
3. tuokio: Konemaista menoa



Motivointi
Supralaaksosta saapuu kirje Rouva Jalokaasulta.

Hei tutkijat!

Menin kylään Hoselin työpajalle ja hän otti minut vastaan perin 
erikoisesti. 

“Hihii, minä olen sähköinen otus!” Hoseli riemuitsi ja hyppeli ympäri 
työpajaa. 

Sitten Hoseli alkoi käyttäytyä aivan hassusti. Hän liikahteli töksähtelevän 
jäykästi ja päästeli konemaisia ääniä: “Zzzzrrr zrrrrpt tspt zrrrrrt!!”

Näytti aivan kuin Hoseli tanssisi robottitanssia! Minua alkoi naurattaa.

“O-lenn ko-ne zzrt”, Hoseli jatkoi kummallisen konemaisella äänellä.

Minä nauroin niin paljon, että nutturani hytkyi aivan holtittomasti.

“Kone! Hahaa, mutta etkö sinä Hoseli ole aivan tavallinen robotti?”

Mitä Hoseli oikein hassuttelee? Voisitteko tutkia asiaa?

Huvittunein terveisin
Rouva Jalokaasu



Tavoitteet:

● Tutustutaan koneen käsitteeseen pohtimalla, mitkä esineet ovat koneita ja mitkä eivät.
● Luokitellaan esineet koneiden ja muiden ryhmiin.

Tutkimus: Kone vai ei?



Välineistö yhdelle tutkijalle:

● Kuvakortit
○ helpot

■ koneet: pesukone, puhelin, sähkövatkain
■ muut: kirja, kynä, kukka

○ keskitaso
■ koneet: pesukone, puhelin, sähkövatkain, kello
■ muut: kirja, kynä, kukka, lapio

○ haastava
■ koneet: pesukone, puhelin, sähkövatkain, kello
■ muut: kirja, kynä, kukka, lapio
■ villit kortit: terotin, lukko

● kaksi eriväristä paperiarkkia luokittelualustoiksi
● uudelleen kiinnitettäviä muistilappuja

Järjestelyt:

Tulosta kuvakortteja riittävä määrä. Ryhmän koosta riippuen voit halutessasi 
toteuttaa tutkimuksen myös pienryhmittäin, jotta kaikki tutkijat pääsevät 
osallistumaan luokitteluun.

Tutkimus: Kone vai ei?

Tarvikkeet



“Hoseli kertoi olevansa kone. Mutta mikä on kone?” 

1. Pohditaan tutkijoiden kanssa, mikä on kone ja mihin koneita tarvitaan. Millä 
tavalla koneet auttavat ihmisiä?

2. Otetaan esiin kuvakortit esineistä ja tehdään niistä havaintoja. Tulkitaan: onko 
jokin korttien kuvista kone?

3. Luokitellaan kortit koneisiin ja muihin. Voidaan luokitella kortteja myös 
tutkijoiden ehdottamiin ryhmiin. 

4. Havainnoidaan kerhotilaa katselemalla: löydätkö huoneesta koneita? Kuiskaa 
havaintosi tutkimusavustajallesi tai tutkimusparillesi. Pitäkää havaintonne vielä 
salaisuutena muilta työpareilta.

5. Jaetaan jokaiselle tutkijalle muutama uudelleen kiinnitettävä muistilappu. 
Kiinnitetään lappuja tilan esineisiin, joiden tulkitaan olevan koneita.

Tutkimus: Kone vai ei?

Tutkimuksen kulku:



6. Pohditaan, mihin merkittyjä koneita käytetään. Miten ne voivat auttaa ihmisiä? 
Opettaja sanoittaa, että useimmat koneet tarvitsevat toimiakseen sähköä. 
Toimivatko löydetyt koneet sähköllä?

7. Ohjataan tutkijoita kehittämään koneelle määritelmä: mistä tunnistamme 
koneen? Kuunnellaan tutkijoiden havaintoja ja ideoita. Opettaja täydentää 
tutkijoiden määritelmää sanoittamalla, että ihminen on kehittänyt koneen 
auttamaan itseään erilaisissa töissä.

8. Otetaan lopuksi esiin kuva Hoselista ja pohditaan, onko Hoseli tosiaan kone 
kuten väittää. Auttaako Hoseli ihmisiä askareissa? Tarvitseeko Hoseli 
toimiakseen sähköä? Todetaan, että Hoseli täyttää koneen tuntomerkit ja on 
Rouva Jalokaasun apurirobotti. Voidaan pohtia myös, missä askareissa Hoseli 
voisi auttaa Rouva Jalokaasua.    



