
Hitaasti kudotut didaktiset hetket,

   kertomus opettamisesta

Kasvatustiede, didaktinen linja
Pro gradu –työ
Tampereen yliopisto

Jaska Poranen 18.5.2009



TIIVISTELMÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO
Opettajankoulutuslaitos
PORANEN, JASKA: Hitaasti kudotut didaktiset hetket, kertomus opettamisesta.
Pro gradu –tutkielma, 180 s.
Kasvatustiede, didaktinen linja
Toukokuu 2009

Tässä työssä on analysoitu didaktisen matematiikan käsitettä lähinnä Tuomas Sorvalin ja Timo
Tossavaisen kirjoitusten pohjalta. Tuota käsitettä on myös tulkittu käytännön opetustyön kannalta.
Tutkielman tekijä on nimittäin toimintatutkimuksen yleisestä kehyksestä käsin tarkastellut työtään
didaktisen matematiikan opettajana Tampereen yliopistossa. Tähän opettamiseen on liittynyt muun
muassa omien työpäiväkirjojen kirjoittamista sekä oman oppimateriaalin tuottamista. Ensin
mainittua kirjoittamisprosessia on pohdittu paitsi toimintatutkimuksen, niin myös Eero Ropon
minuusavaruuden sekä Olli Jalosen tihentymän käsitteiden kautta. Tiedon salausta koskevan
oppimateriaalin kirjoitustyötä sekä yleistä didaktista merkitystä on tarkasteltu myös tarinallisuuden
näkökulmasta.

Tutkielma on mainitun opettamisen osalta rajattu koskemaan kolmea didaktisen matematiikan
perusopintojen kurssia. Nämä kurssit ovat Analyysi opettajille, Lukuteoria ja algebra opettajille
sekä Geometria. Näiden kurssien opiskelijat jakaantuivat suurin piirtein kahteen yhtä suureen
ryhmään. Toinen ryhmä tuli Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokselta
(luokanopettajakoulutuksesta) ja toinen Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta (ns.
Aikamaopiskelijat). Jälkimmäisen ryhmän edustajien pääaine on kasvatustiede, mutta pakollisena
sivuaineena heillä on matematiikka.

Edellä mainituilla kursseilla on kokeiltu erilaisia didaktisia työmuotoja, joista mainittakoon
pienryhmissä toteutettu seinälehtityö kurssilla Analyysi opettajille sekä opiskelijoiden
työpäiväkirjat kurssilla Lukuteoria ja algebra opettajille. Seinälehtityöhön liittyi aina myös asioiden
opettamista muille. Näiden työmuotojen yhteyttä tavanomaisempiin työskentelytapoihin on
tarkasteltu sekä tilastollisesti että laadullisesti. Myös opiskelijaryhmiä on vertailtu keskenään.
Mitään erityisempiä eroja opiskelijaryhmien välillä ei havaittu, joskin hieman löytyi viitteitä siihen
suuntaan, että Hämeenlinnan opiskelijoilla oli Aikamaopiskelijoita aktiivisempi suhde didaktisiin
kysymyksiin.

Tutkielman myötä on vahvistunut sellainen käsitys, että didaktista matematiikkaa ei ole syytä
määritellä esimerkiksi tiettyjen oppisisältöjen avulla. Pikemminkin sitä olisi syytä lähestyä
korostamalla sen kytkeytymistä yleiseen opettajuuteen.
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Alkusanat

Olen opettanut Tampereen yliopistossa didaktisen matematiikan kursseja keväästä 2004 alkaen.
Varsinaisesti en ole kuitenkaan mistään, tai keneltäkään, saanut kovinkaan kummoista ohjeistusta
siitä, mikä tekee jostakin matematiikan kurssista didaktisen. Niinpä tässä työssä on tarkoitukseni
analysoida ja tulkita didaktisen matematiikan käsitettä ja selostaa toimintatutkimuksen, ja jossakin
määrin myös kirjallisuustieteen ja kasvatuspsykologian näkökulmista, tekemisiäni siinä.

Käsitteellisen analyysin perustan alustavasti Tuomas Sorvalin erään artikkelin pohjalta
syntyneeseen keskusteluun. Tämä sinänsä mielenkiintoinen analyysi ei anna kuitenkaan
mainittavampia eväitä itse opettamiseen. Olen joutunut näin itse ideoimaan ja kokeilemaan erilaisia
työmuotoja, joiden olen ajatellut liittyvän määreeseen didaktinen.

Lähtökohtanani on ollut silloin se, että didaktisen matematiikan opiskelijoista tulee opettajia
kouluun. En ole niinkään ajatellut eri kouluasteita, vaan opettajuutta ylipäätään. Opettamistyön
ymmärrän aika laajasti, kenties hieman enemmän jotenkin taiteen kuin minkään tieteen
näkökulmasta.

”Didaktisista työmuodoista”opiskelijoille mainittakoon ensimmäisenä yhdellä kurssilla
pienryhmissä tehty seinälehtityö. Tätä työskentelyä selostan tarkemmin kohdassa Analyysi
opettajille, mutta tulkoon tässäkin siitä jotakin sanotuksi. Seinälehden kautta kukin pienryhmä
selosti ja opetti muille jotakin itse valitsemaansa teemaa. Tavallisesti tähän liittyi mitä
kekseliäimpiä menettelyitä asioiden havainnollistamiseksi, vaikkapa kurkun viipalointia
integraalilaskennassa tai laulamista. Valokuvasin aina kunkin seinälehden ja tein niistä kullekin
ryhmälle kurssin päätteeksi kuvagallerian. Tällainen tallentaminen ei tietysti säilyttänyt
”performansseista” kaikkea, mutta antaa sentään kurssista aika tavalla erilaisen
muistelumahdollisuuden kuin mitä esimerkiksi pelkkä arvosanana olisi tehnyt.

Seinälehtityössä opiskelijat harjoittelivat myös muun muassa yhteistoiminnallista oppimista, jaetun
asiantuntijuuden käyttöä sekä arviointia. Kukin työ esityksineen nimittäin arvosteltiin saman tien.
Arvostelun suoritti raati, jossa oli kaksi opiskelijaa ja minä. Kaikki opiskelijat pääsivät osallisiksi
arvioinnista, koska vain minä olin raadin pysyvä jäsen. Opiskelijat olivat päässeet myös pitkälti
määrittämään itse ne kriteerit, joiden perusteella arviointi tapahtui.

