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Keksi ja koodaa leikkien –leiri 
 Esi- ja alkuopetusikäisille (6-8-vuotiaille) suunnattu 'Keksi ja koodaa leikkien'-leiri kutsuu 

lapset tutustumaan keksintöihin, ohjelmointiin ja robotiikkaan leikin keinoin. Ohjaajat ja 

lapset työskentelevät neljän päivän ajan yhdessä tehden ja kokeillen. 

 Materiaaliin on kuvattu leirin tavoitteet ja toteutusrunko 

 

Leirin tiedot 
Leirin kesto: 4 päivää, päivittäin klo 9.00–15.00 

Osallistujat: 14 lasta, 6-8v. 

Ohjaajat: Asta Ansolahti (Varhaiskasvatuksen opettaja, Varhaiskasvatuksen maisteri, Innokas-

verkoston projektisuunnittelija) ja Laura Salo (Varhaiskasvatuksen opettaja, 

Varhaiskasvatuksen maisteri, Innokas-verkoston projektisuunnittelija) 

 

 

Leirin tavoitteet 
 Leirin tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus tutustua keksintöihin, ohjelmointiin 

ja robotiikkaan leikin keinoin 

 

 Leirin ohjelma on suunniteltu tukemaan sekä aloittelijan, että jo enemmän koodauksen 

ja ohjelmoinnin maailmaan tutustuneen lapsen oppimista 

 

 Leirillä harjoitellaan; ohjelmoinnin alkeita, vuorovaikutustaitoja, luovaa ajattelua, 

ongelmaratkaisutaitoja, loogista ajattelua, päättelyä, syy-seuraus-suhteita, kaavojen 

tunnistamista, algoritmien luomista, hyödyntämään opittua 

 

 Opetellaan antamaan ohjeita ja komentoja leikeissä ja peleissä  

 

 Tutustutaan alkeisrobotiikkaan esim. Blue-Bot ja Lego WeDo 
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Jatkotarina luomassa taikaa ja jatkumoa 
 Leirin punaisena lankana ja innostamassa toimii jatkokertomus, jossa Outolan 

keksijäkaksikko pyytää lapsilta apua erilaisissa tärkeissä, ongelmanratkaisua, yhteistyötä 

ja luovuutta vaativissa tehtävissä.  

 

 Lapset vastaanottavat päivittäin uuden osan tarinaa kirjeen muodossa ja näin tarinasta 

muodostuu leirin aikana mielekäs kokonaisuus. Jokainen kirje pitää sisällään vinkkejä 

tulevasta toiminnasta. 

 

 Kirjeet ovat palapelin palojen muotoisia ja leirin aikana palat yhdistämällä saadaan 

kokonaisuudeksi ”hyvän keksinnön osat”. 

 

 
 

 

Tarina saa alkunsa, kun lapset vastaanottavat leirin ensimmäisenä aamuna yliopiston 

vahtimestareilta leiriläisille osoitetun oudon palapelin palan, josta löytyy myös viesti. Viestistä 

selviää, että Outolan keksijäkaksikko tarvitsee apua uusien keksintöjen keksimiseksi. Viesti 

on kirjoitettu minikoneella ja siksi teksti on luettava suurennuslasilla. lasten tehtävänä on 

keksiä liikkuva koje, löpsötin, köpsötin tai vaikka höpsötin.  

 

Toisena aamuna lapset saavat kirjelähtetyksen kesken aamukuulumisten vaihdon. Tällä kertaa 

kirjeessä puhutaan liikkeestä ja kirjeen mukana saapuu lääkeruisku, pilli ja vipu. Osa kirjeen 

tekstistä on vaurioitunut. Mitä kummaa tämä kaikki voi tarkoittaa? Tätä selvitellään yhdessä. 

 

Kolmantena aamuna lapset löytävät oudon jauhopussin, jonka sisältä paljastuu kolmas 

palapelin pala. Tällä kertaa outolan keksijäkaksikot ovat lähettäneet sähkömoottorin. 
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Valitettavasti osa kirjeestä on varsin vaikeaselkoista, sillä keksijäkaksikon kirjoituskone 

reistailee edelleen. 

