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1 Johdanto 
 

Peruskoulun alaluokilla matematiikanopetuksessa käytetään nykyisin paljon 

konkretisointivälineitä ja toiminnallista opetusta. Konkretisointia ja toiminnalli-

suutta edellytetään valtakunnallisissa matematiikanopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa. Niiden runsas käyttö juuri alaluokilla perustuu käsityk-

seen matemaattisen ajattelun vähittäisestä kehittymisestä konkretiasta abstrak-

tiin ajatteluun. Siirryttäessä yläkouluun konkretisointivälineiden käyttö ja toimin-

nallisen opetuksen osuus kokemusteni mukaan usein vähenee merkittävästi.  

Syitä toiminnallisen opetuksen vähyyteen peruskoulun yläluokilla on varmasti 

useita. Yksi syy konkretian vähenemisessä yläluokille siirryttäessä saattaa olla 

se, että alaluokilla matematiikkaa opettaa luokanopettaja, ja yläluokilla yleensä 

matematiikan aineenopettaja. Erot opettajien koulutuksissa voivat selittää osan 

konkretian ja toiminnallisuuden vähenemisestä, kun luokanopettaja saattaa 

painottaa enemmän pedagogiikkaa, kun taas aineenopettajan tausta voi saada 

hänet keskittymään enemmän oppiaineen sisältöön. 

Toinen selittävä tekijä voi nähdäkseni olla muutos, joka on nähtävissä alaluokkien 

ja yläluokkien oppimateriaaleja vertailtaessa. Matematiikan oppikirjat ovat perus-

koulun alaluokilla usein hyvin visuaalisia ja havainnollisia. Tehtävien kuvituk-

sessa on usein viittauksia konkretisointivälineisiin joita luokassa saattaa olla 

käytössä, ja monesti tehtävät ratkaistaan esimerkiksi piirtämällä ratkaisu suoraan 

kirjan sivulle. Kuudennelta luokalta seitsemännelle siirryttäessä oppimateriaa-

leissa tapahtuu muutos. Tehtävien ja tekstin määrä oppikirjoissa lisääntyy. Yleisin 

tehtävätyyppi peruskoulun yläluokkien kirjassa näyttää olevan sanallinen tehtävä, 

jossa joko kuvaillaan jokin ratkaistava matemaattinen ongelma, tai kuviteltu 

käytännön ongelma, joka ratkaistaan soveltamalla matematiikkaa. Vaikka 

opettajat suunnittelevat opetuksensa opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta, 

vaikuttaa käytetty oppimateriaali myös väistämättä opetukseen. Jukka 

Törnroosin tutkimuksen mukaan eri oppikirjasarjoja käyttäneet seitsemännen 

luokan oppilaat saivat tietyillä matematiikan osa-alueilla toisistaan selvästi 

poikkeavia oppimistuloksia, vaikka yleisellä tasolla oppikirjavalintojen vaikutus 

oppimistuloksiin olikin vähäinen (Tönrnoos, 2004). Oppimateriaali voi siis osittain 
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ohjata opettajan valintoja sisältöjen valinnassa, ja itse uskon, että käytetty oppi-

materiaali voi myös osaltaan ohjata opettajan valintoja opetusmenetelmien 

suhteen. 

Tyypillisen yläkoulun matematiikankirjan tehtävät vaativat oppilaalta paitsi hyvää 

kielellistä osaamista, myös aiempaa enemmän kykyä abstraktiin ajatteluun sekä 

kykyä kuvitella tehtävän tilanne mielessään. Kokemukseni mukaan yläkouluun 

siirtyvät oppilaat eivät aina ole vielä valmiita siirtymään tällaiseen pelkästään 

paperilla ja mielessä tapahtuvaan työskentelyyn. Mielestäni abstraktin matemaat-

tisen ajattelun kehittymistä olisi hyvä tukea vielä yläkoulussakin konkretisointi-

välineillä ja toiminnallisella opetuksella aina kun se on mahdollista. 

Usein opettajat haluaisivat käyttää enemmän toiminnallisia opetusmenetelmiä, 

mutta eivät eri syistä onnistu käyttämään toiminnallisuutta kuin harvoin (Venho, 

2018). Toiminnallisuus koetaan opetusmenetelmänä työlääksi ja aikaavieväksi 

(Savolainen, 2018). Tämän takia koulun ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat 

valmiit toiminnallisuuteen perustuvat työpajat ja muut opetusta tukevat tuotteet 

voivat tarjota opetukseen paitsi vaihtelua, myös auttaa osaltaan opettajaa 

vastaamaan opetussuunnitelman vaatimuksiin opetuksen toiminnallisuudesta 

sekä tarjota opettajille myös ideoita oman opetuksensa muuttamiseksi toiminnal-

lisempaan suuntaan. Pyrin tutkielmassani kehittämään toiminnalliseen matema-

tiikanopetukseen perustuvaa, pääasiassa geometrian ja mittaamisen osa-

alueelle sijoittuvaa matematiikkatyöpajaa Tiedekeskus Heurekan käyttöön.  
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2 Toiminnallinen opetus ja konstruktivismi 
 

Niin opettajankoulutuksessa kuin opetussuunnitelmatyössäkin sosio-konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys on ollut pitkään hallitseva oppimisteorian suuntaus. Niin 

nykyisten valtakunnalisten opetussuunnitelman perusteiden, suositun unkari-

laisen Varga-Neményi -menetelmän kuin museopedagogiikankin voidaan katsoa 

pohjautuvan pääosin samantyyppisiin, sosiokonstruktivismiin pohjaaviin pedago-

gisiin ajatuksiin. Sanna Patrikainen tutki väitöskirjassaan luokanopettajien 

pedagogista ajattelua ja toimintaa matematiikanopetuksessa, ja havaitsi että 

myös käytännössä opettajien toiminta perustui konstruktivistisiin käsityksiin 

(Patrikainen, 2012). Hän kuvasi kolme erityyppistä havainnoimaansa ajattelu- ja 

toimintatapaa matematiikanopetuksessa, joissa kuitenkin kaikissa oli kyse jonkin-

laisesta konstruktivismiin pohjautuvasta ajattelusta sekä toiminnasta.  

2.1 Oppiminen ja opetus 

 
Opetus tarkoittaa yleiskielessä tiedon tai taidon välittämistä. Meillä kaikilla on 

arkikokemuksia oppimisesta ja jokin käsitys siitä mitä oppiminen on, miten se 

tapahtuu, ja kuinka omia tietoja tai taitoja voi välittää toiselle, toisinsanoen kuinka 

opetetaan. Kun opetusta tarkastellaan kasvatustieteellisestä näkökulmasta, 

määritelmät eivät olekaan enää yksinkertaisia.  Millaiset ovat oppimisen ja 

opetuksen tai opettajan ja oppilaan suhde, onko oppiminen aktiivista toimintaa 

vai passiivista tiedon vastaanottamista? Opetus ja oppiminen eivät myöskään 

tapahdu tyhjiössä, vaan aina jossakin kontekstissa. Patrikainen esittelee erilaisia 

opetuksen määritelmiä, ja toteaa että opetus on ilmiönä ja käsitteenä monimuo-

toinen ja sitä voidaan määritellä eri tavoin. Sosio-konstruktivistisen oppimis-

käsityksen määrittelyn kannalta tärkeimpänä opetuksen määritelmänä voidaan 

pitää oppimisteoreettista näkemystä opetuksesta, ja sen eroa aiempaan, 

behavioristiseen oppimiskäsitykseen perustuneeseen ajatteluun. Nykyiset 

konstruktivistisen oppimisen tutkimuksen edustajat määrittelevät opetuksen 

olevan oppimisen tukemista ja ohjaamista sekä oppimisympäristöjen luomista. 

Oppiminen nähdään prosessina, johon vaikuttavat sekä oppijan henkilökohtaiset 

ominaisuudet ja aikaisemmat tiedot ja taidot, että oppimisympäristö sisältäen 

opettajan ja tämän toiminnan. Oppimisprosessissa oppijan havainnoista ja tulkin-

noista syntyy oppijan oman oppimista säätelevän metakognitiivisen toiminnan 
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tuloksena oppimistuloksia, joita voivat olla esimerkiksi uudet taidot tai käsitykset 

ilmiöistä. Oppiminen ja opetus ovat siis monitahoisia ilmiöitä, jotka ovat sidottuja 

ympäröivään kulttuuriin.  Konstruktivismi korostaa oppilaan aktiivisuutta, omaa 

toimintaa ja ajattelua kontrastina aiempaan, ulkoista kontrollia korostaneeseen 

näkemykseen. (Tynjälä, 1999; Patrikainen 2012.) 

Opetus on luonteeltaan vuorovaikutteista, tavoitteellista ja kontekstisidonnaista 

toimintaa. Opetuksen perustekijät, eli oppilas, opettaja ja sisältö, esitetään usein 

didaktisena kolmiona, joka kuvaa tekijöiden välisiä suhteita tai vuorovaikutusta. 

Nimenomaan matematiikan opetuksen näkökulmasta didaktinen kolmio voidaan 

Patrikaisen mukaan esittää seuraavasti: 

 

Kuvio 1. Matematiikan ainedidaktinen kolmio Patrikaista mukaillen. 
 

Patrikaisen mukaan matematiikan ainedidaktiikassa on kyse ensinnäkin opetta-

jan suhteesta opetettavaan sisältöön ja toiseksi opettajan suhteesta oppilaiden 

opiskeluun. Didaktinen kolmio on hyödyllinen esitystapa monissa yhteyksissä, 

mutta sen puutteena on, ettei siinä näy opetuksen tavoitteellisuus eikä konteksti, 

jossa opetus tapahtuu. (Patrikainen, 2012.) 

