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Kokemuksia
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Timo Heikkinen

Lehtori, Oamk (työlomalla, ”virkavapaa”)
Senior System Engineer, Valmet Automation

Lehtorointia 20 vuotta; nykyisin
aiheina:
• Automaatiojärjestelmien
ohjelmointi ja ylläpito (II-IV)
• Ohjelmoitavien logiikoiden
ohjelmointi (I-IV)

• Python-ohjelmointi (I)
• Linux (II-III)
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Oman kurssieni erityispiirteitä
•

Infraa on rakennettu tukemaan
ajasta ja paikasta riippumatonta
opiskelua jo vuosia ennen koronaa

•

DigiAuto-hanke

•

Aune-hanke

•

Nopsa-hanke

•

Kurssit soveltuvat erittäin hyvin
etäopetukseen!
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Kurssien toteutustapa
I ja II vuosikurssi:
•
Luennot + omaa värkkäämistä
I-IV vuosikurssit:
•
Projektimuotoinen työskentely
•
Tuntien tallenteet Youtubessa
piilotetuilla soittolistoilla
•
Täsmäohjeita Youtubessa ja omilla
sivuilla http://timohei.net
•
24/7-tukipyynnöt
•
•
•
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Aihekohtaiset WhatsApp-ryhmät (esim. Timo's
ValmetDNA helpdesk)
Sähköposti
Vasteaika vaihtelee
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Kurssien toteutustapa – I ja II vsk.
Sama höyrynuohoinharjoitus useammalla kurssilla,
mutta eri tekniikoilla toteutettuna:
•

ohjelmoitavalla logiikalla (LD, ST/SCL)

•

tietokoneella lausekielisenä (Python)

Saman harjoituksen etuja:
•

Ensimmäisen kerran jälkeen opiskelijoilla on jo
toiminnallinen tavoite tiedossa

•

Pystyn itse parantamaan harjoitusta vuosi vuodelta

•

Pystyn siirtämään yhdellä toteutuskerralla hoksatut
parannukset seuraavaan toteutukseen

Luennot - todennäköisesti tylsiä mutta toivottavasti rentoja

Harjoitukset – verkkaista etenemistä; mahdollisuus omatoimiseen
työskentelyyn web-pohjaisella simulaattorilla
Aineisto: pääosin omilla nettisivuilla ja Youtubessa
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Kurssien toteutustapa - projektit
•

Aluksi käytettävän laitteiston ja ohjelmiston
perusteet

•

Sen jälkeen ennalta lukkariin merkittyinä
aikoina sessioita (tietoiskuja) ilmoitetuista aiheista

•

Tarvittaessa heti annettuja tietoiskuja opiskelijoiden
esille tuomista kysymyksistä - tallennetaan muille
nähtäväksi

•

Tuntien tallenteet Youtubessa piilotetuilla
soittolistoilla

•

Täsmäohjeita Youtubessa ja omilla sivuilla
http://timohei.net

•

24/7-tukipyynnöt
•
•
•
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Aihekohtaiset WhatsApp-ryhmät (esim. Timo's
ValmetDNA helpdesk)
Sähköposti
Vasteaika vaihtelee
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Etäkäyttöönotto
I vuosikurssin Ohjaustekiikan
projektissa käyttöönotto etänä opiskelijat etänä, minä labrassa
• Viisi Feston kokoonpanosolua
• Viisi tietokonetta labrassa
• Joka koneella kamera ja
yhteys oman solun logiikkaan
• Opiskelija ottaa
etätyöpöytäyhteyden koneeseen
• Näkymä laitteistoon ja
sovellukseen
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