Toisella kurssillani opiskelijoilta vaadittiin työpäiväkirjojen pitoa. Niissä oppisisältöjä piti
pohdiskella ja avata perusteellisesti omin sanoin, etsiä yhteyksiä koulumaailmaan sekä tarkastella
niitä myös historialliskulttuurisesta näkökulmasta. Tätä työmuotoa selostan tarkemmin kohdassa
Lukuteoria ja algebra opettajille.

Kolmannen kurssilla piti opiskelijoiden kirjoittaa ”näppituntumalta” esimerkiksi lieriön määritelmä
ja verrata sitä sitten ”viralliseen määritelmään”. Tällaisen työmuodon kautta oli tarkoituksena
viritellä keskustelua opiskelijoiden ”käyttötiedosta” sekä yhtä lailla koululaisten käyttötiedosta.

Vaadin ”didaktisia työmuotoja” myös itseltäni. Yhdeltä kurssilta kirjoitin työpäiväkirjaa, jossa
itsekseni pohdiskelin kurssin teemoja. Toiselta kurssilta kirjoitin viikoittain ”opettamisen tarinaa”,
joka oli kaikkien kurssilaisten nähtävillä Moodlessa. Kolmannelle kurssille tein omaa
oppimateriaalia, jossa nivoin kaikki yksittäiset oppisisällöt tiettyyn suureen teemaan. Kaikkia näitä
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työmuotoja ajattelin myös ”hyviksi kehotteiksi” tuleville opettajille. Olen myös varsin paljon
demonstroinut asioita käyttämällä symbolisen laskennan Mapleohjelmistoa, samoin graafista
laskinta.

Tutkielmani otsikko on lähes nimilaina Olli Jalosen kirjasta Hitaasti kudotut nopeat hetket. Jalonen
käyttää tuossa kirjassaan muun muassa tihentymän käsitettä, millä hän kuvaa kaunokirjallisen
teoksen ”huippukohtia”, joista parhaimmillaan liki näynomaisesti valaistuu koko kerroksellinen,
monimutkainen olevaisuus ja olemassaolon ihme. Jotakin vastaavaa soisin mieluusti myös
opettamisessa joskus tapahtuvan. Ilman oman työn ja toiseuden arvostamista ja monipuolista ja
kärsivällistä tutkimista ei ”didaktisia tihentymiä” kuitenkaan synny: tästä työni nimi.

Tutkielmani ensimmäisessä luvussa teen selkoa Tuomas Sorvalin ja myös Timo Tossavaisen
ajatuksista didaktista matematiikkaa koskien.

Toisessa luvussa tarkastelen syksyllä 2007 pitämääni kurssia Analyysi opettajille. Referoin
ensinnäkin jonkin verran tuolloin tekemiäni työpäiväkirjoja, joissa saatan pohdiskella vaikkapa
integroinnin algoritmista ja eialgoritmista luonnetta ja sitä, kuinka tämä liittyy kouluun. Toiseksi
teen siellä katsauksen lukion lyhyen ja pitkän oppimäärän antamiin valmiuksiin analyysin
kurssimme kannalta. Kolmanneksi selostan kahta tekemääni opiskelijahaastattelua ja neljänneksi
teen yhteenvedon kurssin ”ensimmäisestä reflektiosta”. Viidenneksi analysoin kurssia tilastollisesti.
Tähän olen kerännyt materiaalin laatimani kyselylomakkeen avulla. Käyn tässä luvussa paikka
paikoin myös dialogiin Vanhan Matemaatikon kanssa. Tämä keskustelukumppani edustaa sitä
”pelon ja kunnioituksen” mutkikasta traditiota, joka matemaattiseen kulttuuriin myös liittyy;
tavanomaisesta poikkeavien opiskelumuotojen kokeilija – esimerkiksi runojen käyttäjä – tuntee
kyllä hartioillaan tämän tradition painon.

Kolmannessa luvussa teen selkoa toimintatutkimuksen pääpiirteistä. Samalla teen tulkinnan siitä,
mitä nuo piirteet tarkoittavat oman tutkielmani kannalta. Toimintatutkimuksen kehyksen rakentelen
etupäässä Viljo Kohosen yhden kirjoituksen pohjalta.

Neljännessä luvussa tutkin kurssiani Lukuteoria ja algebra opettajille keväällä 2008. Selostan ensin
yhtä kehittämisprojektiani eli lukuteorian oppimateriaalin luomisprosessia. Esitän tästä
materiaalistani myös joitakin näytteitä. Toiseksi tarkastelen kurssin tenttiä sekä kvalitatiivisesti että
tilastollisesti. Kolmanneksi referoin opiskelijoiden tekemiä työpäiväkirjoja ja neljänneksi
laskuharjoituksia. Viidenneksi kerron hieman opiskelijahavainnoistani ja kuudenneksi tarkastelen
kurssin arvosteluprosessia. Viimeiseksi arvioin yleisesti kurssin toteuttamista ja teen selkoa
saamastani opiskelijapalautteesta.

Viidennessä luvussa ryhdyn tarkastelemaan kurssia Geometria opettajille. Kirjoitin siitä varsin
perusteellisen ”kertomuksen”. Olin jo aikaisemminkin (analyysin kurssin yhteydessä) kirjoittanut
työpäiväkirjoja, mutta tämä kertomukseni on aika tavalla suurisuuntaisempi yritys hahmottaa
opettajan työtä ”sisältä päin”. Niinpä katsoin tarpeelliseksi vielä uudestaan pohtia tällaisen
kirjoittamistyön luonnetta – ennen itse kertomuksen esittämistä. Kirjallisuustieteeseen ja
kasvatuspsykologiaan liittyvä käsitteistö on peräisin Olli Jaloselta sekä Eero Ropolta.

Tutkielman lopuksi teen arvion edellä mainittujen erilaisten didaktisten pyrintöjen toimivuudesta.

Tutkielmani on rajattu koskemaan kolme kurssia, jotka ovat Tampereen yliopiston didaktisen
matematiikan perusopintojen kurssit, lukuun ottamatta kurssia Matematiikan oppiminen.
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Didaktisen matematiikan määrittelyä

Didaktisen matematiikan nimityksen kohtaa esimerkiksi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan nykyisestä opintooppaasta (s. 179 182) ja matemaattisten aineiden didaktiikan eräästä
perusteoksesta (Ahtee & Pehkonen 2000, s. 9).

Seuraavassa selostetaan, kuinka ”alan pioneerit” Tuomas Sorvali ja Timo Tossavainen määrittelevät
sitä.

Tuomas Sorvali ja nimityksen synty

Tuomas Sorvali tarkastelee matematiikan opettamista ja opettajankoulutusta ensin historiallisesta
näkökulmasta, jotta nykyisyys tulisi kunnolla ymmärretyksi (Sorvali 2004). Määrälliset tai
laadulliset tavoitteet olivat ”ennen vanhaan” tyystin erilaiset kuin nykyään. Silti jossakin tuolla
menneisyydessä ovat pitkälti muodostuneet ne koulutuksen rakenteet, joissa nyt toimitaan.