Perinteisesti behavioristista matematiikanopetusta on kuvattu tiedon siirtämisenä 

opettajalta oppilaille, jolloin didaktisessa kolmiossa pedagogisen suhteen vuoro-

vaikutus on lähinnä opettajasta oppilaaseen suuntautuvaa, ja matematiikan 

opetus ylhäältä opettajasta alaspäin oppilaaseen suuntautuvaa niin kutsuttua 

“suoraa opetusta”. 80-luvulta alkaen behavioristisen käsityksen syrjäyttänyttä 
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konstruktivismia on vaikea määritellä selkeästi, sillä siihen kuuluu monenlaisia 

näkemyksiä. Oppimiskäsitys pohjautuu kuitenkin kognitiiviseen psykologiaan, ja 

siihen lukeutuvia näkemyksiä voidaan luokitella erilaisin perustein. Patrikainen on 

koonnut kirjaansa erilaisia pedagogisia seuraamuksia, joita konstruktivistisella 

oppimiskäsityksellä on opetukseen. Samantyyppinen jaottelu löytyy myös Päivi 

Tynjälän teoksesta Oppiminen tiedon rakentamisena. 

1. Oppilaalla on rooli aktiivisena oppimisensa edistäjänä 

2. Opettajan rooli on ohjata opiskeluprosessia 

3. Opiskelu perustuu oppilaan aiemmille kokemuksille, tiedoille ja taidoille 

4. Keskeistä on oppilaan itseohjautuvuuden ja metakognitiivisten taitojen 

kehittäminen 

5. Ymmärtäminen korostuu ulkoa osaamisen sijaan 

6. Faktatietojen painotuksesta siirrytään ongelmakeskeisyyteen 

7. Ilmennetään tiedon suhteellista luonnetta ja tuottamistapoja 

8. Oppimisen tilanne- ja kontekstisidonnaisuus huomioidaan 

9. Kehitetään tapoja tiedon esittämiseen 

10. Sosiaalista vuorovaikutusta opiskelussa edistetään 

11. Virheiden havaitseminen ja korjaaminen otetaan oppimisen työkaluksi 

12. Oppimiseen liittyvien tunteiden huomioiminen 

13. Arvioinnin menetelmien kehittäminen oppimisprosessin arvioinnin 

suuntaan 

14. Opetussuunnitelman kehittäminen ongelmalähtöisten opetus-

suunnitelmien suuntaan 

Kun peilaan tätä listaa omiin kokemuksiini pedagogisista opinnoista Helsingin yli-

opistolla, ja erityisesti matematiikan ainedidaktiikan opintoihin, itselleni on selvää, 

että konstruktivistinen oppimiskäsitys on nähtävillä myös nykyisen opettajankou-

lutuksen sisällöissä ja toteutuksessa. Samoin opetussuunnitelman perusteita tut-

kiessa näyttää siltä, että sosio-konstruktivistinen käsitys on vaikuttanut vahvasti 

opetussuunnitelmien kehitykseen. Patrikaisen mukaan jo vuosien 1994 ja 2004 

opetussuunnitelmissa on nähtävissä selvästi konstruktivismin vaikutus sillä 

erotuksella, että edellinen perustuu enemmän yksilökeskeiseen ja jälkimmäinen 

sosiaaliseen konstruktivismiin (Patrikainen, 2012). Konstruktivistista didaktiikkaa 

kohtaan on myös esitetty kritiikkiä. Mahdollisesti keskeisin esitetty kriittinen 
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huomio on se, että vaikka konstruktivistinen teoria kuvaa hyvin oppimisprosessia, 

ei se välttämättä silti sovi opetuksen kehittämisen kaikenkattavaksi paradigmaksi. 

Uskoakseni tämä vallalla oleva oppimiskäsitys päätyy ohjaamaan useimpien 

opettajien toimintaa kahta kautta: toisaalta opettajankoulutuksessa opetusta 

tutkitaan konstruktivismin kautta, ja toisaalta opetuksen suunnittelua ja toteutusta 

ohjaava opetussuunnitelma perustuu konstruktivistisiin käsityksiin.  

 

2.2 Toiminnallisuus menetelmänä opetussuunnitelmassa 

 
Opetussuunnitelman perusteissa oppilas määritellään oppimisensa suhteen 

aktiiviseksi toimijaksi. Kehollisuus ja aistien käyttö mainitaan oppimisen kannalta 

olennaisiksi. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten sekä erilaisten ympäristöjen kanssa, ja on 

muun muassa yksin ja yhdessä tekemistä ja tutkimista. (POPS, 2014.) Kun oppi-

minen määritellään näin toiminnan, kehollisuuden ja aistien kautta, on oikeastaan 

mahdotonta toteuttaa opetusta käyttämättä lainkaan toiminnallisia menetelmiä. 

Opetussuunnitelma ei yleisesti vaadi käyttämään mitään tiettyjä työtapoja tai 

opetusmenetelmiä, vaan määrittelee pelkästään millä perusteilla työtavat tulee 

valita ja että erilaisia työtapoja tulee käyttää monipuolisesti. Opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan toiminnalliset työtavat lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä 

ja oppilaiden motivaatiota. Työtapojen valinnan tulee perustua oppiaineen tavoit-

teisiin sekä opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin. Matematiikan opetuk-

sen tavoitteissa on useita sellaisia tavoitteita, joita edistetään parhaiten käyttä-

mällä toiminnallista opetusta. Matematiikan opetuksen osalta määritelläänkin 

erikseen, että konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan 

opetusta. (POPS, 2014.) 

Toiminnalliset opetusmenetelmät ja varsinkin yhteistoiminnallinen oppiminen 

kuuluvat olennaisesti opetukseen, jos se pohjautuu konstruktivistiseen oppimis-

käsitykseen. Kun oppilas on oppimisprosessissaan aktiivinen toimija, on motivaa-

tiolla suuri merkitys oppimiselle. Toiminnallista opetusta käyttämällä opettaja voi 

antaa oppilaalle enemmän valtaa ja vastuuta oppimisessa, mikä lisää oppilaan 

motivaatiota. Suunnittelemalla toiminnallinen opetus niin, että oppilas voi 

ratkaista todellisia ongelmia keinotekoisten sijaan, oppiminen voidaan tuoda 
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lähemmäs oppilaan aitoa kokemusmaailmaa. Varsinkin jos tiedon katsotaan 

rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, on opetusmenetelmänä nähdäk-

seni välttämättä käytettävä jonkinlaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä. 

 

2.3 Opettajien suhtautuminen toiminnallisuuteen 

 
Fia-Maria Savolainen on tutkinut eläytymismenetelmällä pro gradu -työssään 

toiminnallista opetusta opettajan arjessa. Savolaisen mukaan tuloksista kävi ilmi, 

että opettajat kokivat roolinsa toiminnallista opetustapaa käytettäessä muuttuvan 

muistuttamaan enemmän oppimisen ohjausta kuin opettajajohtoista opetusta 

(Savolainen, 2018). Tulkitsen tämän niin, että tietyn työtavan käyttö siis myös 

ohjaa opettajan toimintaa opetustilanteessa, ja konstruktivistiseen käsitykseen 

sopivan työtavan käyttö rohkaisee opettajaa toimimaan konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen mukaisesti oppimisen mahdollistajan roolissa.  

Savolaisen mukaan tutkitut opettajat pitivät toiminnallista opetusta hyödyllisenä 

esimerkiksi oppilaiden motivoinnin sekä syväoppimisen mahdollistamisen 

kannalta. Työtapaa pidettiin kuitenkin myös haastavana, sillä toiminnallisen ope-

tuksen suunnittelu vie opettajalta aikaa, materiaalien kerääminen ja säilytys voi 

olla vaikeaa, eivätkä opettajat kokeneet saavansa kollegoilta tukea toiminnalli-

suuden käyttöön. (Savolainen, 2018.) 
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3 Matematiikkasuunnistus Tiedepuisto Galileissa 
 
 

Suunnittelin toiminnallisen matematiikka-työpajan, jonka toteutin Tiedekeskus 

Heurekan tiedekerhossa kahdelle alakouluikäisten ryhmälle lokakuussa 2020. 

Työpaja toteutettiin pistetyöskentelynä 3-4 hengen ryhmissä, jotka työskentelivät 

itsenäisesti pisteeltä toiselle kulkien. Kerholaisilla oli käytössään piha-alueesta 

piirretty kartta, johon työskentelypisteet oli merkitty numeroin. Jokaisella pistellä 

oli laminoitu ohjekortti pisteen tehtävälle, sekä mahdolliset tehtävässä tarvittavat 

välineet.  

 

3.1 Työpajan suunnittelu 

 
Suunnittelun lähtökohtana minulla oli toisaalta työpajan soveltuminen Tiedekes-

kus Heurekan tarjoamaksi ohjelmaksi, toisaalta perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet. Tiedekeskus Heureka tarjoaa erilaisia ohjattuja työpajaohjel-

mia niin vieraileville koululuokille kuin myös vapaa-ajankävijöille, kuten kesäisin 

tiedeleiriläisille. Vapaa-ajankävijöiden ohjelmien sisältöä ja tavoitteita ei määritä 

opetussuunnitelma, mutta koululaiskävijöiden ohjelmat pyritään suunnittelemaan 

niin, että opettajat voisivat hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin osana opetus-

taan. 

