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Johdanto

Julkisuudessa puhutaan paljon nuorten fyysisen 

kunnon rapistumisesta ja yhtenä syynä siihen 

pidetään tietoteknisten laitteiden yleistymistä 

kulttuurissamme. Markkinoille on tullut viime 

vuosina myös paljon liikunnallisia teknologisia 

sovelluksia ja pelejä, kuten esimerkiksi Wii Sports 

ja Wii Fit. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa 

FutureStep–hankkeessa tutkitaan ja kehitetään 

uusia liikunnallisia toimintatapoja kouluihin ja 

kysytään, miten tietoteknisiä sovelluksia voitaisiin 

hyödyntää nuorten liikunnallisen aktiivisuuden 

lisäämisessä. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko 

teknologian keinoin vaikuttaa myös positiivisesti 

nuorten liikuntatottumuksiin ja terveyteen.  

Wii-välituntiliikunta on osa FutureStep–hankkeen 

toimintaa. Ensimmäisenä välituntiliikuntaan 

osallistuivat Myllytullin koulun oppilaat ja koulun 

liikunnanopettajat. Tavoitteena oli tarjota oppilaille 

mahdollisuus kokeilla välituntien aikana pelillistä 

liikuntaa Wii Sports ja Dance Revolution -pelien 

muodossa. Tutkimusaineistoa kerättiin oppilailta ja 

opettajilta haastatteluin, kyselylomakkein ja 

havainnoimalla.

Taustaa

Lapset ja nuoret viettävät välitunneilla melkein 5 

tuntia viikossa. Silti välitunnit ovat melkein 

kokonaan hyödyntämättä lasten ja nuorten 

päivittäisen liikunnan lisäämisessä. Aiemmat 

tutkimukset osoittavat, että pojat liikkuvat 

välitunneilla tyttöjä enemmän (ks. esim. Beighle et 

al., 2006; Lopes et al., 2006). Erityisesti tyttöjä 

motivoivia välituntiliikunnan muotoja olisi syytä 

tutkia ja kehittää edelleen. 

Toiminta ja tutkimus

Wii-välituntiliikunnassa oppilaiden käytössä on Wii 
tanssi- ja Sports -pelit. Hankkeen aikana kerätään 
palautetta siitä, miten oppilaat ja opettajat kokevat 
liikunnalliset välitunnit sekä tutkitaan sitä, 
voidaanko oppilaiden välituntiliikunta-aktiivisuuteen 
vaikuttaa liikunnallisilla peleillä.

Ensimmäinen välituntiliikuntakokeilu toteutettiin  
kolmen viikon aikana Myllytullin koulussa ajalla 
11.5.-29.5.2009. Myllytullin koulu sijaitsee Oulun 
keskustassa ja koulun piha-alue on melko pieni. 
Myös aulatilaa koulussa on vähän. Opettajat 
kokivat Wii-välituntiliikunnan mahdollisuutena 
tarjota oppilaille liikunnallinen vaihtoehto 
perinteisen välitunnin sijaan.
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Pilotoinnista saatuja tuloksia

Kiinnostavimmat Wii-välituntiliikuntapelit (kuinka 

moni vastanneista kokeili peliä) olivat:

Tanssipeli (68 %)

Nyrkkeily (45 %)

Tennis (42 %)

Keilaus (38 %)

Pesäpallo (15 %)

Golf (13 %)

Yleisimmin nuoret pelasivat Wii Sports -peliä (51 %) 

sekä tanssipeliä (39 %) 1-2 kertaa viikossa.

Kolmetoista prosenttia oppilaista pelasi tanssipeliä 

joka välitunti tai lähes joka välitunti, kun Wii Sports

-peliä pelasi vastaavasti viisi prosenttia vastanneista. 

Osallistumista rajoitti konsoleiden määrä (2), minkä 

vuoksi kokeilun aikana pelipisteillä oli ajoittain 

jonoa.

Wii Sports -pelistä piti 47 prosenttia ja tanssipelistä 

41 prosenttia vastanneista.  Wii-välituntiliikuntaa

pidettiin ennen kaikkea hauskana (53 %). 

Vastanneista 26 prosenttia piti välituntiliikuntaa 

hyödyllisenä oman fyysisen kunnon kannalta ja 

suuri osa vastanneista (48%) piti välitunteja 

mukavampina kuin tavallisia välitunteja.

Vastanneista suuri osa (43 %) piti Wii tanssipeliä 

eniten fyysistä kuntoa kohottavana. Toiseksi sijoittui 

nyrkkeily (32 %). Golfia (10 %) sen sijaan pidettiin 

vähiten kuntoa kohottavana pelinä.  Vastanneille 

hien pintaan saivat useimmiten tanssipeli (67 %) ja 

nyrkkeily (53 %). 

Oppilaista 95 % haluaisi Wii-välituntiliikunnan 

pysyväksi välituntitoiminnaksi kouluun. 
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Tiivistelmä

• Nuorten fyysinen kunto laskenut 

huolestuttavasti

• Välitunnit voivat olla yksi tärkeä keino 

lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta 

koulupäivien aikana

• Tutkimuksessa kokeillaan pelillistä 

teknologiaa lasten ja nuorten aktiivisuuden 

lisäämiseksi Oulun kaupungin kouluilla


