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FutureStep 

 
Oulun yliopiston Future School Research 1st Wave -hanke ja FutureStep -projekti (ESR) sekä Oulun 
kaupungin opetustoimi toteuttivat yhteistyössä Polar Electro Oy:n kanssa kehitystutkimuksen 
(ORSI- Oppilasryhmän reaaliaikainen sykeseuranta liikuntatunneilla) Team² Pro -
sykkeenmittausjärjestelmän soveltuvuudesta koulumaailmaan. FutureStep-hankkeessa tutkitaan, 
miten teknologiaa voi hyödyntää lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä koulussa ja 
kehitetään uusia pedagogisia toimintamalleja kouluun fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Team2-
kehitystutkimuksessa oli mukana neljä liikunnanopettajaa Oulun kaupungin kouluista lukuvuosina 
2009–2010. 
 
Polar Team² Pro -sykkeenmittausjärjestelmää pilotoitiin aluksi yläluokkien liikuntatunneilla ja ke-
väällä 2010 toteutettiin ’Oppilaiden reaaliaikainen sykeseuranta liikuntatunnilla’ (ORSI) -
kehitystutkimus kolmessa Oulun kaupungin lukiossa. Lukioiden liikunnanopettajat ja opiskelijat 
saivat laitteet käyttöönsä viikoksi kolmelle liikuntatunnille, jotka oli suunniteltu etukäteen sisältä-
mään erilaisia lajeja. Pilotista kerättiin tutkimusaineistoa sekä oppilailta (kyselyt) että opettajilta 
(haastattelut). Liikuntatunnit ja Team² -näyttö sykkeineen videoitiin ja nämä yhdistettiin yhtenäi-
seksi videoksi (ks. kuva 1). Oppilaat saivat liikuntajakson jälkeen Team² -raportin (mm. sykkeet, 
kalorit jne.) omista liikuntatunneista sähköpostitse. Tämä raportti on tarkoitettu erityisesti opetta-
jille, mikäli he ovat kiinnostuneita hyödyntämään sykemittauslaitteistoa osana opetustaan. Ra-
portti kuvaa Team2-laitteiston käyttöä osana liikuntatuntia. 
 

 
 
Kuva 1. Oppilaiden liikuntatunti ja sykkeet 
 
ORSI-projektissa mukana olleet henkilöt 
 

- Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 
o FutureStep -hankkeen johtaja KT Kari Kumpulainen (31.7.2010 saakka) 

(kari.kumpulainen@chydenius.fi) 
o Projektitutkija, projektipäällikkö (1.8.2010 alkaen) 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 

 
- Oulun opetustoimi 

Myllytullin koulu 
o Johanna Korkala, liikunnan lehtori 
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(johanna.korkala@eduouka.fi / 040 5777191)  
Suomalaisen yhteiskoulun lukio 

o Tarja Väisänen, liikunnan lehtori 
(tarja.vaisanen@eduouka.fi)  

Merikosken lukio 
o Soile Helistén-Mikkola, TtM, liikunnan ja terveystiedon tuntiopettaja 

(soile.helisten-mikkola@eduouka.fi)  
Laanilan lukio 

o Satu Kurvinen, peruskoulun lehtori 
(satu.kurvinen@eduouka.fi)  
 

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

(nina.palmu@polar.fi) 
o Koulutuspäällikkö, Ville Uronen 

(ville.uronen@polar.fi) 
 

ORSI - Oppilasryhmän reaaliaikainen sykeseuranta liikuntatunneilla           

Tutkimus ja kehitystoiminta 
 
Tässä kehitystutkimuksessa oli tavoitteena testata Polar Team² Pro järjestelmää osana [perusope-
tuksen] liikuntatuntia ja kehittää toimivia tuntimalleja Team2-laitteiston käyttöön koululiikunnassa.  
 
Tutkimuksen tavoite ja käytetyt menetelmät 
 
 

1. Opettajan kokemukset laitteiston käytettävyydestä liikunnan opetuksessa (haastattelu)   

a. Käsitykset laitteiston soveltuvuudesta oppilaiden liikuntakäyttäytymisen seurantaan 

i. Liikunta-aktiivisuus 

ii. Oppilasturvallisuus 

iii. Palautteen antaminen & arviointi 

b. Kokemukset laitteiston käyttämisen aiheuttamasta työkuormasta suhteessa mah-

dollisesti saavutettaviin etuihin (kiinteä vs. liikuteltava laitteisto) 

c. Arvio laitteiston tuottaman datan luotettavuudesta  

 

2. Oppilaan käyttökokemukset laitteistosta (survey) 

a. Näkyväksi tehdyn syketiedon vaikutukset liikuntakokemukseen (yksilöön, yhteisölli-

syyteen) 

b. Käsitykset laitteiston vaikutuksista omaan liikuntakäyttäytymiseen ja -motivaatioon 

c. Kokemukset laitteiston käyttämisen aiheuttamasta työkuormasta suhteessa mah-

dollisesti saavutettaviin etuihin 

d. Arvio laitteiston tuottaman datan luotettavuudesta  
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Käytännön toteutus 
 
Keväällä 2010 toteutettiin noin kuuden oppitunnin jakso kolmen opettajan kanssa hyödyntäen 
Polar Team² Pro -järjestelmää oppilaiden liikuntatunneilla. 
 