 

Tiedekeskus Heurekan tehtävä kiteytyy jo pitkään Heurekan markkinoinnissa 

käytettyyn iskulauseeseen “Oivaltamisen iloa!”. Tiedekeskus Heureka pyrkii 

tarjoamaan kävijöille oppimisen ja oivaltamisen iloa sekä elämyksiä, samalla 

huolehtien siitä, että sisältö perustuu tieteeseen ja tutkimukseen (Tiedekeskus 

Heurekan vuosikertomus 2019). Tiedekeskuksen näyttelyt suunnitellaan vuoro-

vaikutteisiksi, ja monet näyttelykohteet myös toimivat parhaiten, kun niitä käyttää 

vuorovaikutuksessa toisten kävijöiden kanssa. Myös ohjelmat pyritään suunnitte-

lemaan niin, että niissä opitaan yhdessä toisten kanssa vuorovaikutuksessa, 

saadaan oivalluksia ja elämyksiä. Näin ollen matematiikkasuunnistus, jossa osal-

listujat työskentelevät pienissä ryhmissä pääosin itsenäisesti toiminnallisten 
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tehtävien parissa, soveltuu mielestäni hyvin juuri Tiedekeskus Heurekan ohjel-

maksi. 

Suurin osa työpajan tehtävistä käsittelee geometriaa, mittaamista ja arviointia. 

Koska suunnittelemaani ohjelman pilotointiversiota testattiin alakouluikäisillä 

tiedekerholaisilla, pyrin mukauttamaan tehtävät vastaamaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa luokkien 3-6 matematiikanopetukselle asetet-

tuja tavoitteita. Matematiikan oppimisen kumulatiivisen luonteen takia samat 

sisältöalueet toistuvat myös luokkien 7-9 tavoitteissa, joten tehtäviä on helppo 

mukauttaa tarvittaessa myös yläkoululaisten opetussuunnitelmaan sopiviksi. 

 

3.2 Työskentelypisteiden kuvaukset 

 
Kuvailen tässä kappaleessa työpajassa olleet tehtäväpisteet. Pisteillä olleet 

tehtäväkortit sekä kerholaisilla ollut Tiedepuisto Galilein kartta ovat liitteenä. 

 
3.2.1 Lajittele palikoita 
 
Pisteellä oli tehtävänä tutkia näyttelykohdetta, joka on suurennos Fröbelin pali-

koista. Tiedepuisto Galileissa on rakentelualue, jossa on isokokoisia kovia 

vaahtomuovikappaleita, jotka on suunniteltu Fröbelin palikoiden pohjalta. 

Fröbelin palikat on suunniteltu alunperin pienten lasten leluiksi. Niiden suunnitte-

lija Friedrich Fröbel halusi tarjota lapsille yksinkertaisia leikkivälineitä, jotka kehit-

täisivät lasten ajattelua ja taitoja vuorovaikuttaa ympäristön kanssa (Helenius, 

2001). Palikoiden tarkoitus ei siis ole ollut ensisijaisesti opettaa geometriaa, vaan 

niiden suunnittelu pohjaa Fröbelin ajatuksiin lapsen kehityksestä ja siihen miten 

geometristen muotojen havainnointi ja niillä leikkiminen auttaa pientä lasta oppi-

maan perustavia taitoja. Fröbelin pedagogisten ajatusten mukaan lapselle piti 

antaa ensin leikkivälineeksi pallo, sitten pallon lisäksi kuutio, sitten ympyräpoh-

jainen lieriö ja niin edelleen. Koska palikat ovat muodoltaan yksinkertaisia 

geometrisia kappaleita, ne soveltuvat hyvin myös geometrian havainnollistamis-

välineiksi matematiikanopetuksessa. 
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Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2014 vuosiluokkien 1-2 yksi 

matematiikanopetuksen tavoitteista on “tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoi-

hin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia”.  Geometrian ja mittaamisen 

sisältöalueessa mainitaan alaluokilla kappaleiden tutkiminen yhdessä, kappalei-

den ominaisuuksien löytäminen ja nimeäminen sekä niiden perusteella kappalei-

den luokitteleminen. Luokkien 3-6 tavoitteena geometrian alueella on “ohjata 

oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia 

ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin”. Geometrian 

sisältöalueessa määritellään tarkemmin, että kappaleet opetellaan luokittele-

maan kartioiksi, lieriöiksi ja muiksi kappaleiksi, sekä tutustutaan suorakulmaiseen 

särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Myös suora-

kulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen kuuluu luokkien 3-6 opetussuunnitel-

man sisältöihin. (POPS, 2014.) 

Tehtävänä pisteellä oli tutkia palikoita ja luokitella niitä sekä nimetä löydetyt 

palikkatyypit. Tehtävänannossa ei oltu mainittu geometristen kappaleiden nimiä, 

vaan tarkoitus oli, että kerholaiset tekisivät itse havaintoja ja valitsisivat itse 

kriteerit, joiden mukaan palikat luokitellaan. Yksi mahdollinen luokittelu olisi 

voinut olla esimerkiksi vain erotella särmiöt muista kappaleista. Kohteella esiinty-

vät kappaleet olivat palloja, puolipalloja, kuutioita, suorakulmaisia särmiöitä, 

ympyrälieriöitä ja kolmiopohjaisia suoria särmiöitä. Tehtävänannossa kysyttiin 

myös, puuttuuko palikoista joitakin muotoja, joita kerholaiset osaisivat nimetä. 

Lisäksi kehotettiin etsimään tuttuja muotoja myös ympäristöä havainnoimalla. 

Pisteellä sai myös halutessaan mitata suorakulmaisen särmiön sivut ja laskea 

niistä tilavuuden. Tehtäväkortin kääntöpuolella oli nimetty pisteeltä löytyviä 

kappaleita, ja mainittu että palikoihin ei kuulu kartioita, sekä annettu ohjeet 

suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskemiseksi ja tuloksen muuntamiseksi 

litroiksi. 

 

3.2.2  Mittaa ilman mittaa? 
 
Tämä piste sijaitsi paikassa, jossa kerholaisilla oli käytössään vettä. Tehtävänä 

oli saada mitattua astiaan kaksi litraa vettä, kun käytössä oli vain 1,5 litran ja 2,5 

litran astiat. Tehtävä oli siis pulmatehtävä, jossa harjoiteltiin ongelmanratkaisua 
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kokeilemalla erilaisia ratkaisuja. Ohjekortin toisella puolella oli vinkkeinä, että 

vettä voi kaataa astiasta toiseen ja että ratkaisuun tarvitaan yhteen- ja vähennys-

laskua. 

Janne Cederberg on esittänyt saman ongelmatehtävän tilavuuksilla 3 litraa ja 5 

litraa ratkaisun suunnatun verkon avulla Opetus.tv -verkkosivustolla. Cederbergin 

ratkaisussa on esitetty kahdella koordinaatilla kaikki ne tilat, joissa astiat voivat 

olla, jos nestettä mitataan niihin pelkästään astioiden tilavuuksien 3 litraa ja 5 

litraa avulla. Suunnatuilla kaarilla on kuvattu, mistä tilasta toiseen voidaan päästä 

joko täyttämällä jompikumpi astioista, kaatamalla astiasta toiseen, tai tyhjentä-

mällä astia. Ratkaisu on siis reitti, joka lähtee solmusta (0,0) kun molemmat astiat 

ovat tyhjät, ja päätyy jotakin kautta joko solmuun (0,4) tai (3,4), jolloin suurem-

massa astiassa on neljä litraa. (Cederberg, 2012.) 

 
Kuvio 2. Janne Cederbergin esittämä suunnattu verkko neljän litran pulmatehtävän rat-
kaisuna. 
 
Tehtävään ratkaisun löytäminen ei tietenkään vaadi kaikkien mahdollisten tilojen 

läpikäymistä ja tällaista verkkoteoreettista esitystapaa. On kuitenkin hyvä 

huomata, ettei tehtävän ratkaisu ole yksiselitteinen, vaan haluttu määrä voidaan 

mitata erilaisia reittejä käyttäen. Olennaista tehtävässä on keskustella ratkaisusta 

yhdessä ryhmän kanssa, oppia sanoittamaan matemaattista ajatteluaan ja 

perustelemaan omaa ratkaisua. 
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3.2.3 Kartan mittakaava 
 
Tehtävänä pisteellä oli laskea kerholaisten käyttämän kartan mittakaava. 

Tehtäväkortissa ohjeistettiin mittaamaan jokin etäisyys maastossa ja sama 

etäisyys kartalla. Kortilla oli myös ohjeet siihen, miten mittakaava saadaan 

laskettua mittaustuloksista. Kääntöpuolella kerrottiin lyhyesti kartan mittakaavan 

käsitteestä.  Piste oli sijoitettu sellaiseen paikkaan, missä oli helposti kartasta 

mitattavia puisia rakennelmia, jotka voitiin sitten mitata pitkällä rullamitalla.  

Opetussuunnitelman perusteissa luokkien 3-6 osalta todetaan geometrian ja 

mittaamisen sisältöalueelta, että mittakaavan käsitteeseen tutustutaan ja sitä 

käytetään suurennoksissa ja pienennöksissä, sekä oppilaita ohjataan hyödyntä-

mään mittakaavaa kartan käytössä. Lisäksi harjoitellaan mittaamista, kiinnitetään 

huomiota mittaustarkkuuteen, tuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. 

(POPS, 2014.) 

Tyypillisessä mittakaavan käsitteeseen liittyvässä alaluokkien tehtävässä täytyy 

jokin ruudukkoon piirretty kuvio suurentaa jossakin annetussa suhteessa. 

