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Esipuhe 
Oheinen julkaisu on tarkoitettu perusopetuksessa toimiville opettajille innovaatioprosessien 

suunnittelun virikemateriaaliksi. Lukuvuonna 2018-2019 kymmenellä paikkakunnalla 

koulutuskokonaisuuteen osallistui reilut sata opettajaa. Koulutuskokonaisuuden lopuksi 

kymmenet opettajat toteuttivat kouluilla innovaatioprojektin. Heidän suunnitelmansa on 

koottu tämän julkaisuun kolmeen osioon: Alakoulu, Yläkoulu ja Muualla toteutetut projektit. 

Innostu ja innovoi projektiesimerkeissä näkyy opettajien ymmärrys digitaalisen teknologian 

käyttötaitojen soveltamismahdollisuuksista luovissa prosesseissa sekä valmius käyttää 

digitaalisia välineitä luontevana osana oppilaan ja oppilasryhmän oppimisprosessia. 

 

Haluamme kiittää kaikkia koulutuksessa mukana olleita kouluja ja opettajia heidän 

panoksestaan julkaisun materiaalien tuottamisessa sekä Opetushallitusta koulutuksen 

rahoituksesta. 

 

Helsingissä kesäkuussa 2019, 

Innokas-koordinaattorit ja kouluttajat 
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ALAKOULU 

Bee-Bot peli 
Tekijät: Outi Mäki, Vallilan ala-asteen koulu, Helsinki 

 

Perustiedot 
 1B-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Virittäytyminen 

 Kerrataan Beebottien toiminta 

 Keskustellaan pelilogiikasta:  

o Millainen on hyvä peli?  
o Mikä on pelin tavoite? 
o Etsitäänkö aarretta, tehdäänkö tehtäviä, kerätäänkö esim. timantteja? 

 Annetaan reunaehdot:  
o A4-paperi suunnitelua varten 
o pelivaihtoehdot: aarrepeli, maalipeli 
o Miten pelissä edetään? 

Ideointi ja toteutus 
 Ideoidaan omaa peliä pienissä ryhmissä 

o piirretään eka versio A4-paperille 
o kirjoitetaan pelin säännöt 
o jaetaan tehtävät: piirtäminen, värittäminen, pelin sääntöjen kirjoittaminen 
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Pelin testaaminen ja pelaaminen 

Testaaminen 
 Peliryhmät testaavat omaa peliään.  

o Toimivatko säännöt?  

o Pitääkö vielä keksiä jokin sääntö lisää, jotta peli olisi looginen? 

 Testataan myös toisten pelejä.  

Pelaaminen 
 Lopuksi käydään arviointikeskustelu luokassa 

o Miten ryhmä toimi, miten jokainen oppilas osallistui tekemiseen? 

o Miten itse peli toimi? Olivatko säännöt hyvät? Miltä peli näytti? 

o Oliko Bee-Bottien ohjelmointi helppoa? 

 

 

Pelin esitteleminen 
 Pelit esitellään toisessa luokassa ja opetetaan peli heille. Oppilaat toimivat beebot-

asiantuntijoina ja kiertävät luokissa opettamassa pelejään ja beebottien ohjelmointia.  
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Tulevaisuuden kulkuneuvot 
Tekijät: Pauliina Vengasaho, Pontuksen päiväkotikoulu, Lappeenranta 

 

Perustiedot 
 1.-2.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
 Oppilaat suunnittelivat tulevaisuuden kulkuneuvoja.  

 Meillä oli menossa myös kestävän tulevaisuuden teemaviikot 
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Tulevaisuuden puhelin 
Tekijät: Satu Korhola, Lappeen koulu, Lappeenranta 

 

Perustiedot 
 1.-2.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Projektin aloitus ja tehtävänanto 

 Annoin lapsille ohjeeksi kirjoittaa lapulle se laite jota hän käyttää päivittäin. 

o ”Joka päivä käytän” 

 

Suunnittelu 
 Seuraavaksi lapset valitsivat useasta kuva vaihtoehdosta mieleisensä ja kirjoittivat 

kuvasta ominaisuuksia. 

o Lasten ollessa 7-8v. oli tehtävä hieman haastava ja aikuisen apua tarvittiin 

runsaasti. 

 Ryhmä koottiin kuva valinnan mukaan. Yhdessä ryhmä kokosi ominaisuudet yhteen 

lappuun. 

Valittu kuva ja siitä saadut ominaisuudet kirjattiin ja lapsiryhmä kokosi ominaisuudet yhteen 

(kts. kuvat alla) 
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Toteutus 

Suunnittelu 
 Lapset yhdistivät arjen käytetyimmän laitteen ja kuvasta saadut ominaisuudet. 

Aloitettiin prototyypin valmistus. 

 

Keksintömessut 
 Koko projektin lopuksi lapset halusivat esitellä keksintönsä muille iltapäiväkerhon 

lapsille ja pidimme keksintömessut. 
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Bee-bot -peli 
Tekijät: Sami Abahassine, Vallilan ala-aste, Helsinki 

 
Perustiedot 

 2B-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Lämmittely ja virittäytyminen 

 Kerrattiin Beebottien toimintalogiikka. 

 Keskusteltiin pelilogiikasta: millainen on hyvä peli? Mikä on pelin tavoite? 

 Etsitäänkö aarretta, tehdäänkö tehtäviä, kerätäänkö esim. timantteja 

 

Vertaisopettaminen ja alkuohjeistus 
 Jo aiemmin “beebot-lautapelejä” tehneet oppilaat esittelivät pelejään. Tavoite: saada 

ideoita muilta ja päästä kokeilemaan pelaamista. 

 Annettiin oppilalle reunaehdot: -A1pelilautapahvi, jossa 35 ruudukkoa (ruutukoko 

beebotin yhden liikkeen 
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INNOSTU; KOKEILE; KEHITÄ: Oman pelin tekeminen 
 Ideoidaan omaa peliä pienissä ryhmissä: 

o piirretään eka versio A4-paperille 

o kirjoitetaan pelin säännöt 

o jaetaan tehtävät: piirtäminen, värittäminen, pelin sääntöjen kirjoittaminen 

JAA; ESITTELE; MUOKKAA: Pelin testaus ja pelaaminen 
 Peliryhmät testasivat omaa peliään pelaamalla: 

o Toimiiko peli, onko se hauska jne, ovatko säännöt loogiset, pitääkö kuvia 

värittää lisää jne.? 

 Seuraavaksi peliryhmät jakaantuvat pelaamaan toisten ryhmien pelejä niin, että yksi 

ryhmäläinen jää aina oman pelin luo opettaakseen muita pelaamaan. 

 Lopuksi käydään arviointikeskustelu luokassa:  

o Miten ryhmä toimi, miten jokainen oppilas osallistui tekemiseen? 

o Miten itse peli toimi?  

o Olivatko säännöt hyvät? 

o  Miltä peli näytti? 

 Oppilaat voivat käydä esittelemässä/pelauttamassa pelejään toisessa luokassa, joka 

tekee tämän jälkeen omat pelinsä. Näin oppilaat harjoittelevat oman osaamisensa 

jakamista.  

 Sääntöjen kirjaaminen osoittautui tärkeäksi jo suunnittelun alkuvaiheessa. Moni ryhmä 

muokkasi sääntöjä testipelin jälkeen. 
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Ystävyys 
Tekijät: Susanna Poutiainen, Kummun koulu, Outokumpu 

 

Perustiedot 
 2C -luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ystävyys –aivoriihi Padlet työskentelynä 

 Kokosimme Padlet –seinälle pienryhmissä ajatuksia ystävyydestä. 

o  Uskonnon jakson teemana sattui juuri sopivasti olemaan ystävyys. 

o Koulussamme monialaisten opintojen tämän vuoden teemana on hyvinvointi, ja 

ystävyys liittyy kiinteästi myös hyvinvointi-teemaan. 

