
 
 

Työskentelyohjeet opettajalle 

 

Ohjeellinen työskentelyaika 5 x 45 min 

 

Skenaariovaihe (30 min): 

Aiheeseen motivointi ja johdattelu tapahtuu katsomalla kolikkotemppuvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=cmlyEhpf94o 

 Miksi temput toimivat? 

 Mihin kyseiset temput perustuivat? 

Skenaariovaiheessa kartoitetaan oppilaiden ennakkokäsityksiä ja esitetään heille ajatuksia aktivoivia 

kysymyksiä, joiden pohjalta oppilaat laativat pienryhmissä ajatuskartan. Esimerkkikysymyksiä: 

 Mitä aistit ovat? 

 Mitä aisteja ihmisellä on? 

o Entä koiralla? 

o Entä muurahaisella? 

o Entä koivulla? 

 Mistä aistimus muodostuu? 

 Mikä aisteistasi on dominoivin? Miksi? 

 Mistä aistista luopuisit, jos joutuisit luopumaan yhdestä aistista? 

 Mikä aisteista on mielestänne tärkein? Miksi? 

 Kuinka aisteja voisi huijata? 

 

Lisäksi skenaariovaiheessa esitellään tutkimusongelma: Voiko aisteja huijata? Mikä aisteista olisi 

helpoiten huijattavissa? 

 

 

 

Tutkimus- ja opiskeluvaihe: 

 
Oppilaat jaetaan noin kolmen hengen ryhmiin, joissa he kiertävät tutkimus- ja opiskeluvaiheen 

aistityöpisteissä. Oppilaat vastaavat eri työpisteillä oleviin tutkimuskysymyksiin erilliselle 

vastauslomakkeelle. Oppimiskokonaisuuden järjestäjä voi halutessaan luoda Google Formsin avulla 

sähköisen lomakkeen samoista kysymyksistä. Vastauslomake voidaan jakaa oppilaille QR-koodin 

avulla, jolloin lomake on helposti saatavilla. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmlyEhpf94o


 
 

1. työpiste: Näköaisti (30 min) 

 

Tarvittavat materiaalit: tietokone, projektori ja valkokangas, silmän fyysinen malli 

 

Näköaisti-työpisteellä tarkastellaan silmän rakennetta ja näköaistimuksen syntyä silmän fyysisen 

mallin avulla. PowerPoint-esitykseen on koottu erilaisia näköilluusioita, joista pohditaan yhdessä 

opiskelijoiden kanssa, mihin ne perustuvat. Työpisteen runkona on PowerPoint-esitys.  

Ensin käydään läpi näköaistimuksen syntyä. Värinäköä voidaan sivuta evoluutiollisesta 

näkökulmasta ja näytetään esimerkki siitä, miksi ihmiselle on ylipäänsä kehittynyt värinäkö.   

 

Näköaistiin liittyvät ongelmanratkaisutehtävät oppilaille: 

 Mitä on valo? 

 Kuinka näköaisti toimii? 

 Mitkä ovat kaksi tärkeintä elintä näkemisen kannalta? 

 Kuinka aivot osallistuvat näkemiseen? 

 Miten silmän taittovirheitä voidaan korjata? 

 Miksi värinäkö on ihmiselle tärkeä? 

 Mitä ovat silmän mikroliikkeet (sakkadiliikkeet) 

 Mihin erilaiset optiset illuusiot perustuvat? 

 Miksi voidaan sanoa, että näköaisti on fysikaalinen aisti? 

 

Ratkaisuvihjeitä opettajalle: 

Näköaistia pidetään ihmiselle tärkeimpänä aistina, sillä se välittää meille ympäristöstämme 

enemmän tietoa kuin muut aistit yhteensä. Silmä muistuttaa rakenteeltaan ja toiminnaltaan 

videokameraa, joka säätää automaattisesti valotuksen ja etäisyyden kohteeseen. Värikalvon 

keskellä olevan aukon, mustuaisen eli pupillin, suureneminen tai pieneneminen säätelee silmään 

tulevaa valon määrää. Kameran valoa taittavia linssejä vastaavat silmän sarveiskalvo ja linssi. Linssin 

läpäistyään valo kulkee silmän hyytelömäisen lasiaisen läpi verkkokalvolle. Sen pinnalle muodostuu 

ylösalainen kuva tarkasteltavasta kohteesta. Isoaivojen näköalueella kuva kääntyy oikein päin. 