Karttaan ja maastoon liittyvässä tehtävässä mittakaavan muutos on niin suuri, 

että esiin tulevat myös yksikkömuunnokset. Kartalta etäisyys voidaan mitata 

millimetreinä, mutta maastosta metreinä. Opetussuunnitelman perusteissa sisäl-

löissä mainitaankin myös oppilaan ohjaaminen ymmärtämään, miten mittayksik-

köjärjestelmä rakentuu, sekä yksikkömuunnoksien harjoittelu.  

 

3.2.4 Königsbergin sillat 
 
Königsbergin siltaongelma on tärkeä matematiikan historian kannalta. Leonhard 

Euler todisti vuonna 1736, ettei Königsbergin kaupungissa olleita seitsemää 

siltaa voinut ylittää niin, että lähtisi yhdestä paikasta ja kulkisi jokaisen sillan yli 

vain kerran. Todistusta voidaan pitää alkuna verkkoteorian kehitykselle, ja se 

ennakoi myös topologian alan syntyä. (Lehtinen, 2020.) 
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Königsbergin sillat piirrettynä karttaan 

 
Königsbergissä oli joen keskellä kaksi saarta, ja saaresta toiseen sekä saarilta 

joen rannoille kulki yhteensä seitsemän siltaa. Euler todisti, ettei ole olemassa 

reittiä, joka kulkisi jokaisen sillan yli kerran. Euler totesi ensin, ettei saarien koolla 

tai muodolla ole ongelman ratkaisun kannalta merkitystä, vaan ongelma voidaan 

pelkistää muotoon, jossa kumpikin joen ranta sekä kumpikin saari esitetään 

yhtenä pisteenä. Hän piirsi ongelmasta kaavion, jota nykyään kutsutaan verkoksi. 

Siinä olevia solmuja yhdistävät kaaret. 

 
Kuvio 3. Siltaongelma esitettynä verkkona 

 

Seuraavaksi Euler totesi, että mikäli johonkin solmuun, eli jommallekummalle 

rannalle tai jompaankumpaan saareen saapuu siltaa pitkin, sieltä myös lähtee 

siltaa pitkin. Poikkeuksen tästä muodostavat ainoastaan reitin lähtöpiste ja reitin 

lopetuspiste. Koska jokaista reitillä solmuun saapuvaa kaarta siis vastaa toinen 

samasta solmusta lähtevä kaari, täytyy reitin alkua ja loppua lukuun ottamatta siis 

jokaisesta solmusta lähteä parillinen määrä kaaria. Königsbergin siltojen tapauk-

sessa molemmilta rannoilta lähtee kolme siltaa, toiselta saarelta kolme ja toiselta 

viisi, joten jokaisesta solmuista lähtevien kaarten määrä eli solmun asteluku on 
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pariton. Königsbergin siltojen tapauksessa ei siis ollut mahdollista löytää reittiä, 

joka olisi ylittänyt jokaisen sillan täsmälleen yhden kerran. 

 

 
Tiedepuisto Galilein sillat piirretyssä kartassa 

 

Tämä matematiikkasuunnistuksen tehtävä sijoittui Tiedepuisto Galileihin raken-

nettujen Königsbergin siltojen pienoismallin luo. Galileissa kulkee puro, jonka 

yhteyteen on rakennettu kaksi puista lavaa jotka esittävät saaria, ja seitsemän 

siltaa jotka asettuvat samoin kuin alkuperäiset Königsbergin sillat. Tehtävänä oli 

yrittää kokeilemalla löytää reitti, joka kulkee kerran kaikkien siltojen yli. Tehtävä-

kortin kääntöpuolella paljastettiin, ettei reittiä ole olemassa sekä esiteltiin silta-

ongelmasta piirretty verkko ja käsitteet solmu ja kaari.  

Kortissa kerrottiin vielä, että reitti löytyy, jos jokaisesta solmusta lähtee parillinen 

määrä kaaria, tai jos solmuja joista lähtee pariton määrä kaaria on vain kaksi. 

Lisätehtävänä oli pohtia, voiko annetun kirjekuorenkuvan piirtää yhdellä viivalla, 

ja jos voi niin mistä piirtäminen täytyy aloittaa. Tehtävän voi ratkaista kokeilemalla 

samalla tavalla kuin siltatehtävässä voi todeta ettei reittiä löydy, mutta annettujen 

tietojen avulla kirjekuori voidaan myös nähdä verkkona, ja laskea solmuista 

lähtevien kaarten lukumäärät, mikä helpottaa ratkaisun löytymistä. 

Jos kirjekuoren kuvaa tarkastelee verkkona, sen solmujen 

asteluvut ovat parilliset lukuun ottamatta molempia alakulmia, 

joista lähtee molemmista kolme kaarta. Kuvan voi siis piirtää 

nostamatta kynää paperista ja kynän kulkematta samaa reittiä 

kahdesti, jos aloittaa piirtämisen jommastakummasta ala-

kulmasta. Reitti päättyy tällöin aina toiseen alakulmaan. 
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Verkkoteoria, topologia tai kombinatoriikka eivät esiinny perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa alakoululaisille opetettavina sisältöinä. Matematiikan opetuksen 

tehtävänä on kuitenkin opetussuunnitelman mukaan kehittää oppilaiden loogista, 

täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Tarkoitus on myös tukea myön-

teistä asennetta matematiikkaa kohtaan. Mielestäni tämäntyyppiset tehtävät, 

joissa joiltain osin ohitetaan ja ylitetään opetussuunnitelman määrittelemiä sisäl-

töjä, voivat parhaimmillaan motivoida oppilaita matematiikan opiskeluun. Monesti 

oppilaat eivät ole tottuneita siihen, että opettaja antaa tehtävän, johon ei olekaan 

ratkaisua. On hyvä esitellä oppilaille myös sellaista ajatusta, että joskus ratkaisua 

ei ole. Ongelma soveltuu mielestäni myös matemaattisen todistamisen opetuk-

sen pohjustukseen. Vaikka eksaktia todistamista ei vielä alakoulussa tarvitse 

osata, harjoitellaan kuitenkin sekä täsmällistä ajattelua että ajattelun esittämistä 

muille. Uskon että Eulerin todistuksen idea siltojen parillisuudesta tai parittomuu-

desta avautuu myös alakouluikäisille. 

   

3.2.5 Arvioi ja mittaa 
 
Tämäkin piste sijaitsi veden äärellä, ja tehtävässä käytettiin vettä. Tehtävänä oli 

arvioida kahdeksaa erikokoista ja –muotoista astiaa, ja asettaa ne suuruusjärjes-

tykseen tilavuuden mukaan. Yksi astioista oli tilavuudeltaan tasan yhden litran 

vetoinen, ja tehtävänä oli myös arvioida, mikä astioista se oli. Arvioinnin jälkeen 

oikea kokojärjestys voitiin selvittää kokeilemalla mihin astiaan mahtuu enemmän 

vettä kuin toiseen, ja verrata sitten arvioitua järjestystä ja todellisia tilavuuksia 

vertailemalla saatua järjestystä keskenään. Pisteellä oli myös desimittoja sekä 

pienempiä mittoja, jotta kerholaiset voivat tarkistaa, osuiko arvio litran vetoisesta 

astiasta oikeaan. Kortin kääntöpuolella oli tilavuusmittayksiköiden vastaavuuksia. 

 
Tutkittavista astioista yhden litran vetoinen oli D-kirjaimella merkitty. 
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Yksi matematiikanopetuksen tavoitteista vuosiluokilla 3-6 on ohjata oppilasta 

arvioimaan mittauskohteen suuruutta. On tärkeää osata arvioida esimerkiksi 

mittausten ja laskujen lopputuloksen järkevyyttä. Arviointikyky kehittyy harjoitte-

lemalla. Esimerkiksi koon arvioinnissa on hyötyä siitä, että käyttää hahmotuksen 

apuna sellaisia tuttuja esineitä, joiden koon tietää ja toisaalta joista on kokemus-

peräistä tietoa, jolloin arvioitavaa esinettä voi mielessään verrata tuntemaansa 

esineeseen. Tehtävässä yksi kysymys oli litran kokoisen astian löytäminen. Litra 

on myös pienimmille alakoululaisille tuttu mittayksikkö, sillä esimerkiksi maitoa ja 

mehua myydään litran kokoisissa tölkeissä. Tehtävän astiat olivat muodoltaan 

keskenään erilaisia, mikä tarkoituksella vaikeutti tilavuuksien arviointia. Tarkoi-

tukseni oli tuottaa työpajan osallistujille yllätyksiä, kun pienemmäksi arvioidun 

astian sisältö ei aina mahtunutkaan suuremmaksi arvioituun astiaan. Mukana 

olevilla vetomitoilla pystyi tarkistamaan astioiden tilavuuksia mittaamalla niihin 

mahtuvan veden periaatteessa vaikka millilitran tarkkuudella, vaikka oletinkin 

käytännössä kovin tarkkojen mittaustulosten saamisen olevan ulko-olosuhteissa 

alakoululaisille haastavaa. 