ORSI 1. Merikoski – ”Liikunta 2” 
 
Ajankohta: vk. 11, 3*2h, yht. 6 h 
 
Tuntien sisällöt: 
Ma 15.3. klo 14.45–16.00 (Oppilaiden pitämä tunti; perusvoimistelua) 
Ke 17.3. klo 14.45–16.00 (Aerobic) 
Pe 19.3. klo 8.15–9.30 (Kuntopiiri) 
 
Oppilaat: lukiolaisia, 2. vuosikurssin oppilaita (eritasoisia liikkujia), 10 oppilasta (tyttöjä) 
 
ORSI 2. Laanila – ”Kesäksi kuntoon” 
Ajankohta: vk. 17, 3*2h, yht. 6 h 
 
Tuntien sisällöt: 
Ma 26.4.2010, klo 9-11.15 (Sähly) 
Ti 27.4.2010, klo 8.15–10.30 (Sähly) 
 
Oppilaat: lukiolaisia (valinnainen kurssi, aktiivisia oppilaita), 9 oppilasta (tyttöjä ja poikia) 
 

 
ORSI 3. Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
Ajankohta: vk. 20, 3*2 h, yht. 6 h 
 
Maanantaina 17.5. klo 14.45–16.00: Zumba, monitoimisali OSYK 
Keskiviikko 19.5. klo 14.45–16.00: Kuntopiiri, monitoimisali OSYK 
Perjantai 21.5. klo 8.15–9.30: Aerobic, monitoimisali OSYK 
 
Oppilaat: valinnaiskurssi, tyttöjä, lukiolaisia, 14 kpl 
 
 
Tutkimuksen toteutus: 

 

1. Alkumittaus oppilaille liikunta-aktiivisuudesta (online) 

2. Liikuntatuntien havainnointi ja videointi + sykedatan tallennus  

’Oppilaan sykearvojen tarkkailu liikuntasuorituksen kuluessa’  
3. Lopussa palautekysely oppilaille (online) ja opettajien haastattelu 

 
- Oppilailla oli päällä numeroliivit, jotta heidät pystyttiin tunnistamaan videolta 

- Oppilasryhmän reaaliaikainen syke heijastettiin videotykillä kaikkien nähtäville 
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Sykkeenmittaus 

 

Sykkeenmittaus on ollut jo pitkään arkipäivää koulussa. Sykkeenmittauksen tärkein lisäarvo liikun-
nanopetuksessa on opettajien mukaan se, että se auttaa oppilaita liikkumaan itselleen sopivalla, 
tarkoituksenmukaisella rasitustasolla.  Sykemittareita voi hyödyntää oppilaiden herättelyssä; 
omasta itsestä huolehtiminen on tärkeää. Sykemittari on myös konkreettinen, motivoiva apuväline 
opetettavien asioiden havainnollistamiseen ja se mahdollistaa oman yksilöllisen tavan liikkua.  
 
Sykemittarin käyttäminen voi auttaa oppilaita ymmärtämään sydän- ja verenkiertojärjestelmän 
merkitystä ja mahdollistaa reaaliaikaisen liikunnan vaikuttavuuden seurannan. Sykemittarin anta-
ma palaute tukee myös paremmin ymmärtävää oppimista; eri liikuntamuotojen vaikuttavuudesta 
ja omasta kehittymisestä.  
 
Kun sykkeenmittaus otetaan käyttöön osana liikunnanopetusta, on oppilaiden kanssa tärkeää ker-
rata perusasioita sykkeestä, jotta oppilaat voivat saada sykemittareiden käytöstä maksimaalisen 
hyödyn ja ymmärtää sen antamaa dataa paremmin oman terveytensä kannalta. 
 
Tässä raportissa kuvaamme kehitystutkimuksen havaintoja 
siitä, miten erityisesti Team2-laitteistoa voi hyödyntää liikun-
tatunneilla sykkeenmittauksen välineenä. Tuntimalleja syk-
keenmittauksen hyödyntämiseen liikunnanopetuksessa on 
ladattavissa mm. Opetushallituksen Edu.fi -sivustolta, jossa 
on erillinen liikuntateknologiaosio opettajien käyttöön. 
Edu.fi -sivuston kattava opetusmateriaali teknologian hyö-
dyntämisestä osana liikunnanopetusta on tuotettu opetus-
hallituksen rahoittamassa ”Liikunnanopetuksen kehittämi-
nen teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan avulla” -
oppimisympäristöhankkeessa vuosina 2008–2009. Sivustolta 
löytyy paljon perustietoa sykkeenmittauksesta ja sykemitta-
reiden käytöstä osana opetusta sekä valmiita ideoita ja tuntimalleja. 
 
Team2-kehitystutkimus tuo uutta näkökulmaa sykkeenmittaukseen koulumaailmassa ottamalla 
Team2-sykkeenmittausjärjestelmän käyttöön liikunnanopetuksessa. Tässä raportissa arvioimme 
Team2-laitteiston soveltuvuutta kouluun sekä esitämme toimivia käytänteitä, jotka ovat kaikkien 
opettajien hyödynnettävissä. Kuvaamme Team2-sykkeenmittauslaitteiston käyttökokemuksia sekä 
opettajien että oppilaiden näkökulmasta. Tämä raportti on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille. 
Hankkeen tieteelliset julkaisut on listattu erikseen Future School Research Centerin Internet-
sivuille. Lukija voi halutessaan tutustua tarkempiin tutkimustuloksiin ja tieteellisiin raportteihin sitä 
kautta. 
 