Tärkeimmät elimet näkemisen kannalta ovat silmä ja aivot. Kuvan tulkinta tapahtuu aivoissa. 

Tulkinnalliset illuusiot perustuvat ihmisten eroaviin tulkintoihin kuvista. Kuvat yleensä antavat 

aivoille ristiriitaista tietoa esimerkiksi kuvan perspektiivistä, jolloin aivomme joutuvat valitsemaan 

eri vaihtoehdoista. 

Värinäön tärkeyttä voidaan perustella esimerkiksi evoluution avulla. Ihminen on pystynyt 

esimerkiksi värinäön ansiosta löytämään ruokaa, kuten värikkäitä hedelmiä ja erottamaan 

saalistajat kauempaa.  

Alla olevan kuvan illuusio perustuu tarkasteltavien objektien erilaisiin ympäristöihin. Oransseja 

ympyröitä tarkasteltaessa oikeanpuoleinen vaikuttaa isommalta. Katsomme kuvaa suhteessa 

ympäristöön. Kun oranssin ympyrän ympärillä on pienempiä harmaita ympyröitä, ajattelemme 



 
 

oranssin ympyrän isompana, kuin se oikeasti on. Kun harmaat ympyrät poistetaan, myös optinen 

illuusio häviää. 

 

 

Seuraavassa kuvassa optinen illuusio perustuu silmän mikroliikkeisiin (sakkadiliikkeisiin), jotka ovat 

silmän hallitsemattomia liikkeitä, joita tapahtuu kun havainnoimme ympäristöä. Liike tapahtuu aina 

niin nopeasti, kun lihakset pystyvät sitä tekemään. Tämä aiheuttaa vääränlaisen tulkinnan 

illuusioista hakemalla kuvasta jatkuvasti kiintopisteitä, mikä aiheuttaa kuvan liikkumisen. 

 



 
 

 

 

Oppilaille voidaan näyttää myös ”Balleriina-illuusio” 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_Dancer), ja keskustella siitä, miksi jotkut saattavat nähdä 

sen eri tavoin.  

Lopuksi pohditaan yhdessä tutkimusongelmaa: Voiko näköaistia huijata? Miten? 

 

 

2. työpiste: Tuntoaisti (30 min) 

 

Tarvittavat materiaalit: 3 kpl vesiastioita, paperipyyhkeitä, hammastikkuja, pyykkipoika tai 

verhonipsu 

Tuntoaisti-työpisteellä tarkastellaan viileän, kehonlämpöisen ja lämpimän vesialtaan avulla 

tuntoaistin reagointia lämmön vaihteluihin. Lisäksi tarkastellaan aistinreseptorien tiheyttä sekä 

kipureaktiota eri puolilla kehoa. 

Ohjeet työpisteen toiminnallisiin osuuksiin: 

Ihon tuntoaistit, lämpötila-aisti: 

 Kaada kolmeen vesiastiaan vettä siten, että yhdessä altaassa on lämmintä vettä (n. 45 ⁰C), 

toisessa kylmää vettä (n. 10 ⁰C) ja kolmannessa haaleaa vettä. Oppilaat laittavat kätensä 

kylmään ja lämpimään veteen (esim. vasen käsi kylmässä vedessä ja oikea käsi lämpimässä 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_Dancer


 
 

vedessä) ja pitävät niitä siellä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen kädet laitetaan noin 

kädenlämpöiseen veteen. Vähän ajan kuluttua turtumistestin voi tehdä uudelleen siten, että 

tällä kertaa käsiä vain kastetaan hetkellisesti kylmään ja lämpimään veteen, jonka jälkeen 

kädet laitetaan kädenlämpöiseen veteen. 

 Oppilaita pyydetään kuvailemaan testissä syntyneitä tuntemuksia. Pohditaan yhdessä sitä, 

miksi lämpötila tuntuu niin erilaiselta, kun käsiä pidetään vedessä pidemmän aikaa. 

 Kysymyksiä oppilaille: 

o Miten tuntoaisti reagoi lämmön vaihteluihin? 

o Miksi käden väri muuttuu vesialtaassa? Millainen on käsien väriero? 

o Onko käsi luotettava lämpötilamittari? Miksi on, miksi ei? 