 

3.2.6 Miten korkealla maasta on puomin kärki? 
 
Tällä pisteellä tehtävänä oli selvittää korkeus, joka oli liian hankala mitattavaksi 

suoraan rullamitalla. Ohjekortissa esitettiin tapa arvioida korkeutta niin, että 

silmämääräisesti käyttäen apuna kynää arvioidaan maassa oleva etäisyys, joka 

on sama kuin korkeus joka halutaan tietää, pyydetään apuria merkitsemään 

haluttu etäisyys seisomalla oikealla kohdalla merkkinä, ja sitten mitataan etäisyys 

maata myöten. Ohjekortissa oli havainnollistettu valokuvin, miten arviointi tapah-

tuu, sekä selitetty tekstissä mitä pisteellä on tarkoitus tehdä.  
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Valokuvat havainnollistamassa miltä korkeuden arviointi näyttää 
 

Kortin toisella puolella selitin ainakin vanhemmille kerholaisille tutun yhdenmuo-

toisuuden käsitteen avulla, miten korkeuden arviointi tapahtuu.  

               

Pienemmän suorakulmaisen tasakylkisen kolmion kyljet muodostuvat kynästä, 

jota pidetään ensin pystyssä ja sitten vaakatasossa niin että kynän toinen pää 

pysyy paikallaan. Suuremman, edellisen kanssa yhdenmuotoisen kolmion toisen 

kyljen muodostaa etäisyys puomin kärjestä maahan sen alle, ja toisen taas etäi-

syys maasta puomin kärjen alta siihen kohtaan puomin alla, joka näyttää 

arvioijasta olevan vaakatasoon käännetyn kynän kärjen kohdalla. Kolmioita 

tarkastellaan yhdenmuotoisina sillä perusteella, että mikäli arvioija pitää kynää 

kummassakin asennossa yhtä kaukana silmästään, ja kynä on pystyasennossa 

yhdensuuntainen puomin kärjen korkeuden kanssa sekä vaaka-asennossa 

yhdensuuntainen maata pitkin puomin alla kulkevan suoran kanssa, muodostuu 
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ensin yhdenmuotoiset kolmiot joista pienemmän kärkinä ovat arvioijan silmä ja 

kynän päät, ja suuremman kärkinä arvioijan silmä, puomin kärki ja maassa 

puomin alla oleva kohta. Sitten kynää käännettäessä pienempi yhdenmuotoisista 

kolmioista muodostuu taas arvioijan silmän ja kynän päiden muodostaessa 

kärkipisteet, ja suurempi kolmio silmän, puomin kärjen alla maassa olevan 

pisteen ja puomin alla maassa kynän kärjen takana olevan pisteen ollessa 

kolmion kärjet. Näin ollen kynän pituuden suhde puomin kärjen korkeuteen on 

sama kuin kynän pituuden suhde etäisyyteen, joka voidaan mitata puomin alta 

maata pitkin kärjen alta siihen pisteeseen, joka näyttää arvioijasta olevan kynän 

kärjen kohdalla. 

Käytännössä menetelmä ei tietenkään voi olla kovin tarkka, sillä se perustuu 

silmämääräisiin arvioihin ja pienet kehon liikkeet ja epätarkkuus vaikkapa siinä, 

missä kohtaa ja mihin suuntaan arvioija pitelee kynää voivat vaikuttaa lopputu-

lokseen paljonkin. Tarkoituksena olikin saada korkeudelle arvio, vaikka tarkka 

mittaaminen ei onnistunutkaan.  

Tehtävä vaati yhteistyötä, sillä kohta joka näytti olevan oikealla etäisyydellä piti 

merkitä jotenkin, ja arviointia tekevä työpajan osallistuja oli liian kaukana 

paikasta. Hänen piti myös pysyä mahdollisimman paikallaan, että menetelmä 

toimisi. Siksi tehtävä vaati osallistujilta kommunikointia, jotta haluttu etäisyys 

saatiin mitattua. Opetussuunnitelman tavoitteista tehtävässä siis harjoiteltiin 

paitsi arviointia ja mittausta, myös laaja-alaisempia vuorovaikutustaitoja. 
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3.3 Työpajan kulku ja kerholaisten toiminta työpajan aikana 

 
3.3.1 Työpajan kulusta yleisesti 
 
Pilotoin työpajaa Tiedekeskus Heurekan tiedekerhossa lokakuussa 2020. 

Ohjelmaa testattiin kahdella ryhmällä, joista ensimmäinen oli kooltaan 14 kerho-

laista, jotka olivat iältään 7-9 vuotiaita. Toinen ryhmä oli kooltaan 24 kerholaista, 

ja iältään 10-12 vuotiaita. Kerhot kokoontuvat torstai-iltaisin niin, että nuorempien 

ryhmä aloittaa 17:15 ja päättää 18:15, välissä on viidentoista minuutin tauko ja 

vanhemmat kerholaiset aloittavat 18:30 ja päättävät kerhon 19:30. Kerhon 

kellonaika on mielestäni melko myöhäinen varsinkin isompien ryhmän kohdalla, 

kun kotiin lähdetään vasta puoli kahdeksalta. Tällä kerhokerralla myöhäinen 

kellonaika ja ajankohta lokakuussa aiheuttivat sen, että vanhempien kerholaisten 

ohjelman aikana oli jo melko hämärää. Hämärässä illassa Tiedepuisto Galileissa 

suunnistaminen oli toisaalta kerholaisista hauskaa, mutta toisaalta saattoi myös 

vaikeuttaa työpisteiden ohjeiden lukemista. Sää oli sateinen, ensimmäisen 

ryhmän suunnistuksen aikana ei satanut, mutta tauon aikana sattui melko rankka 

sadekuuro, ja jälkimmäisen ryhmän suunnistuksen aikana oli jonkin verran tihku-

sadetta. Sade ei vaikuttanut kerholaisten intoon osallistua ulkona pidettyyn ohjel-

maan, ja työpajan välineet kestivät pääosin hyvin kosteutta. Suunnistuksessa 

käytettyjä karttoja ei oltu laminoitu, jotta taustapuolelle voisi tehdä muistiinpanoja, 

ja kartat kärsivät kosteasta kelistä eniten. Sateen takia jätin myös laskimet pois 

välineistä, enkä suositellut osallistujille myöskään oman kännykän laskimen käyt-

töä, vaan pilottiversiossa keskityttiin mittaamiseen, arviointiin ja kokeilemalla 

ongelmanratkaisuun, ja laskutehtävät jätettiin myöhemmin tehtäväksi.  

 

Työpajan ohjeistuksen pidin mahdollisimman lyhyenä. Kerholaiset jaettiin 

ryhmiin, ja jokaiselle ryhmälle annettiin alueen piirretty kartta, johon oli merkitty 

kuusi työskentelypistettä. Ryhmät ohjeistettiin kiertämään pisteitä vapaa-

valintaisessa järjestyksessä. Suunnistuksen aikana kiersimme kerhon ohjaajan 

kanssa kumpikin pisteillä, avustimme ja ohjasimme kerholaisia tarpeen mukaan 

sekä juttelimme kerholaisten kanssa tehtävistä ja seurasimme ja havainnoimme 

työskentely sujumista. Suunnistus päätettiin noin 10-15 minuuttia ennen kerhon 
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loppua, jotta ehdittiin vielä käydä tehtäviä hetki lävitse yhteisesti sisätiloissa sekä 

kerätä osallistujilta palautetta. 

 

Yleisvaikutelmaksi minulle jäi, että suuri osa tehtävistä oli liian haastavia nuorem-

mille kerholaisille tehtäväksi itsenäisesti, ja osa oli liian vaikeita myös isommille 

kerholaisille. Suurin osa kerholaisista oli kiinnostunut tekemään tehtäviä, mutta 

varsinkin nuorempien ryhmässä moni olisi tarvinnut enemmän tukea tai hyötynyt 

tehtävien paremmasta suullisesta ohjeistuksesta. Tehtävien ohjeissa oli liikaa ja 

liian vaikeaa tekstiä pikkukoululaisille.  Pieni osa isompien kerholaisten ryhmästä 

ei ollut motivoitunut lainkaan osallistumaan suunnistukseen, vaan käytti ajan 

vapaaseen leikkiin Tiedepuistossa. Koska lapset ovat kerhossa vapaa-ajallaan, 

ohjaus takaisin tehtävien pariin ei ollut kovin vaativaa, vaan enimmäkseen yritin 

vain huolehtia, etteivät leikkijät häirinneet toisten ryhmien työskentelyä tai 

hävittäneet tai rikkoneet työvälineitä.  

 

3.3.2 Havaintoja kerholaisten työskentelystä pisteillä 
 
Geometristen muotojen luokittelutehtävä sopi hyvin alakouluikäisille kerholaisille, 

ja useimmat tuntuivat pitävän tehtävästä. Kaikki osasivat nimetä ainakin joitakin 

kappaleita, eikä tehtävään oltu annettu varsinaista oikeaa tai väärää vastausta, 

joten tehtävästä sai onnistumisen kokemuksia riippumatta osaamisen tasosta. 

Kappaleet olivat sen kokoisia, että pisteellä pääsi tosiaan toimimaan koko 

keholla. Koen tehtävän onnistuneen myös siinä, että jopa neljän hengen 

ryhmissä kaikki pystyivät osallistumaan tehtävän tekemiseen yhdessä. Tällä 

kertaa toiminnallisuus korostui tehtävän toteutuksessa sisällön kustannuksella ja 

suunniteltu kuution tilavuuden laskeminen jäi tehtävästä pois. 

 

Tehtävä, jossa yritettiin löytää tapa mitata kaksi litraa käyttäen puolentoista litran 

ja 2,5 litran astioita osoittautui haastavaksi. Pienemmille kerholaisille tehtävästä 

teki selvästi liian vaikean se, että astioiden koot oli merkitty desimaalilukuina. 

