
 
 
 
 
 
 
 

OHJELMOINTIA KAIKENIKÄISILLE 
 

 
 

Tämä ohjelmointivinkkipaketti sisältää ideoita ohjelmoinnin opettamiseen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. OHJELMOINTILEIKIT 

 
 

 Ohjelmoi opettajaa: Oppilas ohjelmoi opettajan piirtämään taululle 10 
cm pituisen vaakaviivan vasemmalta oikealle. Käsky pitää antaa 
mahdollisimman lyhyinä: Käänny 180 astetta oikealle, ota kaksi askelta 
eteenpäin, nosta oikeaa kättä 30 astetta eteenpäin, tartu liituun kiinni, 
laske oikea käsi 30 astetta alaspäin,  nosta käsi 60 astetta ylöspäin, 
laita liidun kärki kiinni tauluun, vedä liitua taulua pitkin 10cm, ota liitu 
irti taulusta, laske oikeaa kättä 90 astetta 
 

 Ohjelmoi oppilasta: samaan tyyliin kuin edellä 
 

 Kuvioleikki: Tee mallin mukainen kuvio siten, että toinen pareista on selin näyttöön: Toinen oppilas 
antaa ohjeita ja toinen toimii ohjeiden mukaisesti. Esim. Laita kynä ruudun alakulmaan, vedä 
ylöspäin 2 ruutua, käänny 90 astetta, vedä 2 ruutua eteenpäin jne. 
 
 

 
 

 Lukujen muodostaminen 0 1 –bittien avulla: Muodostakaa luku 41 ks.kuva alapuolella. Oppilailla on 
lappu, jossa toisella puolella on luku 0 ja toisella puolella luku 1. Ensimmäinen luku on 2, toinen4, 
kolmas 8, neljäs 16, viides 32, kuudes 64 jne. Mikäli kyseisellä paikalla olevalla oppilaalla on auki 
luku 1, tarkoittaa se kyseistä lukua. Alla on luku 41. 0 0 0 1 0 tarkoittaa lukua 16, 1 0 1 0 0 tarkoittaa 
lukua 10 jne. Voidaan ottaa myös kilpailuna. Mikä ryhmä muodostaa nopeimmin luvun 33? 

 



2. CODE.ORG (visuaalista ohjelmointia aloittelijoille) 
 

 
Ohjelmointialusta: http://code.org 
(oppilastunnusten luomisen jälkeen oppilaat saavat oman Internet-osoitteen, jolla pääsevät 
kirjautumissivulle)  
 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuranta 
- Opettaja voi luoda oman tunnuksensa, jonka alle oppilasryhmilleen oppilaskohtaiset tunnukset. Tällöin 

opettaja voi seurata oman tunnuksensa kautta oppilaiden työskentelyn etenemistä ja työn laatua. 
 

Sisältö 
- Perusteista lähtevää opastusta ohjelmoinnin logiikkaan. Neljän eri tason mukaisia ohjelmointitehtäviä. 
- Video-ohjeita tehtävien tekemiseen tehtävien tekemisen välissä (voi katsoa joko yhdessä luokan kanssa 

tai jokainen oppilas omalta koneeltaan tehtävistön edetessä). 
- Voi tutustua peliohjelmointiin (mm. FlappyBird-pelin ohjelmointia, pelilaboratoriossa oman pelin 

ohjelmointia ja Minecraft-pelin ohjelmointia). 
- Tehtävissä seikkailevat mm. lapsille tutut AngryBirds-hahmot. 
 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu kaikille vasta-alkajille, mutta tarjoaa myös haastetta vanhemmille vasta-alkajille. 
 
Aiheeseen soveltuvaa videomateriaalia 
- Koodaustunnin esittely (tekstitetty suomeksi): https://www.youtube.com/watch?v=bQilo5ecSX4 
- Koodaustunnin levinneisyys (englanniksi): https://www.youtube.com/watch?v=2DxWIxec6yo 
 

http://code.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bQilo5ecSX4
https://www.youtube.com/watch?v=2DxWIxec6yo


3. TURTLE ROY (tekstipohjaista ohjelmointia aloittelijoille) 
 

 

 
 
 
Ohjelmointialusta: http://turtle-roy.herokuapp.com 
Ohjeita ohjelmointiin: http://koodikirja.fi 
 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- Ei tarvita tunnuksia. 
- Ei etenemisen seurantaa, vaan oppilaat voivat ottaa esim. ruutukaappauksia ohjelmoimistaan kuvioista 

ja liittää ruutukaappaukset tekstinkäsittelyohjelmaan. 
 