 
 
  

Linkkivinkkejä 
 
Future School Research Center: www.oulu.fi/ktk/fsr 
 
Edu.fi – Teknologia liikunnanopetuksessa: 
http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/teknologia_liikunnanopetuksessa 
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FutureStep-hankkeessa käytettävät sykkeenmittauksen menetelmät 

 

Henkilökohtaiset sykemittarit 
 
 
Polar E40 sykemittari 
 
Polar Electro on ainoana Suomessa aloittanut koulukäyttöön tarkoitettujen sy-
kemittareiden valmistamisen ja Polar Education  
-sarja onkin saanut Suomessa hyvin jalansijaa. FutureStep-hankkeessa on käy-
tössä Polar Education -sarjan E40 sykemittareita (25 kpl), joita liikunnanopetta-
jat ovat hyödyntäneet muun muassa maksimisykkeen mittaamisessa liikunta-
tunneilla. Mittarit ovat lainattavissa kaikille Oulun kouluille Kasvatustieteiden tiedekunnasta. 
 
Mittari soveltuu hyvin esimerkiksi ryhmäliikuntaan, sillä mittarissa on koodattu sykelähetys, jolloin 
sykkeenmittaus ei häiriinny muista lähistöllä olevista sykemittareista. Mittarissa on myös kaloriku-
lutuksen seurantamahdollisuus. Mittaria voi hankkia tuotesetteinä ja yhteen settiin sisältyy 10 
rannelaitetta ja lähetintä sekä 15 kiinnitysvyötä ja kantolaukku/säilytysjärjestelmä.      
 
Polarin FT-sarjan mittareista myös esimerkiksi FT60 on käytännöllinen koululiikunnassa oppilaiden 
kanssa, sillä siinä tiedonsiirto verkkopäiväkirjaan on helppoa FlowLinkin avulla. E40 mittarissa lii-
kuntapäiväkirjan pitäminen onnistuu kirjaamalla jokaisen harjoituskerran jälkeen mittarista ylös 
paperiseen liikuntapäiväkirjaan harjoituksen tiedot. Paperisen päiväkirjan voit ladata Future 
School Research -hankkeen sivuilta kohdasta materiaalit – FutureStep – sykkeenmittaus. Henkilö-
kohtaiset sykemittarit auttavat seuraamaan omaa kehitystä ja itselleen voi asettaa tavoitteita. 
Teknisen laitteen, yhdistäminen liikuntaan innostaa, kannustaa ja motivoi yksilöitä huomaamatta-
kin liikkumaan. 
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Polar Team² Pro -sykkeenmittausjärjestelmä  
 
FutureStep-hankkeen mielenkiinnon kohteena on henkilö-
kohtaista suoriutumista mittaavien laitteiden lisäksi ottaa 
käyttöön yhteistoiminnallisuutta tukevaa teknologiaa lii-
kunnanopetuksessa. Muita yhteistoiminnallisia liikunnan 
toimintamalleja ovat hankkeessa Wii-välituntiliikunta sekä 
ActiveAquarium-virtuaaliakvaario, joista on olemassa erilli-
set kuvauksensa hankkeen Internet-sivuilla. Seuraavaksi 
kuvaamme kuitenkin Team²-sykkeenmittausjärjestelmän 
toimintaa käytännössä tarkemmin. Myös Team2-laitteisto 
on lainattavissa Oulun alueella kouluille Kasvatustieteiden 
tiedekunnasta. 
  
 
Polar Team2 Pro -sykkeenmittausjärjestelmä on tarkoitettu ryhmävalmennukseen ja sitä on ai-
emmin hyödynnetty lähinnä huippu-urheilussa, mutta nyt myös ensimmäistä kertaa koulussa. Jär-
jestelmä mahdollistaa 28 oppilaan reaaliaikaisen sykkeen samanaikaisen tarkastelun tietokone-
ruudulta.  Järjestelmä myös tallentaa yksityiskohtaista tietoa käyttäjien kunnosta ja suoriutumis-
kyvystä, mikä tekee laitteistosta myös mielenkiintoisen tutkimusvälineen.   
 
 
Team2-sykkeenmittausjärjestelmä sisältää:  

1  Tukiaseman  
2  Latausyksikön lähettimille,  
3  26 lähetintä Team2 WearLink+ -nauhoilla,  
4  USB-muistitikun sekä ohjelman PC:lle ja PDA:lle. 
5  Kantolaukun 
6  Käyttöhjeen opettajalle  

 
 
Team2-sykkeenmittauslaitteistossa on lisäksi mukana 
opettajalle minlaptop-tietokone ja 28 lähetintä sekä 
yhteensä kaksi latausyksikköä lähettimille. Lisäksi lait-
teeseen voi yhdistää kämmentietokoneen, jolloin lait-
teen käyttäminen on mahdollista myös esimerkiksi 
vaelluksilla. 

 

 

Sykkeenmittausjärjestelmän käyttö liikuntatunneilla 

 
1. Ennen liikuntatuntia opettaja valmistelee tietokoneella seuraavan tunnin luomalla järjestelmään 
uuden liikuntaryhmän ryhmänluonti-työkalulla. Opettajan tulee syöttää ohjelmaan jokaisen oppi-
laan nimi, ikä ja paino. Mikäli oppilaiden maksimisykkeet ovat tiedossa, opettaja voi syöttää myös 
jokaiselle oppilaalle henkilökohtaiset sykerajat. Järjestelmään määritellään myös liikuntatunnin 
laji. Lähettimet ja tukiasema (”basestation") on hyvä ladata jokaisen liikuntatunnin jälkeen seuraa-
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vaa käyttökertaa varten. Lähetinvyöt ovat pesukestä-
viä ja mikäli oppilailla ei ole henkilökohtaisia vöitä, on 
vyöt pestävä aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Jokai-
sella oppilaalla on numeroitu lähetin, joka vastaa oh-
jelmaan syötettyjä tietoja. 
 