Mutta menneisyys ei vaikuta vain koulutuksen rakenteisiin. Myös matematiikan sisällöt ovat monin
tavoin eläneet, muuttuneet ja kehittyneet aikojen saatossa. Sorvalin mielestä on ilmeisen vähälle
huomiolle jäänyt vaikkapa se, että koulu ja yliopistomatematiikka ovat luonteeltaan etääntyneet
yhä kauemmaksi ja kauemmaksi toisistaan. Esimerkiksi Eero Hyry ja Tarmo Järvilehto kirjoittavat
erään tutkimuksensa tiivistelmässä seuraavasti (Hyry & Järvilehto 2004):

In this article we investigate the Gorenstein property of the associated graded ring
I)(G A of an ideal I in a Gorenstein local ring (A, m) of positive dimension. We

especially concentrate on the case where I is mprimary. Assuming that the Rees
algebra of I is CohenMacaulay we then give necessary and sufficient conditions for
the Gorensteiness of I)(G A in terms of the Hilbert coefficients of I.

Ei löytyne noin vaan peruskoulun tai lukion matematiikan opettajaa, joka ymmärtäisi lainatusta
tekstistä jotakin olennaista. Yllä oleva teksti ei ole peräisin Sorvalin kirjoituksesta, mutta uskoisin
sen sopivan hyvin kuvaan, kun hän kysyy: ”Antaako siis yliopistossa opetettava puhdas
matematiikka yhä vielä parhaan mahdollisen aineenhallinnan peruskoulun ja lukion opettajalle?”
Tarkastellaan kuitenkin ensin hieman luokanopettajakoulutuksen matematiikkaa.

Sorvali kertoo, kuinka Joensuun yliopistossa käynnistyi 1990luvun alussa kehityshanke, jonka
ensimmäisiä toimenpiteitä oli suunnitella luokanopettajiksi opiskeleville matematiikan
sivuaineopinnot. Luokanopettajaksi valmistuva joutuu tekemään kahdesta oppiaineesta, esimerkiksi
äidinkielestä ja matematiikasta, 25 opintopisteen (15 opintoviikon, approbaturin) suuruiset
”erikoistumisopinnot”. Ennen tuon kehityshankkeen käynnistämistä vain harvat
luokanopettajaopiskelijat olivat valinneet erikoistumisopintonsa matematiikasta.

Kehityshankkeen käynnistämisen jälkeen on Sorvalin mukaan vuosittain kursseille osallistunut 50 –
60 opiskelijaa. Ensimmäisellä kerralla (kesällä 1994) opetus koostui seuraavista sisällöistä:
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• aritmetiikka ja algebra
• diskreettiä matematiikkaa opettajille
• geometrian erikoiskurssit I ja II
• kokeellinen geometria
• trigonometria
• aritmetiikka peruskoulussa
• matemaattisen tiedon rakenteet
• seminaari ja palautekeskustelu

Sorvali huomauttaa, että nuo sisällöt poikkesivat täysin matematiikan laitoksen opetuksen
perinteisistä käytännöistä. Tällaisen luokanopettajan approbaturin ideana oli tulevien opettajien
rohkaiseminen ja innostaminen opetuksen kehittämiseen. Hyvästä ideasta seurasi myös ongelmia.
On nimittäin olemassa säädös, jonka mukaan luokanopettaja saa peruskoulun aineenopettajankin
kelpoisuuden, jos hän suorittaa aineessa 60 opintopisteen (35 opintoviikon) suuruiset opinnot.
Niinpä Joensuussa piti suunnitella myös aineopintokokonaisuus, jota sitten ruvettiin kutsumaan
didaktisen matematiikan cum laude approbaturiksi, jotta se olisi erottunut tavallisista matematiikan
aineopinnoista. Silti didaktisen matematiikan clopinnot eivät Sorvarinkaan mukaan ole oikein
vertailukelpoisia matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa (Joensuussa) suoritettuun
aineenopettajan matematiikan cloppimäärään.

Joensuun yliopisto antaa myös matematiikan aineenopettajankoulutusta. Tähän liittyvän
kehityshankkeen tavoitteena on ollut tuoda ainedidaktista näkökulmaa ainelaitoksille yhteistyössä
kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa:

Matematiikassa on esimerkiksi kokeiltu vaikeiksi koetuilla kursseilla ohjattuja
opiskeluryhmiä, ja kotilaskujen ohjausta on pyritty järjestämään. Tavoitteena on ollut
toisaalta opiskelijoiden auttaminen läpäisemään pahimmat karikot ja toisaalta heidän
opettaminen tavalla, jota he voisivat myöhemmin hyödyntää omassa opetustyössään.
Avainsanoja ovat siis olleet tutorointi ja professionaalistuminen.

Vallitsevien asetusten mukaan aineenopettajankoulutuksen on kytkeydyttävä tieteelliseen
tutkimukseen. Siis aineenopettajan olisi oltava myös oman tieteenalansa asiantuntija. Sorvalin
mukaan tämä ei matematiikan osalta kuitenkaan ollenkaan toteudu:

Matematiikan aineenopettajaksi opiskeleva ei missään opintojensa vaiheessa joudu
tekemisiin matemaattisen alan ajankohtaisen tieteellisen tutkimuksen kanssa, sillä
matemaattinen tutkimus on monituhatvuotisen historiansa aikana edennyt lähes
mittaamattoman kauaksi.

Sorvali kirjoittaa siitäkin, kuinka hankalaa on matematiikan opiskelijan synnyttää itselleen
yhtenäistä yleiskuvaa oppiaineestaan. Opinnot näyttävät rakentuvan toisistaan erillisistä ja
irrallisista kursseista, jotka eivät oikein tunnu liittyvän yhtään mihinkään. Tilanne ei tietenkään ole
hyvä opettajan työn kannalta. Opintojen olisi luonnollisesti pyrittävä antamaan opetettavasta
aineesta ajantasaista yleiskuvaa tavalla, jonka opiskelija voisi sisäistää. Tätä kautta opiskelijalle
saattaisi syntyä sitten tärkeä tunne siitä, että hän pystyy sijoittamaan myös kouluasiat johonkin
mielekkääseen kokonaisuuteen.