Sisältö: 
- Tekstipohjaista ohjelmointia aloittelijoille 
- Koodikirja.fi-sivustolla hyvät ohjeet perusasioiden harjoitteluun sekä funktioiden määrittelyyn. 

Huomioitavaa, että tekstipohjaisessa ohjelmoinnissa tärkeää on kirjoittaa komennot merkilleen oikein 
eli jokainen välilyöntikin on oltava oikein.  

- Turtle roy -koodausympäristö löytyy osoitteesta http://turtle-roy.herokuapp.com. 
- Tehtävinä oppilaille voi antaa mm. eri geometristen muotojen piirtämistä, avaruuskappaleiden 

piirtämistä, tekstien kirjoittamista tai kolmiulotteisten piirrosten suunnittelua.  
 
Soveltuva ikätaso 
- Perusasiat hallitsevalle soveltuva ohjelmointiympäristö. 
 
Aiheeseen soveltuvaa videomateriaalia 
- Mitä Turtle Roy -koodaus on? (suomeksi): https://www.youtube.com/watch?v=a6hf5cTOyhI 
 
Samaan aiheeseen liittyvä PRO-BOT –robotti 
 
Samaa ohjelmointikieltä käyttää myös Pro-Bot -robotti, jossa kynä 
piirtää auton liikkuessa paperille oppilaan ohjelmoiman kuvion. 
Tässä parhaana puolena on se, että oppilaat joutuvat laskemaan 
kulmia / mittaamaan kulmia ja piirtämään niitä robotin avulla. 
Toimii siis yhtenä osana esim. toiminnallista pistetyöskentelyä tms. 
  

http://turtle-roy.herokuapp.com/
http://koodikirja.fi/
http://turtle-roy.herokuapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a6hf5cTOyhI


4. KODU (visuaalista peliohjelmointia aloittelijoille) 
 

  
 
Ohjelmointialusta: ladattava ohjelmana tietokoneelle osoitteesta https://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=10056 
 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- Ei tarvitse tunnuksia. 
- Jokainen oppilas luo paikallisesti oman pelin käyttämälleen koneelle. 
- Peli tallentuu sille koneelle, jota oppilas käyttää. 
 
Sisältö: 
- Graafista 3D-peliohjelmointia kuvakkeiden avulla. Ei tarvitse osata koodata, vaan Kodu opettaa 

enemmänkin loogista päättelyä, loogisten toimintoketjujen rakentamista, ongelmien ratkomista, 
tarinan kerrontaa ja visuaalisen ympäristön suunnittelua.  

- Ensin pelialueelle voi sijoittaa ympäristöä monipuolistavia puita, polkuja, vesialueita, korkeampia ja 
matalampia kohtia, rakentaa rakennuksia tiilistä ja lopuksi sijoittaa pelialueelle ohjattavan hahmon ja 
ohjelmoida se kulkemaan halutulla tavalla pelialueella. Pelistrategia ohjaa sitä, miten hahmoa 
kannattaa ohjelmoida.  

 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu loogisiin päättelyketjuihin kykeneville. 
- Koulussa soveltuvin esimerkiksi 3.-luokkalaisista ylöspäin. 
 
Aiheeseen soveltuvia video-ohjeita:  
- https://www.youtube.com/watch?v=u580RkqDlc0 
 
 
 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056


5. MINECRAFT EDU (visuaalista peliohjelmointia) 
 

 
Minecraft Edu on opetuskäyttöön suunnattu versio Minecraft-pelistä. Edu-versio sisältää opettajalle 
suunnitellun opetuskäyttöliittymän, materiaalipankin ja itse pelisovelluksen. Edu-versio on tällä hetkellä 
kouluille maksullinen. 
 