Tavallisimmin koneilla tarkoitetaan laitteita, jotka tekevät työtä ihmisen puolesta joko kokonaan tai osittain. 
Toimiakseen kone tarvitsee energiaa, kuten sähköä. Myös ihminen itse voi toimia koneen energialähteenä, 
jolloin kone käyttää ihmisen lihasten tuottamaa energiaa. 

Ensimmäiset koneet, kuten pyörä ja vipu, olivat hyvin yksinkertaisia ja toimivat täysin ihmisen lihasenergian 
varassa. Nykyisin on paljon monimutkaisempia koneita, jotka toimivat ilman ihmistä ulkoisen energialähteen 
avulla. Tällaisia koneita sanotaan automaattisiksi. Esimerkiksi monet robotit ovat automaattisia koneita. 

Tieteellinen selitys: 



Tavoitteet:

● Syvennytään koneen käsitteeseen kokeellisesti: miten kone voi auttaa ihmistä työn tekemisessä?
● Havainnoidaan vispatessa muodostuvaa kermavaahtoa ja tulkitaan, kummalla vispaaminen on helpompaa: 

käsin vai koneella?

Tutkimus: Kone vastaan ihminen



Välineistö yhdelle pienryhmälle:

● käsivispilä
● kulho tai vati 
● 4 cl astia mitta-astiaksi

● vaihtoehtoisen toteutustavan tarvikkeet: viuhka ja kankaisia esineitä 
kuten leluja tai kangaspaloja

Välineistö yhteiseksi:

● isompi kulho tai vati
● kermaa tai vaahtoutuva vegaaninen korvike
● sähkövatkain ja siihen kuuluvat vispilät
● (1 dl mitta-astia)

● vaihtoehtoisen toteutustavan tarvikkeet: hiustenkuivaaja 

Tutkimus: Kone vastaan ihminen

Tarvikkeet



Järjestelyt:

Tutkimuksen lähtökohtana on järjestää koneen ja ihmisen välinen 
leikkimielinen kilpailu, jossa vastakkain ovat sähkövatkaimella vatkaava 
opettaja ja vispilöillä käsin vatkaavat tutkijat. Jos käytetään isoja vateja, 
voivat tutkijat vatkata myös kolmen tutkijan ryhmissä.

Tutkimus: Kone vastaan ihminen

Tarvikkeet

Vinkki! Jos sähkövatkainta ei ole saatavilla, voidaan 
vastaavanlaisen leikkimielinen kilpailu toteuttaa 
myös käyttämällä hiustenkuivaajaa ja viuhkoja sekä 
pieniä kankaisia leluja tai kangaspaloja: kilpaillaan 
siitä, saadaanko ne nopeammin kuivaksi viuhkoja 
heiluttamalla vai hiustenkuivaajalla.



“Tutkitaan enemmän sitä, miten kone voi auttaa ihmistä.” 

1. Jaetaan tutkijat enintään kolmen tutkijan pienryhmiin. 

2. Havainnoidaan välineitä ja nimetään ne yhdessä. Verrataan, mitä eroja on 
käsivispilällä ja sähkövatkaimella. 

3. Mitataan kaksi mittalasillista (noin yksi desilitra) kermaa kulhoihin.

4. Kun tutkijat ja opettaja ovat valmiina vatkaamaan, voidaan ottaa aikaa 
esimerkiksi sekuntikellosta ja antaa lähtölaskenta.

5. Vatkataan ja havainnoidaan: Mitä kulhossa tapahtuu? Entä miltä kädessä 
tuntuu? Ohjataan vispausvuoroaan odottavia tutkijoita kannustamaan vuorossa 
olevaa tutkijaa.

6. Lopetetaan vatkaaminen, kun opettajan kermavaahto näyttää valmiilta. 
Vertaillaan vaahtoutumiseen kulunutta aikaa ja vaivaa. Todetaan: koneella 
vatkaaminen oli nopeampaa ja helpompaa kuin vispilällä, vaikka opettaja vispasi 
yksin ja useampi tutkija yhdessä.

Tutkimus: Kone vastaan ihminen

Tutkimuksen kulku:



Sähkövatkain on esimerkki koneesta, joka tekee työtä ihmisen puolesta. 
Työn tekemiseen sähkövatkain saa kaiken tarvitsemansa energian 
sähköstä. Käsin vispatessa ihminen tekee työn kokonaan itse ja kuluttaa 
omaa lihasenergiaansa. 