Sorvali pohtii myös sitä, kuinka hyvin matematiikan laitosten välittämä matematiikkakuva kohtaa
peruskoulun ja lukion opetuksen matematiikkakuvan:
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Peruskoulun ja lukion matematiikka perustuu havainnollisuuteen ja kokeellisuuteen. Jos
tarkastellaan pelkästään havaittavissa olevia reaalimaailman ominaisuuksia, loogisen
päättelyn ja todistamisen tarpeellisuutta on vaikeaa perustella, kun kokeilla ja mittauksilla
päästään kuitenkin suoremmin ja nopeammin perille. Kolmion kulmien summaa koskeva
tulos on tästä hyvä esimerkki.

Näin Sorvalin mukaan ei koulumatematiikka juurikaan poikkea luonnontieteistä.
Yliopistomatematiikka sen sijaan poikkeaa kokeellisista ja havainnollisista menettelytavoista täysin:

Yliopistomatematiikassa kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan: lähes kaikella
opetettavalla matematiikalla on 1960luvulta lähtien ollut aksiomaattinen perusta.
Yliopistomatematiikan rakenne on siis formaalinen, siinä avainsana on todistaminen.

Sorvali tiivistää vielä näkemyksensä koulumatematiikasta termiin kokeellinen ilmoitusmatematiikka
ja asettaa kysymyksen, missä määrin aineenopettajankoulutukseen loppujen lopuksi pitäisi kuulua
nykyaikaista tiedematematiikkaa, joka on erinomaisen kaukana koulumatematiikasta – kokeellisesta
ilmoitusmatematiikasta.

Kalle Väisälän ja Rolf Nevanlinnan aikoinaan esittämiä geometriakäsityksiä selostamalla ja
yleistämällä Sorvali päätyy ajatuskokeeseen matematiikasta kahtena eri tieteenä. Väisälähän pyrki
tunnetusti aikoinaan viemään geometrian kouluopetusta lähemmäksi koululaisen elämysmaailmaa,
vaikka hän ei todistamisista luopunutkaan – hän vain pyrki rajoittamaan ne sellaisiin tapauksiin,
jotka eivät olleet ”havainnolle selviä”. Nevanlinna puolestaan jakoi alkeisgeometrian toiselta puolen
havainnolliseksi ja yksinkertaiseksi luonnontieteeksi, ja toiselta puolen kristallinkirkkaaksi,
täydelliseksi loogiseksi järjestelmäksi.

Sorvali tulkitsee Väisälän pyrintöjä niin, että hän lähestyi geometriaa luonnontieteiden
näkökulmasta ja että hän oli sisäistänyt Nevanlinnan geometrian jaottelun. Sorvalin mielestä
Väisälän koulugeometrian kautta kuitenkin syntyi ongelma: se mitä milloinkin voitiin käyttää
asioiden perustelemiseen, saattoi hämärtyä ja sekavoitua. Silti Sorvalin mukaan nykyistä
opettajankoulutusta ja matematiikan opetusta voitaisiin selkeyttää ja jäntevöittää Nevanlinnan
ajatusten pohjalta.

Koulumatematiikka olisi jotain havainnollista ja alkeellista luonnontiedettä; yliopistomatematiikkaa
taas muistettaisiin arvostaa ja harjoittaa yhtenä ihmisjärjen hienoimmista saavutuksista. Mutta
vastoin nykyisiä käytäntöjä pitäisi ehkä varsinaisesta yliopistomatematiikasta
aineenopettajankoulutuksen matematiikkaa eriyttää ainakin jonkin verran:

Jälkimmäinen voisi olla havaintoihin ja kokeiluihin perustuvaa korkeatasoista laskentoa ja
mittausoppia, joka käyttäisi varsinaisen matematiikan tuloksia jonkinlaisena työkalupakkina
tai keittokirjana. Valittujen menetelmien toimivuus testattaisiin käytännössä.
Tietokoneavusteinen matematiikan opetus soveltuisi tähän yhteyteen loistavasti.
Oppiaineena tätä voisi kutsua didaktiseksi matematiikaksi.

Sorvali ei kuitenkaan tästä ajatuskokeestaan päädy siihen, että ”konkreettisuudessa elävä” fyysikko
tai teknillisen koulutuksen saanut insinööri olisi oikea valinta matematiikan opettajaksi tai
matematiikan opettajien kouluttajaksi ja koulutuksen kehittäjäksi. Matematiikassa pyritään
nimittäin hänen mukaansa mielikuvituksen avulla löytämään kaikki loogisesti mahdolliset
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maailmat, eikä se onnistu läpeensä ”järkeviltä” käytännön ihmisiltä. Ei olisi olemassa esimerkiksi
suhteellisuusteoriaa ilman ”järjetöntä” epäeuklidista geometriaa.

Matematiikka, koulumatematiikka ja didaktinen matematiikka

Yllä olevan otsikon mukaisen artikkelin julkaisi Tuomas Sorvali yhdessä Timo Tossavaisen kanssa
(Tossavainen & Sorvali 2003). Aluksi he tutkivat eräitä tapoja yrittää määritellä, mitä matematiikka
oikein on. Heidän mielestään esimerkiksi Nykysuomen sanakirja sortuu yrityksessään
kehämääritelmään. He siteeraavat myös kulttuurifilosofi Oswald Spengleriä, jonka mukaan ei ole
olemassa mitään matematiikkaa sinänsä, on vain matemaatikkoja. Myös matematiikan luokittelua
eri aloihin he pitävät ongelmallisena. Edelleen he ovat sitä mieltä, että menneisyydessä
matematiikalla on ymmärretty jotakin ihan muuta kuin nykyään, ja tästä he päättelevät, että
tulevaisuuden matematiikka voi olla taas aivan muuta kuin nykyään:

On siis luovuttava matematiikan määrittelyyrityksistä ja tyydyttävä toteamaan, että
matematiikka on ihmismielen määrittelemätön peruspiirre. Onkin tapana sanoa, että
matematiikkaa on kaikki se, mitä matemaatikot tekevät.

Tossavainen ja Sorvali eivät tässä viittaa kuuluisaan Raimo Lehden ”sopuliteoriaan”, vaikka heidän
ajattelutapansa sitä taitaa vähän muistuttaa (Lehti 1971):

Kun itse ajattelen matematiikan kehitystä ja matemaatikkojen vaeltamista vuosisatojen ja
vuosituhansien halki, niin mielessäni väikkyy eräänlaisena analogiana kuva pienten eläinten
laumasta, esimerkiksi sopuleiden laumasta, joka vaeltaa kallioisessa maastossa. Saattaa
olla joitain syvällisiä syitä sille, miksi sopulit vaeltavat juuri siihen suuntaan kuin ne
vaeltavat, mutta näiden syiden esille löytäminen on puhtaasti empiirinen kysymys.
Ensimmäisenä approksimaationa tulee havaitsijan mieleen epäilys, että sopulien nenä on
kerran sattunut osoittamaan johonkin määrättyyn suuntaan ja sinne sitten yhdessä
taaperretaan.