Alkuopetuksessa lasketaan pelkästään kokonaisluvuilla. Lukukäsitettä laajenne-

taan ensin murtolukuihin ja sitten desimaalilukuihin luokkien 3-6 aikana, mutta 

ainakin nuorempien kerholaisten ryhmässä saattoi desimaalilukumerkintä tuottaa 

ongelmia. Myöskin vaikka tehtävässä oli konkreettiset välineet joita saattoi 
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käyttää apuna, vaati ratkaisu sitä, että osasi laskea päässä yhteen- ja vähennys-

laskuja sekaluvuilla. Saman tehtävän olisi voinut toteuttaa luvuilla 3, 4 ja 5, mikä 

olisi tehnyt ongelman ratkaisusta helpompaa. Ratkaisua ei myöskään pystynyt 

itsenäisesti tarkistamaan esimerkiksi mittaamalla, oliko astiassa lopulta kaksi 

litraa. Harva onnistui itsenäisesti tehtävän ratkaisussa. Mainittakoon yhden 

ryhmän tavallaan nerokas ratkaisu, joka oli ajateltu täysin eri tavalla kuin miten 

olin itse ajatellut tehtävän ratkaistavaksi: he esittivät, että jos molemmat astiat 

täyttää puoleen väliin, on astioissa yhteensä kaksi litraa. Ratkaisu on matemaat-

tisesti oikein, vaikka käytännössä on vaikea arvioida, milloin astia on täsmälleen 

puolillaan. 

 

Mittakaavatehtävästä jäi varsinainen mittakaavan selvittäminen ja laskeminen 

pois tai tehtäväksi myöhemmin toisaalta sääolosuhteiden takia, ja toisaalta siksi 

että nuorille kerholaisille mittakaavan laskeminen pelkästään kirjallisia ohjeita 

noudattaen olisi ollut liian vaikeaa. Suurelle osalle varsinkin pienemmistä kerho-

laisista oli riittävästi haastetta yrittää löytää vastaavat kohdat kartasta ja maas-

tosta. Pisteellä nousi esiin myös mittausvälineiden käyttöön liittyviä asioita. 

Rullamitassa oli merkittynä toisella puolella senttimetrit ja toisella tuumat, ja osa 

lapsista käytti väärää mitta-asteikkoa maastossa etäisyyden mittaamiseen. Tämä 

kävi ilmi, kun eräs erikoisia mittaustuloksia saanut testaajista tuli kysyneeksi mitä 

mitassa oleva F-kirjain tarkoittaa, jolloin selvisi, että hän olikin tullut mitanneeksi 

jalkoja metrien sijaan. Tehtävä oli sijoitettu lähelle Tiedepuisto Galileissa sijaitse-

vaa Möbiuksen nauhaa esittävää teräsveistosta tai kiipeilytelinettä, ja kerholaiset 

osoittivat kiinnostusta Möbiuksen nauhaan. Pisteellä syntyikin siis keskustelua 

myös tehtävään liittymättömästä matematiikasta. 

Samoin kuin fyysinen Fröbelin palikka -tehtävä, myös Königsbergin siltatehtävä 

oli kerholaisten keskuudessa melko suosittu. Suurin osa tuli melko nopeasti 

tulokseen, ettei haluttua reittiä löydy. Tehtäväpisteen ohjekorttia tuskin kovin 

moni jaksoi lukea kokonaan, joten havainto jäi suurimmalla osalla irralliseksi 

kuriositeetiksi. Uskon että tehtävä jäi kuitenkin lähes kaikkien mieleen, joten 

aiheen pohdintaa voisi jatkaa jollakin toisella kerhokerralla. Myös tässä ongelma-

tehtävässä yksi ryhmä löysi ratkaisun tavallaan rikkomalla ongelman “sääntöjä”, 

eli kiertämällä puron toiselta rannalta toiselle kauempaa. Ratkaisusta pääsisi 
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jatkamaan keskustelua kysymällä, huomasivatko kerholaiset näin lisänneensä 

tehtävään yhden sillan. 

Astioiden tilavuuksien arviointitehtävä oli myös monien kerholaisten suosiossa. 

Monikaan ei silti jaksanut toimia pisteellä kovin johdonmukaisesti tarkistaakseen 

astioiden järjestystä tai mitata tarkasti minkään astian tilavuutta.    

Puomin kärjen korkeuden selvittäminen osoittautui liian haastavaksi molemmille 

tiedekerhoryhmille. En huomannut, että kukaan olisi osannut tehdä tehtävää niin 

kuin se oli tarkoitettu tehtäväksi, eivätkä kerholaiset tuntuneet ymmärtäneen mitä 

pisteellä oli tarkoitus mitata. Katson siis, että ohjeistus oli riittämätön, ja tehtävä 

liian vaikea ikäryhmälle itsenäisesti ilman aikuisen ohjausta tehtäväksi.  

 

3.3.3 Yhteenveto havainnoista työpajan pilotoinnissa 
 
Suurin osa kerholaisista vaikutti nauttivan ulkona työskentelystä sekä ohjelman 

vapaudesta, samoin kuin tehtävien fyysisyydestä ja toiminnallisuudesta. Jonkin 

verran ongelmia tuottivat kerholaisten sosiaalisten suhteiden ongelmat. Ryhmä-

työskentelyyn vaikuttivat aiemmilla kerhokerroilla kehittyneet ystävyydet ja 

toisaalta joidenkin kerholaisten haluttomuus työskennellä tiettyjen kavereiden 

kanssa yhdessä. Varmasti myös kerholaisten asenne matematiikkaa kohtaan 

vaikutti siihen, miten motivoituneita he olivat työskentelemään tehtävien parissa.  

 

Ohjeistuksen antaminen tehtäviin pelkästään kirjallisesti oli riittämätöntä. Pienim-

mät kerholaiset eivät osanneet tai jaksaneet lukea ohjeita lainkaan, joten kaikki 

eivät tienneet mitä tehtäväpisteillä on tarkoitus tehdä, ellei jompikumpi meistä 

ohjaajista käynyt sanallisesti neuvomassa. Koska kyseessä oli tällä pilotointi-

kerralla vapaa-ajanohjelma ja varsinaisia oppimistavoitteita ei siis ollut, ei 

haitannut, että jotkut ryhmät keksivät itse pisteillä tehtäviä itselleen. Mikäli pilotin 

pohjalta jatkokehitetään ohjelmasta koululuokille tarjottava versio, täytyy 

alkuopetuksen luokkien tehtävänantoja muokata selkeämmiksi, mahdollisesti 

kuvallisiksi, tai ohjelmassa täytyy olla sellainen yhteinen aloitus, että ryhmät 

osaavat sen pohjalta paremmin tehdä tehtävät itsenäisesti. 
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Tehtävien yhteinen koonti ohjelman lopussa oli myös näillä kokeilukerroilla melko 

lyhyt. Kävimme tehtäviä yhdessä läpi vain muutaman minuutin, eikä jokaista 

tehtävää käsitelty. Koska ohjelman aikana kerholaiset olivat levittäytyneet laajalle 

alueelle, suurimman osan ajasta jokainen ryhmä työskenteli itsenäisesti ilman 

ohjausta, joten yhteisen koonnin merkitys ohjelman lopussa korostuu. Mikäli 

ohjelman kehitystä jatketaan kouluille tarjottavaksi ohjelmaksi, voi osittain tehtä-

vien jälkikäsittelyn jättää opettajan tehtäväksi ja tarjota sen tueksi materiaalia. 

Kuitenkin työpajan päätteeksi olisi hyvä käydä jokainen tehtävä läpi ja antaa osal-

listujille mahdollisuus esitellä ratkaisujaan. 

 

 

4 Kerholaisten työpajasta antama palaute  
 
Keräsin matematiikkasuunnistuksen testaukseen osallistuneilta tiedekerholaisilta 

palautetta kahdella erilaisella palautelomakkeella. 1.-3. -luokkalaisten kerholais-

ten ryhmä vastasi kysymyksiin valitsemalla lomakkeesta sopivan hymynaaman, 

ja 4.-6.-luokkalaiset vastasivat kirjallisesti. Palautelomakkeella selvitettiin kerho-

laisteni mielipiteitä ohjelmasta ja tehtävien ymmärrettävyydestä, sekä heidän 

omaa käsitystään siitä oppivatko he jotakin uutta sisältöä. Lisäksi kysyttiin toivo-

vatko kerholaiset lisää matematiikkaohjelmia tiedekerhoon. Palautelomakkeen 

tarkoitus oli saada palautetta ohjelmasta sen jatkokehittämistä varten, sekä 

saada palautetta tiedekerhon suunnittelua varten yleisemmin. 

 

4.1 Nuorempien tiedekerholaisten antama palaute 

 
1.-3. -luokkalaisten kerholaisten palautelomakkeessa oli neljä kysymystä, joihin 

vastattiin valitsemalla kolmesta hymynaamasta parhaiten sopiva.  

 

Palautelomakkeen kysymykset olivat: 

1. Minusta Galilein matematiikka ohjelma tuntui: 

2. Opin uusia asioita: 

3. Ymmärsin kaikki tehtävät: 

4. Haluan lisää matikkaohjelmaa kerhoon: 
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Lisäksi lomakkeessa oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta kirjoittamalla, 

mutta 1.-3. -luokkalaisten ryhmästä kukaan ei kirjoittanut muuta palautetta. 