Vatkaaminen käsin on hitaampaa kuin sähkövatkaimella, sillä liike on 
toistuvaa ja rasittaa kättä. Sen sijaan kone ei rasitusta tunne vaan tekee 
työtä paljon nopeammin kuin ihminen. Kuitenkin sekä koneella että 
ihmisellä voidaan havaita sama ilmiö: mitä nopeammin vispataan, sitä 
nopeammin työn tekijä lämpenee.

Tieteellinen selitys: 



Tavoitteet:

● Kehitetään luovuutta ja kädentaitoja suunnittelemalla ja rakentamalla oma mielikuvituskone.
● Harjoitellaan yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja keskustelemalla koneen ominaisuuksista ja käyttötavoista 

rakentamisen aikana.

Tutkimus: Supralaakson 
konesuunnittelijat



Välineistö yhteiseksi:

● paljon erilaisia materiaaleja rakenteluun:
○ talouspaperirullia ja vessapaperirullia
○ piipunrasseja
○ kulhoja
○ erilaisia rasioita 
○ muovailuvahaa
○ teippiä
○ erivärisiä papereita ja/tai kartonkipaloja
○ lankaa
○ muutamat sakset
○ kuminauhoja
○ tikkuja
○ mehupillejä
○ vedessä liotettuja herneitä
○ piirustuspaperia ja kyniä

Tutkimus: Supralaakson konesuunnittelijat

Tarvikkeet



Valmistelut:

Jos otat herneitä tutkimukseen, laita ne veteen pehmenemään viimeistään 
tuokiota edeltävänä iltana. Pienelle lapselle herneet saattavat olla silti liian 
kovia, joten rakentamisessa voidaan käyttää myös kovetettuja pieniä 
vaahtokarkkeja. Tällöin vaahtokarkit tulee asettaa kuivumaan esimerkiksi 
lautaselle yön yli. 

Tutkimus: Supralaakson konesuunnittelijat

Tarvikkeet

Vinkki!

Mitä teen herneille, jotka jäävät käyttämättä? Jos 
sinulla on tuokioita useampana päivänä, voit laittaa 
ylimääräiset herneet kuivumaan ja liottaa ne taas, 
kun tarvitset herneitä uudelleen.



“Hyvät tutkijat! Olette osoittaneet erittäin hyvää konetietämystä tänään tehdyissä 
tutkimuksissa. Teidät on valittu Supralaakson konepajan suunnitteluinsinööreiksi. 
Tehtävänänne on suunnitella ja rakentaa oma kone, ihan millainen tahansa. Päästäkää 
luovuus valloilleen!“ 

1. Kommunikoidaan lasten ideoista ja annetaan mielikuvituksen laukata. Tuetaan 
apukysymyksillä kuten: 

○ Mihin konetta voidaan käyttää?
○ Mikä koneen nimi voisi olla?
○ Millaisia osia koneessa on ja mikä on osien tehtävä?

2. Havainnoidaan tarvikkeita: millaisen koneen näistä voisi rakentaa? Halukkaat 
tutkijat voivat piirtää koneesta luonnoksen tässä vaiheessa tai myöhemmin 
jälkikäteen (pohja tulosteissa).

3. Aloitetaan rakentaminen. Voidaan kommunikoida lisää koneista esimerkiksi 1. 
kohdassa esitettyjen kysymysten pohjalta.

Huom! Koneen ideointia voidaan jatkaa myös rakentelun aikana ja sen jälkeen.

Tutkimus: Supralaakson konesuunnittelijat

Tutkimuksen kulku:



Kone on ihmisen tiettyyn tarkoitukseen rakentama eloton esine. Koneen 
suunnittelu ja rakentaminen vaatii kekseliäisyyttä, sopivia 
rakennustarvikkeita, työvälineitä ja suunnitelmallisuutta sekä 
pitkäjänteisyyttä. Myös yhteistyötaidot ovat tärkeitä, sillä joskus tutkijat 
saattavat saada ideoita keskustellessaan muiden tutkijoiden kanssa.

Tieteellinen selitys: 



Jos aikaa jää, voidaan kurkistaa vielä yhteisesti jonkin virtalähteestä irti olevan 
pienkoneen, kuten käytöstä poistetun kellon sisään. Ennen koneen avaamista 
arvataan, miltä koneen kuoren sisällä mahtaa näyttää. Avataan kuori ja 
havainnoidaan mistä koneisto koostuu. 

Raportoidaan Rouva Jalokaasulle:

Rouva Jalokaasu ihmetteli, että onko Hoseli tosiaan kone.

● Millaisia koneita tunnet?
● Mistä tunnistat koneen?
● Millaisen koneen itse suunnittelit tai rakensit?
● Mitä ajattelette: onko Hoseli kone?

Loppuraportti:


