
Tämän artikkelin kirjoittamisen aikoihin, huhtikuun lopulla, tuhannet 
koululaiset ja opiskelijat valmistautuvat maailmanmestaruuskilpailuihin, 
mutta eivät missään kovin perinteisessä lajissa, vaan robottikilpailuissa, 
jotka keräävät vuosi vuodelta yhä enemmän osallistujia ympäri maailmaa.
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Robotit ovat tulevaisuutta
Robotti-sana tulee tšekin kielen 
sanasta ´robota´, joka tarkoittaa 
pakko työ tä .  Sana l l a  ´ robo t t i ´  
tarkoitetaan sellaista konetta tai 
laitetta, joka osaa jollakin tavalla toimia 
itsekseen ympäröivässä fyysisessä 
maailmassa. Pelkästään ihmisen 
kauko-ohjaamalla toimivaa laitetta ei 
yleensä ole kutsuttu robotiksi. Näihin 
päiviin asti on ymmärretty, että robotilla 
täytyy olla jotakin ihmiskehon kaltaista, 
esimerkiksi käsivarsi, kuten usein 
teollisuuden käyttämillä roboteilla. Mitä 
tahansa automaattia ei näin ollen ole 
ollut tapana kutsua robotiksi.

Nykyään kuitenkin robotti-sanaa 
käyte tään use in  laa jemmassa 
merkityksessä, vaikkapa kauko-
ohjattavien laitteiden yhteydessä, 
esimerkkinä ´pomminpurkurobotti´ 
sekä myös automaattisesti toimivista 
siivous- ja ruohonleikkauslaitteista, 
vaikka ne eivät muistuttaisikaan 
ihmiskehon toimintaa miltään osin.

Tieteiselokuvien jo kymmeniä vuosia 
sitten kuvaamien ihmistä muistuttavien 
robottien ilmestyminen kotitalouksiin ei 
ole toteutunut ennustusten mukaisesti. 
Tässä mielessä robotit ovat vielä 
toteutumatonta tulevaisuutta. Muun-
lainen automaatio on toki kehittynyt 
merkittävästi ja näiden ´ihmisrobot-
tienkin´ kehitystyötä tehdään koko ajan 
monilla eri tahoilla.

Historiaa
Ensimmäisen peruskouluun hankitun 
teollisen käsivarsirobotin muistan 
tavanneeni Mikkelin maalaiskunnan 
Rantakylän yläasteella aivan 1980-
luvun lopulla. Lammin yläasteella 

puolestaan oli käytössä 1990-luvun 
alusta lähtien ohjelmoitava pienois-
tuotantolinja liukuhihnoineen ja robot-
teineen. 

Itse pidin tuolloin yläasteella tekno-
logiakerhoa, jossa rakennettiin muun 
muassa tietokoneella ohjattava pyykin-
pesukoneen havaintomalli. Sellainen 
kerholtamme tilattiin myös opetus-
välineeksi eräälle teknilliselle oppilai-
tokselle.

Robotiikka ja automaatio olivat vah-
vasti mukana myös opettajien täyden-
nyskoulutuksessa koko 1990-luvun 
niin Suomessa kuin esimerkiksi 
Britanniassa. Tuon aikakauden opetta-
jat muistanevat suurikokoisen TacTic-
mekaniikkasarjan ja siitä varten 
kehitetyn Easy-automaation, joilla 
automaation ja robotiikan saloihin 
tutustuttiin muun muassa monilla 
kesäkursseilla. 

Kaikilla merkittävillä opetusväline-
valmistajilla oli tuolloin pneumatiikka-
sarjat ja joillakin myös hydrauliikka-
sarjat, joita sitten ohjattiin tietokoneen 
rinnakkaisporttiin kytkettävillä relekor-
teilla ja ohjelmoitiin pääsääntöisesti 
basic-kielellä. 

Opettajat olivat kokeilunhaluisia ja 
innokkaita tutustumaan uusiin oppimis-
ympäristöihin, mutta 2000-luvulle 
tultaessa tuli todetuksi oikeastaan yhtä 
aikaa kaikkialla päin maailmaa sama 
tosiasia, että robotiikan ja automaation 
opettaminen teollisista lähtökohdista ei 
ole yleissivistävän koulun juttu. Esimer-
kiksi pneumatiikka ja sen käyttö 
automaation opetuksessa soveltuu 
kyllä erinomaisesti ammattikouluun, 

mutta perusopetuksessa lähestymis-
tavan on oltava lähempänä oppilaan 
omaa kokemusmaailmaa.