2. Ennen liikuntatunnin alkua opettaja asentaa liikun-
tatilaan (mikäli laite ei ole kiinteänä liikuntasalissa) 
tukiaseman noin 1,5 metrin korkeuteen, esimerkiksi 

pöydälle ja käynnistää sen. Tämän jälkeen kannettavalta tietokoneelta avataan Team2-ohjelma ja 
tarkistetaan, että langaton verkkoyhteys on päällä. Oppilaat ovat kiinnittäneet sillä aikaa henkilö-
kohtaiset lähettimensä (oma numero) sykevyöhön, kastelleet vyön sensoriosan hyvin tai käyttä-
neet tarkoitukseen sopivaa geeliä. Kun opettaja käynnistää ohjelman, tukiasema löytää lähettimi-
en signaalin ja oppilaiden sykkeet ovat nyt tarkasteltavissa tietokoneen näytöltä tai mikäli tilassa 
on videotykki, voidaan sykkeet heijastaa myös liikuntasalin seinälle. 

 
 
3. Liikuntatunnin aikana opettaja voi seurata oppi-
laiden sykkeitä reaaliaikaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Liikuntatunnin lopuksi online-harjoittelu lopete-
taan ohjelmasta ja ohjelmasta voi etsiä tietoa ryh-
män harjoituksesta tai yksittäisistä oppilaista. Oh-
jelmasta saa hyvinkin perusteellista tietoa harjoi-
tuksesta, mutta hankkeessa mukana olleet opetta-
jat kokivat parhaimmaksi harjoitteluraportin, jonka 
saa tulostettua ohjelmasta nopeasti. Tällöin näytöl-
le tulee kaikki oppilaat listattuna ja heidän tietonsa 
mm. harjoituksen minimi-, keski- ja maksimisyk-
keistä ja kulutetut kalorit. 
 
 

 
 
Laitteen mukana tulee yksityiskohtainen ohje laitteen käytöstä opettajille. Lisäksi hankkeen aikana 
on järjestetty koulutuksia yhteistyössä Polar Electron kanssa opettajille laitteen käytöstä. Ville 
Uronen Polar Electrolta tekee koulutuksia säännöllisesti myös Pohjois-Pohjanmaalla, joten koulu-
tuksia opettajille tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. 
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Team² -raportit  
 

Järjestelmästä on tulostettavissa raportit liikuntasuorituksen jälkeen, joista näkee jokaisen oppi-
laan minimi-, keski- ja maksimisykkeen. Lisäksi raportista näkee, kuinka kauan oppilas on harjoitel-
lut milläkin kestävyyskunnon osa-alueella. Lisäksi raportista voi nähdä kulutetut kalorit. Oppilaat 
pitivät erityisesti tästä henkilökohtaisesta raportista, jonka he saivat sähköpostitse liikuntatunnin 
jälkeen halutessaan. 
 

 
 
 
Team2-syketasot 
 
Sykkeenmittausjärjestelmän käyttö mahdollistaa liikunnan intensiteetin havainnollistamisen oppi-
laille. Laitteisto ilmoittaa, milloin liikutaan milläkin kestävyyskunnon osa-alueella (peruskestävyys, 
aerobinen kestävyys ja anaerobinen kestävyys).  
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Opettajien kokemuksia 
 
 
Team²-järjestelmän käytöstä järjestettiin kolutusta vuon-
na 2009 FutureStep-hankkeen henkilökunnalle ja hank-
keessa mukana oleville liikunnanopettajille. Liikunnanleh-
tori Johanna Korkala otti laitteen ensimmäisten opettaji-
en joukossa käyttöönsä omilla liikuntatunneillaan ja hän 
on toiminut FutureStep-hankkeessa muiden opettajien 
kouluttajana laitteiston käyttöönotossa muun hankehen-
kilökunnan ohella.  
 
Opettajien mukaan laitteisto sopii kaikille, niin aktiivisille kuin inaktiivisemmillekin oppilaille. Erityi-
sesti lukioikäiset ja myös yläkoululaiset voivat hyötyä laitteiston käytöstä. Sykkeenmittausjärjes-
telmää voi käyttää millä tahansa liikuntatunnilla, mutta erityisesti esimerkiksi ryhmäliikuntatun-
neilla. Esimerkiksi jumpissa kaikkien oppilaiden reaaliaikaiset sykkeet voidaan heijastaa seinälle tai 
valkokankaalle ja opettaja voi ohjata oppilaita liikkumaan tavoitteellisella, yksilöllisellä sykealueel-

la. Opettajat käyttivät sykkeenmittausjärjestelmää liikuntatunneilla erityisesti 
tanssissa ja aerobictyyppisillä tunneilla. Tällöin jatkuva oman sykkeen seuranta 
valkokankaalta on helppoa, koska liikkuminen tapahtuu pienellä alueella. Lai-
tetta on testattu myös ulkotiloissa Cooperin testissä ja maksimisykkeen mää-
rittämisessä. Syketietoja ei tarvitse välttämättä nähdä online-tilassa vaan da-
tan voi purkaa koneelle liikuntasuoritusten jälkeenkin. Oppilaat voivat käydä 
vaikka suunnistamassa kaukanakin Team²- sykevöillä ja tiedot lähettimestä 
puretaan koululla. Team² -laitteiston käyttöön voi yhdistää myös minkä tahan-