Ohjelmointialusta:  
- Toimii lähiverkossa. 
- Ohjelman tunnus tehtävissä osoitteesta https://minecraft.net/en/store/minecraft/  (toistaiseksi 

maksullinen). 
- Edu-versioon voi tehdä tunnuksen osoitteessa http://education.minecraft.net/minecraftedu/. 
- Oppilaat voivat työskennellä samassa opettajan luomassa peliympäristössä. 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- Peliä pelataan ja maailmoja rakennetaan lähiverkossa. 
- Vaatii kirjautumisen ja tunnuksen. 
- Edu-versiossa opettaja voi seurata maailman rakentumista ja pelin etenemistä omalla tunnuksellaan. 
 
Sisältö: 
- Pelimaailmaa rakennetaan erikokoisista palikoista yhdessä tai yksin. Maailma voi liittyä esimerkiksi 

opiskeltuun historian kappaleeseen, jolloin rakennetaan Rooman keskusta kaikkine historiallisine 
rakennuksineen, teineen ja portteineen. 

- Peli kehittää taitoa suunnitella ja rakentaa kolmiulotteisia rakennelmia kuutioita käyttäen. 
- Minecraftissa voi esim. taistella, kasvattaa eläimiä ja viljellä maata, seikkailla maailmassa ja toimia 

yhdessä muiden kanssa. Alkuperäiseen versioon verrattuna Edu-versiossa on myös valmiita karttoja, 
leikekirja, pelinsisäinen kamera sekä se mahdollistaa verkon yli tapahtuvan yhteistyön ja 
verkkomentoroinnin. 

 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuvin ikätaso koulussa olisi esim. 3.-luokasta ylöspäin. 
 
Aiheeseen soveltuvia video-ohjeita:  
- Idea Minecraft-pelin esittelystä tai tarinankerronnasta: https://www.youtube.com/watch?v=MhJ1_Q-

6c8U&feature=youtu.be 
- Valmiita pohjia, joiden päälle rakentaa lisää: http://education.minecraft.net/resources/ 
- Minecraft-mentorit auttavat sinua: https://education.microsoft.com/minecraftmentors 
- Asennusohjeita: 

http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/maanmittauspalvelut/kartat/minecraft 
 

https://minecraft.net/en/store/minecraft/
http://education.minecraft.net/minecraftedu/
https://www.youtube.com/watch?v=MhJ1_Q-6c8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MhJ1_Q-6c8U&feature=youtu.be
http://education.minecraft.net/resources/
https://education.microsoft.com/minecraftmentors
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/maanmittauspalvelut/kartat/minecraft


6. SCRATCH JUNIOR (visuaalista ohjelmointia ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjelmointialusta: Sovellus, joka ladattavissa Android- ja IPad –laitteille. 
 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuranta 
- Sovellus ladataan tablet-laitteelle. Ei tarvitse kirjautumista.  

 
Sisältö 
- Perusteista lähtevää opastusta ohjelmoinnin logiikkaan 
- Visuaalinen ilme: Voidaan valita erilaisia hahmoja ja taustoja 
- Toiminnot: Hahmoja voi liikuttaa, niille voi koodata esim. erilasia tansseja, taustalle voi lisätä musiikkia 

tai nauhoittaa omia äänitehosteita 
- ScratchJr:n avulla voit tehdä interaktiivisia tarinoita ja pelejä 
- ScratchJr-ohjelmoinnilla oppii kätevästi perusteet graafiselle ohjelmoinnille 

 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu kaikille vasta-alkajille, mutta tarjoaa myös haastetta myös vanhemmille  
- Haastavampi versio on varsinainen Scratch, joka on selainpohjainen ja jota voi kokeilla sivustolla 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted (ScratchJr pohjautuu tähän) 
- Scratchia voi käyttää myös ilman rekisteröintiä 
 
Aiheeseen soveltuvaa videomateriaalia ja sivusto, jossa perusteet ScratchJr-ohjelmoinnille 
https://www.scratchjr.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fcYq5WstN1g 
https://www.youtube.com/watch?v=ciWPaEgscr0&list=PL7TD0NhZOn0fhP-cz3KHGIs1Ldjsu0gdR 
http://koodiaapinen.fi/kirjasto/scratchjr/jakso-1/ 
http://koodiaapinen.fi/kirjasto/scratchjr/ 
Scratch for Kids –applikaatio tarjoaa laajan videokirjaston Scratch-ohjelmoinnille 
 
