottavaa, terveyttä edistävää, vauhtileikittely-lenkki)

• myös yksittäiselle oppilaalle käyttöön liikuntatunnin aikana, oman aktiivisuuden  havaitsemiseksi, 

seuraamiseksi, porkkanaksi? 

• Huomioi oman aktiivisuuden/inaktiivisuuden, esim. peleissä jalkapallo, koris, salibandy (jalassa)

• Verrataan terveysliikunnan ja kuntoliikunnan (kestävyyttä edistävän liikunnan) määriä harjoituksen aikana

• Polarpersonaltrainer.com ei ole ryhmätyökalu (purkuongelmia mikäli samalta koneelta  purkaa useampi oppilas)

• Tiedonsiirto vaatii paljon aikaa. työläs opettajalle isoissa ryhmissä 

• Päiväkirjan tiedot näkyvät oppilaalle eri tavalla kuin opettajalle

• opettaja ei näe, liikunnan tasoja; terveys- vs. kuntoliikunta

• aktiivinen aika ei näy palvelussa, vain rannelaitteessa

• Yksittäisen oppilaan kanssa keskustelua voi käydä päiväkirjan pohjalta ja kysellä tarvittaessa täydennyksiä asioista, 

joita ei näy palvelussa, VUOROVAIKUTUKSEN mahdollisuus nuorten kanssa, matalammalla kynnyksellä netissä

• Liikuntatunnilla käytettäessä helpompi  purkaa kellon tiedot tunnin lopussa (ei purkua nettiin ollenkaan)

• Tiedot  voi halutessaan koota taulukkoon paperille tai tietokoneelle (oppilas merkitsee omat tietonsa)

• Voidaan keskustella yhdessä tai erikseen harjoituksen tuloksista, sekä oppilaiden tuntemuksista
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Laitteiden hyödyntäminen Oulun kaupungin kouluilla 
 
Laitehankinnat ovat todella hintavia ja laitteiden käyttö vaatii perehtymisen niihin, ennen 
kuin niitä voi mielekkäästi hyödyntää opetuksessa.  Aktiivisuusmittarit voisivat olla kaikkien 
koulujen lainattavissa opetustoimesta (OPPIS). Koulujen ja oppilashuoltotiimin henkilökun-
ta voisivat esimerkiksi lainata laitteita tietylle aikajaksolle. Uusia aktiivisuusmittareita on 
alustavasti tilattu 20 kappaletta sekä FlowLink -tiedonsiirtolaitteita 7 kappaletta. Projektin 
käytössä olleet Polarin aktiivisuusmittarit ovat käytettävissä, kunnes uudet mittarit toimite-
taan opetustoimeen. Tuotteet ovat lainattavissa koko luokalle, ryhmälle ja yksittäisille oppi-
laille. Mittareiden lainauksen yhteydessä saisi tarvittaessa kirjallista materiaalia laitteiden 
hyödyntämiseen koulussa, sama materiaali olisi sähköisessä muodossa FirstStepin Spa-
ces-sivulla. 
 

 Laina-aika periodina esim. 1-4 viikkoa  
o terveystiedon liikuntajakson yhteydessä 
o liikuntatunneille 
o oppilas- ja opiskelijahuollon käyttöön 

 Ohjevihkonen opettajalle ja oppilaille / opiskelijoille 

 Monisteita sähköisessä muodossa projektin Spaces-sivustolta 

 polarpersonaltrainer.com verkkopalvelu 
o FlowLink-tiedonsiirto työkalut lainattavissa myös Oppiksesta 
o WebSync- tiedonsiirto-ohjelman lataaminen koneelle Polarin sivuilta 
o rekisteröinti, kirjautuminen, päiväkirja, yhteyshenkilö 

 Koulutus laitteiden hyödyntämisestä osaksi opettajien täydennyskoulutusta 

 Sama paketti myös FT60 sykemittareille ja muille projektissa oleville laitteille 
 
 
Projektin yhteydessä on liikunnanopettajalla oli mahdollisuus osallistua Koulutusteknologia 
– tietoverkot ja ohjelmistot -koulutukseen, joka on OAMK:n järjestämä ammatillisen erikois-
tumisen opintoja. Tarkoituksena oli laatia projektille oma Windows Live Spaces -sivusto 
(”kotisivu”), jolla esitellään projektia ja jaetaan hankkeessa tuotettua materiaalia muille 
opettajille ja kasvatusalan toimijoille. Sivusto löytyy osoitteesta 
http://firststepoulu.spaces.live.com/ 
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Projektin tapahtumat ja tiedottaminen 

 
Projektin toimintaa ja tuloksia on esitelty mm. seuraavissa tilaisuuksissa: 

 
Kevät-09  FutureStep-hanke - ideariihi-tilaisuus liikunnanopettajien kanssa Myllytullin koululla. 

Ideariihessä esiteltiin ja kokeiltiin käytännössä FutureStep-hankkeen laitteita (askelmit-
tarit, aktiivisuusmittarit, sykemittarit, Gps-paikantimet, Wii-konsolit ja ohjelmistot sekä 
Team2-järjestelmä). 
 

31.8.09 Koulutusiltapäivä Team2-järjestelmästä (kouluttajana Ville Uronen, Polarilta) Opettajat 
pääsivät kokeilemaan laitetta käytännössä. 

 
1.9.09 Ideariihi liikunnanopettajille, liikuntaa opettaville opettajille Myllytullin koulun juhlasalis-

sa. Laitejaon ja toiminnan suunnittelua yhdessä.  
 
03.09.09- Koulutusteknologia; tietoverkot ja ohjelmistot koulutus, torstaisin 4h 
10.12.09 projektin tuotosten koonti ja esittely Live@edu – ympäristössä, projektin Spaces -

sivuston työstö.  
 
8.9.2009 Yliopiston Hyppy tulevaisuuteen -tapahtuma Linnanmaan liikuntahallilla liikunnan sivu-

aineopiskelijoille. Tapahtumaan osallistui n. 20 opiskelijaa. Opiskelijat pääsivät kokei-
lemaan FutureStep-hankkeen laitteita ja ideoimaan laitteiden käyttömahdollisuuksia 
koulumaailmassa. Opiskelijat saivat myös ottaa itselleen testaukseen haluamansa lait-
teen ja tutustua siihen itsenäisesti. Suurin osa opiskelijoista lähti mukaan toteuttamaan 
”Hyppy tulevaisuuteen” hyvinvointitapahtumaa, joka toteutettiin Oulun yliopiston Kasva-
tustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön tiloissa 23.9. Opiskelijat toimivat eri laite-
pisteillä esittelijöinä ja kertoivat omista käyttökokemuksistaan vierailijoille.  

 
10.9.09 ”Puolikurssijuhla” projektin oppilaille (video, kesäkisan palkittavat, erityismaininnat, Po-

larin design-teamin mielipidekysely rannelaitteesta, hedelmätarjoilu) 
 

11.9.2009  Koulu inspiroi -yhtenäiskouluseminaari 
2xTyöpaja: Hyppy tulevaisuuteen – liikuntamotivaation kohottaminen teknologiaperus-
taisessa toimintaympäristössä, osallistujia n. 25 opettajaa 
Kari Kumpulainen ja Henna Mikkola, Anna-Emilia Peltoperä, Henna Koivikko (Oulun 
yliopisto), Johanna Korkala sekä oppilaat Salla Kontio ja Pauliina Latvakoski (Myllytullin 
koulu), Niina Palmu ja Mika Laine (Polar Electro OY)  
Opettajia pyydettiin arvioimaan, mikä laite kiinnostaisi eniten heitä itseään sekä vas-
taavasti, mikä motivoisi lapsia ja nuoria. Opettajat vastasivat, että heitä itseään kiinnos-
ti eniten hyödyntää omassa opetuksessaan liikunnallisia Wii-pelejä (8 kpl) sekä GPS-
paikantimia (8 kpl) sekä aktiivisuusmittareita (3 kpl) ja Team2-laitteistoa (1 kpl). Lapsia 
he sen sijaan arvioivat kiinnostavan eniten Wii-välituntiliikunnan (13 kpl) ja aktiivisuus-
mittareiden (2 kpl) sekä GPS-paikantimien (1 kpl). 

 
16.9.2009  Aktiivisuusmittarin hyödyntäminen koulussa / esitys OHR:ssä Myllytullin koululla (eri-

tyisopettajat, psykologi, koulukuraattori, osaksi koulun KELPO-hanketta) 
 

22.9.2009  Aktiivisuusmittarin hyödyntäminen koulussa / esitys opettajille Myllytullin koululla.  
  FA20 Aktiivisuusmittarin hyödyntäminen koulussa - Miten löydämme tukea tarvitse- 
  vat oppilaat? 
 
