
Nao-robotin ihastelua, luovia ideoita, hauskaa yhdessäo-
loa ja vanhempien osallisuutta. Tätä ja paljon muuta piti 
sisällään kuopiolaisen Kalevalan koulun Pohjantien 
yksikön 1 ja 2 A-luokkien, 50 oppilaan, yhteinen syyspro-
jekti ”Robotit valmistavat tulevaisuudessa”.
Projektin idean saimme 1. luokan oppilaan isältä, joka 
lupautui myös robottivierailulle koulullemme. Avuksemme 
tarjoutuivat asiantuntijoiksi myös toisen oppilaan muotoi-
lukasvattaja-äiti ja graafinen suunnittelija -isä. Niinpä 
rohkenimme lähteä opettajille vieraaseen kilpailuaihee-
seen mukaan. Tarkoituksemme oli tehdä noin kahdeksan 
kerran uuden opetussuunnitelmankin mukainen toiminnal-
linen projekti, jossa lapset olisivat toimijoita, aikuiset 
toiminnan ohjaajia ja neuvonantajia.
Syyskuun 15. päivänä esittelimme projektiaihetta ja 
kisaideaa oppilaille. Powerpoint-esityksen myötä havain-
nollistui robottien monipuolinen käyttö ja ajatus siitä, 
miten ihmiset ohjelmoivat robotit avukseen helpottamaan 
omaa elämäänsä. Tästä jatkoimme seuraavalla kerralla 
ideoimalla, mitä tuotetta meidän robottimme valmistaisi. 
Ajatuksena oli pohtia näin Suomi 100-juhlavuonna, 
millainen robotti Suomi 200-vuonna palvelisi ihmisiä. 
Äänestyksen voitti lopulta kouluissa jälkiruokia valmistava 
robotti, joka osaisi valmistaa suklaata, leivonnaisia, 
karkkeja ja muita herkkuja tulevaisuuden koululaisten 
iloksi.
Millainen itse robotti sitten olisi? Tähän keräsimme 
pohjatietoa tutustumalla lasten kouluun tuomiin robottile-
luihin ja kirjoihin sekä Kuopion Teknilliseltä ammat-
tikorkeakoululta vierailulle saapuneeseen upeaan 
Nao-robottiin. Tekun opiskelija esittelijä opettajansa 
kanssa ohjelmia, joita he olivat Pena-robottiinsa ohjel-
moineet. Lapset saivat mm. vastailla Penan visaisiin 
terveyskysymyksiin ja jumppailla yhdessä sen kanssa. Kun 

oli aika ryhtyä kahden luokan sekaryhmissä luonnostele-
maan omaa robottiamme, ideat syntyivätkin vauhdilla.
Suunnitteluvaiheen jälkeen meillä oli yhdeksän 
pienryhmän versiot jälkiruokarobotistamme. Kunkin 
ryhmän edustaja esitteli tuotokset ja yhdessä valittiin 
kunkin ryhmän suunnitelmista parhaat ideat. Näistä 
koottiin ainekset tulevaan Rapi-robottiimme. Samoissa 
pienryhmissä askarreltiin sitten itse robotin protomalli. 
Kukin ryhmä sai tehtäväkseen jonkun osan robotista: mm. 
laturi, antenni, kosketusnäyttö, sormenjälkitunnistin, uuni, 
liukuhihna, imukuppikädet, pyörillä liikkuvat jalat ja 
tarjoileva hämähäkkiapulaisrobotti olivat oppilaiden 
luovan askartelun aiheina. Lopulta kaikki oli koossa ja 
saimme yhdessä ihastella kokonaisuutena upeasti yhteen-
toimivaa robottiamme.
Miten robottimme alkaisi toimia? Animointi antaisi tähän 
mahdollisuuden. Koulun ATK-ope Janne Metsäkylä opasti 
lapsille animointiohjelman käyttöperiaatteet ja hetkessä 
oppilasryhmät tekivät jo pikkuanimaatioita IPadeillaan. 
Yksi ryhmä sai tehtäväkseen Rapi-robotin toimintame-
kanismin animoinnin. Työryhmä kuvasi koko koulupäivän 
ahkerasti ja täydensi kuvallista ilmaisua puhekuplin ja 
kuvatekstein. Editointivaiheen jälkeen kilpailutuotoksemme 
oli lopulta valmis.
Lokakuun lopulla, 27.10., nämä saksan kielellä rikastettu-
un opetukseen osallistuvat luokat viettivät Oktober-
fest-syksyjuhlaa, jonka aloitimme juhlavasti robottiprojek-
tin päätöksellä. Katsoimme valmiin animaation ja liitteenä 
olevan raporttitekstin yhdessä ja kiittelimme toisiamme 
hauskasta yhteisestä projektista, jonka aikana keksimme 
ja opimme paljon uutta. Toivotimme Rapi-robotillemme 
hyvää jatkoa ja toivoimme, että jonakin päivänä proto-
mallimme olisi jonkun yrityksen valmis tuote palvelemassa 
tulevaisuuden koululaisia.
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Nao-robotti ja lapset Suunnittelua

Suunnittelua Askartelua

Animoinnin opetusta

Robotin toimintamekanismi:
Laturi kiinnitetään verkkovirtaan ja 
Rapi-robotti käynnistyy. Oppilas 
painaa sormenjälkitunnistinta, jonka 
jälkeen hän pääsee valitsemaan 
kosketusnäytöltä toivomansa 
jälkiruuan. Tuote valmistuu uunissa ja 
tulee asiakkaalle robotin kieltä 
pitkin, liukuhihnalta. Jälkiruoka 
ojennetaan imukuppikäsillä suoraan 
asiakkaalle tai hämähäkkirobotille, 
joka tarjoilee herkun oppilaalle 
pöytään. Robottia voi myös kätevästi 
siirrellä paikasta toiseen, koska sen 
jaloissa on pyörät.

”Onko tänään 
   robottitunti?”

”Milloin me 
saadaan niitä 
jälkiruokia?”
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