 Äidinkielen tunnilla jokainen kirjoitti ystävyysaiheesta omaan vihkoon.   

Työskentely pienryhmissä ja yksin 

Ystävyysaiheiset kirjoitukset 
 Pienryhmissä luettiin omat kirjoitukset muille ryhmän jäsenille.  

 Kunkin ryhmän jäsenen vihkosta valittiin muutama virke lopullisessa tuotoksessa 

käytettäväksi.   

Ystävähahmojen valmistaminen 
 Jokainen oppilas suunnitteli ja valmisti oman ystävähahmon. Materiaaleina käytettiin 

pahvia, kartonkia, lankaa, väripaperia, kangasta jne. 

o Ystävähahmoja valmistettiin kuvataiteen ja käsityön tunneilla.   

Koodaus Scratch 3.0 –ohjelmointiympäristössä 
 Tutustuimme yhteisesti ensimmäistä kertaa Scratch 3.0 –ohjelmointiympäristöön.  

 Jokainen pienryhmä teki Scratchiin koodin, jonka sisään nauhoitettiin itse puhuttuna 

omasta Ystävyys-tekstistä valitut virkkeet.  
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MakeyMakey- työskentely – ystävykset puhumaan 
 MakeyMakey –väline yhdistettiin tietokoneeseen ja hahmoihin.  

o Näin saatiin askarrellut Ystävyyshahmot oppilaan kosketuksen kautta 

puhumaan.  

o Ystävyyshahmo siis toteutti Scratchilla tehdyn koodin MakeyMakeyn kautta.  

 Tuotokset esitellään muille luokille MOK-hyvinvointiteeman pajojen yhteydessä.  

 Työskentely oli innostunutta, opimme paljon uutta ja ryhmässä toimimisen taidot 

kehittyivät entisestään.  

 Opettaja ohjasi paljon projektin kulkua, koska kyseessä olivat melko pienet oppilaat ja 

työskentelimme ensimmäistä kertaa sekä MakeyMakeyn että Scratch 3.0 parissa.  
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Unelmien huone 
Tekijät: Iiris Kivioja, Oulunlahden koulu, Sarasuon yksikkö 

 
Perustiedot 

 3.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Suunnittelu ja työskentely 

 Idea projektiin tuli, kun päätimme osallistua Oulussa Tiedettä ja Täpinää – festivaaleille 

(Innokas-verkosto, Tietomaa ja LUMA-keskus).  

o Suurin osa oppilaista halusi osallistua festivaalien Unelmien huone-sarjaan.  

 Oppilaat suunnittelivat unelmien huoneita mm. Lämmittelyharjoitusten ja kaukainen 

ajatusmalli – menetelmän avulla. Menetelmiä olisi pitänyt muokata hieman 

pienemmille oppilaille sopivammiksi, joten jatkoimme suunnittelua myös vapaasti 

ideoiden ja piirtäen.  

 Materiaaleina oppilailla oli monenlaiset askartelu- ja kierrätysmateriaalit vapaasti 

valittavina luokassa kahden viikon rakentelun ajan.  

 Mallensimme Tinkercadilla huonekaluja huoneisiin, mutta emme saaneet 3D-

tulostimia käyttöömme.  

 Käytimme projektiin yhteensä n. 25 oppituntia. 

 

Micro:bittien hyödyntäminen projektissa 
 Unelmien huoneet suunniteltiin ja rakennettiin ryhmätöinä.  
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 Projektin aikana opeteltiin microbitin käyttöä. Oppilaat suunnittelivat itse, mihin 

microbitit tulevat huoneessa. Niistä tehtiin mm. valaistusta, tieto- ja pelikonieita,  

takkatulta,erilaisia älyjärjestelmiä huoneisiin. 

Projektin loppuhuipennus 
o Huoneiden edistymistä ihmeteltiin yhdessä. Huoneista kirjoitettiin kuvauksia 

tietokoneella. 

o Lopuksi osallistuttiin Tietomaan Tiedettä ja täpinää –tapahtumaan, jossa yksi huoneista 

sijoittui sarjassaa 3. sijalle. Oppilaat saivat kokemusta omien töidensä esittelemisestä 

ja vertaisarvioinnista.  
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Apinapuhelin 
Tekijät: Jonna Latva, Lappeen koulu, Lappeenranta 
 

 

Perustiedot 
 3. luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Apinapuhelin 

 Aloitimme prosessin kysymällä mitä sähköjuttuja lapset olivat käyttäneet kyseisenä 

aamuna.  

 
 Oli viisi kuvaa, josta sai valita oman mielenkiinnonkohteensa ja tulevat keksijäryhmät 

jaettiin sitten niiden mukaan.   

 
 Kuvista piti kirjoittaa ominaisuuksia. 

 Pari kertaa käytimme tuotteiden suunnitteluun/tekemiseen.  
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 Lopuksi pidettiin keksijämessut, jossa lapset saivat esitellä tuotoksiaan.  
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Muistutin 
Tekijät: Rauni Mutanen, Sotkuman koulu, Sotkuma 

 
Perustiedot 

 3.-4.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tavoitteen määrittely 

 Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa prototyyppi keksinnöstä, joka auttaisi 

muistamaan asioita, esimerkiksi tekemään kotitehtävät tai maksamaan laskut ajoissa. 

Innostusta ja kokeilua 
 Oppilaita ei mielikuvituksen puute vaivannut! Tehtävästä innostuttiin kovasti ja 

kaikenlaista kokeiltiin. 

 Välillä ideoita kokeiltiin ja muokattiin 
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EV3 + kynä 
Tekijät: Helena Sokuri, Harhalan koulu, Pälkäne 

 

Perustiedot 
 3.-4. –luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ideointi 
Yhdysluokan ensimmäisessä innovointiprojektissa oli tehtävänä yhdistää Legon EV3 -robotti 

ja kynä. 

 Ensin ryhmät listasivat molempien ominaisuuksia. 

 Sitten kehiteltiin ominaisuuksista niitä yhdistäviä laitteita. 

 Ja lopuksi valittiin yksi jatkokehittelyä varten. 

Työn vaiheet 
 Yhteensä 5 x 45min kahdella kerralla. 

 

  

Toteutus  
 Ideoinnin jälkeen aloitettiin valmiiden robottien tuunaustyöt omiin suunnitelmiin 

sopiviksi. 

 Testauksen jälkeen tehtiin vielä tarvittavat muokkaukset. 
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Auttavia robotteja 
Tekijät: Wilhelmiina Juhakoski, Syvälahden koulu, Turku 

 

Perustiedot 
 4.-5. luokka 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Suunnittelu 

 Jos saisit oman robotin, mitä ominaisuuksia haluaisit sillä olevan?  

o Tähän kysymykseen vastattiin kuvalla. Syntyi mm. Fashionista 2019, joka keksii 

parhaan asun puolestasi; Askartelukeksijä, joka keksii uusia askarteluja ja 

Ystävyysrobotti, joka auttaa löytämään ystäviä. 

 

Ulkoasu vektorigrafiikkana 
 Miltä robotti voisi näyttää?  

o Harjoiteltiin ensimmäistä kertaa vektorigrafiikkaohjelmiston käyttöä. Assembly-

appillä iPadillä kehiteltiin ulkoasuja roboteille. 

 
Tästä on hyvä jatkaa kolmiulotteisen mallin tekoon. 
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Micro:bit huone 
Tekijät: Johanna Flinkman, Lappeen koulu, Lappeenranta 
 

 

Perustiedot 
 4.-5. –luokka 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
 Innovaatio-projektiksemmevalikoitui Microbiteillä toteutettavaunelmien huone.  