Valmista materiaalia tunnille Scratch-haasteina: http://www.teromakotero.fi/scratch-klubi/ 
 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
https://www.scratchjr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fcYq5WstN1g
http://koodiaapinen.fi/kirjasto/scratchjr/jakso-1/
http://koodiaapinen.fi/kirjasto/scratchjr/


7. DrRACKET JA WeSCHEME (tekstipohjaista ohjelmointi edistyneimmille) 
 

 
 
Ohjelmointialusta: DrRacket-ohjelmointia harjoitellaan joko DrRacket-ohjelmalla tai selainpohjaisella 
WeScheme-alustalla. DrRacketin voi asentaa osoitteesta http://racket-lang.org ja WeScheme löytyy 
osoitteesta http://www.wescheme.org. 
 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- DrRacket asennetaan koneelle, joten ohjelmointikoodi tallentuu .rkt-loppuisina tiedostoina 

tietokoneelle. Työn etenemistä ei voi seurata Internetin välityksellä. 
- WeScheme-ohjelmointiympäristö on selainpohjainen. Se tukee pääosin BSL-kieltä, mutta se ei tue 

Racket-kielen kirjastoja. Pystyäkseen tallentamaan WeScheme-koodia, pitää ympäristöön kirjautua 
Google-tunnuksilla. Koodia on helppo jakaa Jaa-painikkeella. WeScheme toimii myös puhelimilla ja 
tableteilla, eikä se vaadi toimiakseen Javaa tai Flashiä. 

 
 
Sisältö:  
- Avoin ohjelmointiympäristö, joka tukee useampaa eri ohjelmointikieltä (BSL, ISL ja ASL). 
- Ohjelmointiympäristössä on kaksi ikkunaa: toiseen kirjoitetaan koodi ja Run-painikkeen painamisen 

jälkeen koodi käännetään tulkki-ikkunaan. 
- Opas ohjelmointikielen kirjoittamiseen löytyy mm. osoitteesta 

http://racket.koodiaapinen.fi/manuaali/racket_bsl.html. 
 
 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu ohjelmoinnin perusasiat hallitseville. 
- Soveltuvin ikäryhmä olisi esimerkiksi yläkoululaiset tai aiemmin ohjelmointia harrastaneet. 
 
 
Aiheeseen soveltuvia linkkejä: 
- Video-ohjeita ohjelman asennuksesta koodaukseen: http://koodiaapinen.fi/kirjasto/racket/viikko-1/  
- Ideoita Racket:n käyttöön yläkoulussa: http://koodauksenabc.blogspot.fi/ 
- Koodiaapisen tarjoama Racket-kurssi: http://r-login.wordpress.com 
 

http://racket-lang.org/
http://racket.koodiaapinen.fi/manuaali/racket_bsl.html
http://koodiaapinen.fi/kirjasto/racket/viikko-1/
http://koodauksenabc.blogspot.fi/
http://r-login.wordpress.com/


8. RASPBERRY PI (tekstipohjaista ohjelmointia edistyneimmille) 
 
Vaatimukset: 
- Raspberry Pi on yhden piirilevyn tietokone, jossa ei ole alun perin sisällä massamuistia eikä ohjelmistoa. 

Siksi se tarviikin:  
o Muistiksi soveltuu yksinkertaisimmillaan SD-muistikortti. 
o Virtalähteeksi soveltuu microUSB-liitännällä yhdistettävä USB-virtalähde  
o Hiireksi ja näppäimistöksi soveltuvat USB-porttiin kytkettävät laitteet. 
o Internet-yhteyttä varten verkkokaapelin 
o Monitoriin kytkemistä varten HDMI-kaapelin ja monitorin tai SD-kortinlukijalla varustetun 

tietokoneen 
o Käyttöjärjestelmäksi käy esim. Linux. 

