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Kokeilun esittely

Kokeilussa Happia Oy kehitti yhdessä Hintankoulun kanssa toiminnallisen oppimisen 
menetelmiä Breikkeri-verkkopalveluun, tavoitteena oppilaiden aktiivisuuden 
lisääminen. 

Yrityksen kehittämä verkkopalvelu sisältää valmiita laaja-alaista oppimista tukevia 
toiminnallisia harjoitteita, joiden avulla voidaan lisätä oppilaiden liikettä ja 
aktiivisuutta sekä kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja. 

Kokeiluun osallistui kuusi alakoulun oppilasryhmää useilta eri luokka-asteilta. 



Kokeilun tavoitteet

Kehitetään ja tuotetaan innostavia, 
toiminnallisen oppimisen menetelmien ja 
tehtävien kirjoja Breikkeri-palveluun, jossa 
painotuksena liikunnan lisääminen koulun eri 
toimintaympäristöissä. 



Kokeilun eteneminen
1. Suunnitelman esittely opettajille. Mukaan 6 alakoulun opettajaa.

2. Perehdytys kokeiluun ja tehtävien jako seuraaville viikoille. 
Tarkemman suunnitelman työstö alkukartoituksen pohjalta. 

3. Työpaja 6lk oppilaat: tehtäväsisältöjen ideointi

4. Työpaja 1-2lk oppilaat: Breikkerinvälituntileikkien suunnittelu ja 
hahmojen liikkeiden ja asentojen ideointi

5. Yhteistapaaminen opettajien kanssa: suunnittelu

6. Työpaja 3-4lk oppilaat: Tehtävien ideointi

7. Yritys työstää ja julkaisee palveluun oppilaiden ideoinnin pohjalta 
tehtäviä

8. Työpaja 1-2lk oppilaat: liikunnallisten käytävätehtävien työstö

9. Työpaja 6lk oppilaat: animointitehtävientoteuttaminen

10. Työpaja 2lk ja 4lk oppilaat: liikunnallisten jamejensuunnittelu 
hahmoille ja joulusisällön työstäminen

11. Palautteet ja yhteenveto



Hyödyt yritykselle

Yritys sai kokeilun aikana lisättyä innostavia, toiminnallisen 
oppimisen menetelmien ja tehtävien kirjoa 
verkkopalvelussaan. 

Oppilaiden kanssa tuotettiin paljon suunnitelmia leikeistä, 
taukojumpista, viikko- ja päivähaasteista sekä luokassa ja 
käytävillä suoritettavista liikunnallisista tehtävistä, joita 
voidaan hyödyntää verkkopalvelun kehittämisessä.

Yritys sai kokeilun aikana uusia yrityskontakteja, jotka  voivat 
poikia uusia yhteistyömahdollisuuksia ja 
jälleenmyyntikanavia.

Kokeilu toi yritykselle näkyvyyttä niin paikallisesti, 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Esimerkiksi Euronews 
kuvasi kokeilusta jutun kansainväliseen levitykseen.



Hyödyt yritykselle

Kokeilun välitapaamisissa yritys pääsi verkostoitumaan 
kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstön 
kanssa.

Nopean kokeilu antoi yritykselle oppia 
valmistautumisesta julkisen sektorin hakuprosesseihin.



Kokemukset

Kokeiluun osallistuneet oppilaat olivat erittäin 
innostuneesti mukana kehittämistyössä. Osa toivoi lisää 
vastaavia työpajoja.

Kehittäminen saatiin yhdistettyä eri oppiaineisiin, 
esimerkiksi koreografioiden suunnittelu 
liikuntatunneille ja hahmojen muotoilu 
kuvaamataiteeseen.

Kokeilussa pystyttiin hyödyntämään esimerkiksi 
kuvataideluokan vahvuuksia kehittämisessä. 

Kokeilun onnistumiseen vaikutti suuresti koulun johdon 
tuki, mm. antamalla opettajille aikaa suunnitella 
yrityksen kanssa.



Kokemukset

Osallistuneet opettajat olivat pääosin tyytyväisiä 
kokeiluun. Esimerkiksi yhteistyön muotoja pidettiin 
mielekkäinä.

Uusien ideoiden nopeaa jalostamista ja julkaisua 
verkkopalvelussa pidettiin hyvänä. Oppilaat voivat 
nähdä ja testata itse suunniteltuja tuotoksia. 

Koulun näkökulmasta kokeilun jälkeisiä hyötyjä voisi 
miettiä enemmän. Miten tulokset jäisivät myös koulun 
toimintaan kokeilun jälkeen. 

Kokeilun kestoa ja kokonaistyömäärää pidettiin 
opettajien näkökulmasta sopivana. 

Kokeiluissa yritysten väliseen yhteistyöhön voisi jatkossa 
kiinnittää enemmän huomiota. Ehdotetaan, että 
kokeilun aikana voisi jakaa yritysten välillä kokemuksia 
koordinoidusti hankkeen kautta. 



Lisätietoja

Ville Lankinen
Projektikoordinaattori
ville.lankinen@ouka.fi

040 3565 558

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin 
oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 

Hankkeen aikana kehitetään ratkaisuja ja järjestetään kokeiluja mm. digitaalisten työkalujen, VR- ja AR-teknologioiden, 
koulutus- ja oppimisanalytiikan, fyysisten oppimisympäristöjen sekä tuote- ja palvelukehitysympäristöjen tiimoilta.