 Suurimmalle osalle Microbitit olivat uusi tuttavuus, joten ohjelmointi sai heti suuren 

mielenkiinnon. 

Lämmittely ja ideointi 
 Ensimmäisellä kerralla jakaannuimme 3-4hengen ryhmiin ja piirsimme A4-kokoiselle 

paperille unelmien huoneen.  

 Huoneen seinään kukin ryhmä leikkasi Micro:bitiä varten aukon haluamaansa kohtaan.  

 Suunnittelussa vaadittiin ryhmätyötaitoja, ideointia, joustavuutta, luovuutta ja näppäriä 

käsiä piirtämiseen. 

 

Ohjelmointi 
 Kävimme aluksi ohjelman käytön yhteisesti läpi, jonka jälkeen kukin ryhmä kävi 

ideoimaan omaa ohjelmointia. Tavoitteena oli ohjelmoida valoja, symboleja ja tekstiä 

Microbitillä. Innokkaimmat liittivät mukaan myös musiikkia.  

Näyttely 
 Töiden valmistuttua liitimme Microbitit huoneisiin ja pidimme näyttelyn koulun 

kirjastossa. 
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Rauhan koulu 
Tekijät: Laura Tukiainen, Polvijärven kirkonkylän koulu 

 

Perustiedot 
 4.-5. –luokka 

 Digitutoroppilaat 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tutustutaan Micro:bitiin 

 Projektiin osallistuu kuusi digitutoroppilasta ja työ toteutetaan kerho-tunneilla kerran 

viikossa. 

 Aluksi oppilaat tutustuivat Micro.bittiin ja koodaussivustoon. He kokeilivat muutamaa 

yksinkertaista koodaustehtävää ja tehtävien lataamista Micro.biittin. 

 Tämän jälkeen he saivat itse suunnitella projektin, jossa he voisivat hyödyntää 

moottoria, Micro.bittiä ja siihen liitettäviä valoja: 

o Tästä lähti rakentumaan ajatus Rauhan tankista. 

Työskentelyn eteneminen 

Sähköoppia 
 Diggarit ovat 4-5- luokkalaisia, joten opiskelimme ensin sähköoppia ja kävimme läpi 

turvallisen työskentelyn tapoja. Kaikki oppilaat olivat erittäin motivoituneita työhön. 

Tehtävien jakautuminen 
 Oppilaat osasivat toimia hyvin ryhmässä. Roolit löytyivät helposti. Yhdestä tuli 

kuumaliimaexpertti, kaksi hoiti koodauksen ja muut työskentelivat tankin rakennuksen 

parissa. 
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Prosessi etenee 
 Tällä hetkellä työ on vielä kesken, mutta kuvasta näkyy jo osviittaa valmistumassa 

olevasta työstä.  

 Tavoitteena on, että tämän jälkeen diggarit osaavat ohjata koulun muita oppilaita 

micro.bitin käytössä. 

Arviointi 
 Lopuksi oppilaat arvioivat omia ryhmätyötaitojaan ja voivat myös miettiä, voiko 

valmista tuotosta käyttää johonkin. 
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Ystävyys yhdistää 
Tekijät: Eeva-Riitta Yliniva, Ylikylän koulu, Rovaniemi 
 

 

Perustiedot 
 4.-5. –luokkalaiset 

Kokonaisuuden kuvaus 
Projekti - Puettavan tai mukaan otettavan tuotteen valmistus 

Tavoitteet 
 osallistaa oppilaita suunnittelemaan teeman mukainen monialainen 

oppimiskokonaisuus 

 kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kaveritaitoja 

 tutustua muotoiluajattelun periaatteisiin (Kultus Muotoilupolku, elka.fi 

muotoilutehtävät) 

 tutustua sähköön liittyviin ilmiöihin (suljettu virtapiiri) 

 tutustua sähkötöiden materiaaleihin ja työtapoihin (ledit, paristonpidin, johtava lanka) 

 harjoitella elektroniikkakomponenttien yhdistämistä pehmeisiin materiaaleihin 

 3D-mallintaminen ja lisätyn todellisuuden tekniikoihin tutustuminen 

 

Toteutus 
 Oppilaat suunnittelivat ja valmistivat pareittain muotoiluprosessia (Opinkirjon ja 

Designmuseon pohja) apuna käyttäen puettavan tuotteen/asusteen, joka kuvastaa 

ystävyyttä niin, että tuotteen voi jakaa ystävien kesken.  

 Tuote sisältää kaksi osaa ja ne muodostavat yhdistettynä kokonaisuuden. 

 Tuote suunniteltiin ja jaettiin suunnitteluparin kanssa. Suunnittelussa ja 

työskentelyprosessissa hyödynnetiin kuvataiteen, käsityön, suomen kielen ja englannin 

kielen osa-alueita vuosiluokan sisältöjen mukaisesti. 

 Tuote suunniteltiin piirtäen ja mallinnettiin Tinkercad-ohjelmalla sekä “testattiin” 

3DBear AR-sovelluksella. Tämän jälkeen tuote valmistettiin hyödyntäen pehmeitä ja 

kovia materiaaleja. 
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Arviointi 
 oppilaat saivat palautetta työskentelystään koko projektin ajan 

 projektin päätteeksi oppilaat täyttivät itsearviointilomakkeen ja antoivat palautetta 

projektista 
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Micro:bit  
Tekijät: Jaakko Laitila, Kirja-Matin koulu, Seinäjoki  
 

 

Perustiedot 
 viiden 4.-6. -luokan pienryhmäpojan kanssa toteutettu.  

Kokonaisuuden kuvaus 
 Ensimmäisellä kaksoistunnilla tutustuimme microbitteihin ja niiden ohjelmointiin. 

Tuotettiin ääntä(kaiutin) ja valoa (sytytettiin ledilamppuja).  

 Toisella kerralla(1h) tehtiin kahdessa ryhmässä aikajana kehityksestä 5v, 50v ja 100v 

päähän.  

 Kolmannella kaksoistunnilla jaettiin kuvat ryhmille kalasta ja lepakosta. Ryhmät 

tekivät kuvansa innoittamina kaukaisen ajatusmallin, hullun mielekkään sovelluksen 

ja mahdollisen ratkaisun. Tarkoituksena oli innovoida jokin apuväline pelihahmolle.  

 

 
 

 Neljännellä kerralla ryhmät alkoivat rakentamaan näitä apuvälineitä, joissa pitää olla 

mukana micro:bittejä.  

 Viimeisellä kerralla rakennelmat viimeisteltiin ja microbittit ohjelmoitiin tuottamaan 

ääntä ja/tai valoa.  

o Ensimmäinen ryhmä rakensi virtuaalielokuvateatterin, jossa ääni tuli 

microbitistä ja kuva laatikkoon kiinnitetystä puhelimesta.  

o Toinen ryhmä rakensi pelitietokoneen, jossa yksi microbitti tuotti ääntä ja 

toinen sytytti ledilamppuja.  
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Kuinka kaikki toimii? 
Tekijät: Sanna Koskivirta ja Milla Helminen, Puolimatkan koulu ja Hyvinkään 
kirjasto, Hyvinkää 

 

Perustiedot 
 5. luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
 Tehtävänanto aloitettiin sillä, että kirjoitettiin taululle: Miten kaikki toimii? 

