
AT-Apuri 

(Arthur Apuri) 
 

Kun saimme kuulla osallistumisestamme Robotit rakentavat tulevaisuudessa-kilpailuun, niin 

tämän jälkeen perehdyimme opettajan johdolla siihen, miten ja missä robotteja käytetään.  

Robotteihin ja niiden tutustumisen jälkeen jokainen meidän luokan oppilas sai keksiä oman 

idean kilpailua varten. Kun ideat oli saatu valmiiksi, jokainen oppilas sai esitellä keksimänsä 

idean lyhyesti luokalle. 

  

Äänestyksen jälkeen huomasimme, että kaksi työtä oli saanut yhtä monta ääntä. Pidimme 

uusintaäänestyksen, missä sai äänestää vain näitä kahta ideaa. Ideat saivat jälleen yhtä 

monta ääntä, joten päätimme toteuttaa molemmat työt ja tehdä lopullisen valinnan vasta 

töiden valmistumisen jälkeen. Molempia töitä alettiin työstämään työryhmissä, joissa 

kummassakin oli yhdeksän henkilöä. 

 

Meidän ryhmän ideana oli rakentaa älykäs AT-Apuri-robotti, joka osaa auttaa, hoitaa, 

ymmärtää sekä valmistaa erilaisia tavaroita. Päädyimme tähän, koska meidän mielestä 

tulevaisuuden robotit ovat monitaitoisia ja niitä käytetään hyvin erilaisissa tehtävissä. Kun 

tutustuimme robotteihin, niin opettajamme kertoi muun muassa, kuinka robottien tekoäly 

kehittyy nopeaa vauhtia. Meidän robottimme on älykäs ja taitava, joka vuoksi sitä voidaan 

käyttää hyvin erilaisissa tehtävissä. Sitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi kotona tai 

kouluissa, koska siltä onnistuu hyvin kodin pienet askareet, kuten siivoaminen ja kukkien 

kasvattaminen. Robottimme osaa myös hoivata. Tämän vuoksi se pystyy hoitamaan 

vaikkapa vauvoja ja eläimiä. Robottimme on älykäs. Se aistii ympäristöään antureiden 

avulla, ymmärtää eli ajattelee sekä kommunikoi. Tämän vuoksi se ymmärtää puhetta ja osaa 

esim. tulkata puhetta eri kielille, tehdä paperitöitä ja osaa vartioida väsymättä. Robottimme 

osaa myös valmistaa. Uskomme, että tulevaisuudessa robottien käyttäminen 

valmistukseen, myös kotioloissa, yleistyy yhä enemmän. Robottimme osaakin valmistaa 

hyvin erilaisia asioita. Se kykenee muun muassa tekemään ruokaa, vaatteita tai vaikkapa 

muita robotteja. Valmistuksen kannalta on olennaista se, että robottimme kykenee 

oppimaan ja hakemaan tietoa valmistamistaan asioista. 

 

Kun aloitimme kilpailutyön tekemisen, niin aluksi ryhmässä oli vaikea päästä yhteisymmär-

rykseen siitä, miten se toteutetaan. Lopulta päädyimme tekemään kilpailutyöksi kuvasarjan, 



joka toteutettaisiin videona. Tämän jälkeen kaikki sujui moitteettomasti ja rupesimme 

toteuttamaan kilpailutyötämme. Opettajamme auttoi robotin rakentamisessa ja 

ohjelmoinnissa. Kun robotti oli valmis, aloitimme kuvaukset videota varten. Koska meitä oli 

niin monta samassa ryhmässä, jaoimme ryhmämme pieniin ryhmiin, joista kukin vastasi 

tietystä kilpailutyön osa-alueesta. Kilpailutyötä varten kuvasimme robottiamme erilaisissa 

askareissa. Kuvauksia varten teimme alustavan kuvakäsikirjoituksen. Kuvausia varten 

etsimme erilaisia kuvauspaikkoja koulultamme sekä haimme kuvauksiin rekvisiittaa, kuten 

siivousliinan koulun siistijältä ja ruokailuvälineitä ja –tarvikkeita keittiöltä. Videon kuvasimme 

videokameralla, jonka opettaja antoi meille lainaksi. Kun kuvauksen olivat valmiita, tämän 

jälkeen viimeistelimme kuvakäsikirjoituksen. Kuvakäsikirjoituksessa esitimme muun 

muassa sen, mikä on kilpailutyön ulkoasu ja missä järjestyksessä kuvat videolla esitetään. 

Kun molempien ryhmien työt olivat valmiita, sai koulumme 4. luokka äänestää voittajan. 

Meidän kilpailutyö voitti lopullisen äänestyksen ja se päätettiin lähettää kilpailuun.  

 

Terveisin, 

Huovilan koulun 5. luokan oppilaat: 

Venla Säkkinen 

Niina Honkanen 

Matilda Alanen 

Juuli Hartikka 

Linnea Korkala 

Marilla Kinnunen  

Eveliina Hanhisuanto 

Minttu Suorsa 

Aava Ihme 

Luokan opettaja: Iikka Lerssi (iikka.lerssi@edumuhos.fi)  

Huovilan koulu 

Ketolanojantie 653 
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