
Garmin Forerunner 405 

Tuntisuunnitelmat: 

 

Ke 19.5. klo 8.15-9.30 

- Esittelyt sekä ohjaajista että kertojen sisällöistä 

- Kellojen jako (10 kpl, oma kello/parille kello) 

- Kellojen käytön opastus Virtual Partnerin osalta (ohjeet mukana, ohjeistus 

pienemmissä ryhmissä) 

- Lenkki Pikisaaren ympäri oman arvioidun vauhdin mukaan (juoksu) 

- Kellojen keräys takaisin ja kommenttien sekä tuntemusten kysely 

- Kynät mukaan seuraavalle kerralle 

 

To 20.5. klo 13.15-14.30 

- Kellojen jako 

- Kellojen käytön opastus Geokätkennän osalta (ohjeet mukana) 

- Tehtäväkorttien jako 

- Pikisaaren lenkki rastipisteiden avulla 

- Kellojen keräys takaisin ja kommenttien sekä tuntemusten kysely 

 

Ma 24.5. klo 11.15-12.30 

- Harjoituskertojen purku 

- Koneelta näytetään esimerkkejä, mitä tietoja kuljetuista harjoituksista saadaan irti 

(esim. nopeus tietyllä hetkellä, reitti Google-maps avulla) 

- Avoin keskustelu kokemuksista tms. n. 40 min 



Rasti 1 (X1) 

- Mikä Oulussa sijaitseva historiallinen kahvila? Tähtitornin kahvila 

Rasti 2 (X2) 

- Minkä rakennuksen edessä olet? Raatin Nuorisotalo 

Rasti 3 (X3) 

- Minkä alueen Paviljonki? Kuusisaari 

Rasti 4 (X4) 

- Mikä koti? Tuiran kuntoutuskoti 

Rasti 5 (X5) 

- Minkä idyllisen ja pitkät perinteet omaavan keltaisen rakennuksen takapuolella olet? 

Hietasaaren tanssimajakka 

Rasti 6 (X6) 

- Miten uusiutuvaa energiaa saadaan tuotettua puiden rajassa näkyvällä laitteella? 

Tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen 

välityksellä. Mikä laite on kyseessä? Tuulivoimala 

Rasti 7 (X7) 

- Minkä maailmallakin hyvin tunnetun urheilulajin harrastuspaikka? Tennis 

Rasti 8 (X8) 

- Minkä ravintolan edessä olet? Sokeri-Jussin Kievari 

Rasti 9 (X9) 

- Mikä rakennus? Oulun kaupungin kirjasto 

Rasti 10 (X10) 

- Mikä rakennus? Oulun kaupunginteatteri 

Rasti 11 (X11) 

- Minkä paikan kasvatuksessa korostetaan vapautta ja vastuuta? Oulun lyseon lukio 

Rasti 12 (X12) 

- Mikä oppilaitos? OSOA Pikisaari 

Rasti 13 (X13) 

- Missä ja millä rakennelmalla olet? Sillalla Tuiran ja Hietasaaren välissä 



Reitti 1 (kulje järjestyksessä) 

 

Rasti 1 (X1) 

- Mikä Oulussa sijaitseva historiallinen kahvila? 

Rasti 2 (X2) 

- Minkä rakennuksen edessä olet? 

Rasti 4 (X4) 

- Mikä koti? 

Rasti 13 (X13) 

- Missä ja millä rakennelmalla olet? 

Rasti 5 (X5) 

- Minkä idyllisen ja pitkät perinteet omaavan keltaisen rakennuksen takapuolella olet? 

 

Rasti 7 (X7) 

- Minkä maailmallakin hyvin tunnetun urheilulajin harrastuspaikka? 

Rasti 12 (X12) 

- Mikä oppilaitos? 

Rasti 8 (X8) 

- Minkä ravintolan edessä olet? 

Rasti 9 (X9) 

- Mikä rakennus? 

Rasti 11 (X11) 

- Minkä paikan kasvatuksessa korostetaan vapautta ja vastuuta? 



Reitti 2 (kulje järjestyksessä) 

 

Rasti 1 (X1) 

- Mikä Oulussa sijaitseva historiallinen kahvila? 

Rasti 3 (X3) 

- Minkä alueen Paviljonki? 

Rasti 4 (X4) 

- Mikä koti? 

Rasti 13 (X13) 

- Missä ja millä rakennelmalla olet? 

Rasti 5 (X5) 

- Minkä idyllisen ja pitkät perinteet omaavan keltaisen rakennuksen takapuolella olet? 

 

Rasti 6 (X6) 

- Miten uusiutuvaa energiaa saadaan tuotettua puiden rajassa näkyvällä laitteella? 

Mikä laite on kyseessä? 

 

Rasti 12 (X12) 

- Mikä oppilaitos? 

Rasti 8 (X8) 

- Minkä ravintolan edessä olet? 

Rasti 10 (X10) 

- Mikä rakennus? 

Rasti 11 (X11) 

- Minkä paikan kasvatuksessa korostetaan vapautta ja vastuuta? 

 



Virtual Partner harjoitus: Paina pitkään GPS-painiketta > valitse GPS päälle > paina 

pitkään TRAINING-painiketta > paina start/stop-painiketta aloittaaksesi harjoituksen 

VP:n nopeuden säätö: harjoituksen aikana (tai ennen kuin painaa start/stop-painiketta) 

napauta kehää niin monta kertaa, että näkyviin tulee kohta, jossa voi nopeutta säätää > 

muuta nopeutta pyörittämällä sormea kehällä 

 

Uuden rastin haku: Paina pitkään GPS-painiketta > valitse Siirry paikkaan > valitse 

seuraava rastisi luettelosta ja valitse sitten aja 

Navigoinnin lopetus: Paina lap/reset/quit-painiketta kellon oikealla sivulla alhaalla > 

valitse Lopeta Mene > hae uusi rasti (Siirry paikkaan, jne.) 