 Oppilailta pyydettiin erilaisia ehdotuksia ”toimivista” asioista 

o Ehdotuksia tuli maailmankaikkeudestaRosvo-ostoskärryyn luottokortinlukijalla 

o Tehtävää rajattiin, keskityimme lähikauppaan 

Kohteen valinta, sen toiminnan tutkiminen ja rakentaminen 

Kaupan portit 
 Ryhmät valitsivat taululla olevista asioista yhden, jonka toimintaa he lähtivät 

tutkimaan. 

o  Kun valittua toimintoa oli tutkittu ja pohdittu, sanoitettiin laitteen toiminto. 

Esim. Liiketunnistin havaitsee liikkeen ja portti aukeaa. Sen jälkeen portti 

sulkeutuu.   

o Tällöin huomattiin, että portin avaamisen ja sulkemisen väliin tulee laittaa viive, 

ettei portti läjähdä suoraan asiakkaan päälle.  
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Toteutus 
 Oppilaat ovat käyttäneet MicroBittejä, Lego EV3 ja Vex IQ- oppimisympäristöä.  

 He päättivät, että parhaiten portit pystyy rakentamaan VEXillä, käyttäen hyväksi jo 

olemassaolevia kouria. 

   Liiketunnistinta käyttäen tehtiin koodi, joka matkii kaupan portteja.  Oppilaat 

ilmoittivat, että open pitää ensi kerralla tehdä läksynsä itse. 
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Tunnesieppari peli ja Tunneturilaat 
Tekijät: Sari Koskinen ja Satu Fredriksson, Joensuun Steinerkoulu 

 

Perustiedot 
 5.-6. –luokat 

Kokonaisuuden kuvaus 
Aikataulu 

 Klo 9-9.15 yhteinen aloitus, oppilaiden jako 3 oppilaan ryhmiin ja päivän ohjelman 

läpikäyminen 

 Klo 9.15-10 & 10-10.45 työskentely kahdessa ryhmässä: tunnesieppaus ja –koodaus ja 

keskustelua sähköstä ja virtapiirien rakentelua 

 Klo 11.30-13 Tunneturilaan luominen 

 Klo 13-14 viimeistely ja raivaus sekä Tunneturilaan esittelyn kirjoittaminen 

 Klo 14-14.30 Loppupiiri, jossa Turilaiden esittelyt ja päivän tunnelmien purku 

1. Tunnesieppari peli 
 Oppilaat ohjelmoivat toisiaan ohjatun käskyn eli koodin muodossa 4x4 ruudukolla 

 Tarkoitus noutaa ruudukolta tunnekortti ja tuoda kortti mukanaan lähtöruutuun 

 Kun kaikilla kortit, oppilaat nimeävät tunteet ja miettivät miten tunteen ilmenemisen 

voisi ”koodata” 

 Esim. ilo: seiso suorana, kädet rennosti sivulla, nosta suupielet ylöspäin  

 Lopuksi testattiin toimiiko koodit eli ilmeneekö tunne ohjatusta asennosta/ilmeestä 

vai pitääkö koodia korjata 
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Virtapiirien rakentelua 
 Keskustelua sähköstä.  Oppilaiden aiemman tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi 

uutta asiaa:  

• Mitä sähkö on? 

• Mistä sitä saadaan?  

• Mihin sitä tarvitaan? 

• Johde ja eriste 

• Sähkövaraus ja sähkövirta 

• Mikä on paristo? 

 Virtapiirien rakentelua. Oppilaat hakivat tarvikepöydältä tarvittavat välineet. 

• Ledin sytyttäminen 

• Moottori osana virtapiiriä 

• Kytkin: Keskustelua mikä kytkin on ja mistä niitä löytyy. Kytkimen rakentaminen 

virtapiirin osaksi. Oppilaat saivat suunnitella sen itse, tai ottaa mallia kirjasta. 

Tarvikkeina pahvia, haaraniittejä ja klemmareita. 

Moottori kulkee vain, kun kytkin sulkee virtapiirin! 

 

 
 

2. Tunneturilas 

Tavoitteet 
• Ryhmän tavoitteena oli rakentaa aamupäivällä siepattua ja koodattua tunnetta 

ilmentävä liikkuva tunneturilas (= älytön laite). Laitteen tuli ilmaista ko. tunnetta 

liikkeen ja ulkonäön keinoin. 

• Sen lisäksi tavoitteena oli synnyttää / tunnistaa tunteita myös itse ryhmäläisissä: 

Innostuneisuus, luovuus, yrittelijäisyys, sinnikkyys, positiivisuus, pettymys, 

turhautuneisuus, epäuskoisuus, tyytyväisyys, onnistumisen ilo, riemu... 

Tarvikkeet 
• Aamupäivällä käytetyt virtapiirin osat moottoreineen ja ledeineen. 

• Lisäksi kaikkea mahdollista askartelutarviketta, kuten pahvia, muovikorkkeja, 

massapalloja, höyheniä, helmiä. Teippiä ja kuumaliimaa kokoamiseen. 

Ohjeet 
• Ohjeenanto yritettiin pitää mahdollisimman yleisellä tasolla, jotta ideoinnille ja 

ongelmanratkaisulle jäisi tilaa 

• Apua luvattiin tarjota, mikäli ryhmäläiset eivät pääsisi eteenpäin.  

• Esillä oli myös pari erilaista runkoideaa 
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Työskentely 
• Ohjeiden kuuntelu 

• Ideointi ja materiaalin haaliminen 

• Rungon rakentaminen 

• Liikkumistavan kehittely ja rakentelu. Moottorin kiinnitys runkoon ja pyörivän, turilasta 

liikuttavan, kappaleen kiinnitys moottoriin. 

• Turilaan ulkonäön tuunaaminen tunnetta kuvaavaksi askartelutarvikkeita luovasti 

käyttäen. 

• Oman paikan siivous 

• Oman tunneturilaan nimen ja taustatarinan keksiminen ja kirjoittaminen lyhyesti 

paperille 

• Oman ryhmän toiminnan arviointi 

 

 

Loppukoonti ja työskentelyn arviointi 
• Kaikki oppilaat kokoontuivat piiriin lattialle luokan keskelle.  

• Jokainen ryhmä esitteli vuorotellen oman tunneturilaansa kertoen sen nimen, tunteen 

ja taustatarinan ja laittaen sen liikkumaan piirin keskelle.  

• Keskuteltiin yhdessä ryhmien toiminnasta ja tunteista, joita työskentely herätti. 

• Jokainen oppilas mietti yhden asian, mitä oli työskentelyn lomassa oppinut. 

• Lopuksi kaikki turilaat laitettiin yhtä aikaa piirin keskelle " tapaamaan toisiaan" ja 

liikkumaan yhdessä. 

• Turilaiden " treffit" ikuistettiin kuvin ja videoin. 
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Micro:bit –projekti 
Tekijät: Joonas Junttila, Kempeleen Kirkonkylän koulu, Kempele 
 

 

Perustiedot 
 6.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
 

Taustaa 
 Luokkamme lähtee huhtikuussa yritysvierailulle ARM-yrityksen tiloihin, jossa he 

tutustuvat hieman työelämään ja tekevät yrityksen tiloissa parin tunnin mittaisen 

Micro:bit –tehtävän 

 ARM:n työntekijä kävi perehdyttämässä oppilaita Micro:bitin käyttöön, mutta aika hyvin 

tämä porukka jo osasikin niitä käyttää ;) 

Aihe 
 Lähdimme kartuttamaan oppilaiden koodaustaitoja yhdistämällä Micro:bitin pelien 

maailmaan 

 Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja koodata oma peli tai hyödyntää valmiita 

tutorialeja makecode.microbit –sivustolta 

 Lisäksi pelille piti tehdä kotelo kierrätysmateriaaleista 

 

Tuotokset 
 Tuotoksina saimme aikaan monenlaisia pelejä koteloineen 

 Erityisesti nostaisin esiin SpaceShooter –pelin  
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Välitunti-innostaja 
Tekijät: Sanna Nenonen, Vehmasmäen koulu, Kuopio 

Perustiedot 
 6.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Lämmittely 

 Keksi mahdollisimman monta käyttötapaa pyykkipojalle. 