sa Polarin rannelaitteen, josta oppilas voi seurata omaa sykettään liikuntasuorituksen aikana myös 
itse. Sykkeenmittausjärjestelmää voi käyttää myös kämmentietokoneen kanssa. Tätä kokeiltiin 
Myllytullin koulussa liikunnan 9.lk:n valinnaisen ryhmän kanssa vaelluksella Hailuodossa. Vaelluk-
sella tarvittiin mukaan tukiaseman lisäksi myös Team ²- sykevyöt. Oppilailla oli myös käytössä ran-
nelaitteet (FT60), jotta he näkivät oman sykkeensä mittarista reaaliaikaisesti. Team²-laitteiston 
etuna on se, että opettaja voi tarkkailla oppilaiden sykettä reaaliaikaisesti ja sen pohjalta ohjeistaa 
heitä liikkumaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi vaelluksella opettaja huomasi, että ilman 
syketietoa hän olisi turhaan alkanut hoputtamaan viimeisenä tulleita oppilaitaan. Nähdessään kui-
tenkin, millä sykkeellä oppilaat liikkuivat, opettaja ymmärsi, että oppilaat antoivat kaikkensa. Tämä 
on todella tärkeää myös oppilasturvallisuuden kannalta. Opettaja voi antaa henkilökohtaista pa-
lautetta oppilaille vaelluksen jälkeen järjestelmästä tulostettavana kirjallisena raporttina pdf- tai 
excel-muodossa. 
 
Opettajat toivat haastatteluissa esille teemoja liittyen Team2-laitteiston kohderyhmään, moti-
voivuuteen, käytäntöön ja tekniikan toimivuuteen sekä niihin liittyviin haasteisiin, opetuksen yksi-
löllistämiseen ja henkilökohtaistamiseen, palautteen antamiseen ja arviointiin sekä ideoihin hyö-
dyntää laitetta koulussa myös muilla oppitunneilla kuin liikunnassa. Yleisesti ottaen liikunnanopet-
tajien mielipide Team2-laitteston käytöstä oli se, että se lisää työmäärää, mutta sen käyttäminen 
voi olla vaivanarvoista. 
 
Opettajat antoivat haastatteluissa konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka käytäntö saataisiin toimi-
maan parhaiten Team2-laitteistoa käytettäessä. Kaikki kehitystutkimukseen osallistuneet opettajat 
eivät olleet osallistuneet hankkeen alussa Team2-laitteiston käytöstä järjestettyyn koulutukseen. 
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He toivat esille, että olisi tärkeää järjestää yhteiskoulutus liikunnanopettajille, josta saisi tarvitta-
van materiaalin laitteiston käyttämiseksi. Opettajat toivoivat laitteiston mukaan selkeitä ohjeita 
tietojen syöttämiseen ja löytämiseen. Tällaiset ohjeet on laadittu ja liitetty laitteen mukaan, mutta 
koska järjestelmä on alun perin kehitetty huippu-urheiluun ja käyttöjärjestelmä ei ole koulukäyt-
töön suunniteltu, vaatii laitteen käyttöönotto opettajalta koulutuksen jälkeenkin yrityksiä ja ereh-
dyksiä. ORSI-projektissa toinen kehittäjäopettaja ja projektitutkija olivat auttamassa laitteiston 
käytössä liikuntatunneilla, mikä helpotti opettajien työtaakkaa.  
 
Opettajat toivat myös esille, että laite on raskas kuljettaa ja laitteisto olisikin helppokäyttöisempi, 
jos se olisi asennettu pysyvästi liikuntasaliin, jossa olisivat myös videotykki ja valkokangas valmiina. 
Opettajat näkivät tärkeänä, että oppilaiden tulisi saada tuloste omasta liikuntasuorituksestaan 
jälkikäteen. Opettajat pitivät tärkeänä, että mikäli lukuja tarkastellaan liikuntatunnin päätteeksi, ei 
kerrottaisi henkilökohtaisia lukuja toisten oppilaiden kuullen. Näin vältetään vertailun ja kilpailun 
syntyminen. Sen sijaan yksittäisen oppilaan kanssa voi yhdessä verrata esimerkiksi liikuntasuori-
tusta toisen lajin tuntiin. Oppilaan kanssa voidaan myös miettiä syitä siihen, miksi toinen laji meni 
matalammalla / korkeammalla sykkeellä; oliko laji motivoiva sekä keskustella myös muista sykkee-
seen vaikuttavista tekijöistä.  
 
Kokeiluun osallistuneiden opettajien mukaan sykkeenmittausjärjestelmän käyttö kohotti oppilai-
den motivaatiota ja aktiivisuutta liikuntatunneilla. Opettajat toivat esille, että subjektiivisesti arvi-
oiden oppilaiden keskuudessa oli havaittavissa innostuneisuutta. Opettajat toivoivat, että laite 
voisi olla pidempäänkin käytössä yhdellä koululla, jolloin nähtäisiin, säilyykö innostuneisuus. Yksi 
opettajista toi esille, että esimerkiksi jumppatunnilla hän havaitsi, että oppilaat halusivat nostaa 
oman sykkeensä maksimi-kestävyysalueelle ja oppilaat selvästi yrittivät enemmän. Opettajat toivat 
myös esille, että sykkeenmittausjärjestelmä voi motivoida myös passiivisia oppilaita, koska he nä-
kevät miten syke muuttuu liikunnan vaikutuksesta ja kuinka kaloreita kuluu. Sykkeenmittauksella 
oppilaat voivat nähdä konkreettisesti, miten liikunnalla voidaan lisätä energiankulutusta. 
 