Tossavainen ja Sorvali eivät löydä siis mitään ”pyhää ja pysyvää” matematiikan olemusta tai
määritelmää. Niinpä heidän on helppo siirtyä ruotimaan myös koulumatematiikkaa. He toteavat
ensin matematiikan ja äidinkielen olevan koulun keskeisimpiä oppiaineita, mutta jatkavat saman
tien, että koulussa opetettavan matematiikan sisällöt eivät aina kohtaa niille asetettuja odotuksia. He
selostavat myös, kuinka uuden matematiikan nimellä tunnettu hanke nostatti aikanaan Suomessa
voimakkaan kansanliikkeen perinteisen, kansakoulusta tutun laskennon, puolesta.

Heidän mielestään ei ole kuitenkaan mitään ajasta ja paikasta riippumattomia koulumatematiikan
sisältöjä. Erityisesti he haluavat korostaa, ettei vaikkapa 1900luvun alun koulumatematiikka ole
mitenkään pakosti oikeata matematiikkaa enää 2000luvulla: olisi koko ajan tarkkailtava,
korostetaanko koulumatematiikassa sellaisia asioita, jotka uusi aika on tehnyt tarpeettomiksi.
Seuraavaksi he asettavatkin kysymyksen, millaista laskutaitoa nykyisin tarvitaan?

Uutta matematiikkaa vastustettiin, koska ajateltiin, etteivät lapset opi sitä kautta laskemaan.
Uudistuksen puoltajista kukaan ei uskaltanut kyseenalaistaa itse laskemisen oppimisen
tarpeellisuutta. Tossavaisen ja Sorvalin mielestä mekaaninen laskutaito on kuitenkin tullut
tarpeettomaksi, sitä vain ei ole yleisesti tunnustettu. Se voi olla myös suorastaan haitallista
matemaattisten rakenteiden hahmottamisen kannalta. Tunnistan heidän kirjoituksestaan tässä kohtaa
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samanlaisia sävyjä joita löytyy esimerkiksi varsin tunnetusta runoilija ja esseisti H. M.
Enzensbergerin kirjasta Zugbrücke ausser Betrieb (vrt. Enzensberger 1999).

Tossavaisen ja Sorvalin mukaan nykykoulun mekaaninen laskutaito sopisi kyllä hyvin 1950luvun
sekatavarakaupan myyjälle, mutta on jokseenkin hyödytöntä ”nopeissa tilanteissa”, joissa vaaditaan
suuruusluokkaarvioita.

Didaktinen fysiikka on jo saanut jonkinlaisen oman tiedestatuksen, mutta näin ei ole käynyt
didaktisen matematiikan kanssa, huomauttavat Tossavainen ja Sorvali. He eivät tosin
normiluonteisesti sitä halua määritelläkään (kuten ei muutakaan matematiikkaa), vaan kirjoittavat
seuraavasti:

… didaktinen matematiikka lienee parhaiten kuvailtavissa näkökulmana matematiikkaan tai
tapana tehdä matematiikkaa. Tämä on yhteensopivaa sen ajatuksen kanssa, että
matematiikka voidaan ymmärtää pikemminkin taidoksi tehdä jotakin kuin tiedoksi jostakin.

Matematiikan opettajille didaktinen matematiikka voisi tarkoittaa toimintaa, jossa selvitetään jo
vakiintuneiden perusteorioiden käsitteiden välisiä yhteyksiä (ehkä muuten vähälle huomiolle jääviä)
– ja vielä erityisesti sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät matematiikan opettamiseen koulussa.
Tällainen toiminta ei tuottaisi varsinaisesti uutta matematiikkaa, mutta saattaisi lisätä
matemaattisten rakenteiden sellaista ymmärtämistä, jolla olisi edistävää vaikutusta matematiikan
didaktisissa kysymyksissä.

Tämän jälkeen kirjoittajat tekevät ehkä hieman yllättävän kysymyksen: ”Millaista matematiikkaa
voidaan harjoittaa kunnolla piirtämällä, soittamalla tai muulla havainnollisella tavalla? Toisin
sanoen missä määrin matematiikkaa on mahdollista ymmärtää ilman hyvää laskutaitoa?”.

He antavat yhden esimerkin lukujonon rajaarvon kuvallisesta tarkastelusta ”viipalekuvioiden”
avulla. Heidän mielestään tuollaisen kuvan avulla on esimerkiksi kirjoitettuun tekstiin verrattuna
paljon helpompaa kertoa, mistä lukujonon rajaarvosta on oikein kysymys. Tämä visuaalinen
ajattelutapa on myös yleistettävissä esimerkiksi funktioiden rajaarvojen tarkasteluihin. Esimerkiksi
Juha Oikkonen on esittänyt samansuuntaisia ajatuksia (Oikkonen 2008).

Kirjoittajien mukaan ”kuvioajattelussa” ei ole kyse matemaattisesta täsmällisyydestä luopumisesta.
Pikemminkin päinvastoin: sen jälkeen kun määritelmien ja kuvioiden välinen yhteys on kunnolla
ymmärretty, on perinteistä  tekniikkaakin jaksettu opiskella asianmukaisesti. Tossavaisen ja
Sorvalin mukaan ei matemaattisen ajattelun julkituontia ilman laskukaavoja ole tutkittu tarpeeksi.
He kehottavat kiinnittämään huomiota jo nyt olemassa oleviin moninaisiin animaatioihin sekä
ylipäätään niihin visualisointimahdollisuuksiin, jotka tietokoneiden käyttämiseen liittyvät.

Tossavaisen ja Sorvalin lukemien selvitysten perusteella koulumatematiikka mielletään tavallisesti
jonakin lopullisen valmiina, joka sitten on vain omaksuttava sellaisenaan. Tällainen
matematiikkakuva on samansuuntainen sekä opettajien että oppilaiden kohdalla. Myös
matematiikan didaktiikassa tämä tulee vastaan – ongelmanratkaisun tai ”heikon konstruktivismin”
painotuksista huolimatta.

Tossavainen ja Sorvali haluavatkin asettaa didaktisen matematiikan yhdeksi tehtäväksi
matematiikan ja sen opettamisen tarkastelemisen sellaisesta näkökulmasta, että kyseessä on elävä ja
muuttuva kieli:
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Matematiikka on siis jotakin, jota puhutaan ja kirjoitetaan, eikä jokin, mihin viitataan.