Ongelma 
6-luokkalaiset eivät halua mennä välitunnilla ulos, vaan jäävät notkumaan sisälle. 

 Tehtävä: Suunnittele laite, joka innostaa menemään ulos 

 

 

 

Ratkaisu 
Ongelma 1: ulkona on kylmä: Lekottelukatos, jossa keinun liike tuottaa sähköä puhelimen 

lataamista varten ja lämpöä mukavampaan lekotteluun. 

Ongelma 2: Välitunnilla ei ole tekemistä: Hologrammikello, jossa on tuhottomasti 

ominaisuuksia. 
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Micro:bit koodaus kohti rakentamista 
Tekijät: Matti Pajuri, Karsikon koulu, Joensuu 

 

Perustiedot 
o 6.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Suunnittelua 

 Kuudennen luokan kanssa torstaisin klo 12-14 lähdettiin tutustumaan Micro:bit 

maailmaan 

 Innokas materiaaleista: Micro:bit osat 1,2,3,4,6,7 oppitunteja ja muutakin ehdittiin 

 Projekti jatkuu seuraavalla viikolla 

 Ideoi ”reunaehdoin” ryhmässäsi ja tarvittaessa voidaan muiden tekeleitä katsoa, 

 (toteuta, jos ehditään,  

 tallennetaan tuotos itselle: videoin/kuvin/powerpointilla) 

 Esitetään ryhmälle / jaetaan tuotos Somessa tai netissä 

Oppitunnit 
 1. kaksoistunti 

o perusteita ja saatiin kiinnitettyä micro:bit ja paritettua. 

Parittamiseen iPadeihin meni aikaa, mutta sitten oppilas näki 

koodin microbitin ledeissä, niin sitten onnistui. 

o Micro:bit osa 1 

o Micro:bit osa 2:sta  saatiin vain sydän tehtyä 

 2. kaksoistunti 

o Microbit osa 2: toistolause 

o 45 minuuttia meni ja saatiin show leds kuvio.  

o Micro:bit osa 3: Muuttaja: Noppa 

o Tehtiin noppa A napista  

o ja inputista löyty on shake ja tehtiin se noppa myös 

o kivi-paperi-sakset: Läppärillä uskoisin latautuvan nopeammin, kuin bluetoothilla 

IPadeihin. 
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 Yksöistunti 

o Tehdään vilkkuvalo noin 2 sekuntia päällä ja 2 päällä (ohje osa 6 led valo 

komento parannettuna) 

o Kokeillaan toimiiko se moottorilla, eli käynnistyy ja sammuu moottori 

(toimi tuulettimella) 

o pinnien käyttö 

Ystävyysmittari 
 Ohjelmoi ja testaa saatko 2 lediä toimimaan yhtä aikaa yhdellä micro:bitillä. 

o eli kahteen eri pinniin P0, P1 tai P2 

 testaa samalla ohjelmalla lediä ja moottoria kahdessa eri pinnissä 
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Unelmien huone 
Tekijät: Elina Korhonen, Lumijoen peruskoulu, Lumijoki 

 

Perustiedot 
 6AB-luokat 

Kokonaisuuden kuvaus 
Suunnittelu 

 Tehtävänä oli suunnitella unelmien huone ryhmätyönä.  

o Ryhmän kooksi määräytyi kolme oppilasta sen takia, että käytettävissä olevat 

micro:bitit riittivät.  

 Tavoitteena oli, että huoneessa olisi jotain “älyä” toteutettuna micro:bitillä. 

 Työ aloitettiin suunnitelulla. Jokainen ryhmä sai paperin, johon kirjattiin muutaman 

minuutin ajan ajatuksia siitä, mitä unelmien huoneessa on. Kun aika oli kulunut, 

papereita vaihdettiin ryhmien kesken. Tätä tehtiin niin kauan, että jokainen paperi oli 

käynyt jokaisessa ryhmässä 

 Tämän jälkeen kukin ryhmä sai oman alkuperäisen paperinsa ja alkoi sen pohjalta 

suunnitella omaa toteutettavaa versiota unelmien huoneesta. 

 

Työskentely 
 Oppilaat innostuivat tehtävästä ja työskentelyvaiheessa käytettiin monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja ja ideoitiin ratkaisuja. 

 Micro:bitit olivat ennestään tuttuja. Opettelimme pari uutta asiaa, servomoottorin 

käytön ja radiotoiminnon. 
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Valmiita töitä 
 Työhön käytettiin aikaa kahdeksan oppituntia ja lopputuloksena oli erilaisia hienoja 

unelmien huoneita 
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Arjen apulaisia 
tekijät: Kristiina parkkisenniemi, Paloheinän ala-aste, Helsinki 

 

Perustiedot 
 6.luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ongelmasta ratkaisuun 

 Mietimme luokassa keskustellen, millaisia arkea helpottavia välineitä tai esineitä 

tarvitsemme tulevaisuudessa.  

 Oppilaat saivat ryhmissä työstää aiheitaan, ja miettiä, voisivatko he hyödyntää 

teknologiaa laitteissaan. 

 

Arjen apulaisia -projektin suunnitelmia ja valmiita tai vielä keskeneräisiä 
laitteita 

Hyttystapatin 
 laite, jonka avulla pääset eroon sisälle tulleista hyönteisitä ilman myrkkyjä. Riittää, että 

lataat laitteen, laitat myrkytöntä karkottaja-ainetta sisälle laitteeseen ja käynnistät 

laitteen. Laite etsii itse hyönteiset ja palaa sitten telakalle eli latausasemalle. Tämä laite 

tuli kokonaan valmiiksi. 
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Herättäjä 
 auttaa, jos et herää kunnolla kellon soittoon, tökkii sinua kädellään, suihkuttaa vettä 

päällesi ja laittaa lempibiisisi soimaan. Sitten oletkin valmis nousemaan uuteen 

päivään. 

Ikkunanpesurobotti 
 laite, joka pesee ikkunat hyvin, toimii aurinkoenergialla.  

 

Mielenrauhalaatikko 
 päähän laitettava laatikko, jonka avulla pääset eroon häiritsevistä ajatuksista ja 

rentoudut. Kun olet levoton, menet pitkällesi lattialle / sängylle ja astetat laatikon 

päähäsi. Käynnistät laatikon, joka vie sinut virtuaalimaailmaan, jossa rauhoitut ja 

rentoudut.  

 

Vesipuimuri 
 pintaveden puhdistuslaite, joka kerää vesistä mikromuovin ja muovijätteen ja 

kierrättää ne. Laite myös työstää kerätyn muovin halutun muotoiseksi uudelleen 

käytettäväksi. Toimii aurinkopaneelilla tai sähköllä.  
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Lisäksi 
 Yksi työpari kokeili micro:bittiä ja oppi käyttämään sitä ja saivat laitteen toiminaan ja 

näyttämään kirjaimia komentojensa mukaan. Emme vielä ehtineet liittää micro:bittiä 

mihinkään muuhun laitteeseen osaksi toista ohjelmaa. Jatkotyöstämme micro:bittiä 

osaksi arjen apulaisiin. (Kuvat, tästäkin on viedo.) 

 Yksi työpari rakensi legorobotin ja käytti sen ohjelmointiin LEGO Mindstorm-ohjelmaa. 