 

Ihon tuntoaistit, kosketusaisti: 

 Hammastikkutesti: oppilaat kokeilevat pareittain toisilleen kahdella hammastikulla 

aistinreseptorien etäisyyksiä. Oppilas, joka on vuorollaan testattavana, sulkee silmänsä. 

Testaaja asettaa hammastikut toisistaan noin 10 cm:n päähän ja alkaa sentti kerrallaan 

tuomaan tikkuja lähemmäs toisiaan. Testattava oppilas kertoo, milloin hän tuntee tikkujen 

olevan samassa kohdassa. Tätä kokeillaan eri puolille kehoa, esimerkiksi niskaan, 

kämmenselkään, jalkapöytään, käsivarteen ja alaselkään. 

 Kysymyksiä oppilaille: 

o Miksi hammastikut tuntuvat olevan yhdessä, vaikka ne ovat erillään? 

o Miksi saman alueen etäisyys voi vaihdella eri henkilöillä? 

o Eroavatko hammastikkutestin tuntoalueet toisistaan? Jos niin kävi, mistä se voisi 

johtua? 

 

Ihon tuntoaistit, kipuaisti: 

 Pyykkipojalla/verhonipsulla/sormilla muodostetulla ”nipsuttimella” testataan kehon eri 

alueiden kipuherkkyyttä. Testattavat alueet voivat olla samat kuin hammastikkutestissä. 

Ihoa nipistetään kevyesti. Oppilaiden tuntemuksia kysellään. 

 Kysymyksiä oppilaille: 

o Selvittäkää yhdessä, mitä ovat aistinreseptorit ja mikä on niiden rooli 

tuntoaistimuksessa. 

o Mitkä alueet kehossa reagoivat herkimmin kipuun? Millaiset alueet reagoivat 

kipuun vähiten? 

o Onnistuuko käveleminen, jos jalka on puutunut/puudutettu? 

o Miksi voidaan sanoa, että tuntoaisti on fysikaalinen aisti? 

 

 

Ratkaisuvihjeitä opettajalle: 



 
 

Tuntoaisti on yleensä ihosoluissa sijaitseva aisti. Ihossa, ihmisen suurimmassa elimessä on monia 

tuntoaistiin kuuluvia aistinsoluja, kuten kosketusta aistiva aistinsolu, lämpöä aistiva aistinsolu, kipua 

aistiva aistinsolu sekä kylmää aistiva aistinsolu.  Tuntoaistin avulla ihminen saa tietoa omasta 

kehostaan, esineistä ja ympäröivästä maailmasta. Yhdessä muiden aistien kanssa käytettynä 

tuntoaisti muodostaa kattavan kuvan ympäristöstä. Tuntoaistin reseptorien kautta ihminen aistii 

kosketusta, lämpöä, kipua ja värinää. 

Ihon monien tuntoaistien tehtävänä on välittää tietoja ulkoapäin uhkaavista vaaroista. 

Kosketukselle erityisen herkkiä alueita ovat sormenpäät, huulet ja kielen kärki. Kosketusaisti turtuu 

nopeasti. Ärsykkeen voimakkuuden muutos kertoo, että jotain on tapahtumassa ja hermoston on 

ratkaistava, miten siihen pitää reagoida.  Esimerkiksi kylmänaistimukseen vaikuttaa se, miten 

nopeasti ihon ympäristön lämpötila muuttuu. Lämpötilan aistimiseen käytetään kahdenlaisia 

hermopäitä, kylmän ja lämpimän aistivia hermopäätteitä. Jos lämpötila nousee 37–45 asteen välille, 

lämpimät aistimuksen hermosolut aktivoituvat. Kun lämpötila nousee yli 45 asteen, kipuun 

reagoivat hermopäätteet aktivoituvat. Jos taas lämpötila laskee alle 37 asteen, kylmän aistinsolut 

aktivoituvat.  

Kipuaisti varoittaa ulkoisista tai sisäisistä vaaroista. Ihossa ja ruumiin sisäosissa olevat kipuaistimet 

ovat vapaita hermopäätteitä. Kivun aistimuksia saavat aikaan puristus, pisto, kylmyys, kuumuus tai 

vahvat kemikaalit. Kipuhermot reagoivat myös esimerkiksi kutinaan. Myös sisäelimissä, esimerkiksi 

ruoansulatuskanavassa on kipua aistivia soluja, jotka saavat aikaan kipuaistimuksen.  