 
Mahdollisuudet: 
- Jokainen oppilas saa oman tietokoneen kohtuullisen halvalla. 
- Opitaan tietoa, miten tietokone toimii ja mitä osia siinä on. 
- Opitaan ohjelmoimaan rautaa. 

 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu erittäin paljon ohjelmointia harrastaneelle. 

 
Aiheeseen soveltuvaa videomateriaalia 
- Esittelyvideo Raspberrysta: https://www.youtube.com/watch?v=vw2nTpLFof8 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2nTpLFof8


9. KIDS RUBY (edistyneimmille) 
 

 
Ohjelmointialusta: http://kidsruby.com/about.html 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuranta 
- Koneille asennettava KidsRuby-ohjelma 
- Erillistä kirjautumista ei tarvita. 
 
Sisältö 
- Ohjelmointi tapahtuu Ruby-ohjelmointikielellä. 
- Ohjelmassa on tietyt algoritmit eli käskyt, joita käyttäen ohjelmointi tapahtuu. 
- Ohjelmassa on sisällä Hackety-Hack eli ns. help-osio, jossa käskyt käydään läpi ja jossa esimerkein 

näytetään, miten ohjelmointi tapahtuu 
- Kids Rubyn kautta voi tutustua peliohjelmointiin algoritmien avulla. 

 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu graafista ohjelmointia jo kokeilleille  
- 5. luokasta ylöspäin  
 
Aiheeseen soveltuvaa videomateriaalia 
- https://www.youtube.com/watch?v=wrLxjbOhUps Nuori ohjelmoija näyttää muutaman tekemänsä 

koodauksen 
- http://tryruby.org/levels/1/challenges/0  Tällä sivustolla käydään vaiheittain läpi Ruby-ohjelmoinnin 

perusteita 
 

 
 

http://kidsruby.com/about.html
https://www.youtube.com/watch?v=wrLxjbOhUps
http://tryruby.org/levels/1/challenges/0


10. CODESCHOOL (edistyneimmille) 
 

 
 
 
Ohjelmointialusta: CodeSchool löytyy osoitteesta https://www.codeschool.com.  
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- Kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Omat työt tallentuvat oman tunnuksen taakse. Opettaja ei voi seurata 

oman tunnuksensa avulla oppilaiden etenemistä, koska jokaisella on henkilökohtainen tunnus. 
 
 
Sisältö: 
- Sisältää ohjelmointikursseja mm. Ruby-, JavaScript-, HTML/CSS-, Python-, iOS-, Git-ohjelmointikielille. 

Lisäksi kursseja tietokantaohjelmoinnista. 
- Ohjelma antaa tehtäviä, joiden mukaisia koodeja käyttäjän pitää kirjoittaa koodieditoriin.  
- Video-ohjeita aiheeseen perehtymisen helpottamiseksi. 
 
Soveltuva ikätaso 
- Ohjelmointia aiemmin harrastaneille. 
- Koulussa soveltuvin ikätaso yläkoululaiset, mutta myös edistyneet alakoululaiset hyötyvät ohjelmasta. 
 
Aiheeseen soveltuvia video-ohjeita:  
- Paljon videoita aiheeseen: https://www.youtube.com/user/CodeSchoolTV. 

 
 
 
 
 
 

https://www.codeschool.com/
https://www.youtube.com/user/CodeSchoolTV


11. CODE COMBAT (tekstipohjaista ohjelmointia aloittelijoille) 
 

 

Ohjelmointialusta: Code Combat löytyy osoitteesta http://codecombat.com. 
 
Kirjautuminen ja työn etenemisen seuraaminen 
- Voi joko pelata ilman tunnuksia, jolloin peli ei tallennu. 
- Voi tehdä itselle tunnukset, jolloin ohjelmointipeli tallentuu. 
- Opettaja voi tehdä itselleen tunnukset ja yhdistää oppilaidensa tekemät tunnukset omaan 

ohjelmointiharjoitteluryhmään, jolloin opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä.  
 
Sisältö: 
- Tekstipohjaista ohjelmoinnin opiskelua (JavaScript-, Python-, Git- tai ??-ohjelmointikielillä) 

perusasioista lähtien. 
- Oppilaiden tehtävänä on ohjata pelissä kulkevaa hahmoa oikeaan suuntaan aarteen luokse. 