 

Neljäs ja viimeinen palapelin pala tuodaan lapsille jälleen kesken leikkien. Tällä kertaa kirjeessä 

puhutaan prototyypeistä ja mukana on led-valo. Saadaanko keksinnöt loistamaan? 

 

Jatkotarinan aikana lapsille ilmestyvät viestit  
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Leiripäivien aikataulu 
 

9.00 Kuulumiset ja virittäytyminen toimintaan 

9.30 uuden vihjeen löytyminen  

10.00 vihjeen pohjalta uusien taitojen harjoitteleminen 

11.00 lounas 

11.30 lukuhetki  

12.00 aamupäivän tehtävien jatkaminen, lisätehtävät, leikki 

välipala ja ulkoilu sopivassa vaiheessa 

15.00 Kotiin 

 

 

Päivä 1 
Aloitus: 

 tutustuminen piirissä: “Olen Asta ja pidän…” 

 leiriä koskevien toiveiden, odotusten ja tavoitteiden kerääminen paperille 

 käskyleikki: musiikki soi saa liikkua, kun musiikki loppuu STOP! 

 Kierros kampuksella + kehyskertomuksen aloitus: 

o ensimmäisen päivän kirje löytyy, paluu omaan tilaan tutkimaan sisältöä 

(palapelinpala, suurennuslasi ja kirje) 

 lounas 

 lukuhetki – äänikirja 

 Mitä ohjelmointi on? (https://www.youtube.com/watch?v=eyD6V9--44E)  

 Keskustelua: mietitään mitä ympäristössä on ohjelmoitu? Mitä ohjelmointi tarkoittaa?   

o Pukeminen ja ruokareseptit esimerkkeinä 

 Ohjelmoinnin polku –julisteen avulla termit tutuiksi 

 ohjelmointi ilman laitteita –pisteet: 

o ihmisrobotin ohjelmoiminen ruudukossa (ohjeet sanoin, nuolikortein) 

o rakenna kuulemasi mukaan samanlainen (multilinkit) 

o oman koodin kirjoittaminen/piirtäminen 

 ulkoilu ja välipala: lasten toiveleikit: Silmämurhaaja, Veriperuna ja 

kädenpuristusmurhaaja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyD6V9--44E
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Esimerkkitehtävä 
Ihmisrobotin ohjelmoiminen ruudukossa 
 

 Pari ohjaa antamalla yhden ohjeen kerrallaan. “yksi askel eteenpäin, käänny, nosta 

leijona” 

 

 Ruudukkoon voi sijoittaa erilaisia esteitä ja tavoite kohtia (palikat, eläimet, kuvat, 

tekstit) 

 

 Nuolikortteja peräkkäin sijoittelemalla voidaan antaa samalla tavalla ohjeita. 

muuttamalla nuolten järjestystä koodi muuttuu 

 

 
 
Päivä 2 
 

Aloitus/ virittäytyminen: 

 fiiliskierros, mitä edellisestä päivästä jäi mieleen, jäikö jokin mietityttämään? 

 Tiimisopimus, tiiminimi, tiimihuuto (tärkeä osa ryhmäytymistä) 

 kirje numero 2 saapuu 

 Pneumatiikka, mekaniikka: 

Jakaudutaan kahteen pienryhmään, joissa tutustutaan: 

o ruiskut https://www.oulu.fi/teknokas/tehtavakortit/Letkut_ja_ruiskut.pdf   

o vipuvarsi – puhutaan rakenteista, kokeillaan vipujen kokoamista 

 

 pillihaaste 

 lapset kolmeen ryhmään 

https://www.oulu.fi/teknokas/tehtavakortit/Letkut_ja_ruiskut.pdf
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 lounas 

 lepo- äänikirja jatkuu 

 Mitä teknologiaa olet käyttänyt tänään aamulla?   

o Kirjoita tai piirrä.   

 Katsotaan Tatua ja Patusta, mitä teknologiaa kirjoissa on?  

 Mitä ominaisuuksia on hyvässä keksinnössä? Miksi keksintöjä tehdään?   