 

Lopuksi pohditaan tutkimusongelmaa: Voiko tuntoaistia huijata? Miten? 

 

 

3. työpiste: Maku- ja hajuaisti (30 min) 

 

Tarvittavat materiaalit: hajuvesi, kaneli, vaniljasokeri, sokeripaloja, mukeja, lusikoita, liuoksia (esim. 

salmiakki, tee, eukalyptus, kahvi) 

 

Maku- ja hajuaisti-työpisteellä tarkastellaan kyseisten aistien yhteistoimintaa, syljen vaikutusta 

makuaistiin, hajun leviämistä tilassa sekä hajuaistin turtumista. 

 

 

Haju- ja makuaistiin liittyvät ongelmanratkaisutehtävät oppilaille: 

 Miten maku- ja hajuaisti toimivat? 

 Mikä on makuaistin tehtävä? 

 Mitkä viisi perusmakua ihminen kykenee erottamaan? 

 Kuinka syljen määrä suussa vaikuttaa makukokemukseen? 

 Miksi flunssassa ollessa ruoka ei maistu samalta? 



 
 

 Nimeä hajuaistin osat. 

 Henkilö on allerginen voimakkaille tuoksuille ja näkee toisen henkilön laittavan hajuvettä x 

metrin päässä. Kauanko hänellä on aikaa poistua, kun matka on a) 5 m b) 3m c) 1m? 

Vaikuttaako hajuveden laittamisen näkeminen tilanteeseen? 

 Henkilö haistelee tiettyä hajua tovin ja hetken päästä hän ei haista kyseistä hajua yhtä hyvin. 

Mistä tämä johtuu? 

 

 

Ohjeet työpisteen toiminnallisiin osuuksiin: 

 Makuaisti: Ota paperia ja kuivaa kielesi. Aseta sokeripala kielen päälle ja pidä suu auki. Miltä 

sokeri maistuu? Laita suu kiinni ja anna syljen levitä kielelle. Miltä sokeri nyt maistuu? 

 

 Maku- ja hajuaistin yhteistoiminta: Sulje sieraimet pitämällä sormilla nenästä kiinni ja maista 

eri uutoksia. Tämän jälkeen avaa nenän sieraimet ja maista uutoksia uudelleen. Huomaatko 

eroa? 

 

 Makuaisti: Toinen oppilas haistelee kaksi minuuttia kanelipurkkia ja toinen 

vaniljasokeripurkkia. Tämän jälkeen molemmat ottavat purkin, jossa on sekä kanelia että 

vaniljasokeria. Mitä huomaatte? 

 

 Hajuaisti: Valitkaa ryhmästä oppilas, joka suihkauttaa hajuvettä. Muut asettuvat viiden, 

kolmen ja yhden metrin päähän hajuvettä suihkauttavasta henkilöstä. He ottavat aikaa 

hajuveden suihkauttamisesta siihen asti, kunnes haistavat hajuveden. 

 

Ratkaisuvihjeitä opettajalle: 

Maku- ja hajuaisti ovat kemiallisia aisteja. Makuaistin aistinsolut reagoivat sylkeen liuenneisiin 

aineisiin. Hajusolut sijaitsevat nenän yläosan limakalvossa, ja ne ärtyvät kaasumaisista aineista. 

Maku- ja hajuaisti toimivat yhdessä, sillä ruuasta haihtuvat kaasumaiset aineet siirtyvät suusta 

nenäonteloon. Monet mauksi koetut aistimukset ovatkin itse asiassa hajuja. Makuaistimme 

ohjaavat meitä syömään tärkeitä ravintoaineita ja auttavat selvittämään mikä on syömäkelpoista ja 

mikä ei. Ruoan sisältämät aineet aktivoivat suun vapaita hermopäätteitä, jotka reagoivat useisiin 

erilaisiin ärsykkeisiin. Näitä ovat muun muassa kylmä, kuuma ja kipu. Menthol-pastillia syödessä 

pastillin sisältämä mentoli sitoutuu kylmää aistiviin hermopäätteisiin ja tabascoa syödessä chilin 

kapsaisiini sitoutuu kipuhermoihin. 

 

Nykykäsityksen mukaan ihminen maistaa ainakin viisi perusmakua, jotka ovat: suolainen, hapan, 

makea, umami ja karvas. Kun makuaineet ovat liuenneet sylkeen, ne pääsevät makuhuokosten 

kautta kosketuksiin makusolun kanssa, jossa ne reagoivat joko ionikanavien tai makureseptorien 

kautta. Tämä käynnistää kemiallisia reaktioita, jotka muodostavat impulsseja aivoihin. 