2000-luvulla yleissivistävän koulun 
tasolla automaation ja robotiikan 
opetuksessa oli vuosia eräänlainen 
suvantovaihe oikeastaan kaikkialla 
päin maailmaa. Uusi vuosituhat toi 
tosin mukanaan mikrokontrollerit ja 
niille yhä yksinkertaisimpia käyttö-
liittymiä. Esimerkiksi Ylivieskassa 
tuolloin toiminut Teknokas oli hanke, 
joka lähti ensimmäisten tahojen 
joukossa ansiokkaasti kouluttamaan 
alakoulujen opettajia mikrokontrol-
lerien käyttöön.

Suomessa, kuten muuallakin päin 
maailmaa, on robotiikan opetusta 
onneksi kuitenkin pitänyt yllä pieni 
asiasta innostunut opettajajoukko alun 
perin lähinnä kotikäyttöön suunni-
teltujen sarjojen avulla.

Uusi buumi meneillään
Myös Amerikassa teollisuus havahtui 
viime vuosikymmenen puolivälissä 
siihen, että jo lähitulevaisuudessa 
tarvitaan merkittävästi enemmän 
automaation ja robotiikan osaajia ja 
alasta kiinnostuneita. Perinteiset tavat 
eivät olleet saaneet opiskelijoita 
hakeutumaan alalle. Tultiin myös siihen 
tulokseen, että automaation ja 
robotiikan opetus olisi hyvä sisällyttää 
jo perussivistykseen.

Amerikassa lähdettiin tuolloin kehittä-
mään ja testaamaan uutta, ensisijai-
sesti opetuskäyttöön paremmin sovel-
tuvaa automaation ja robotiikan 
oppimisympäristöä. Vuonna 2006 sitä 
alettiin markkinoida nimellä VEX 

ROBOTIT OVAT
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VEX IQ Suomen ensiesittelyssä huhtikuussa TAITAJA2014 -tapahtumassa Lahdessa.
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Robotics Design System. Kun siihen 
seuraavana vuonna onnistuttiin vielä 
ideoimaan kannustava ja toimiva 
k i lpa i lu jär jeste lmä,  o l i  resept i  
menestykseen valmis.

VEX Robotics Competition
eli VRC on huhtikuun lopulla tänä 
vuonna seitsemättä kertaa järjes-
tettävä robotiikan ja automaation 
maailmanmestaruuskilpailu, paikkana 
Anaheim, Kalifornia. Osallistujia 26 
maasta, 760 joukkuetta, yhteensä yli 
15 000 nuorta.  VEX Robotics onkin 
ollut heti alusta lähtien maailman 
nopeimmin kasvava automaation ja 
robotiikan oppimisyhteisö.

VEX IQ sopii peruskouluun
Alkuperäinen VEX Robotics Design 
System kehitettiin käytettäväksi ylä-
koulusta aina yliopistotasolle saakka. 
Järjestelmän mekaniikka rakennetaan 
erilaisista valmiiksi rei´itetyistä metalli-
profiileista ja kokoamiseen tarvitaan 
joitakin perustyökaluja. Järjestelmällä 
saadaan toteutettua isoja ja vankkoja 
rakenteita. 

Amerikassa innostus ja  oppimis-
ympäristöjen kysyntä on levinnyt myös 
alakouluihin. Noin vuosi sitten päivän-
valon näki uusi rakenteeltaan kevyem-
pi ja hinnaltaan edullisempi järjestelmä 
VEX IQ, joka laajentaa käyttäjien 
ikähaitaria entisestään. Amerikassa 
tätä oppimisympäristöä suositellaan 8-
12 vuotiaille, joten se soveltuu tämän 
puolesta hyvin myös suomalaiseen 
peruskouluun.

VEX koukuttaa positiivisesti
Maailmalla on lukematon määrä 

erilaisia järjestelmiä robotiikan ja 
automaation opettamiseen. Mikä siis 
on tehnyt juuri VEX Robotics -
järjestelmästä menestystarinan?