Ryhmässä oli 14 lasta, joista puolet olivat ensimmäisellä luokalla. Suurella osalla 

kirjoitustaitoa ei vielä oltu siis ehditty koulussa harjoittaa kovin paljoa, joten 

palaute kerättiin käyttämällä vastausvaihtoehtoina lapsille tuttuja hymynaama-

kuvioita. Nuorempien ryhmän vastaukset jakatuvat siis selkeästi myönteisiin, 

neutraaleihin ja kielteisiin vastauksiin, mutta ilman lisäkysymyksiä on vaikea 

tulkita, mitä vastaajat täsmälleen tarkoittivat. 

Taulukko 1. Nuorempien kerholaisten vastausten jakautuminen kyselylomakkeen 
vastausvaihtoehtojen kesken. 
 

  myönteinen  neutraali  kielteinen 

1. Minusta Galilein 

matematiikka 

ohjelma tuntui: 

10 4 0 

2. Opin uusia asioita: 6 6 2 

3. Ymmärsin kaikki 

tehtävät: 

4 7 3 

4. Haluan lisää 

matikkaohjelmaa 

kerhoon: 

5 7 2 

 

Kysymykseen 1. “Minusta Galilein matematiikka –ohjelma tuntui:” vastattiin pää-

osin iloisella hymynaamalla. Suurin osa ryhmästä siis piti matematiikkasuunnis-

tuksesta, vain neljä neljästätoista osallistujasta oli merkinnyt vastaukseksi 

ensimmäiseen kysymykseen neutraalin emojin, eikä kukaan kokenut kerhokertaa 

niin ikäväksi, että olisi kuvaillut tuntemuksiaan surunaamalla. 

Kokemukset siitä, oppivatko kerholaiset ohjelman aikana uutta, jakautuivat 

enemmän. Yhtä paljon vastauksia tuli ensimmäiseen, myönteiseen sarakkee-
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seen, kuin keskimmäiseen neutraaliin sarakkeeseen, jonka voisi tässä kysy-

myksessä tulkita tarkoittavan joko “en tiedä”, “ehkä” tai “jonkin verran”. Kaksi 

vastaajaa ei kokenut oppineensa ohjelmasta mitään. 

Tehtävien ymmärtämisessä oli lasten oman arvion mukaan myös enemmän 

hajontaa, ja ymmärtämisessä näyttää vastausten perusteella olleen vaikeuksia. 

Neljä vastaajaa koki ymmärtäneensä kaikki tehtävät, seitsemän valitsi keskim-

mäisen vastausvaihtoehdon, jonka voi tulkita tarkoittavan että “ymmärsin osan” 

tai “ymmärsin osittain”. Kolme vastaajaa valitsi viimeisen, surunaama-vastaus-

vaihtoehdon, eli todennäköisesti he olivat kokeneet suurimman osan tehtävistä 

vaikeiksi ymmärtää. 

Kysymykseen siitä, haluaisivatko lapset lisää matematiikka-aiheista ohjelmaa 

tiedekerhoon, suurin osa eli seitsemän vastaajaa antoivat neutraalin vastauksen, 

viisi toivoi lisää matematiikkaa ja kaksi eivät halunneet enää matematiikka-

ohjelmia.  

Koska suurin osa nuoremmista kerholaisista piti ohjelmasta, mutta läheskään 

yhtä moni ei toivonut matematiikkaohjelmia lisää, voidaan päätellä, että ohjel-

massa oli muita tekijöitä, jotka tekivät siitä kerholaisille mieluisan. Suunnistuksen 

aikana tehdyn kerholaisten toiminnan havainnoinnin perusteella uskon, että 

tällaisia sisältöön liittymättömiä vetovoimatekijöitä olivat oppimisympäristö sekä 

toiminnallinen ja vuorovaikutteinen työtapa.  
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4.2 Vanhempien tiedekerholaisten antama palaute 

 
4.-6. -luokkalaisia kerholaisia oli isompi ryhmä, yhteensä 24 lasta. Heiltä 

palautetta ohjelmasta kerättiin lomakkeella, jossa kysymyksiin sai kirjoittaa 

vastauksen.  

Palautelomakkeen kysymykset olivat: 

1. Opitko jotain uutta kerhokerralla? Mitä? 

2. Mikä kerhokerralla oli parasta? 

3. Oliko ohjelmassa jotain, mikä ei kiinnostanut sinua? 

4. Haluatko sanoa jotain muuta tämän kerran kerho-ohjelmasta? 

5. Haluaisitko lisää matematiikkaohjelmia kerhoon? 

a. KYLLÄ / EN 

b. Miksi olet tätä mieltä? 

4.2.1 Kysymys 1., “Opitko jotain uutta kerhokerralla? Mitä?” 
 
Ensimmäiseen kysymykseen, joka käsitteli uuden oppimista, selkeästi kielteisen 

vastauksen antoi 11 vastaajaa. Useimmat kielteiset vastaukset olivat yksisanai-

sia “en” -vastauksia, mutta joissakin oli eritelty vastausta tarkemmin. Yksi kerho-

laisista vastasi “EN. Kaikki oli vaan kertausta.” Yksi kerholainen vastasi 

kysymykseen “No en tajunnut koska muut hoiti kaiken. Pitelin kyllä muiden apuna 

tavaroita.” Kielteisiin vastauksiin sisältyy siis sekä niitä, joiden mielestä 

ohjelmassa ei ollut haastetta tai sisällöllisesti uutta eivätkä he siksi kokeneet 

oppineensa mitään, sekä niitä, joille ohjelmassa olisi ollut opittavaa, mutta oppi-

minen ei syystä tai toisesta onnistunut. 

Vastauksia jotka eivät olleet selkeästi myönteisiä eivätkä kielteisiä, oli viisi. Näistä 

yksi oli jättänyt tämän kysymyksen tyhjäksi, muut epävarmat vastaukset olivat 

“jotakin”, “kai jotai”, “hmm en tiedä” ja “En ole aivan varma.” 

Myönteisiä vastauksia oli kahdeksan. Kahdessa oli vain vastattu myönteisesti 

erittelemättä mitä kerholainen koki oppineensa (“opin” ja “opin paljon”), ja yhden 

vastauksen ei voi tulkita liittyvän varsinaisesti ohjelman sisältöön (“Että galileissa 

on kivaa!”) Viisi myönteistä vastausta mainitsivat jotakin, jota voidaan pitää 

suunnitellun ohjelman sisältöön tai tavoitteisiin liittyvinä. Nämä vastaukset olivat: 
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“Opin: enemmän mittausta.” 

“Matikkaa” 

“Litran tilavuudesta.” 

“Joo, opin että asioita pitää katsoa tarkalleen ennen kun tekee päätöksen.” 

“Opin että on todella hauskaa ratkaista tehtäviä ryhmän kanssa.” 

 

4.2.2 Kysymys 2., “Mikä kerhokerralla oli parasta?” 
 
Kysymyksen “Mikä kerhokerralla oli parasta?” vastauksissa kahdeksan vastaajaa 

eli kolmasosa isommista kerholaisista viittasi vastauksessaan johonkin tiettyyn 

matikkasuunnistuksen tehtävään. Tehtävät 1, 2, 4 ja 5 olivat jokainen kahden 

kerholaisen suosikkeja. Näiden vastausten lisäksi neljä kerholaista antoi 

vastauksen, josta käy ilmi heidän kiinnostuksensa ohjelman sisältöön tai 

toteutukseen. (“Kaikki!”, “No seikkaileminen.”, “Haasteiden ettiminen.”, 

“Tehtävien ratkaisu”).  

Kymmenen vastausta liittyi siihen, että ohjelma toteutettiin ulkona Tiedepuisto 

Galileissa. Neljässä näistä mainittiin jokin Galileista löytyvä näyttelykohde tai 

asia, joka ei liittynyt suunnistuksen tehtäviin, kuudessa vain oltiin iloisia siitä, että 

oltiin päästy ulos (esimerkiksi “päästiin ulos”, “Oli ihanaa olla ulkona”) ja yhdessä 

vastauksessa kiiteltiin ulkona olon lisäksi sitä, että ohjelmassa työskenneltiin 

isommassa ryhmässä kuin yleensä. Tiedekerhoissa työskennellään 

pääsääntöisesti pareittain, ja nyt suunnistus toteutettiin neljän hengen ryhmissä. 

Kaksi selvästi negatiivisinta vastausta kysymykseen olivat “ei mikään” ja “Alotus 

kun sai istua”. Nämä kaksi kerholaista eivät olleet myöskään kokeneet 

oppineensa mitään eivätkä toivoneet lisää matematiikkaohjelmia kerhoon.  

 

4.2.3 Kysymys 3., “Oliko ohjelmassa jotain, mikä ei kiinnostanut sinua?” 
 
Kysymykseen “Oliko ohjelmassa jotain, mikä ei kiinnostanut sinua?” viimeksi 

mainitut vastaajat, jotka eivät olleet kiinnostuneita ohjelmasta, vastasivat “kaikki”, 

eli koko ohjelma oli heidän mielestään epäkiinnostava. Lisäksi kaksi muuta 
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vastaajaa antoivat identtiset vastaukset “Minua ei kiinnostanut tehtävät”. Nämä 

kaksi olivat vastanneet kysymykseen 2., että kerhokerralla parasta olivat 

“vesileikit”. Heistä kuitenkin toinen toivoi kerhoihin lisää matematiikkaohjelmia 

siitä huolimatta, että juuri tämän ohjelman tehtävät eivät olleet kiinnostavia. 