 Aloitetaan oman keksinnön suunnittelu (1-3 lasta per ryhmä) 

 Keksinnön nimi 

 mitä keksintö tekee? 

 oma suunnitelmaa paperille  

 Ulkoilu: Peili, Swish-bang-boing, Kapteeni käskee, toivehippa 
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 Ryhmäytymistehtävä 
Tiimille nimi, tiimisopimus ja tiimihuuto 
 

 
 

 Tiimin nimi valitaan äänestyksellä 
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 Nimen valinnan jälkeen pohditaan yhdessä muutama toimintaa helpottava sopimus, 

jotka kirjataan paperille, jonka kaikki allekirjoittavat sitoumuksensa merkiksi (sopimus 

esille, jotta siihen voidaan palata) 

 

 Tiimihuuto on hauska ja kannustava lisä. Kun tiimi on onnistunut ratkomaan, 

tekemään, kokeilemaan, leikkimään ym. voidaan liittää kädet yhteen ja iloita 

onnistumisesta yhteisen huudon muodossa. 

 

 

Esimerkkitehtävä 
Pillihaaste: 
Lasten kanssa on puhuttu kestävistä rakenteista 

 

 Lapset jaetaan noin 2-4 hengen ryhmiin 

 Jokainen ryhmä saa teippirullan, 10 pilliä ja A4-paperin 

 Tehtävä: 

o rakentakaa annetuista tarvikkeista mahdollisimman korkea torni 

 Yhteistyön merkityksen korostaminen tärkeää ”sanokaa ääneen kaikki ajatuksenne” 

 lopuksi tarkastellaan tiimien tekemiä ratkaisuja ja pohditaan, miksi jokin versio oli 

kestävämpi kuin toinen 
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Päivä 3 
Aloitus/ virittäytyminen: 

 kuulumiset 

 kirje 3 saapuu: 

 Mikä on sähkömoottori ja miten se toimii? 

o jako 2 ryhmään 

o toinen ryhmä sähkömoottoriaskartelua ja toinen oman keksinnön rakentamista 

o vaihto noin tunnin kohdalla 

 lounas 

 lepo – äänikirja 

 keksintöjen rakentaminen jatkuu 

 toyhacking 

o puretaan lelu ja katsotaan, mitä se on syönyt 

 ulkoilu 

 

Esimerkkitehtävä 
Tärinämoottoroitu robotti (Epäkesko: pörriäinen, piirtorobotti, siivousrobotti, 
moottori renkaisiin) 
Kaikki tärinämoottoroidut robotit toimivat samalla periaatteella.  

 

Termit:  

 epäkesko 

 sähkömoottori 

 virtapiiri 

 

tarvikkeet: 

 sähkömoottori 

 paristokotelo sähköjohdoilla 

 paristo 

 omavalinnaiset koristeet ja tukirakenteet 

 kuumaliima 

 teippi 

 pihdit ja sakset 

 

Toiminta: 

 laita paristo paristokoteloon 

 kuori paristokotelon sähköjohtojen päät 

 pujota johdot sähkömoottorin korvista (ei väliä, miten päin: Huom! voit vaihtaa liikkeen 

suuntaa johtojen paikkoja vaihtamalla) 

 liimaa sähkömoottori paristokoteloon niin, että on/off kytkin, sähkömoottorin korvat ja 

moottorin akseli jäävät näkyville 

 tästä eteenpäin toiminta muokkautuu sen mukaisesti, mitä ollaan rakentamassa 
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Päivä 4 
Aloitus/ Virittäytyminen: 

 kuulumiskierros  

 keskustellaan tulevasta keksintönäyttelystä   

 aloitettujen projektien loppuun viemistä 

 lounas 

 lepohetki - äänikirja 

 keksintöjen viimeistelyä ja siivous 

Näyttely ja diplomien jako 

 lasten läheiset on kutsuttu päivän päätteeksi katsomaan lasten hienoja tuotoksia 

 



 

13 Asta Ansolahti / © 2018 Innokas 

 
 

Esimerkkejä leikeistä ja peleistä 
 

Peili:  
Peili asettuu seisomaan selin muihin pelaajiin pienen matkan päähän. Muut pelaajat seisovat 

rivissä.(Etäisyys riippuu pelaajien määrästä sekä tilan antamista mahdollisuuksista.)  