Yksi VEX Roboticsin ehdottomista 
vahvuuksista on se, että sillä tehty 
robotti tai rakennelma voi olla 
äärettömän yksinkertainen ja silti 
oppilasta motivoiva ja palkitseva. 
Toisessa ääripäässä se voi olla 
äärettömän monimutkainen ja haasta-
va. VEX Robotics mahdollistaa siis 
hyvin laajan käyttäjä- ja toteutus-
skaalan.

Olennaiseksi osaksi oppimista suunni-
teltu yksinkertainen ja selväpiirteinen 
kilpailu on myös osoittautunut menes-
tykseksi oppilaiden motivoinnissa. Se 
itseohjaa ja suorastaan ´koukuttaa´ 
oppilaita positiivisessa mielessä 
kehittämään itseään yksilöinä ja 
myöhemmin myös tiiminä saavut-
taakseen yhä parempia tuloksia. 

Jo lyhytaikaisen jäljentävän rakentelun 
jälkeen järjestelmää pääsee kokeile-
maan ja testaamaan. Onnistumisen 
kokemuksia syntyy välittömästi. 
Toimintoja ohjataan aluksi kauko-
ohjaimella, joten ohjelmointitaitojakaan 
ei tässä vaiheessa tarvita vielä 
lainkaan. 

Yksinkertaisena perustehtävänä on 
poimia palloja ja kuljettaa niitä 
rajatussa ajassa kentällä eri paikkoihin, 
joista saa eri pistemääriä. Jokaiselle 
riittävän yksinkertaista selkeää ja 
helposti ymmärrettävää. Myös ne 
oppilaat, joilla on vaikeuksia hahmottaa 
ja oppia tämäntyyppisiä asioita, 
kokevat onnistumisia.

Kun motoriikka on kehittynyt siihen 
pisteeseen, ettei saavutettavaa piste-
määrää voi sen avulla enää helposti 
lisätä, kasvaa kiinnostus robotin 
rakenteiden muuttamiseen siten, että 
sillä pystyy poimimaan isomman 
pallon tai nostamaan pallon korkeam-
malle, jolloin tehtävästä saa enemmän 
pisteitä.

Kun rakenteidenkin kehittämisessä on 
päästy sellaiseen vaiheeseen, että 
pistemäärän kasvattaminen ei enää 
onnistu niin helposti, tulee avuksi 
ohjelmointi, jolla helpotetaan ja 
nopeutetaan robotin hallintaa, jolloin 
taas toiminta tehostuu, mutta samalla 
aivan huomaamatta myös haasteet 
lisääntyvät. Alussa riittää helppo 
ohjelmointi graafisella käyttöliittymällä, 
mutta jälleen nälän kasvaessa apuun 
tulee C-kieli, joka vie mennessään ja 
antaa käytännössä tämän tyyppisen 
laitteen ohjelmoinnille rajattomat 
mahdollisuudet.

Kun VEX IQ ei enää riitä, tulee avuksi 
metallirakenteinen VEX ja siinä riittää-
kin sitten paukut aivan insinööriopin-
toihin saakka.

Ei oppiaine- tai
sukupuolisidonnaisuutta
VEX Robotics -oppimisympäristö 
soveltuu automaation ja robotiikan 
oppimiseen sukupuolesta riippumatta. 
Oppimisympäristön parhaat puolet 
tulevat esille 3-4 oppilaan tiimeissä, 
joissa oppilaiden vahvuudet eri osa-
alueilla pääsevät parhaiten oikeuk-
siinsa ja täydentävät toisiaan.

VEX Robotics ei myöskään ole sidottu 
mihinkään luokka-asteeseen tai nimet-
tyyn oppiaineeseen. Laitteita voidaan 
rakentaa millä tahansa oppitunneilla 
tai kerhoissa.

VEX Suomessa
VEX Robotics -oppimisympäristö on 
ollut tänä keväänä testikäytössä 
kouluissa. 

Asiasta kiinnostuneilla on mahdolli-
suus tutustua järjestelmään perus-
teellisemmin muun muassa Tekno-
logiakasvatuksen kansainvälisessä 
kesäkonferenssissa Evolla nyt heti 
kesäkuun alussa, jossa järjestetään 
kokopäivän VEX-työpaja sekä TAO 
ry:n Syyspäivillä Riihimäellä syys-
kuussa.

Tavoitteena on, että ensimmäiset VEX 
Robotics SM-kilpailut päästäisiin 
pitämään jo ensi vuoden alussa.

Lisätietoja www.vexrobotics.fi ja 
www.vexrobotics.com.