Kolmetoista kerholaista vastasi kysymykseen kieltävästi, eli eivät osanneet 

nimetä mitään erityisen epäkiinnostavaa. Näiden vastausten tulkinnassa positii-

visiksi olisin hieman varovainen kysymyksen muotoilun takia. Koska kysyin, oliko 

mitään mikä ei kiinnostanut, oli vaarana että esimerkiksi vastaus “ei mikään!” voisi 

tarkoittaa, että mikään ei kiinnostanut, sen sijaan että sillä tarkoitettiin ettei ollut 

mitään epäkiinnostavaa. Vertasin kuitenkin kysymyksen vastauksia 

vastauslomakkeen muihin vastauksiin, ja näytti siltä, että suurin osa 

kysymykseen 3. “ei”-vastauksen antaneista suhtautui todellakin ohjelmaan 

myönteisesti, eli näyttäisi siltä, että kerholaiset ymmärsivät kysymyksen niin kuin 

se oli tarkoitettu. Yli puolet ryhmästä ei siis osannut tai halunnut nimetä mitään 

osiota ohjelmasta epäkiinnostavaksi. 

Kaksi vastaaja antoivat vaikeasti tulkittavat vastaukset kysymykseen, ja viidessä 

palautteessa mainittiin jokin asia, joka ei kiinnostanut kerholaista. Tehtävä 2 eli 

pulmatehtävä jossa yritettiin löytää tapa mitata kaksi litraa sai yhden maininnan, 

tehtävä 4 eli Königsbergin sillat kaksi mainintaa, lisäksi mainittiin “Mittaus 

tehtävä.”, josta ei voi varmasti päätellä mistä tehtävästä oli kyse, sekä “mittan 

pitäminen”. 

 

4.2.4 Kysymys 4. “Haluatko sanoa jotain muuta tämän kerran kerho-
ohjelmasta?” 

 
Seitsemäntoista vastaajaa oli vastannut kysymykseen joko “ei”, “en” tai jättänyt 

vastaamatta. Annetuista seitsemästä vapaasta palautteesta neljässä mainittiin, 

että oli kivaa tai hauskaa tai oltiin tyytyväisiä ulko-ohjelmaan. Kahdessa esitettiin 

toiveita tuleviin tiedekerhoihin, toivottiin räjähdyksiä ja lisää ulko-ohjelmaa mutta 

ei matemaattista. Yhdessä palautteessa kommentoitiin sitä, että ryhmässä 

työskentely ei ollut onnistunut kaikilta: “tiimikaverit ei pysynyt”. 
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4.2.5 Kysymys 5. “Haluaisitko lisää matematiikkaa kerhoon?” 
 
Neljätoista kerholaista toivoi lisää matematiikkaohjelmaa kerhoon, yhdeksän ei 

halunnut matematiikkaa lisää, ja yksi vastaus oli epäselvä. 

“Kyllä”-vastaustaan jollain tapaa perustelleista kuusi vastasi, että matematiikka 

on kivaa tai hauskaa, tai että he pitävät matematiikasta. Kaksi vastaajaa toivoi 

lisää matematiikkaohjelmia koska kokevat olevansa hyviä matematiikassa ja 

kiinnostuneita siitä. Yksi vastaaja toivoi lisää matematiikkaa koska tällä 

matematiikkasuunnistus-kerhokerralla oli ollut kivaa. 

“En” -vastauksiin oli kirjoitettu vähemmän perusteluja, mutta yksi kerholainen ei 

halunnut lisää matematiikkaa koska “se oli vaikeaa...” ja yksi “koska se ei ollut 

kivaa!”. Nämä vastaukset ilmeisesti kohdistuivat nimenomaan kerhossa testat-

tuun matematiikkasuunnistukseen. Yksi kerholainen vastasi “Koska ne ovat 

tylsiä”, eli hän piti matematiikkaohjelmia ylipäätään tylsinä. 
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5 Pohdintaa 
 

Koska opettajat käyttäisivät mielellään toiminnallista työtapaa matematiikan-

opetuksessa, mutta kokevat menetelmän usein käytännössä työlääksi, on koulun 

ulkopuolisten toimijoiden tarjoamille opetussuunnitelman perusteiden tavoitteille 

perustuville toiminnallisille matematiikkatyöpajoille tilausta. Suunnittelemani 

matematiikkasuunnistus voi toimia pohjana Tiedekeskus Heurekan koululuokille 

tarjottavan työpajaohjelman suunnittelussa. Jatkokehityksessä täytyisi ottaa 

paremmin huomioon tehtävien suunnittelussa ikäryhmä, jolle ohjelmaa tarjottai-

siin. Pilottiversion useat tehtävät olivat vaikeustasoltaan enemmän yläkoululai-

sille sopivia, mutta kokeiluun osallistuneet olivat alakoululaisia.   

 

Ulkonäyttelyalue missä suunnistus pidettiin, on suljettuna kävijöiltä suuren osan 

koulujen lukuvuotta. Tästä syystä kouluohjelma olisi käytännössä kannattavam-

paa suunnitella pidettäväksi sisätiloissa olevissa näyttelyissä. Toteutuksessa olisi 

mahdollista hyödyntää myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä pelillistämistä 

esimerkiksi käyttämällä Seppo-pelialustaa tai muuta taulutietokoneilla tai äly-

puhelimilla käytettävää sovellusta.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan-

opetuksessa täytyy opettaa myös ongelmanratkaisua. Työpajan kokeiluversion 

tehtävissä esiintyi ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä, jotka sinänsä sopivat 

hyvin heurekamaiseen ohjelmaan. Ongelmanratkaisun opettaminen on kuitenkin 

haastavaa ja vaatii harjoitusta. Esimerkiksi Anu Laine on tutkinut ongelman-

ratkaisun opettamista. Artikkelissaan “How to promote problem solving” hän esit-

telee paitsi omia tutkimustuloksiaan aiheesta, kokoaa myös muiden tutkijoiden 

sitä koskevia tutkimustuloksia. Laine summaa, että tutkimuksen perusteella 

ongelmanratkaisun opettaminen vaatii emotionaalisesti turvallista ilmapiiriä sekä 

opettajalta hyvää valmistautumista, jotta oppilasta pystyy tukemaan ratkaisussa. 

Ongelmanratkaisun aikana oppilas hyötyy sekä emotionaalisesta että kognitiivi-

sesta tuesta, mutta erityisesti sellaisesta aktivoivasta ja oppilaiden ajattelua 

laajentavasta ohjauksesta, jossa oppilaalle esitetään sopivia kysymyksiä ratkai-

sun etenemisestä. Laineen mukaan oppilaiden autonomia ja vapaus ratkaista 

tehtävä omalla tavallaan voi tuottaa luovempia ratkaisuja ja ratkaisun liiallinen 
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ohjaaminen taas rajoittaa oppilaiden ajattelua siihen, miten opettaja ajattelee. 

Toisaalta taas tehtävänanto ja motivointi ovat tärkeitä, ja kaikki ohjaus ongelman-

ratkaisun aikana kannustaa oppilasta jatkamaan ratkaisun yrittämistä. Ongel-

manratkaisun ohjaus on siis tasapainottelua sen suhteen, kuinka paljon ratkaisua 

tulisi ohjata ja kuinka paljon oppilaille antaa vapautta etsiä ratkaisua itse. (POPS, 

2014; Laine, 2018.) 

 

Ongelmanratkaisun opettamisen vaativuuden kannalta täytyy pohtia, sopivatko 

ongelmanratkaisutehtävät osaksi suunnistustyöpajaa, jossa oppilaat eivät saa 

välttämättä ongelmanratkaisun aikana tarvittavaa tukea työskennellessään 

pisteillä ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa. Varsinaisen ongelmanratkaisun opet-

tamisen sijasta ongelmatehtävät sopivat tämäntyyppiseen työpajaan enem-

mänkin vain pieneksi lisämausteeksi, kunhan tehtävä ei ole niin vaikea, että 

oppilaat turhautuvat.  

Työpajan sisällön rajaaminen tiettyyn matematiikan osa-alueeseen kuten 

geometriaan ja mittaamiseen voi helpottaa koululuokan Heurekaan tuovan opet-

tajan opetuksen suunnittelua ja työpajan sitomista muuhun opetukseen. Perus-

koulun yläluokilla sisällöt myös opetetaan kurssimuotoisesti, jolloin tiettyyn sisäl-

töön liittyvää työpajaa voidaan markkinoida erityisesti sen luokka-asteen vieraili-

joille, jolla kyseistä matematiikan osa-aluetta yläluokilla käsitellään. Toisaalta 

koulun ulkopuolisessa informaalissa oppimisympäristössä oppimisen vahvuus on 

juuri ympäristöstä nousevat aiheet. Siksi pitäisin tärkeänä, että työpajan jatko-

kehityksessä esimerkiksi näyttelytiloissa pidettäväksi edelleen otettaisiin 

huomioon oppimisympäristön erityisyys ja mahdollisuudet. 
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Liitteet 
 

Liitteenä kaikkien työpajan tehtäväpisteiden ohjeet ja ohjekorttien kääntöpuolet, 

sekä osallistujien käytössä ollut kartta. 
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LIITE 1 

Ensimmäisen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 

Ensimmäisen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 2 

Toisen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 

 

Toisen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 3 

Kolmannen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 

 

Kolmannen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 4 

Neljännen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 
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LIITE 5 

Neljännen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 6 

Viidennen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 

 

Viidennen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 7 

Kuudennen tehtäväpisteen ohjekortin etupuoli: 
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LIITE 8 

Kuudennen tehtäväpisteen ohjekortin kääntöpuoli: 
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LIITE 9 

Työpajassa käytetty Tiedepuisto Galilein kartta: 
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