 

Pelin tavoitteena on päästä peiliksi peilin paikalle. Niinpä pelaajat liikkuvat “salaa” kohti edessä 

selin olevaa peiliä. Peilillä on oikeus pienin väliajoin kääntyä ja katsoa ketkä liikkuvat. Jos hän 

havaitsee liikettä, hän mainitsee kyseisen pelaajan nimeltä ja tämän on palattava lähtöviivalle. 

Näin jatketaan kunnes joku onnistuu koskettamaan peiliä selkään ja huutaa "Peili!" Peili vaihtuu 

ja leikki voidaan aloittaa alusta. 

 

Kapteeni käskee:  
Leikin johtaja käskee tehdä erilaisia liikunnallisia liikkeitä. Leikkijät tekevät niitä vain jos kuulevat 

leikin johtajan sanovan ensin: ”Kapteeni käskee …(esim. hyppiä).Jos leikin johtaja sanoo vain 

:”Hyppikää”! Tällöin putoaa häntä totellut leikkijä pelistä pois. Voidaan lisätä erilaisia ehtoja 

esim. JA- ja TAI-käskyt. Esimerkiksi JOS minä taputan JA hymyilen NIIN te hyppäätte, tai JOS minä 

hyppään TAI tömistän NIIN te vilkutatte. 

 

Swish-bang-boing: 
Pelaajat ovat piirissä. Swish kiertää siten, että vuoro siirretään seuraavalle lakaisevalla liikkeellä: 

”Swish!” (käsien heilautus sivulta toiselle kuin vauhtia antaen). Vuoron voi siirtää kenelle 

tahansa pelaajalle ampumalla: ”Bang!”(osoittaa kaveria, jolle vuoron haluaa siirtää). Swishin ja 

bangin voi heijastaa takaisin nostamalla kämmenet eteensä peileiksi ja sanomalla ”Boing!”. 
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Multilink-kuviot mallista: 
Pari istuu selät vastakkain ja valitsevat kumpi on A ja kumpi B. 

 A rakentaa multilinkeistä kuvion ja antaa sanalliset ohjeet B:lle, jotta tämä saisi rakennettua 

samanlaisen. Tässä harjoituksessa harjoitellaan yksittäisten selkeiden ohjeiden antamista. 

Oman koodin piirtäminen/kirjoittaminen: 
Maailmassa on monenlaista koodikieltä.  Tässä harjoituksessa lapset saavat kirjoittaa omaa 

koodia. koodi voi olla piirrettyä tai kirjoitettua.  

 

Liiku, STOP! 
Lapset liikkuvat musiikin soidessa toivotulla tavalla. Musiikin loppuessa otetaan jokin sovittu 

asento. Musiikin jatkuessa liike jatkuu. Leikissä tämä on toistuva kuvio. Liikkumistavat ja 

pysähtymisasento voidaan sopia.  

 

Tarvikkeita leirille 

 Askartelutarvikkeita kuten: liima, sakset, kuumaliima, erilaiset teipit, piirustuspaperi, 

maalit, pensselit, vesikupit, suojaliinat, tikut, kivet, glitter, kreppi- ja silkkipaperi, 

piippurassi, rautalanka, tussit (ei voi olla liikaa) 

 elektoriniikkarakentelutarvikkeita kuten moottoreita ja paristokoteloita, paristoja 

 pahvilaatikoita 

 Alkeisrobotteja esim. Blue-Bot ja Lego WeDo 

 Ipad/ Tabletti (+pelit) 

 Lukuhetken kirja + muita aiheeseen liittyviä kirjoja tutkittaviksi: esim. Tatun ja Patun 

oudot kojeet, Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen 

 Rakenna itse tai parin ohjeen mukaan: esim. Multilink, lego -palikat ja Tangram 

 Leiriläisten diplomit 

 lasten nimilista, nimilaput 

 ensiapulaukku 
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ILOA LEIRIN JÄRJESTÄMISEEN! 

 