 
 

 

Hajumolekyylit törmäilevät toisiinsa lämpöliikkeen vaikutuksesta. Tästä syystä hajut kulkevat tilassa 

melko satunnaisesti. Henkilöitä, jotka ovat allergisia jollekin hajulle, kutsutaan tuoksuyliherkäksi. 

Allergiset oireet alkavat muutamassa minuutissa siitä, kun tuoksuyliherkkä on aistinut tuoksun. 

 

Lopuksi pohditaan tutkimusongelmaa: Voiko haju- ja makuaistia huijata? Miten?  

 

 

4. työpiste: Kuuloaisti (30 min) 

 

Tarvittavat materiaalit: korvan fyysinen malli, tietokone, kuulosuojaimet 

Kuulo-työpisteellä pohditaan mitä ääni on ja kuinka sen voimakkuutta mitataan. Lisäksi tarkastellaan 

kuuloaistimuksen syntyä. Apuna tässä on fyysinen korvamalli, jota oppilaat voivat tarkastella ja 

nimetä korvan osia.  

Aluksi työpisteellä voidaan katsoa video siitä, kuinka äänen avulla voidaan saada lasi särkymään. 

Pohditaan yhdessä, mistä tämä johtuu. Keskustellaan äänen luonteesta. Keskustelua ohjaavia 

kysymyksiä: Miksi et kuule mitään avaruudessa? Voiko ääntä olla ilman väliainetta? Mitä on 

aaltoliike? Millaista aaltoliikettä ääni on? 

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=CdUoFIZSuX0 

Seuraavaksi näytetään video McGurkin-efektistä, jossa kuuloaistia ”hämätään”: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWGeUztTkRA 

McGurkin efekti on aistiharha, joka perustuu kuulo- ja näköaistin väliseen yhteyteen havaitessa 

puhetta. Video katsotaan niin, että oppilaat jaetaan kolmeen pienryhmään: oppilaihin, jotka 

katsovat videon kuulematta ääntä (kuulosuojaimet), oppilaihin, jotka pelkästään kuuntelevat videon 

sekä oppilaihin, jotka sekä katsovat että kuuntelivat videon. 

Video, jossa selitetty korvan rakenteesta (7.35 asti): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie2j7GpC4JU (Mikäli videon haluaa näyttää, siihen voi asettaa 

englannin kieliset tekstitykset helpottamaan ymmärtämistä.) 

 

Kuuloaistiin liittyvät ongelmanratkaisutehtävät oppilaille: 

 Mihin kuuloaistin toiminta perustuu? 

 Mitä ääni on? 

 Miten mitataan äänen voimakkuutta? 

 Nimeä kuuloluut (3 kpl). 

https://www.youtube.com/watch?v=CdUoFIZSuX0
https://www.youtube.com/watch?v=PWGeUztTkRA
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2j7GpC4JU


 
 

 Miksi pöllö kuulee tarkemmin kuin ihminen? 

 Mihin McGurkin-efekti perustuu? 

 Miksi voidaan sanoa, että kuuloaisti on fysikaalinen aisti? 

 

Ratkaisuvihjeitä opettajalle: 

On tärkeää saada oppilaat ymmärtämään, että ääni on värähtelyjä väliaineessa, esimerkiksi ilmassa. 

On myös tärkeää ymmärtää, että aaltoliike on pitkittäistä eikä poikittaista. Aaltoliikettä voidaan 

visualisoida esimerkiksi viivoittimen avulla selittämällä sen muodostavan paikallisia tihentymiä ja 

harventumia ilmaan, kun viivoitinta liikutetaan edestakaisin. 

Korva voidaan jakaa karkeasti ulko-, väli- ja sisäkorvaan. Ulkokorvan muodostavat korvalehti ja 

korvakäytävä, joiden tehtävänä on suunnata ja vahvistaa ääniaaltoa tärykalvolle. Välikorvassa 

tärykalvon värähtely kulkee kuuloluita pitkin (vasara, alasin ja jalustin) ns. eteisikkunaan, josta 

värähtelyt välittyvät edelleen sisäkorvassa sijaitsevaan simpukkaan. Mitä korkeampi ääni on, sitä 

lyhemmän matkan se kulkee simpukassa. Simpukassa värähtely heiluttaa kuuloreseptorisoluja, 

jotka muuttavat signaalin lopulta sähköiseen muotoon. Signaali kulkeutuu aivoille, jossa se tulkitaan 

kuulona. 