Opettajat toivovat yksinkertaisen ja selkeän mallin liikuntatuntien toteuttamiseen sykkeenmittaus-
järjestelmällä. Ryhmien luonnista, koneiden päälle laittamisesta, sykemittareiden ja lähettimien 
pukemisesta oppilaille tulisi olla selkeä malli. Toiveena opettajilla oli, että luotaisiin valmiita tunti- 
ja toimintamalleja eri lajeihin, jotta olisi helppo ottaa laitteisto käyttöön ja tietysti opettajat itsekin 
voivat kehitellä uusia ideoita, kun laitteiston käyttö on tuttua. Erityisenä toiveena oli, että olisi 
hyvä saada videotykki kiinteäksi osaksi liikuntasalia, jolloin olisi helppo ottaa teknologiaa käyttöön 
myös osana liikuntaa ja näin ei menetettäisi jo muutenkin vähäisiltä liikuntatunneilta aikaa tekno-
logian asentamiseen. Tämä raportti pyrkii auttamaan opettajia sykkeenmittausjärjestelmän käyt-
töönotossa. Laitteiston mukaan on myös nyt liitetty ohjeet, joilla opettajan olisi helpompi ottaa 
laite käyttöönsä. Ilman rohkeutta ja kokeilunhalua ei tällaista järjestelmää kuitenkaan voi ottaa 
käyttöön omalla tunnilla. Koulutukseen osallistumisenkin jälkeen laitteiston käyttö vaatii opettajal-
ta paljon perehtymistä. 
 
Eräs opettaja nosti esille hyvän idean, että jatkossa voisi esimerkiksi Team2-laitteistoa hyödyntäen 
tehdä oppilaille oman kunnonkohotussuunnitelman, erityisesti niille, joilla ei tule harrastettua lii-
kuntaa riittävästi vapaa-ajalla. Opettajan mukaan oppilaan kanssa voitaisiin tehdä jokin liikunta-
suoritus syksyllä ja uudelleen keväällä ja seurata sykkeiden avulla kunnon kehittymistä.  
 
Työläydestä johtuen opettajan kannattaa miettiä, onko Team2-laitteisto järkevin valinta omalle 
liikuntatunnille vai toimivatko henkilökohtaiset sykemittarit joillakin liikuntatunneilla paremmin. 
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Team2 antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen 
 
Opettajat nostivat esille, että Team2-sykkeenmittausjärjestelmällä on mahdollisuus tehdä näky-
väksi oppilaille sitä, millaista hyötyä mistäkin lajista on (teho ja liikuntasuorituksen vaikutus). 
 
Yhtenä teemana nousi esille myös oppilasturvallisuuden parantaminen. Esimerkiksi Cooperin tes-
teissä ja muutenkin liikunnassa on hyvä seurata oppilaiden sykkeitä ja estää liiallista rasittumista. 
Tärkeää opettajien mukaan on se, että liikutaan terveillä sykealueilla ja tarkoituksena ei ole pitää 
sykettä koko tuntia korkealla. Seuraamalla sykettä opettaja voi puuttua siihen ja mikäli esimerkiksi 
oppilaan leposyke on jatkuvasti liian korkealla, on syytä pohtia mistä tässä on kyse. Opettajat jopa 
huomasivat, että oppilaat liikkuivat korkeammilla sykkeillä kuin mikä mielikuva heillä oli silmämää-
räisesti arvioitaessa. Tämä on hyvin tärkeää tiedostaa erityisesti ylipainoisten oppilaiden kanssa; 
oppilas voi antaa kaikkensa, vaikka se ei ulospäin välttämättä siltä näytäkään. 
 
Sykkeenmittausjärjestelmää pidettiin erinomaisena yksilöllisen palautteen antajana. Opettajien 
mukaan olisi kuitenkin hyvä antaa palaute heti tunnin lopussa ja tulostaa henkilökohtainen raport-
ti mukaan oppilaille. Yhteiskoonnin saa sykkeenmittausjärjestelmästä ulos nopeasti heti kun tal-
lennus pysäytetään, mutta henkilökohtaisen raportin tulostus vie aikaa, koska jokainen raportti 
pitää tulostaa erikseen. Laitetta ei ole suunniteltu koulukäyttöön, joten henkilökohtaisen raportin 
saaminen nopeasti järjestelmästä ei onnistu.  
 
Sykemittaria voi käyttää liikuntatuntien korvausmahdollisuutena joissakin perustelluissa tapauksis-
sa. Oppilaalle voi esimerkiksi antaa sykemittarin ja ohjeet mukaan ja oppilas voi toteuttaa esimer-
kiksi viikko-ohjelmaa sykemittaria hyödyntäen. Kun oppilas palauttaa mittarin, käydään liikunnan-
opettajan kanssa keskustelua, miten oppilas on onnistunut tavoitteissaan.   Ylipainoiset oppilaat 
eivät aina pysty osallistumaan kaikkiin perusliikuntamuotoihin, jolloin voi olla paljon parempi vaih-
toehto, että oppilas voi mittarin avulla käydä kävelemässä sopivalla syketeholla. Opettajat toivat 
esille, että sykemittari voisi olla väline kohti yksilöllisempää ohjausta, jopa HOPSia tehtäessä. 
 