Heidän mielestään tämän näkökulman aliarviointi voi johtaa epämääräiseen matemaattiseen
kielenkäyttöön, mistä seuraa ongelmia opettajan ja oppilaan välisessä kommunikoinnissa. He
huomauttavat myös siitä, että matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimisessa ei tämä kysymys ole
ollut liiemmälti esillä.

Artikkelinsa loppuosassa Tossavainen ja Sorvali ryhtyvät vielä luonnehtimaan didaktisen
matematiikan käsitettä. Aluksi he toteavat, että matematiikan opettaminen on pysynyt jokseenkin
samanlaisena eri yliopistojen matematiikan laitoksilla. Syy tähän on yksinkertainen: tieteellinen
matematiikka ei ole perusluonteeltaan juurikaan muuttunut. Koulumatematiikka ja sen
toimintaympäristö on sen sijaan kokenut paljon muutoksia: on uutta teknologiaa,
opetussuunnitelmat ovat muuttuneet ja opetuksen yhteiskunnallinen merkitsevyys on sekin joutunut
uudelleen arvioinnin kohteeksi.

Niinpä matematiikan aineenopettajakoulutuksessa ja luokanopettajien erikoistumisopinnoissa sekä
täydennyskoulutuksissa onkin yritetty kehittää tavallisista matematiikan kursseista poikkeavaa
opetusta. Tämän tyyppinen kehitystyö on saanut systemaattisia ja organisoituneita muotoja, ja alan
tieteellinen tutkimus on käynnistymässä. Tossavainen ja Sorvali kutsuvat näin muodostuvaa
akateemista opinalaa didaktiseksi matematiikaksi.

He haluavat nähdä sen siltana kasvatustieteellisen tutkimuksen ja matematiikan välillä. Siinä ei
matematiikkaa katsella jonakin ajasta ja paikasta riippumattomana asiana. Myöskään
koulumatematiikkaa ei tarkastella kertakaikkisesti ulkoa päin annettuna ja muuttumattomana
seikkana. Näin pyritään antamaan matematiikan didaktiikan suuntaan uusia aineksia, kuten
opetussisältöjen pohdintaa ja kyseenalaistamista.

Edelleen didaktisessa matematiikassa selvitetään matematiikan perusteorioiden keskinäisiä
perussuhteita erityisesti oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Näin korostuu rakenteiden
ymmärtämisen tärkeys jo aivan alkeisopetuksessa. Myös matematiikan tarkastelu historiallisesta
näkökulmasta muodostuu tärkeäksi, samoin luovuus sekä sen erilaiset taiteelliset piirteet. Sen
oppiminen ja opettaminen voi tapahtua myös ”piirtämällä, soittamalla, hahmottelemalla tai muilla
havainnollisilla tavoilla”.

Kieliaspektia halutaan painottaa siksi, että toiminnallisen ja havainnollisen matematiikan ja
matemaattisten lausekkeiden välisten yhteyksien näkeminen on aivan keskeistä. Sanat ja symbolit
on määriteltävä täsmällisesti, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä äidinkielen ja matematiikan
välisiin yhteyksiin. Oppimisongelmien kartoittaminen lähteköön liikkeelle semanttisesta ja
semioottisesta näkökulmasta matematiikkaan.

Mielenkiintoisella tavalla Tossavainen ja Sorvali antavat didaktiselle matematiikalle vielä yhden
ikään kuin yhteiskunnallisen tehtävän. Sen on tiedotettava matematiikasta, matematiikan opetuksen
tavoitteista ja merkityksestä, osallistuttava julkiseen keskusteluun.

Keskusteluun didaktisesta matematiikasta on osallistunut jonkin verran myös Olli Martio (2004a,
2004b). Tossavaisen ja Sorvalin ideoihin hän on suhtautunut melko kriittisesti.
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Analyysi opettajille

Lähden nyt selostamaan ja analysoimaan toteutustani syksyllä 2007 Tampereen yliopiston
didaktisen matematiikan kurssille Analyysi opettajille. Olin pitänyt kurssin kerran aikaisemmin,
keväällä 2005. Sanottakoon siitä ensin muutama sana.

Silloinen päätoimeni oli vielä muualla, ei Tampereen yliopistolla. Työn olin saanut Tampereen
yliopiston matematiikan laitoksen kautta. Tämän kurssin ”didaktisointi” oli tarkoittanut lähinnä sen
suoritustapaa. Opiskelijat saivat pääsääntöisesti jokaisen varsin tavanomaisen opetuskerran
(opetuskertoja oli 11, kerta viikossa) jälkeen tietyn määrän harjoitustehtäviä, joita he sitten tekivät
pienryhmissä. Ajallisesti osittain niin, että olin itse paikalla neuvomassa, jos sellaiseen ilmeni
tarvetta. Opiskelijoilla oli aina viikko kokonaisaikaa tehtävistä suoriutumiseksi. Sen jälkeen he
palauttivat ne minulle, jolloin minulla taas oli puolestani viikko aikaa niiden arvostelemiseksi.
Tämä arvosteluvaihe oli aina varsin aikaa viepä ja työläs. Mitään tenttiä ei järjestetty, vaan kurssin
arvosana määräytyi arvostelluista harjoitustehtävistä saatujen pistemäärien mukaan. Kurssin
opetussuunnitelman olin laatinut varsin itsenäisesti ja saanut sille matematiikan laitoksen prof.
Merikosken hyväksynnän. Kurssi pystyttiin mielestäni toteuttamaan varsin korkeatasoisesti.

Syksyllä 2007 olivat monet asiat toisin. Olin ensinnäkin itse ollut jo reilun vuoden verran töissä
didaktikkona Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja saanut näin eräitä ”didaktisia
tartuntoja” – lukemalla esimerkiksi Sorvalin ja Tossavaisen juttuja. Olin aloittanut myös
kasvatustieteen syventävät opinnot didaktisella linjalla. Muutoksia oli tapahtunut myös
resurssipuolella, tuntimääriä kurssille Analyysi opettajille oli aika tavalla jouduttu vähentämään.

Suunnittelin kurssin uudestaan. Vähentyneistä tuntiresursseista johtuen päädyin siihen, että yhdeksi
kurssin suoritusosioksi oli otettava perinteinen kurssikoe. Toisaalta halusin kurssiin jotakin sellaista
omaleimaisuutta, että sitä saisi sanoa didaktisen matematiikan kurssiksi – joskaan en ollut tehnyt
mitään kovin kummoista käsiteanalyysia tästä asiasta. Määrittelin mielessäni lähinnä didaktisen
matematiikan opetustehtävänä sellaiseksi matematiikan opettamiseksi, että siinä kiinnitetään aidosti
huomiota opiskelijoiden ”laatuun”: siihen, että heistä tulee opettajia. Kirjoitin myös
henkilökohtaista päiväkirjaa jokaiselta opetuskerralta.

