
STEAMit! –kokeilun lyhyt ohje muille opettajille, jotka haluaisivat toteuttaa samanlaisen 

projektin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STEAMit! -kokeilun nimi: Toimintaa tekstiileissä 

Koulun nimi: Puolalan koulu 

Ajankohta: lukuvuosi 2019 - 2020 

Lisätietoja: Janne Maunu ja Johanna Säilä 

Kohderyhmä: kokeilu tehtiin 7 luokkalaisen kanssa, mutta suosittelemme sitä 8. – 9. 

luokkalaisille. Ihanne olisi valinnaisryhmäläiset, joilla on tietotekniikan ja käsityön 

valinnaisaineet. Testasimme koodattuja virtapiirejä toimintoineen 8 a:n ja 9 a:n valinnaisen 

tietotekniikan ryhmien kanssa. 

Oppiaineet: matematiikka / tietotekniikka, käsityö (/ kuvataide) 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: 

Halusimme opettaa ymmärrystä virtapiirin toimintaan ja koodaamiseen, sekä edellä 

mainittujen soveltamista tekstiilituotteisiin. 

Tuotos: Ensimmäinen tuotos oli jokaisen oppilaan koodaama liikennevalo Arduino/Genuino 

mikrokontrolleri-elektroniikka-alustalla ja ohjelmointiympäristöllä. Muut tuotokset olivat 

oppilaiden suunnittelemat omat tai ryhmän yhteiset käsitöissä valmistettavat tuotteet, 

johon opittua soveltaen koodattu elektroniikka liitettiin. 

Projektiin varattiin aikaa koko lukuvuosi. Virtapiirien ja koodauksen opetteluun käytettiin 4 x 

45 min. oppituntia. Käsityötuotteen suunnittelu ja valmistus ovat oma prosessinsa, johon 

oppilaille annettiin aikaa 30 x 45 min. eli 10 kolmen tunnin opetuskertaa.  

Tarvitset projektin toteuttamiseen Arduino /Genuino starttipaketin, jollaisen saa esimerkiksi 

verkkokauppa.com:sta. Hankimme Step Systems Oy:ltä tekstiilimateriaaleihin soveltuvia 

Adafruitin komponentteja: ledejä, tunnistusantureita, kytkimiä, sähköäjohtavaa lankaa ja 

ohjelmoitavia alustoja (Gemma) oppilaan tarpeisiin. Tilaus kannattaa tehdä vasta kun tietää 

minkälaisia ratkaisuja oppilaat ovat suunnitelleet omiin töihinsä. Toisaalta jotakin 

perusvarastoa kannattaa luokkaan hankkia, jotta voi näyttää mikä on mahdollista.  

Toimi näin:  

1. Opeta oppilaille virtuaalisten virtapiirien kautta virtapiirien toimintaa, muuntelua ja 

soveltamista. https://phet.colorado.edu/fi/simulation/circuit-construction-kit-dc 2 x 

45 min 

2. Asennuta oppilaiden kanssa jokaisen kannettavaan tietokoneeseen Arduino IDE 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software Windows ZIP file for non admin install. 15 min. 

3. Opeta oppilaita rakentamaan liikennevalojen virtapiiri Arduino rakennussetillä. Opeta 

oppilaita kopioimaan ja muuntelemaan koodia niin, että he saavat liikennevalot toimimaan. 

2 x 45 min. 

https://phet.colorado.edu/fi/simulation/circuit-construction-kit-dc
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


4. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat käsitöissä tekstiilituotteen johon he liittävät 

Arduinolla koodattua elektroniikkaa Adafruitin komponentein. 30 x 45min. Oppilaat 

kirjaavat omaa työskentelyään ylös sanoin ja kuvin luokan sähköiseen muistikirjaan 

(OneNote), sekä koostavat työskentelystään sähköisen esityksen.  

Meidän projektimme kohokohtia olivat oppilaiden innostumiset: Haluttomasti 

tekstiilityöhön tai koodaukseen suhtautunut oppilas jonka silmät loistivat, kun hän osasi 

soveltaa koodia ja valmistaa onnistuneen tuotteen. Opettajat saattoivat kehittää työtään 

kokeilun tuoman lisäresurssin myötä. 

Ongelmaksi muodostui aikataulutus. Saimme tiedon projektiin osallistumisesta sen jälkeen, 

kun oppilaat olivat jo aloittaneet oman tekstiilityönsä suunnittelun. Ensimmäinen 

puolivuotisryhmä oli haluttomampi lisäämään ledejä töihinsä, kun heille ei ollut vielä 

näyttää konkreettisia lopputuloksia. Postin lakko hankaloitti edistymistä, kun osat eivät 

saapuneet ajoissa perille. 

 

Puolalan koulun 7a luokan oppilaita rakentamassa virtapiiriä koodatakseen ne 

liikennevaloina toimiviksi. 



 

Oppilaan rakentamassa virtapiirissä on onnistunut koodi: liikennevalot toimivat. 

 

 

 



 

 

Onnistunut kokeilu siirtää liikennevalojen koodi Adafruit Flora –alustalle ja tekstiiliin. 

 

 