Ohjelmointikoodi kirjoitetaan oikealla olevaan tekstikenttään. Koodin kirjoittamista helpottavat neljä 
valmista vaihtoehtoa. Peli vaikeutuu, mitä pidemmälle sitä pelataan. 

- Pelistä saa pisteitä ja pisteillä voi ostaa erilaisia välineitä ja asusteita. 
 
Soveltuva ikätaso 
- Soveltuu tekstipohjaista koodaamista aloitteleville. 
- Koulussa soveltuvin ikäryhmä olisi esimerkiksi 3.-luokkalaisista ylöspäin. 
 
Aiheeseen soveltuvia video-ohjeita:  
 
- Ohjeita tehtävien ratkaisemiseen: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBENuIG7mGw&index=5&list=PLskpEE8Auy2s8r4pEN1W48Uk8gXI
We-A1 
 

 
 
 
 

http://codecombat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IBENuIG7mGw&index=5&list=PLskpEE8Auy2s8r4pEN1W48Uk8gXIWe-A1
https://www.youtube.com/watch?v=IBENuIG7mGw&index=5&list=PLskpEE8Auy2s8r4pEN1W48Uk8gXIWe-A1


12. LEGO-OHJELMOINTI NXT- ja EV3-ROBOTEILLA 
 

 
 
Ohjelmointialusta 
- oma ohjelma, joka asennettu koulun koneille 
 
Kirjautuminen ja työn edistymisen seuraaminen 
- Ei kirjautumista, ei seurantaa muutoin kuin, että opettaja antaa oppilaille erilaisia tehtäviä, jotka 

oppilaat pyrkivät suorittamaan 
 
Sisältö ja paketin mukana tulevat tarvikkeet 
- Robotin ohjelmointi tapahtuu PC:llä niissä olevalla ohjelmalla, jonka jälkeen koodi liitetään NXT- tai 

EV3-robottiin mukana tulevalla mini-USB-johdolla 
- EV3: robokeskusyksikkö (Brick), 2 ajomoottoria, 1 keskikokoinen moottori, sekä kosketus-, väri- ja IR-

etäisyysanturit. Lisäksi sarjaan kuuluu IR-majakka/kauko-ohjain. Kaikkiaan osia on 601 kpl. 
Koulukäyttöön suunnatussa paketissa on keskusyksikön lisäksi akku (LiIon), kaksi kosketusanturia, 
ultraääni- ja asentoanturit (Gyro) 

- EV3:Keskusyksikössä on liitännät neljälle anturille, mini-USB (ohjelmointi), USB (yksiköiden 
rinnankytkentä/WLan), neljälle moottoriyksikölle, sekä Bluetooth-yhteys Android&iPad -laitteille. 

- Sekä RCX-, NXT- että EV3-ohjelmointiyksikkö ovat ohjelmoitavissa. Helpoin/ensimmäinen tapa 
ohjelmoida ohjelmointiyksiköitä on käyttää setin mukana tulevaa graafista ohjelmointityökalua. 
Ohjelmat rakennetaan erilaisista palikoista, joiden avulla voidaan määritellä esimerkiksi tiettyjen 
moottorien pyöriminen anturien luvut, ynnä muuta. Näin voidaan esimerkiksi rakentaa ohjelma, joka 
vierittää ohjelmointiyksiköitä moottorien avulla pyörittämällä renkaita X kierrosta ja sitten lukea 
kosketusanturin arvon. 

- EV3: ohjelma sisältää yksityiskohtaisia ohjeita, jonka avulla ohjelmoiminen helpottuu 
- Legorobotteja voidaan ohjelmoida piirtämään erilaisia kuvioita/kuvia kiinnittämällä robottiin kynän 
- Legoroboteilla voi järjestää sumopainiotteluita esim. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tguWcKTXQI         Myös meiltä löytyy vastaavanlainen painialusta 
 