 
Palautteen antaminen ja arviointi 
 
Opettajat kokivat, että Team2-järjestelmä toimii periaatteessa hyvin palautteen antamisessa. Tämä 
kuitenkin vaatii oppilailta luvan siihen, että heidän nimet saa heijastaa seinälle tai ainakin laittaa 
näkyväksi opettajan tietokoneelle. Jos sykkeet heijastetaan valkokankaalle tai seinälle, voivat oppi-
laat reaaliaikaisesti seurata, kuinka hyvin he ovat olleet mukana tunnilla tai kuinka tehokkaasti he 
ovat tunnilla liikkuneet. Alussa oppilailla voi olla hieman arkuutta oman sykkeen muille näyttämi-
sessä, mutta opettajien mielestä olisi hyvä aloittaa sykemittareiden käyttö jo varhain ja opettaa 
oppilaat siihen. Opettajien mukaan oppilailla on ihan selvästi kiinnostusta sykkeenmittaamiseen, 
koska teknologian käyttö on nuorille tuttua nykypäivänä, mutta sykemittarit eivät ole kuitenkaan 
nuorten parissa vielä jokapäiväisiä. Jos opettaja huomaa, että joku oppilas liikkuu koko ajan syk-
keen ylärajoilla ja tavoitteena tunnilla on intervallityyppinen liikkuminen, voi oppilasta ohjata pa-
lauttelemaan seuraavassa liikkeessä. Opettaja voi käydä oppilaan luona henkilökohtaisesti sano-
massa tämän, sillä palautteita ei kannata huutaa koko ryhmän kuullen. Toisaalta opettaja voi myös 
kannustaa oppilaita, jos he jaksavat mennä lähelle korkeita sykkeitä.  
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Palautteen antaminen suullisesti on haasteellista tunnin jälkeen isolle ryhmälle. Tämän vuoksi jo-
kaisen oppilaan henkilökohtaisen raportin tulostusmahdollisuus olisi ehdoton edellytys koulussa 
nopealle palautteelle heti tunnin loputtua. Opettajien mukaan olisi myös hyvä toteuttaa pidempi 
projekti, esimerkiksi 1–2 kuukautta ja tulostaa jokaiselle oppilaalle oma raportti projektin päätyt-
tyä, joka käytäisiin henkilökohtaisesti läpi opettajan kanssa kurssin loputtua jollain liikuntatunnilla. 
Opettajat mielestä pitempiaikainen seuranta voisi motivoida oppilasta liikunta-aktiivisuuden li-
säämiseen.  
 
Opettajien mukaan Team2-laitteistosta saatavaa dataa voitaisiin hyödyntää myös arvioinnissa, mi-
käli laitteistoa hyödynnetään useammalla liikuntatunnilla ja oppilaan liikunta-aktiivisuuden liikun-
tatunneilla voitaisiin tehdä yhteenveto. Team2-dataa hyödyntäen voi esimerkiksi osoittaa oppilail-
le, että onko liikuntatunnilla ollut passiivinen vai aktiivinen. Opettajat halusivat kuitenkin tuoda 
esille, että kontrolloinnin sijaan Team2-laitetta pitää hyödyntää ensisijassa positiivisessa kannus-
tamisessa. Vaikka oppilaan liikuntataidot eivät ole hyvät, mutta hän on osoittanut tehneensä aktii-
visesti töitä tunnilla, tulisi tämän vaikuttaa positiivisesti arvioinnissa. Tärkeäksi opettajat näkivät 
sen, että oppilaita ohjataan seuraamaan omaa yksilöllistä kehittymistä ja suoritusta sykkeenmitta-
uksen avulla. 
 
 

Oppilaiden kokemuksia  
 
Oppilaiden kokemuksia Team2-järjestelmästä kartoitettiin 
Internet-kyselyllä kokeilujaksojen päätteeksi. Oppilaat ottivat 
sykkeenmittauksen positiivisesti vastaan ja toivoivat, että 
sitä käytettäisiin useamminkin liikuntatunneilla. Yhtenäistä 
mieltä oltiin siitä, että liikuntatunneista pidettiin, niistä nau-
tittiin, liikkuminen sykkeenmittauslaitteistoa hyödyntäen oli 
helppoa ja luontevaa. Oppilaiden mukaan sykkeenmittaus toi 
iloa ja hauskuutta kokeilun aikana liikuntatunneille. Oppilaat kokivat saaneensa tarpeeksi ohjeis-
tusta sykkeenmittauksesta ja sykemittareiden ja laitteiston käyttö onnistui heidän mielestään hy-
vin. Oppilaat myös luottivat sykkeenmittauksessa saatuihin sykedatoihin lähes poikkeuksetta. 
 
Team² - järjestelmästä voi heijastaa liikuntasalin seinälle henkilön sykkeen joko niin, että henkilön 
koko nimi näkyy tai sykevyötä vastaava numero näkyy sykkeen/syketason yhteydessä. Oppilailta 
kysyttiin myös, kummasta esitystavasta he pitivät enemmän. Valtaosa (70 %) piti parempana vaih-
toehtoa, että oma nimi sekä syke/syketaso näkyi seinällä ja loput pitivät enemmän vaihtoehdosta, 
jossa näkyi vain sykevyön numero. Ohjauksen näkökulmasta on tärkeää, että valkokankaalla näky-
vät oppilaan nimi ja syke/syketaso, jotta opettaja voi hyödyntää syketietoa yksilöllisessä ohjauk-
sessa. Ennen sykemittauksen aloittamista liikuntatunnilla on tärkeää tehdä oppilaille selväksi syk-
keen yksilöllisyys ja siihen vaikuttavat tekijät. Tämä voi vähentää pelkoa oman nimen ja sykkeen 
näkymisestä muille. Kokeiluun osallistuneet oppilaat eivät kokeneet tilannetta sykkeenmittausjär-
jestelmän käytöstä liikuntatunnilla jännittävänä (90 %) tai liikuntaa häiritsevänä (90 %). Opettaja 
voi ohjata oppilaita tunnin aikana sykedatan perusteella: jos sykkeet jumpassa ovat ”punaisella” eli 
maksimaalisella tasolla, voi opettaja ohjeistaa oppilaita jättämään kädenliikkeet vähemmälle, jol-
loin tehot saadaan pienemmiksi. Vastaavasti sykkeiden ollessa alhaalla saadaan tehoa lisää lisää-
mällä käsien liikettä. 
 