McGurkin efektin videota katsoessa, sitä voidaan pysäyttää aika ajoin, jolloin voidaan verrata mitä 

kukin oppilas havaitsee. Tärkeää olisi huomata, että näköaistimme on suoraan linkittynyt myös 

puheen tulkkaukseen. Videossa mies toistaa vain yhtä äännetä (baa), mutta jos katsomme miehen 

kasvoja, niin luontaisesti otamme puheentunnistamiseen mukaan myös näköaistimme. Suun 

liikkeet aiheuttavat tulkinnassa muutoksen ja saatamme tulkita saman äänteen ”baa” esimerkiksi 

äänteinä ”daa” tai ”vaa”. 

 

Lopuksi pohditaan tutkimusongelmaa: voiko kuuloaistia huijata? Miten? 

 

 

 

5. työpiste: Liike- ja tasapainoaisti (30 min) 

 

Tarvittavat materiaalit: kaksi keppiä tukkihumalaa varten, 2 kpl merkkikartioita, ajanottovälineet, 

jokin lattialta nostettava esine 

Työpisteen liike- ja tasapaino-osiossa selvitetään aluksi opiskelijoiden ennakkotietämystä liike- ja 

tasapainoelimestä ja sen sijainnista, ja sen jälkeen testataan aistin toimintaa. 

 



 
 

Liike- ja tasapainoaistiin liittyvät ongelmanratkaisutehtävät oppilaille: 

 Missä sijaitsee tasapainoelin? 

 Mitä osia tasapainoelimeen kuuluu? 

 Mikä tehtävä on sisäkorvan kaarikäytävillä? 

 Miten kaarikäytävät aistivat pään asentoa? 

 Mikä tehtävä on soikealla ja pyöreällä rakkulalla? 

 Silmät auki pystyin seisomaan yhdellä jalalla (aikani sekunteina) 

 Silmät kiinni pystyin seisomaan yhdellä jalalla (aikani sekunteina) 

 Mistä johtuu, ettet onnistu nostamaan eteesi lattialle sijoitettua esinettä tästä asennosta, 

niin että jalat pysyisivät suorana eivätkä kantapäät irtoaisi seinästä? 

 Mistä johtuu, että pyörimisen jälkeen on haastavaa kävellä suoraan ja tuntuu, että tasapaino 

pettää?  

 Mistä johtuu, että ammattibalettitanssija pystyy pyörimään kovasti ja liikkumaan pyörimisen 

jälkeen tavalliseen tapaan? 

 Mitkä seikat vaikuttavat tasapainon säilymiseen ja miksi? 

 

 

Ohjeet työpisteen toiminnalliseen osuuteen: 

 Ota itsellesi pari, toinen pareista ottaa aikaa ja toinen testaa tasapainoaan. Sitten vuoron 

vaihto. 

 Testi 1: Ensimmäisessä vaiheessa pidä silmät auki. Nosta kantapää vastakkaisen jalan 

polvitaipeen korkeudelle, tai vaihtoehtoisesti ota jalkaterästä/nilkasta kiinni. Seiso 

mahdollisimman liikkumatta, käytä käsiäsi tasapainon säilyttämiseen vain tarvittaessa. 

Ohjaaja ilmoittaa, kun testisuorituksen maksimiaika 60 sekuntia on kulunut, jolloin testin voi 

lopettaa. Aika otetaan ylös, ja seuraavaksi tehdään sama testi, mutta nyt silmät kiinni. 

 Testi 2: Seiso selkä suorana, kantapäät kiinni seinässä. Lattialle sijoitetaan esim. kolikko noin 

30 cm etäisyydelle kengän kärjistä. Kolikko koetetaan nosta maasta siten, että polvet ovat 

koko ajan suorana. 

 Testi 3: Tukkihumala joukkueittain viestinä. Oppilaat asettavat otsansa kiinni kepin toiseen 

päähän kepin toisen pään ollessa maassa. Oppilaan tulee tehdä tässä asennossa noin 15 

kierrosta kepin ympäri ja juosta sitten suora matka, kiertää kartio ja juosta takaisin 

maaliviivalle. 