Soveltuva ikätaso: 
- 3. luokasta ylöspäin 
 
Hyödyllisiä sivustoja 
http://www.lego.com/fi-fi/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com 
Rakentamisohjeet: https://www.youtube.com/watch?v=n4mE37Dtjew 
Perusohjeita: https://www.youtube.com/watch?v=81hctQt6Cp8 
Laaja ohjesivusto EV3-robotteihin liittyen: http://www.drgraeme.org/EV3/EV3.html 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3tguWcKTXQI
http://www.lego.com/fi-fi/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com
https://www.youtube.com/watch?v=n4mE37Dtjew
https://www.youtube.com/watch?v=81hctQt6Cp8
http://www.drgraeme.org/EV3/EV3.html


13. BEE-BOT- JA BLUE-BOT-ROBOTIT 
 

    
                   Blue-Bot                                                                   Bee-Bot 
 
Ohjelmointialusta 
- Ei tarvita erillistä ohjelmaa, vaan robotti itsessään toimii ohjelmoitavana koneena.  
- Robotit eivät eroa toimintansa osalta mitenkään, mutta Blue-Bot:ssa on enemmän välkkyviä valoja ja 
läpinäkyvä kuori. Bee-Botille voi ostaa erikseen päälleasennettavia kuoria. 
 
Kirjautuminen ja työn edistymisen seuraaminen 
- Ei kirjautumista, mutta edellinen ohjelmoitui reittikoodi jää laitteen muistiin. 
- Opettaja näkee liikkuvan robotin ja voi näin seurata edistymistä. 
 
Sisältö ja paketin mukana tulevat tarvikkeet 
- Paketissa tulee mukana yksi robotti. Roboteille on ostettavissa myös kuuden robotin säilytysteline. 

Robotti toimii AA-pattereilla. 

- Robotteja ohjelmoidaan kulkemaan eteenpäin, taaksepäin, oikealle ja vasemmalle nuolinäppäimillä. 

Robotit lähtevät liikkeelle Go-painiketta painettaessa. Clear-painikkeella muisti tyhjennetään ja Pause-

painikkeella etenemisen voi pysäyttää.  

- Robotilla voi harjoitella ohjelmoinnin peruslogiikkaa sekä peliruudukon osalta robotti tarjoaa 

tilaisuuden harjoitella hahmottamaan vaaka- ja pystysuuntaisten ruutujen lukumäärää, etsimään 

erilaisia reittejä lähdöstä maaliin sekä päättelemään, mikä mahdollisista reiteistä olisi pelin kannalta 

sopivin.                                                                                                                                          

- Robotti liikkuu kerralla 15 cm mittaisen matkan, jolloin pelialueella yhden ruudun koko on 15 x 15 cm. 

- Robotin voi ohjelmoida myös liikkumaan esim. viivaa pitkin, kynillä rajattua reittiä pitkin tms. eli ei ole 

välttämätöntä ostaa mattoa. 

 

Soveltuva ikätaso: 
- Ohjelmoinnin aloittelijoille 1.-luokkalaisesta lähtien. Isommat oppilaat voivat puolestaan keskittyä 

kehittelemään erilaisia pelilautoja pelistrategioineen sekä reittejä, joita pitkin robotti liikkuu. 
 
Hyödyllisiä sivustoja: 
- Bee-Bot –esittely: https://www.youtube.com/watch?v=52ZuenJlFyE 
- Ideoita Bee-Botin käyttöön 

o Idea1: https://www.youtube.com/watch?v=1XxKHHdNEA4 
o Idea2: https://www.youtube.com/watch?v=SUrmcZxYNdM 
o Kilpailuja Bee-Boteilla: https://www.youtube.com/watch?v=Zn2cQoZ5TJ8 
o Tanssia musiikin tahtiin tarinan muodossa: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmlokmEtpMg 
o Blue-Bot vauhdissa erilaisilla pelilaudoilla: https://www.youtube.com/watch?v=QXWH74bFocA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=52ZuenJlFyE
https://www.youtube.com/watch?v=1XxKHHdNEA4
https://www.youtube.com/watch?v=SUrmcZxYNdM
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2cQoZ5TJ8
https://www.youtube.com/watch?v=WmlokmEtpMg
https://www.youtube.com/watch?v=QXWH74bFocA


14. PRO-BOT-ROBOTTI 
 

 
Ohjelmointialusta 
- Ei tarvita erillistä ohjelmaa, vaan robotti itsessään toimii ohjelmoitavana koneena.  
- Robotti toimii Turtle Roy:n kanssa samalla ohjelmointikielellä ja -logiikalla. 
 