”Liikunnasta sai enemmän irti kun 
pystyi seuraamaan omaa sykettä, 
onko keskitasoa vai maksimia, ja 

millä lukemilla mennään ja verrata 
sitä omaan oloon.” (Oppilas) 
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Osa oppilaista toi esille, että liikkumisen teho nousi liikuntatunnilla, kun näki oman sykkeen ja ha-
lusi sen nousevan vieläkin enemmän.  Oppilaista 70 prosenttia ilmaisi, että Team2-laitteisto 
motivoi heitä liikkumaan enemmän liikuntatunnin aikana. Suurin osa oppilaista (90 %) kertoi 
ymmärtäneensä, mitä syke kertoi heidän liikkumisestaan. Kun heiltä kysyttiin tarkemmin, olivatko 
he ymmärtäneet sykkeeseen liittyviä termejä, ilmoitti 70 prosenttia vastanneista ymmärtäneensä 
minimisykkeen tarkoituksen ja vastaavasti maksimi- ja keskisykkeen kertoi ymmärtäneensä 60 
prosenttia vastaajista. Opettajien on siis syytä käydä läpi oppilaiden kanssa sykkeenmittaukseen 
liittyviä termejä ja kerrata asioita ennen sykkeenmittauksen aloittamista. Oppilaista 40 prosenttia 
ilmoitti oppineensa paremmin liikuntatunnilla, kun hyödynnettiin sykkeenmittauslaitteistoa 60 
prosenttia ilmoitti, että mielenkiinto liikuntaa kohtaan lisääntyi. 
 
 
 

Yhteenveto  

 
 
Sekä opettajat että oppilaat kokivat sykkeenmittauslaitteiston käytön pääasiassa positiivisena 
asiana.  Opettajalta vaaditaan aikaa tutustua teknologiaan itsenäisesti ennen liikuntatuntia. Koke-
musten pohjalta sykkeenmittausjärjestelmää voi hyödyntää yli oppiainerajojen esimerkiksi liikun-
nan, terveystiedon ja biologian oppitunneilla. Sykkeenmittauslaitteiston voi ottaa mukaan esimer-
kiksi erilaisille liikuntatunneille, Cooperin testiin, oppilaiden terveyden ja kunnon seuraamiseen ja 
kohottamiseen pitkällä aikavälillä. Kun esimerkiksi terveystiedon kurssilla käsitellään sydämen 
toimintaa ja sykettä, voisi samaan aikaan liikunnantunnilla käyttää sykemittareita. Näin oppilaat 
voisivat seurata konkreettisesti oman sydämensä sykettä ja verrata sitä oppimaansa. Oppilaille voi 
järjestää myös kerhoja, joissa hyödynnetään sykkeenmittauslaitteistoa tai järjestää valinnaiskurssi 
liittyen sykkeeseen, terveysliikuntaan tai teknologian hyödyntämiseen omassa liikkumisessa.  
 
Koska laitteiden käyttö ja opettelu vie runsaasti aikaa, on tärkeää, että opettaja itse kokeilee ja 
perehtyy laitteeseen henkilökohtaisesti. Hankkeen aikana on huomattu, että lapset ja nuoret ovat 
motivoituneita käyttämään teknologiaa osana liikuntaa ja heidän mukaansa uusi teknologia tuo 
uutta liikuntatunneille, mikä innostaa. Teknologian paras anti on oppilaiden herättely; opettaja voi 
yhdessä oppilaiden kanssa käydä keskustelua liikunta-aktiivisuudesta ja mikäli näyttää siltä, että 
oppilas ei liiku suositusten mukaisesti, kannustaa oppilaita liikkumaan heille sopivalla tavalla. 
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Laitteiden hyödyntäminen Oulun kaupungin kouluilla – lainaussysteemi 

 
Yliopiston liikuntateknologiset laitteet ovat opettajien käytettävissä hankkeen päättymisen jäl-
keenkin. Lainausta hoitaa Kasvatustieteiden tiedekunnan Future School Research Center, jonka 
Internet-sivuilta löytyy lisätietoa lainaamosta. Tuotteet ovat lainattavissa koko luokalle, ryhmälle 
ja yksittäisille oppilaille. Opettajien kannattaa seurata Oulun opetustoimen koulutuskalenteria. 
Vuosittain järjestetään koulutuksia liittyen liikuntateknologian hyödyntämiseen koulussa. 
 
Team2-laitteiston käyttöönotoksi Oulun kaupungin kouluissa suositellaan seuraavaa 
 

 Koulutus (Team²-ajokortti) osaksi opettajien täydennyskoulutusta 
 

 Laina-aika periodina esim. 1-4 viikkoa kouluille  
o terveystiedon liikuntajakson yhteydessä 
o liikuntatunneille 
o kerhotoimintaan 

 

 Materiaalin kokoamista FSR:n verkkosivuille 
 

 
Materiaalia ja lisätietoa osoitteessa 

www.oulu.fi/ktk/fsr 
 

http://www.oulu.fi/ktk/fsr