 

 

Ratkaisuvihjeitä opettajalle: 

 

Liike- ja tasapainoaisti sijaitsee sisäkorvassa. Se saa tietoa vartalon asennoista lihasten, jänteiden ja 

nivelpussin aistimien sekä sisäkorvan kaarikäytävien ja rakkuloiden avulla. Näköaisti on myös 

tärkeää tasapainon kannalta – sen huomaa, kun seisoo yhdellä jalalla silmät kiinni. Sisäkorvassa 



 
 

sijaitsee kolme nesteen täyttämää kaarikäytävää, jotka ovat kohtisuorassa toisiaan vasten. Kun pää 

liikkuu, kaarikäytävien nesteet ärsyttävät aistinsoluja, jolloin hermoimpulssi lähtee 

tasapainoelimestä aivorunkoon. Aivorunko välittää tiedon pikkuaivoille, joka huolehtii 

hienomotoriikasta. 

 

Tasapaino on yksilöllinen, fyysinen ominaisuus. Tasapainon kehittymisen muutokset ovat myös 

yksilöllisiä. Tasapainon säilyttämiseksi on oleellista hallita kehon painopiste suhteessa tukipintaan. 

Tasapainon säilyttäminen vaatii enemmän ponnistelua ja lihasvoimaa mikäli painopiste karkaa 

kauemmas tukipinnasta. Voidaan puhua staattisesta ja dynaamisesta tasapainon hallinnasta. 

Esimerkiksi hyvä ryhti vaikuttaa suuresti staattiseen tasapainon hallintaan. Koordinaatio puolestaan 

vaikuttaa olennaisesti dynaamisen tasapainon säilyttämiseen. 

 

Silmät auki tehtynä yhdellä jalalla seisominen on huomattavasti helpompaa kuin silmät suljettuna. 

Tasapainon säilyttäminen on siis helpompaa kun käytössämme on näköaisti.  

 

Kaikilla on oma painopiste. Pysyäkseen tasapainossa, tulee painopisteen sijaita tukipisteen päällä. 

Mitä kauemmas painopiste liikkuu tukipisteen päältä, sen herkemmin tasapaino menetetään ja sen 

enemmän joudutaan tekemään lihastyötä tasapainon ylläpitämiseksi. Kun ihminen seisoo suorana, 

tasapainopiste on noin navan korkeudella vartalon keskipisteessä. Kun seistään jalat hieman haara-

asennossa, jalkojen keskeltä polvitaipeesta ja kehräsluiden edestä kulkee lattiaan luotisuora. 

Jalkaterien ja näiden välin muodostava alue lattiassa muodostaa tasapainoalue. Painopisteen 

karatessa tasapainoalueen yli, tasapaino menetetään. Lattialta kolikon poiminen jalat suorana 

seinää vasten, epäonnistuu, koska tasapainopiste siirtyy liian eteen tasapainoalueen ulkopuolelle, 

jolloin tukijalka ottaa askeleen eteenpäin. 

Lopuksi pohditaan tutkimusongelmaa: Voiko liike- ja tasapainoaistia huijata? Miten? 

 

 

Päätöksentekovaihe (30 min) 

Päätöksentekovaiheessa oppilaat saavat vielä työstää tarkemmin vastauslomaketta oman ryhmänsä 

kanssa. Tämän jälkeen oppilaat valitsevat toisesta ryhmästä parin, jonka kanssa vertailevat 

vastauksiaan. Yhteisessä keskustelussa nostetaan esiin oppilaita mietityttäviä kohtia. Tämän jälkeen 

palataan skenaariovaiheessa laadittuihin ajatuskarttoihin. Ajatuskarttoja täydennetään erivärisellä 

kynällä päivän aikana opituilla asioilla. Tarkastellaan, ovatko ennakkokäsitykset muuttuneet ja millä 

tavoin.  

Lopuksi palataan tutkimusongelmaan: Voiko aisteja huijata? Miten? 

Tutkimusongelmaan voidaan palata esimerkiksi kokoamalla yhteinen Padlet-seinä aistien 

huijaamisesta. 

Apukysymyksiä: 



 
 

 Pystyykö aisteja huijaamaan? Perustele 

 Onko jokin aisteista helpommin huijattavissa kuin muut aistit? 

 Mistä aistista voisit luopua? 


