
Robottirakentaminen alkaa Karviassa  

 

Kiinnostaisiko sinua osallistua Karvian robottileirille tai 

ohjaajien koulutukseen? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 
Ensi kesänä robotiikan harrastaminen on mahdollista Karviassa, sillä 

meillä oli onni saada pitkään robotiikkaa opiskellut ja kansainvälisis-

täkin kilpailukokemusta omaava kouluttaja, jolla on sukujuuret 

Karviassa. Opettajana toimii 17-vuotias lukiolainen Kalle Caceres, 

joka on harrastanut robotiikkaa jo alakouluiästä saakka. Hän on 

kilpaillut sekä robotiikkassa että matematiikassa USA:n kansallisissa ja 

kansainvälisissä kilpailuissa jo viisi vuotta. Kalle on toiminut 

joukkueenjohtajana sekä Lego- että FRC-robotti-joukkueissaan ja hän 

on aikaisemmin toiminut ohjaajana robotiikkakesäleireillä USA:ssa. 

                      

Kalle on tehnyt siskonsa Aadan kanssa mainosvideon, jossa 

korostetaan sitä, että ohjaajien koulutukseen ja leirille voi osallistua, 

vaikka aikaisempaa kokemusta robotiikka rakentamisesta ei ole. 

Riittää, että on kiinnostunut ja innostunut tästä tulevaisuuden alasta.  

Kalle vakuuttaa, että robotiikan parissa oppii tiimityöskentelyä, 

ongelmien ratkaisutaitoja, luovuutta, matematiikkaa, fysiikkaa, 

englantia, elektroniikkaa, ohjelmointia ja 3D printtausta. Lisäksi se on 

ennen kaikkea hauskaa. Sitä voi harrastaa kukin omalla tasollaan joko 

omaksi ilokseen tai kilpailumielessä niin paikallisesti, maakunta- ja 

SM-tasolla tai jopa kansainvälisesti. Linkki videoon 

Robotiikan merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa aina enemmän ja 

sitä tarvitaan vastaamaan teollisuuden ja liike-elämän tarpeisiin. 

Robotiikkaa voi myös lähteä opiskelemaan uramielessä mm.  

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa Robotiikka Akatemiassa.  

 Etsimme nyt tästä tulevaisuuden alasta kiinnostuneita 1) nuoria/aikuisia ja 2) kesäleiriläisiä 

 1) Paikallisten ohjaajien perehdyttäminen järjestetään iltakoulutuksena 21.-23.6.2022 Opinpolun  

 tiloissa. Tavoitteena on opastaa ohjaajat robottirakentamisen saloihin ensin tutustumalla Lego-robotteihin 

 ja sitten vähän vaativampiin FTC-robotteihin. Ohjaajille järjestetään pikakoulutus kolmen illan mittaisella  

 kurssilla ja sitten halukkaat voivat jatkaa oppimista yhdessä nuorten leiriläisten kanssa parin viikon  

 mittaisella robotiikan päiväleirillä. Koulutus on osallistujille maksuton. 

 2) Robottileiri 11-17-vuotiaille nuorille järjestetään arkisin 27.6.-8.7.2022 klo 10-15. 

 Päiväleiri toteutetaan Opinpolun tiloissa ja tarkoitettu ensisijaisesti karvialaisnuorille. Leirimaksu 60 euroa 

 (sis. lounaan, opetuksen ja kurssilla käytetyt materiaalit). Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 18 

 tyttöä ja poikaa, jotka ovat kiinnostuneet luovuudesta ja ohjelmoinnista. Robotiikkaleiriläiset työskentele- 

 vät ohjatusti 4-6 nuoren ryhmissä. Leiri on myös hyvä startti syksyllä alkavaan koulun robotiikkakerholle. 

 Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.5.2022 mennessä Sirpa Ala-Rämi p. 044 7727402 

                                                                                            Karvian nuoriso- ja hyvinvointipalvelut 

 

https://drive.google.com/file/d/17_VrqDpUzi6AXWZujn8xORk426lWhUNd/view