23.9.09 Hyppy tulevaisuuteen hyvinvointitapahtuma yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

Myllytullin koulun kaksi oppilasta olivat esittelemässä Polarin verkkopalvelun käyttöä. 
 
7.10.09 Projektin esittely erityisen tuen keskuksen johtaja Arto Willmanille 
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9.10.09 Projektin esittely Oppilashuolto yksikölle (psykologit, koulukuraattorit) 
 
14.10.09 Akvaario ja aktiivisuusmittari –infotilaisuus yliopiston henkilökunnalle, kokeilu 13.11.09 

saakka. Liikunnan sivuaineryhmän opiskelijoille oli myös oma akvaario. 
 

3.11.2009  Myllytullin koulun vanhempainillassa – 8.luokkalaisen elämää 
Esityksen seurauksena kahden eri 8.luokkalaisen pojan vanhemmat olivat yhteydessä 
ja halusivat saada mahdollisuuden kokeilla oman lapsensa kanssa aktiivisuusmittaria 
kotona. Heille tämä mahdollisuus myös annettiin. 
 

5.11.2009 Hankkeen esittely Polarilla Pohjoismaisille rehtori – ja opetushenkilökunnalle (JobSha-
dowing) (N. Palmu, K. Kumpulainen, H. Mikkola, P. Mäki & J. Korkala) 

 
12.11.09 Koulutusteknologia opintoihin liittyvän ryhmäesitys Myllytullin koululla, alustus aiheesta 

FirstStep ja sen yhdistäminen Live@edu 
 
26.11.-  Kasvatustieteen päivät Tampereella, esitys Liikuntakulttuurin ja –  
27.11.09 kasvatuksen tutkimus teemaryhmässä (K. Kumpulainen, H. Mikkola & J. Korkala)  
 
03.09.09 - Koulutusteknologia – tietoverkot ja ohjelmistot koulutus – ammatilliset erikoistumis- 
10.12.09 opinnot, 30 op. 
 

 
Kaikki hankkeen materiaali tulee verkkoon Live@edu-palveluun  
http://firststepoulu.spaces.live.com  
 
FSR-hankkeella on myös omat nettisivut osoitteessa: www.oulu.fi/ktk/fsr 
 

 
 
 

 

  

http://firststepoulu.spaces.live.com/
http://www.oulu.fi/ktk/fsr
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Projektin suositukset 

   
Oulun kaupungin opetustoimi, Oulun yliopisto ja Polar Electro olivat projektissa tasavertai-
sia kumppaneita. Työskentely perustui osapuolten keskinäiseen kunnioitukseen sekä yh-
teistoiminnalliseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yhteistyö osoittautui varsin 
hyödylliseksi ja antoisaksi kaikille osapuolille. 
 
Yhteistyön alkaessa jokainen osapuoli toi esille omat tavoitteensa, jotka on esitetty raportin 
alussa. Varsin pian huomattiin, että liiketoiminnan, koulumaailman ja tutkimuksen päämää-
rät voivat parhaimmillaan olla upeasti toisiaan tukevia ja täydentäviä. Yhteisenä tavoittee-
na kaikilla osapuolilla oli edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.  Projektin kokemuksen pe-
rusteella tällaista kolmikanta-yhteistyömallia voidaan lämpimästi suositella käytettäväksi 
myös jatkossa.  
 
Vaikka ’Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen’ -projekti päättyy, yhteistyö kolmen 
partnerin välillä jatkuu. Projektin kuluessa yhteistyö on synnyttänyt paljon ideoita, jotka 
ovat johtaneet jo uusien kehittämishankkeiden syntyyn, esimerkkinä ActiveAquarium. Mu-
kaan on lähtenyt Myllytullin koulun ohella myös muita kouluja ja opettajia. Tämä on erittäin 
tärkeää hankkeen tulosten levittämisen kannalta.  
 
Yhteistyössä haasteelliseksi koettiin se, että eri osapuolten vakiintuneet toimintatavat 
eroavat jonkin verran toisistaan. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että projektin 
alussa jokainen osapuoli asettaa selkeät tavoitteet omalle toiminnalleen, jolloin jokaisella 
osapuolella on selkeä rooli kehitystoiminnassa. Tässä onnistuttiin hyvin. On hyvä myös 
tuoda esille se seikka, että liikunnanopettajan ei olisi mahdollista olla mukana tällaisessa 
kehityshankkeessa oman opetuksensa ohessa. Opetuksesta saatu huojennus on mahdol-
listanut liikunnanopettajan täysipäiväisen keskittymisen hankkeeseen.  
 