Jatkossa legorobotille kehitellään myös arjen tehtäviä. (Kuva) Pari oli iloinen, kun sai 

legorobottiin liitettyä paljon eri laitteita ja sai sen liikkumaan, tosin käännösten 

ohjelmoinnissa on vielä työstettävää. 

 Lisäksi meillä on käytössä STEKiltä saatu Voimala-paketti sähkön käytön opiskeluun. 

Sillä saamme musiikkia soimaan ja discovalot palamaan veivaamalla sähköä käsivoimin 

tai käyttämällä aurinkopaneelia. Voimalan voimme liittää johonkin projektiimme, kun 

jatkamme projektien työstämistä.  
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YLÄKOULU 

Noplalla pelattava lautapeli – Etelä-Amerikan valtiot 
tekijät: Mari Pulkkinen, Vanttilan koulu, Espoo 

Perustiedot 
 7.luokan kuviksen ja maantiedon yhteisprojekti 

Kokonaisuuden kuvaus 
Maantiedon tunneilla tehdään PowerPoint-esitelmät samasta valtiosta, josta peli kuvataiteen 

tunneilla. Valtiot on jaettu maantiedon tunneilla. 

Peliin yhdistetään ohjelmointiharjoitus Micro:biteillä: Nopan ohjelmointi. 

Peliin yhdistetään 3D-tulostus: Pelinappuloiden suunnittelu ja tulostus. 

Toteutus 
 Piirrä kartongille valtion ääriviivat. Tee huolellista työtä! Voit hiukan yksinkertaistaa 

muotoa, mutta muodosta täytyy tulla selvästi tunnistettava. Laita työhön heti nimi. 

 

 Suunnittele leimasin, jolla kuvioit pelilautasi. Kuvion pitää liittyä olennaisesti valtioon. 

Aihe voi olla tyypillinen kasvi, eläinlaji tai mikä vain asia, josta valtio on tunnettu. 

Huomioi kuvion suunnittelussa valtion muoto. Harkitse leimasimen muoto ja koko tätä 

ajatellen (Kapeaan valtioon pieni ja/tai kapea leimasin). 

Valmista leimasin linokaiverruksena. 

 

 Harjoittele valmiin leimasimen käyttöä kokeilupaperille. 

 Kuinka saat siistiä painojälkeä? 

 Mikä on sopiva kuvioiden rytmi? 

 Jos haluat käyttää kahta väriä, mitä värejä käytät ja missä järjestyksessä painat 

värit? 

 

 Kuvioi pelipohja ja jätä kuivumaan rauhassa. Kuvioi myös pelin kysymyskorttipohjat 

6kpl. Anna niidenkin kuivua 

 

 Hahmottele pelin idea: 

 Kilpaillaanko pelissä kiertämisen nopeudessa vai kerättyjen pisteiden määrässä? 

 Suunnittele kortteja varten fiksut kysymykset, joiden avulla pelaajat oppivat keskeistä 

tietoa valtiosta. 

 Missä rata kulkee? Etenemispisteitä voisi olla noin 50. Lisäksi 6 erikoispistettä 

kysymyskorttipisteiksi. 

 Viimeistelytyöt. 

Leikkaa pelialusta irti kartonkiarkista. 

Hahmottele pelirata aluksi lyijykynällä himmeästi. Vahvista siististi tusseilla. 
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Kirjoita kysymykset kortteihin hienolla käsialalla. Johonkin täytyy laittaa myös oikeat 

vastaukset. Laita ne joko erilliselle paperille tai korttien alareunaan ylösalaisin. 

 

 Valmista? Anna kavereiden pelata ja oppia pelin avulla esittelemästäsi valtiosta. 
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Arjen haaste –älytuote 
Tekijät: Marjo Malinen ja Veera Koponen, Ressun peruskoulu, Helsinki 

 

Perustiedot 
 7. luokan käsityöprojekti 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ideointi ja suunnittelu 

 7.luokan kevään käsityön yhteisenä projektina haastoimme oppilaita keksimään. 
o Keksinnön tavoitteena on tuoda arkeen helpotusta ja siihen oli mahdollista 

lisätä myös älyä.  
o Käynnistimme projektin vierailemalla Designmuseossa ja tutustumalla 

suomalaiseen muotoiluun sekä muotoilun käsitteisiin. 

 

 Varsinaiseen työn touhuun päästin koulussa minidesignhaasteella.  

 Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa pienoismalli ryhmittäin istuimesta erilaisia 

materiaaleja hyödyntäen. 

o  Lopputuloksia tarkastelimme oppilaiden kanssa yhdessä. Keskustelimme 

designin käsitteistä, muoto, toimivuus ja ergonomia sekä mietimme, mistä ideat 

tulivat ja rajottivatko materiaalit työskentelyä. 

 

 Seuraavalla kerralla paljastimme projektimme teeman ja oppilaat lähtivät 

kehittelemään post-it lapuille mahdollisimman monta oppilaan arjessa olevaa 

ongelmaa tai haastetta.   

o Hetken päästä ryhmät saivat eteensä toisen ryhmän haasteet, joihin kehittelivät 

pikakeksintöjä. 
o  Nämä pikakeksinnöt esiteltiin muille ja tässä vaiheessa sai varastaa myös 

muiden ideoita.  
o Ideoita aloitettiin jatkokehittämään oppilaiden itse valitsemissa ryhmissä. 

Jatkokehitetyt keksinnöt esiteltiin Padlet -seinälle. 
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o  Ryhmät antoivat toisilleen vertaispalautetta kommentoimalla kolmea eri ideaa 

seinälle. 

 

Hullun mielekäs sovellus – menetelmä 
 Projektin tässä vaiheessa päätimme ottaa aikalisän ja palata vielä kerran sekoittamaan 

oppilaiden päitä.  

 Olimme tutustuneet Innostu ja innovoi -koulutuksessa Hullun mielekäs sovellus -

menetelmään, jossa erilaiset kuvat toimivat ideoinnin lähtökohtana. Oppilaat 

kehittelivät erilaisia hulluja ja mahdollisia ratkaisuja kuvista inspiroituneena. 

o Joidenkin ryhmien alustavat keksinnöt saivat uutta väriä tästä menetelmästä. 

 

Circuit playground 
 Helsingin yliopiston Growing Mind -hankkeen johdosta pääsimme osallistumaan 

muutaman oppilaan kanssa Circuit playground -koulutukseen.   

 Koulutukseen osallistuneet oppilaat pitivät vertaisilleen lyhyen opetustuokion ja kaikki 

pääsivät kokeilemaan mikrokontrollerin koodausta.  



 

46 Innostu ja innovoi/ Asta Ansolahti © 2019 Innokas 

 
 Circuit playgroudin liike-, lämpötila-, valaisuus- tai äänisensoreita käyttäen älyn 

lisääminen ei ollutkaan liian monimutkainen juttu ja lisäsi selvästi muutamien ryhmien 

motivaatiota keksintöprojektin suhteen. 

Kokeilut ja prototyypit 
 Oppilaat siirtyivät Circuit Playgroundin tutustumisen ja testauksen jälkeen hiomaan ja 

osa uudistamaan vielä suunnitelmiaan.  

 Seuraavaksi vuorossa oli materiaalien ja työvaiheiden mietintä. Projekteihin sopivia 

materiaaleja lähdettiin etsimään ja miettimään prototyypin valmistusta.  

 Osa oppilaista lähti miettimään tuotteensa muotoilua valmistamalla alustavia 

protomalleja paperista ja ohuesta puuviilusta teipin ja liiman avulla. Tällä tavoin 

mietittiin myös tuotteiden rakenteita ja toimivuutta.  

