
Tämä tukipaketti sisältää lisävinkkejä opetukseen Python-kilpikonnagrafiikalla sekä 
mallivastaukset tehtäväpaketin tehtäviin 1-6.  

Koodikenttään voidaan lisätä kommentteja, jotka eivät vaikuta koodin toimintaan. Kommentti 
voi toimia joko koodin tekijän omana huomiona tai esimerkiksi opettaja pystyy lisäämään 
oppilaiden töihin kommentteja. Kommentti saadaan luotua käyttämällä #-merkkiä ennen 
kirjoitettavaa tekstiä. Kommentti erottuu Trinket -koodikentässä vihreällä. 

 
Esimerkki kommentin käytöstä: 
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle") 
#Tämä on kommentti. Tämän jälkeen lisätään koodia kuvion piirtämiseen. 

Kirjoitettu koodi pystytään tallentamaan esimerkiksi myöhempää käyttöä varten muutamalla 
eri tavalla: 
 
a) Kirjautuminen Trinketiin: 
Trinketiin pystyy joko luomaan omat tunnukset tai kirjautumaan valmiilla Google-tunnuksilla. 
 
b) Linkki 



Koodille saa muodostettua linkin Link-painikkeesta ja sen kopioimalla koodin saa lähetettyä 
eteenpäin. 
 
c) Tallentaminen tietokoneelle: 
Koodin voi suoraan myös ladata omalle koneelle Download-painikkeesta. Tällöin koodi latautuu 
pakattuna tiedostona koneen ladattuihin tiedostoihin. Kun koodin haluaa uudestaan ottaa 
käyttöön Trinketissä, täytyy ladattu tiedosto purkaa ja avata esimerkiksi muistiolla. 
 

 
 

Koodia on mahdollista joissain tapauksissa lyhentää käyttämällä esimerkiksi toistosilmukkaa, 
jolloin ohjelma toistaa silmukan sisällä olevat komennot. Silmukka toistaa vain sisennyksissä 
olevat komennot, jotka tehdään tabulaattorinäppäimellä. Ohjelmaan toistosilmukka luodaan 
komennolla ”for i in range():” ja sulkujen sisään tulee haluttu toistomäärä. 
 
Esimerkki silmukan käytöstä piirrettäessä neliötä: 
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle")  

for i in range(4): 

tarmo.forward(100) 
tarmo.left(90) 

tarmo.forward(200) #Huomaa, että tätä ei enää piirretä 4 kertaa. 
 



 
 
 

Neliö 

 

import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle")  

tarmo.forward(100) 
tarmo.left(90) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(90) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(90) 
tarmo.forward(100)     

Sivun pituus voi olla myös itse määritelty. Käännökset 90 astetta.  
 
 
   

Säännöllinen viisikulmio 

 
 
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle")  
 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(72) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(72) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(72) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(72) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.left(72) 
 
 
 

 



Ympyrä 

    
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle") 
 
ikkuna.bgcolor("dark olive green") #taustaväri 
tarmo.fillcolor("light coral") #täyttöväri 
tarmo.begin_fill() 
tarmo.circle(70)  
tarmo.end_fill() 
 
 
 
  

Tasasivuinen kolmio 

 
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle")  

tarmo.forward(100) 
tarmo.right(120) 
tarmo.forward(100) 
tarmo.right(120) 
tarmo.forward(100) 
 
 
 

Kahdeksikko 

 
Täydennetään aiemman tehtävän 3 koodia. 
 
import turtle              
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle") 
 
ikkuna.bgcolor("dark olive green") #taustaväri 
tarmo.fillcolor("light coral") #täyttöväri 
tarmo.begin_fill() 
tarmo.circle(70)  
tarmo.left(180) 
tarmo.circle(70) 
tarmo.end_fill() 
import turtle              



Neljä ympyrää 

 
 
ikkuna = turtle.Screen()   
tarmo = turtle.Turtle()      
tarmo.shape("turtle") 
 
ikkuna.bgcolor("dark olive green") #taustaväri 
tarmo.color("white") #viivan väri 
tarmo.fillcolor("light coral") #täyttöväri 
tarmo.begin_fill() 
tarmo.circle(70)  
tarmo.left(90) 
tarmo.circle(70) 
tarmo.left(90) 
tarmo.circle(70) 
tarmo.left(90) 
tarmo.circle(70) 
tarmo.end_fill() 

 

 

 

 

 

 

 

 