Projektin aikana huomattiin, että laitteiden käyttö ja opettelu vie runsaasti aikaa. On tärke-
ää, että opettaja itse kokeilee ja perehtyy kuhunkin laitteeseen henkilökohtaisesti. Etenkin 
Team2-laitteistoon perehtyminen osoittautui varsin haasteelliseksi. Opettajan on mahdo-
tonta ottaa yksin käyttöön tällaista teknologiaa osana liikuntatuntiaan. Sen sijaan opettaja 
tarvitsee ainakin ensimmäisillä tunneilla konsultointiapua, jolloin hän voi itse keskittyä tun-
nin pitoon ja vähitellen ottaa vastuuta laitteiden käytöstä itsenäisesti. Tulevaisuudessa olisi 
tärkeää taata, että esimerkiksi Team2-laitteiston koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat osaa-
vamman opettajan johdolla. Tässä projektissa liikunnanopettaja Johanna Korkala toimi 
opettajien konsultoijana laitteiden käytöstä (lähinnä Team2) heidän liikuntatunneillaan Me-
rikosken lukiossa, Karjasillan lukiossa (Soile Helistén-Mikkola) OSYK:n lukiossa (Tarja 
Väisänen) ja Laanilan lukiossa (Satu Moilanen). 
 
Yhteistyö liikunnanopettajien kesken onnistui erittäin hyvin. Ideariihi-tyyppiset tilaisuudet 
antoivat mahdollisuuden suunnitella, kehitellä ja ideoida työvälineitä ja niiden hyödyntämis-
tä yhdessä kouluilla. Jatkoa varten alkuvuodesta 2010 tullaan pitämään jälleen uusi suun-
nittelutilaisuus mukaan lähteneiden liikunnanopettajien kanssa. 
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Projektin johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

 
Projektin tuloksena syntyi pääasiassa kaksi aktiivisuusmittarin hyödyntämistapaa koulus-
sa:  
 

1. aktiivisuusmittari liikunnan itsenäisen suorittamisen apuvälineenä ja  
2. aktiivisuusmittari oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukikeinona.  

 
Kehittämistutkimuksessa huomattiin, että aktiivisuusmittari soveltuu parhaiten vähänliikku-
ville nuorille ja voi olla tukikeino sellaisten nuorten hyvinvoinnin tukemisessa, joilla voi olla 
esimerkiksi väliaikaisesti vaikeuksia elämänhallinnassa. Suuri osa projektiin osallistuneista 
nuorista tunsi, että aktiivisuusmittari sai heidät kiinnittämään enemmän huomiota omaan 
liikkumiseensa. Aktiivisuusmittarin antama henkilökohtainen palaute voi kannustaa liikku-
maan lisää, mikäli huomaa, ettei oma fyysinen aktiivisuus ylety suositusten tasolle.  
 
Kuten edellä todettiin, tärkeäksi koettu yhteistyö projektin osapuolten välillä jatkuu. Projek-
tin kuluessa saatuja tähänastisia tuloksia aktiivisuusmittarin soveltuvuudesta koulukäyt-
töön tullaan kehittelemään edelleen yhteistyössä projektiverkoston kanssa. Tulevaisuu-
dessa jatketaan myös kehitystutkimusta mm. ActiveAquariumin ja Team2-
sykkeenmittauslaitteiston ympärillä. Suunnitelmissa on hakea rahoitusta TEKES:lta helmi-
kuun 2010 haussa. 
 
Kuten raportin alussa olevassa tarinassa meritähdistä todettiin, jokainen yksilö on arvokas! 
Sillä on todellista merkitystä, jos pystymme vaikuttamaan edes yhden lapsen tai nuoren 
liikunnallisen aktiivisuuden lisääntymiseen! Sitä kautta tuemme lapsen ja nuoren hyvin-
vointia ja mahdollistamme hänelle paremman elämän. Toki on myös tunnustettava, että 
kaikkien lasten ja nuorten liikuntatottumuksiin teknologian keinoin ei voida kuitenkaan vai-
kuttaa. 
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