Kirjautuminen ja työn edistymisen seuraaminen 
- Ei tarvitse kirjautumista. 
- Näytöllä näkyvä koodi jää muistiin, kunnes koodi pyyhitään pois. 
- Opettaja näkee liikkuvan robotin ja voi siten seurata edistymistä. 
 
Sisältö ja paketin mukana tulevat tarvikkeet 
- Paketissa tulee mukana yksi robotti. Robotti toimii AA-pattereilla. 

- Robotissa määritellään ensin nuolinäppäimin suunta (eteenpäin tai taaksepäin), sitten numeroilla 

kuljettava matka senttimetreinä, käännökset oikealle ja vasemmalle osoittavilla nuolinäppäimillä ja 

numeroilla asteet, kuinka monta astetta robotti kääntyy. Robotti lähtee liikkeelle Go-painiketta 

painettaessa. Robotille voi määritellä myös tietyn koodin ja toistaa sitä useamman kerran Repeat-

toiminnolla.  

- Robotilla voi piirtää kuvia, kun asettaa robotin keskellä olevaan aukkoon kynän. Kynää voi nostaa ja 

laskea, joten se ei kokoaikaisesti tee jälkeä paperiin. 

- Robotilla voi harjoitella tekstipohjaisen ohjelmoinnin peruslogiikkaa ja esim. piirtää geometrisia 

muotoja ja piirroskuvia.           

- Pro-Bot:lla voi pelata myös samanlaisia pelimattopelejä kuin Bee- ja Blue-Boteillakin. 

- Robotti liikkuu kerralla 15 cm mittaisen matkan, jolloin pelialueella yhden ruudun koko on 15 x 15 cm. 

- Robotin voi ohjelmoida myös liikkumaan esim. viivaa pitkin, kynillä rajattua reittiä pitkin tms. eli ei ole 

välttämätöntä ostaa mattoa tai pelkästään piirtää kuvioita. 

 

Soveltuva ikätaso: 
- Ohjelmoinnin aloittelijoille 1.-luokkalaisesta lähtien. Isommat oppilaat voivat keskittyä enemmän 

haastavien kuvioiden piirtämiseen ja Repeat-toiminnon käyttöön, mutta myös pelistrategioiden 
kehittelyyn pelimattoja käytettäessä. 

 
Hyödyllisiä sivustoja: 
 
- Pro-Bot-esittely: https://www.youtube.com/watch?v=vq1B4ouTEuw 
- Ideoita Pro-Bot:n käyttöön: 

o Pro-Bot matikan tunnilla: https://www.youtube.com/watch?v=nZmP0w01kJY 
o Pro-Bot haastavamman kuvion piirtäjänä: https://www.youtube.com/watch?v=81E6TKGcNiU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vq1B4ouTEuw
https://www.youtube.com/watch?v=nZmP0w01kJY
https://www.youtube.com/watch?v=81E6TKGcNiU


15. TABLETTISOVELLUKSIA  
 

 
 
Lightbot Hour (iOS, Android) 

 Visuaalista ohjelmointia painikkeiden avulla 

 Hahmo pitää ohjata kulkemaan kohti sinistä tai sinisiä ruutuja. 

 Soveltuu esim. geometria-teeman opiskeluun. 

 Kieli: englanti 

 Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ipn11iiro_Y 
 
The Foos (iOS ja Android) 
 

 
 Visuaalista ohjelmointia painikkeiden avulla 

 Hahmo pitää ohjata ilmassa leijuvia kolikoita ja esineitä kohti. 

 Peli on rakentunut eri maailmoista, joissa suoritetaan ohjelmointitehtäviä. 

 Kieli: englanti, mutta kieli ei ole pääosassa 

 Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LS_0_fcnzm4 

 Lisätietoa: http://thefoos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipn11iiro_Y
https://www.youtube.com/watch?v=LS_0_fcnzm4
http://thefoos.com/