 Samaan aikaan osa oppilaista keskittyi Circuit Playgroundin ominaisuuksien 

muokkaamiseen omaan tuotteeseen sopivaksi. Käytössä oli esimerkiksi lämpötila-, liike 

ja äänisensorit. Oppilaat olivat itse jakaneet työtehtävät ryhmänsä kesken. 

 Alustavien protomallien kautta oppilaat siirtyvät pikkuhiljaa valmistamaan omia 

tuotteitaan. Osalla ryhmistä mukana on mikrokontrolleri ja osalla ei. Projektit 

valmistuvat kevään 2019 aikana. 

 Arjen haaste-  esimerkkiälytuotteita on tulossa: 

o Lämmittäväpipo, monitoimiharja, lämpömittari, soivapenaali, kuulokekela, 

kuulokejalusta, laturisuoja ja monitoimihengari. 
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Ohjelmointijakson lopputyö 
Tekijät: Markus Översti, Jokirannan koulu, Ylivieska 

Perustiedot 
 8. ja 9.-luokka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Lopputyön aiheiden ideointi 

Taustaa 
 Koulullamme on pitkä valinnainen tietotekniikan kurssi (2 vvt 8. ja 9. luokalla) ja 

yhdeksännen luokan keväällä on toteutettu ohjelmointijakso.  

o Nyt ideoimme uusia työaiheita lopputyöhön. 

 

Lämmittelytehtävä 
 Lämmittelytehtävänä käytin oppilaiden kanssa Lauri Laukkasen Camp Creative –kirjan 

tehtävää. 

 

Lopputöiden ideointi 

Aiheet 
 Oppilaat ideoivat inspiraatiokuvien perusteella omia lopputyöaiheita. 
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Valmiit tuotokset 
 Oppilaat saivat kehitettyä omia ohjelmoinnin lopputyöaiheitaan. 41 oppilaasta yksi 

valitsi näistä aiheen ja sai toteutettua lopputyön hieman muutettuna.  
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Tulevaisuuden maailma 
Tekijät: Maija Metso, Lumijoen peruskoulu, Lumijoki 

 

Perustiedot 
 9.luokka tietotekniikka 

Kokonaisuuden kuvaus 
Mitä on tulevaisuudessa? 

 Innovaatioprosessin mukaan 9-luokan valinnaisen tietotekniikan oppilaat miettivät, 

mitä teknologioita voi olla työelämässä, ihmisten ulkoisessa olemuksessa tai 

teknologioissa 5 vuoden, 50 vuoden ja 100 vuoden kuluttua. 

 Luokka jaettiin viiteen 3-4 hengen ryhmiin ja he lisäsivät ideoita ajatuskarttaan. 

o 5 minuutin välein ajatuskartta siirrettiin seuraavaan ryhmään, joka sai jatkaa 

työskentelyä edellisen ryhmän ajatusten pohjalta. 

o Karttoja vaihdettiin noin 4-5 kertaa. 

 Seuraavassa vaiheessa jokainen ryhmä valitsi yhden idean omasta lapustaan. Tämän 

idean jalostusta jatkettiin. 

 Idean jalostus aloitettiin jakamalla kaikilla kaukainen ajatusmalli.  

Innovaatioprosessi 
 Seuraavaksi oppilaat miettivät, mikä voisi olla hullun mielekäs sovellus, jossa olisi 

ominaisuuksia sekä heidän kaukaisesta ajatusmallista, ja että sovellus sopisi heidän 

alun perin valitsemaansa sovellusalueeseensa. 

 Hullun mielekkään ideoinnin jälkeen valittiin yksi sovellus ja tehtiin siitä mahdollinen 

ratkaisu. 

 Mahdollisesta ratkaisusta piti tehdä juliste Canva-ohjelmalla. 

o Ohessa on erään ryhmän kehittämä idea uudesta työkoneesta. 

 Yleistä työskentelystä: 

o Osa ryhmistä lähti innovoimaan innokkaasti ja saivatkin aikaan lennokkaita 

ideoita. Siinä vaiheessa, kun ideat piti saada yhdeksi ideaksi Canva-sovelluksen 

posteriksi, niin koettiin vaikeaksi keksiä mitään todellista sovellusta. Osalla oli 

vain ideoita heiteltynä julisteelle, mutta osa sai jonkin todellisen sovelluksen 

tehtyä. 
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 Käytin aikaa tähän innovointiprosessiin 1,5 tuntia eli tein ns. lyhyen version. Emme siis 

tehneet käytännön toteutusta koodaten tai askarrellen. Lisäksi koin ongelmaksi sen, 

että aihe oli ehkä hieman liian maailmoja syleilevä 9-luokkalaisille. 
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Etiikan pelit 
Tekijät: Antti Pulkkinen, Nilsiän yhtenäiskoulu, Kuopio 
 

 

Perustiedot 
 9-luokka, uskonto 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Aloitus 

 Oppilaille annettiin tehtäväksi suunnitella 9. luokan uskonnon etiikan jaksoon liittyvä 

peli.  

 Oppilaat toimivat 2-4 hengen ryhmissä. 

Ideointi 
 Jokainen ryhmä alkoi ideoimaan yhdessä aihekokonaisuuksia, johon peli liittyy. 

Aiheita olivat mm. Ilmastonmuutos, moraali, kestävä kehitys ja eettiset valinnat. 

Suunnittelu 
 Seuraavaksi oppilaat suunnittelivat pelilleen strategian.  

 Innovoinnin tukena käytettiin esimerkkeinä alias-, twister- ja Afrikan tähti -tyyppisiä 

pelejä. 
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Esimerkki valmiista pelistä 

Pelisäännöt 
1. Valitse aihe heittämällä noppaa: silmäluku osoittaa aiheen. 

2. Valitse nopan yläpuolelta pinkki lappu. 

3. Käännä pinkki lappu (laput ovat pelilaudalla nurinpäin). 

4. Selitä sana/aihe eettisesti. 

5. Keskustelkaa yhdessä aiheesta. 
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Elektroniikka ja ohjelmointi 
Tekijät: Kyösti Blinnikka, Olarin koulu, Espoo 

 

Perustiedot 
 9.luokka 

 Fysiikan valinnaiskurssi “Elektroniikka ja ohjelmointi” 

Kokonaisuuden kuvaus 
Taustaa 

 Olarin koulussa Espoossa on pidetty 1990-luvun lopulta lähtien vuosittain 9-luokalle 

valinnaisaineena elektroniikkakurssia.  

 Kurssin nimi oli alunperin “Kojeita ja kytkentöjä”. Kävimme läpi “perinteistä 

elektroniikkaa”. Opettelimme komponentteja ja niiden käyttöä. Laitteita rakensimme 

juottamalla komponentit piirilevylle. 

 Vuodesta 2015 lähtien kurssin luonne muuttui. Aloimme tehdä laitteita Arduino-

alustalla. Kurssin nimeksi tuli “Elektroniikka ja ohjelmointi”. 

Sisältö 
 Tutustumme harjoitustöiden avulla Arduinon ominaisuuksiin.  

 Harjoitustöiden materiaali on muotoutunut kurssin yhteydessä. Materiaali on 

ladattavissa Aalto Juniorin sivuilta: Arduino tutuksi  

o https://junior.aalto.fi/opettajille/materiaalit/  

 
 

https://junior.aalto.fi/opettajille/materiaalit/
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Projektityö 
 Kurssin lopuksi tehdään pienissä ryhmissä jokin laite, jossa hyödynnetään kurssilla 

opittuja asioita.  

 Laite voi olla esimerkiksi peli, mittalaite, soitin, ajastin, hälytin 

 

Esimerkkejä projektitöistä 
• Peli, jossa neljä lediä välähtää satunnaisesti. Pelaajan tulee painaa vastaavalla kohdalla 

olevaa painonappia. Laitteessa on äänimerkki ja LCD-näyttö pisteiden laskua varten. 