Kurssisuunnitelma

Kirjoitin etukäteen pienen johdannon, jonka toimitin tiedoksi Hämeenlinnaan ja aikamalaisille.
Johdannolla pyrin muodostamaan kokonaiskuvaa kurssista ja tietenkin myös houkuttelemaan
mukaan mahdollisimman paljon osallistujia:

Algebra ja perinteinen geometria ovat erityisen käyttökelpoisia staattisten suureiden
kuvailussa, mutta analyysissa luodaan käsitteistöä ja työkaluja suureiden muuttumisen
tutkimiseen. Tässä työssä tarvitaan apuna kyllä myös algebraa ja geometriaa. On
jokseenkin mahdotonta edes kuvitella maailmaa, jossa ei olisi muuttuvia ilmiöitä (tosin
muinaisille kreikkalaisille taisi tämäkin olla mahdollista, koska kerran Parmenides julisti,
että mikään ei muutu – tämä oli jonkinlainen vastaveto Herakleitoksen aiemmin esittämälle
teesille, että kaikki muuttuu...).  Muuttuva suure voi olla vaikkapa kallionkielekkeeltä
pudotetun kiven nopeus. Jos tuo nopeus v (m/s) muuttuu ajassa 0 .. t (s) lain v = 9,8t
mukaisesti (vakiolla 9,8 on yksikkönä )m/s2 , niin  funktio f(t) = 24,9t  ilmaisee kiven
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kulkeman matkan (m) millä tahansa ajanhetkellä 0 .. t. Tämä lauseke on saatu integroimalla
nopeuden lauseke. Lukiosta on ainakin derivointi tuttua, niinpä voimme huomata, että
derivoimalla funktion f(t) saamme nopeuden lausekkeen!

Integroiminen ja derivoiminen ovatkin – paitsi toistensa käänteistoimituksia – niin myös
perustyökaluja muuttuvien ilmiöiden tarkastelussa kaiken kaikkiaan. Monet keskeiset
luonnonlait tai jotkut ihan toisentyyppiset ilmiöt voidaan ilmaista yhtälöinä, joihin sisältyy
suureiden muutosnopeuksia. Sellaisia yhtälöitä kutsutaan differentiaaliyhtälöiksi.
Esimerkiksi putoavan kiven tapauksessa taustalla on differentiaaliyhtälö voima = massa  x
kiihtyvyys. Kiihtyvyys 2m/s9,8  on nopeuden muutosnopeus (eli nopeuden derivaatta);
nopeus puolestaan on matkan muutosvauhti (eli matkan derivaatta).

Erilaiset liikeilmiöt voivat myös olla epäsuorasti mukana monissa matemaattisissa
tarkasteluissa. Usein suorat ja käyrät hahmotetaan geometrisina asioina, mutta ne voidaan
mieltää myös liikkuvien pisteiden piirtäminä ratoina. Tämä ajatus saadaan mukavasti esiin
kuvaamalla käyriä myös niin sanotusti parametrimuodossa. Kauniita – ja hyödyllisiä –
käyriä saadaan myös tutkimalla niitä napakoordinaatistossa. Graafinen laskin on tässä
erinomainen apuväline. Toisaalta käyrien tarkasteluihin liittyy kyllä geometrisia piirteitä
kuten tangentin ja pintaalan määritys. Derivoiminen on läheisesti tekemisissä myös sen
ongelman kanssa, kuinka löytää käyrälle tangenttisuora sen tietyssä pisteessä;
integroiminen puolestaan sen kanssa, kuinka määrittää pintaala alueelle, jota rajaa
käyrämäinen reuna.

Derivoiminen ja integroiminen perustuvat rajaarvon käsitteeseen. Kun vaikkapa funktion
derivaattaa muodostetaan ”määritelmän mukaan” erotusosamäärän rajaarvona, niin
erotusosamäärä löytyy vielä algebran taidoilla (laskemalla tavalliseen tapaan), mutta sen
rajaarvon määritysprosessi on laadullisesti jotain uutta: sitä voisi ehkä jopa kutsua
uteliaaksi ajatteluksi. Tätä ei silti pidä pelästyä. Niinkin tuttu asia kuin ympyrän pintaala
on rajaarvo. Tai... mitä nyt ovat vaikkapa ihanteet, kenties jonkinlaisia rajaarvoja nekin.
Tervetuloa kurssille!

Postiin Hämeenlinnaan ja aikamalaisille liitin mukaan vielä tietoa opetusajoista, oppisisällöistä,
sekä työskentelytavoista. Idean ”digitaalisesta sanomalehdestä” olin saanut niin sanotusti omasta
päästäni.

Ajat, oppisisällöt, paikat ja työskentelytavat
TM = tukimateriaali.
Pe 2.11. klo 916.
Analyysin esikäsitteistä peruskoulussa, TM: Mikä tahansa peruskoulun tai lukion fysiikan
oppikirja, missä on liikeoppia. Algebrallisten funktioiden differentiaalilaskentaa, TM:
Pitkän matematiikan kurssit 7 ja 8.

Pe 9.11. klo 916.
Transsendenttisten funktioiden differentiaalilaskentaa, TM: Pitkän matematiikan kurssit 8 ja
9.

Pe 16.11. klo 916.
Integraalilaskentaa, TM: Pitkän matematiikan kurssi 10

Pe 23.11. klo 916.
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Integraalilaskentaa, TM: Kuten edellä.

Pe 30.11. klo 916.
Integraalilaskentaa, TM: Pitkän matematiikan kurssi 10. Käyrien parametriesityksiä, TM:
Esimerkiksi Matematiikan taito 13: Analyysi, tai jokin vastaava kirja.

Pe 7.12. klo 915.
Käyrän esittäminen napakoordinaattien avulla. Differentiaalija integraalilaskentaa tähän
ja parametriesityksiin liittyen, TM: Kuten edellä.

Pe 14.12. klo 915.
Differentiaaliyhtälöitä, TM: Kuten edellä.

Ma 17.12. klo 912. TENTTI.

