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Työryhmän sisältö 

 
o Taustaa 

o Lainattavat laitteet, Kasvatustieteiden tiedekunnan FSR Center ja Oulun 

kaupungin opetustoimi 

o Miten uudella teknologialla voi edistää lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta 

koulussa: 

o Case: aktiivisuusmittaus ja ActiveAquarium 

 

Käy Teknotorilla kokeilemassa Polar Active -aktiivisuusmittaria ja 

Team2-sykkeenmittausjärjestelmää!  

 

 

 

 



 

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden 

edistäjänä koulussa 

Tiimi:  Oulun yliopisto (Kasvatustieteiden  ja Teknillinen tiedekunta) 

 Oulun kaupungin opetustoimi (Johanna Korkala + 11 opettajaa / liikunnanopettajaa),  

 Polar Electro Oy (Niina Palmu , Riikka Rae ja Ville Uronen) 

  

Tavoite:  Tutkia ja edistää lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta kehittämällä uusia teknologia- 

 tuettuja käytänteitä kouluun 

 

Tausta:  

o Liikunta-aktiivisuuden vähentyminen on todettu koululaisten keskuudessa useissa tutkimuksissa  

o Nykyinen kulttuuriympäristö sisältää kasvavan määrän teknologisia laitteita ja niitä käyttäviä ihmisiä 

o Teoreettinen tausta: Vygotskyn (1978) sosiokulttuurinen teoria, Nicholls 1984, tavoiteorientaatioteoria  

o Aiemmat tutkimukset: teknologia motivoi  liikkumaan (Bravata et al., 2007; Richardson et al., 2008; Savolainen, 2008) 

 

 

 

   



Lainattavat laitteet 



FSR-lainaamo: 

 

5 kpl Wii-konsoleita, 

tanssimattoja 

tanssipeleineen, 

Sports-pelejä 

 

5 isoa taulutelevisiota 

Wii-välituntiliikunta 

 



Askelmittarit 

 

Omron, 30 kpl, FSR-lainaamo 



Team² -sykkeenmittauslaitteisto 

 

 

 

 

 

 

 

” Omien sykkeiden seuranta on motivoivaa ja laitteisto on konkreettinen apuväline 

terveystiedossakin opetettavien asioiden havainnollistamiseen.” 

1 kpl. FSR-lainaamo 

Team²-sykkeenmittausjärjestelmä sisältää:  

1  Tukiaseman  

2  Latausyksikön lähettimille,  

3  28 lähetintä Team² WearLink+ -nauhoilla,  

4  USB-muistitikun sekä ohjelman PC:lle ja PDA:lle. 

5  Kantolaukun  

  



GPS-satelliittipaikantimet 

 

FSR-lainaamo: 

Garmin forerunner 405, 10 kpl 

Saatavilla myös ilmaisia kännykkään 

(iPhone, Android, Nokia Symbian) 

ladattavia ohjelmia: 

mm. Sports Tracker 

http://www.sports-tracker.com/blog/about/


Aktiivisuusmittarit  

FA20, 10 kpl 

FSR-lainaamo 

Polar Active, 20 kpl  

Oulun opetustoimessa 

polarpersonaltrainer.com 

polargofit.com 





Aktiivisuusmittarin hyödyntäminen koulussa 

 
 

1) Aktiivisuusmittari osana liikunnan ja terveystiedon opetusta 

o Liikunta-aktiivisuuden näkyväksi tekeminen ja oppilaiden herättely 

o Yksittäisenä harjoituksena / korvaavana / eriyttävänä harjoitteena  

 

2) Aktiivisuusmittari oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukitoimena 

o Työväline erilaisten oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen 

o Verkostomainen yhteistyö: esim. oppilashuoltoryhmä 

 



ActiveAquarium – virtuaaliakvaario  

oppilaiden liikunta-aktiivisuuden heijastajana 



ActiveAquarium – Kuinka se toimii? 



Tuloksia – ActiveAquarium 

 

 
o Akvaario soveltuu kouluun hyvin (74 %)  

o Akvaarion kalat heijastavat hyvin aktiivisuutta (76 %) 

o Liikunta-aktiivisuus lisääntyi (40 %) tai pysyi samana (60 %) 

 

o Tehtäväsuuntautuneisuus yleisempää kuin 

kilpailusuuntautuneisuus niin yleisesti kuin akvaariokokeilun 

aikana 

 

o Oppilaat, joiden akvaariossa kalat oli nimetty oppilaan  

nimen mukaan olivat minäsuuntautuneempia kuin nimimerkkiä 

 käyttäneet oppilaat (p=0,02*) 

 

o Oma kala auttaa lapsia hahmottamaan liikkumisen määrää 

o Akvaarion ja aktiivisuusmittarin käytössä korostuu liikunta-aktiivisuus, ei taidot ja suoritukset 

 

. 

 

 

”Ainaki tommonen yleinen innostus oli 

havaittavissa ja tavallaan tiedon vaihto 

siitä että miten on liikkunu ja jos joku oli 

aivan erityisen kauan aikaa liikkuu 

edellisenä päivänä niin kyllä ne kävi 

mullekki ihan suullisesti kertomassa, et 

nyt mulle tuli yli 2 tuntia eilen niinku 

liikkumista ja tuota että selvästi se oli 

semmonen kunnia-asia.”  

 

Opettaja oppilaidensa osallistumisesta 

ActiveAquarium-projektiin 



Tuloksia 

Teknologian anti liikunta-aktiivisuuden edistämisessä 

o Oppilaat ottaneet innolla vastaan 

 

o Kiinnostus omaan liikkumiseen, kehitykseen ja 

kunnon seurantaan herää 

  

o Henkilökohtainen palaute eri muodoissaan: 

 visuaalisuus konkretisoi liikkumisen määrän lapsille 

 

o Opettajalle palautetta  

 

o Kouluun kehitettävä helppokäyttöistä teknologiaa 

 

o Tulevaisuudessa aktiivisuusmittaria voi hyödyntää lasten liikunta- 

aktiivisuuden ja unen määrän mittaamisessa yhä  

paremmin 
 

Tulevaisuuden haaste: miten teknologia voisi motivoida pidemmällä aikavälillä? 

 
 

  

 



Materiaaleja opettajalle liikuntateknologian 

hyödyntämiseksi opetuksessa 

o FSR:n Internetsivut 

www.oulu.fi/ktk/fsr 

  materiaalit  FutureStep 

 

o Hankkeessa julkaistut tieteelliset artikkelit 

mm. Liikunta & Tiede 6/2011 

www.oulu.fi/ktk/fsr/julkaisut 

 

o Tulevaisuuden koulua kehittämässä – 

Uusi teknologia haastaa ja inspiroi -kirja 

(200 kpl painos ja verkkojulkaisu) 

 

o Edu.fi – Teknologia liikunnanopetuksessa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oulu.fi/ktk/fsr
http://www.oulu.fi/ktk/fsr
http://futureschoolresearchfi.wordpress.com/publications/
http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/teknologia_liikunnanopetuksessa
http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/teknologia_liikunnanopetuksessa


Tulevaisuuden koulussa kasvatetaan 

lapsia huolehtimaan omasta ja toisten 

hyvinvoinnista! 

 
Kysymyksiä? Kommentteja? 
 

Henna.mikkola@oulu.fi 

Ari.rahikkala@oulu.fi 

Johanna.korkala@eduouka.fi 
 

mailto:Kari.kumpulainen@oulu.fi