• Robottikäsi. Koottu aaltopahvista, liikkeet servojen avulla. 

• Tunnelmavalaistus. Pahvista ja läpikuultavasta paperista tehty “kupu”, jonka sisällä on 

väriä vaihtava RGB-ledi. 

• “Pomminpurkamispeli”. Kolme potentiometria tulee asettaa oikeaan suuntaan. 

Äänimerkki ilmaisee, käännetäänkö potentiometriä oikeaan suuntaan, LCD-näyttö 

ilmoittaa jäljellä olevaa aikaa. 
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MUUALLA TOTEUTETUT PROJEKTIT 

“Thinking Out of the Box” 
- Innovaatiotoimintaa opetusharjoittelussa 
Tekijät: Sampo Forsström, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu 

 

Perustiedot 
 osa luokanopettajaopiskelijoiden harjoittelua 

Kokonaisuuden kuvaus 
Info H2- ja H3-harjoitteluihin - Opiskelijat ajattelemaan toisella tavalla 

 Innovointi on tärkeä ominaisuus myös tuleville opettajille. 

o  Olemme pyrkineet luomaan tähän uutta toimintakulttuuria FCLab.fi-

hankkeen tiimoilta. 

 Olemme järjestäneet workshoppeja, joissa on kannustettu harjoittelijoita 

toteuttamaan jokin opetuskokonaisuus täysin uudella tavalla! 

Ideointi käyntiin – taustatehtävät 
 Aloitimme aiheeseen virittäytymisen tutustumalla koulun tulevaisuusbarometrin 

väittämiin. Nämä johdattivat opiskelijat miettimään koulun tulevaisuuden 

näkökulmasta. 
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 Barometrin väittämät asetetaan ruudukkoon kahdella janalla jaetulle paperille. Janojen 

ääripäät ovat TODENNKÖINEN, EPÄTODENNÄKÖINEN JA TOIVOTTAVA, EI-TOIVOTTAVA. 

 Pienryhmät keskusteltevat väittämistä ja asettavat ne päättämäänsä kohtaan. Tämän 

jälkeen ryhmien tuotokset esitellään lyhyesti toisille. 

 

 

Tuumasta toimeen – Innovaatioprosessi 
 Seuraavaksi esitellään innovointiprosessi erilaisia malleja hyödyntäen. Vahvana 

teoreettisena taustana on co-design menetelmä, jossa yhdistetään luova tuottaminen 

ja vahva struktuuri.  

o Tällä tarkoitetaan tilanteen fasilitointia eli eri vaiheet on rytmitetty. 

 Tavoitteina ovat: 

o muutosten aikaansaaminen yhdessä ja yhteistyössä 

o systeeminen ja kulttuurinen kehittämiseen 
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o osaamisen ja yhdessä oppimisen kehittäminen, oppimaan oppiminen 

 Välineinä ovat eriväriset postit-laput ja opiskelijat tuottavat oman idean ja antavat 

panoksen myös muiden ideoihin. Niitä sitten jalostetaan ja tavoitteena on, että nämä 

ideat pilotoidaan sitten harjoittelun aikana. 

 Yhtenä haasteena on ollut saada opiskelijoita osallistumaan tapahtumiin. Yllätys oli, 

että H2-harjoittelussa osallistujia oli huomattavasti enemmän kuin H3-harjoittelussa. 

Täytynee miettiä tilaisuuden markkinointia jollain muulla tavalla… 

 

 
Lähde: https://www.innovationgames.com/ideas-to-action 
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Mekaaniset käsityöhahmot 
Tekijät: Miia Hast & Sanna Mommo, Lapin yliopisto, Rovaniemi 

 

Perustiedot 
 Tehty osana Moduuli b: Käsityön oppimisympäristöt ja työtavat 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ryhmätehtävä 
Lapin yliopiston käsityön perusopintojen innovaatioprosessin tehtävänanto:  

 Ryhmien tehtävänä on ideoida, suunnitella ja toteuttaa valmistetuilla mekaanisilla 

käsityö- hahmoilla videotraileri. 

 Ohjelman kuvaamisessa ja editoimisessa käytetään iMovieta (iPad).  

Harjoituskerta 1 (4h) 
 Mekaniikkaan tutustuminen 

o sarana 

o vivut 

o kitkapyörä 

o kampiakseli 

 Monimateriaaliset lähtökohdat 

 Videotrailerin valinta (iMovie)  

 Ideointi ja suunnittelu 

 

Harjoituskerta 2 (4h) 
 Hahmojen ja lavasteiden valmistusta monimateriaalisesti mekaniikan 

ongelmanratkaisua ja totutusta. 
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Kolmas harjoituskerta (4h) 
 hahmojen ja lavasteiden viimeistelyä 

 videotrailereiden kuvaaminen ja editointi 

 

Harjoituskerta 4 (2h) 
 Elokuva-seminaari Lapin yliopiston Mauri-salissa 

 Sitä ennen ryhmät ovat saaneet tehtäväksi toteuttaa Popcorni-kipot annettuja kaavoja 

soveltaen 

 vertaispalautteen antaminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 Innostu ja innovoi/ Asta Ansolahti © 2019 Innokas 

Pehmoprojekti 
Tekijät: Lotta-Maria Linnanmäki, Roosa Pyysaari, Emilia Jalonen, Itä-Suomen 
yliopisto, Luokanopettajakoulutus 
 

Perustiedot 
 Kyseessä on opiskelijoiden tekemä projektihahmotelma ala-koulun puolelle 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tavoite 
Oppilaat suunnittelevat mieleisensä pehmolelun. 

 Pehmoleluun lisätään micro:bittien avulla johokin ärsykkeeseen (valo, ääni, 

kallistus, ravistus) reagoivia led-valoja. 

 Pehmolelu valmistetaan kierrätysmateriaaleista. 

 Suunnitteluvaiheessa oppilas keksii pehmolelulle nimen, tarinan, ympäristön 

missä hän asuu, salaisen taikavoiman jne. 

 Valmiit työt esitellään “Pehmomessuilla” 

Operaatio Hyss! 
Tekijät: Laura Kuusela ja Marjaana Paldanius, Aurinkorinteen koulu, Kuopio 
 

 

Perustiedot 
 projekti on vasta alussa 
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Kokonaisuuden kuvaus 
Ongelman määrittely 
Kuuntelimme ruokalan ääniä ja keskustelimme niistä. Hiljainen iltapäiväkin oli yllättävän 

meluista ruokalassa: havaitsimme ongelman. 

 

Ideoiden heittely ryhmissä 
Oppilaat tuottivat mind mappeja paperille sekä digitaalisesti Poplet -sovellusta käyttäen. 

Ideointi sai olla alkuvaiheessa hyvin vapaata ja hulluimmatkin ideat kirjattiin ylös. 

Uudet näkökulmat 
Ryhmät vaihtoivat ideointipapereita keskenään, ja saivat lisäksi esineitä, joiden tarkoitus oli 

herättää erilaisia ajatuksia aiheesta.  

 

Tuotos 
Oppilaat valitsivat mielestään toimivimman idean, ja toteuttivat siitä pienen esityksen. 

Jatko 
 Projektia jatketaan ensin keskustelemalla oppilaiden kanssa yhdessä, millaisia 

ehdotuksia oli, ja mitä niistä olisi tärkeää viedä päättävien tahojen tietoisuuteen. 

 Oppilaat jatkokehittävät ideoitaan keskustelujen pohjalta. 

 Lopuksi oppilaat esittävät perustellusti rehtorille ja koulun henkilökunnalle 

ongelmanratkaisuehdotuksiaan. 

 

 