Työskentelytavat: Luennot ja harjoitukset (ja tentti). Harjoituksissa pyritään
yhteistoiminnallisuuteen esimerkiksi seuraavasti. Laskuharjoituksia tehdään ensin
”perinteiseen tyyliin” pienryhmissä ja ohjatusti puolet siihen varatusta ajasta. Sen jälkeen
pienryhmä kerrallaan 1) tekee muille omasanaisen esityksen päivän tietyistä avainkäsitteistä
ja niiden historiallisista yhteyksistä, 2) laatii muille ainakin yhden kysymyksen vastattavaksi
– joko heti tai viikon päästä, 3) kytkee koulutodellisuuteen jonkin päivän teemoista. Nämä
esitykset arvioi vaihtuvajäseninen raati – tosin allekirjoittanut on raadissa aina. Tällä
tavalla ryhmät saavat hyvityspisteitä. Työskentelymuodoista ja arviointikriteereistä voidaan
vielä keskustella ensimmäisellä kokoontumisella. Jokaisella kokoontumiskerralla tehdään
myös seinälehteä päivän aiheista. Seinälehtien muodostama ”sanomalehti” kuvataan
digikameralla ja jokainen saa kurssista muistoksi näin tehdyn kuvagallerian.
Sanomalehtimetaforaa voidaan laajentaa myös ”kulttuurilehdeksi”, jolloin seinälehdissä
saa olla myös esimerkiksi runoja, piirustuksia ja tarinoita.

Otteita ensimmäisestä päiväkirjasta

”Aion kirjoittaa tätä työpäiväkirjaa ilman suurempia estoja. Paljastan esimerkiksi oman
tietämättömyyteni, lapsenuskoisuuteni, tunteeni ja ”tyhmyyteni” (toki myös tyhmyyteni)
jokseenkin sumeilematta. Tarkoituksena on ikään kuin tämänkin muodon kautta viestiä sitä
ajatusta, että opettajan on hyvä harjoitella tekemisiensä pohdiskelua. Tarkemmin: erityisesti
didaktisen matematiikan opiskelijoiden – ja opettajan – pitäisi oppia puhumaan luontevasti
matematiikasta. Eikä se käsittääkseni onnistu, jos tyypilliseen matemaatikkotyyliin ollaan
loputtoman varovaisia sen suhteen, mitä suustaan lentoon päästää.  Kun nyt kuulen Vanhan
Matemaatikon vaivautunutta mutinaa, niin sanonpa heti sen, ettei kyse ole mitenkään
yrityksestä unohtaa matematiikan perushyveitä kuten tarkkuutta, täsmällisyyttä, sitovuutta
perusteluissa ja niin edelleen; ei, mutta opettajan on nyt vaan kerta kaikkiaan oltava itsekin
vähän lapsenmielinen: avoimen utelias ja kyseleväinen kaiken suhteen, myös matematiikan.
Ja tämähän voi olla riemastuttavaa kuin talvinen mäenlasku; sitä voi yksinkin harjoittaa,
mutta vielä suuremman ilon se antaa yhdessä muiden kanssa.”

Päiväkirjaa työmuotona pohdiskelen myös muun muassa geometrian kurssin yhteydessä.
Teoriataustaa päiväkirjatyöskentelylle löytyy esimerkiksi toimintatutkimuksesta, jota selostan



12

toisaalla. Päiväkirjani ”keskustelukumppani”Vanha Matemaatikko kuvaa jonkinlaista tiivistymää
tai arkkityyppiä huomattavista suomalaisista matemaatikoista, jotka ovat toimineet lähinnä
yliopistoissa; sitä kautta he ovat kuitenkin vaikuttaneet loppujen lopuksi kaikkeen, mitä
suomalaiseksi matemaattiseksi kulttuuriksi voi sanoa. Heitä ovat vaikkapa Lorenz Lindelöf, Ernst
Lindelöf, Kalle Väisälä ja Rolf Nevanlinna (ks. Lehto 2001, Lehto 2004, Lehto 2008). Heihin liittyy
suuri auktoriteetti, pelottavuus, mutta myös viisaus. Nähdäkseni heidän kulttuurinen
vaikutusvaltansa on edelleen varsin huomattava suomalaisessa yliopistomaailmassa. Tässä on
puolensa ja puolensa, niin sanoakseni.

Edellisessä luvussa Tossavainen ja Sorvali puhuivat siitä, kuinka yliopistomatematiikan
opettaminen on pysynyt pitkään samanlaisena, perinteet ovat säilyneet vahvoina.
Opettajankoulutuksen kannalta tämä merkitsee parhaimmillaan sitä, että aineenhallinta on
opettajilla edelleenkin hyvä. Opettamisen ”kulttuuristen muotojen” kannalta tämä merkitsee
pahimmillaan tiukan opettajajohtoisuuden ja ”pelon kulttuurin” säilymistä koulumatematiikassa.
Toki Vanha Matemaatikko pitää sisällään myös huumoria vähän samaan tapaan kuin P.G.
Wodehousen romaanihahmo Vanhin Jäsen, joka tietämällä kaiken golfista tietää kaiken myös koko
elämästä (Wodehouse 1991).

Oppimisympäristön ja opiskelijoiden taustatietojen kuvausta löytyy seuraavasta päiväkirjan
otteesta. Siinä näkyy hieman myös vanhenevan opettajan tragiikkaa: opettajan vaatimukset itseään
kohtaan saattavat vain kasvaa vuosien vieriessä. Etukäteen eräät 1+ opiskelijat olivat osoittaneet
mielenkiintoa kurssia kohtaan. Tästä asiasta olin käynyt myös matematiikan laitoksen johtajan prof.
Lauri Hellan kanssa keskustelua sähköpostitse. Hän oli suhtautunut varovaisen myönteisesti asiaan.

”Perjantai 2.11.2007

Opetuksen pitäisi alkaa vasta 9.15, mutta olen paikalla jo paljon ennen kokeilemassa
opetustilan tekniikkaa. Olin kyllä ollut torstaiiltana vielä myöhään valmistelemassa
opetusta, mutta en ollut päässyt luokkaan kokeilemaan laitteita, koska siellä oli opetus vain
jatkunut ja jatkunut – vastoin tilavarauksesta katsomiani tietoja. Erityisesti haluaisin saada
kannettavan tietokoneeni käyttöön, sillä siellä minulla olisi analyysin kannalta erinomainen
Mapleohjelma. Onnistun kyllä testaamaan luokan tietokoneen, dataprojektorin ja
dokumenttikameran tarkoituksenmukaisen toiminnan suunnitelmieni kannalta, mutta
kannettavan kiinnittäminen järjestelmään saa aikaan vain epämääräistä hurinaa. Joudun
ottamaan sen pois luokan systeemistä ja nielemään harmistukseni: siinä menevät sitten
Maplen mainiot mahdollisuudet asioiden havainnollistamiseen!

Muutenkin tuntuu opettaminen – tai ainakin uuden kurssin aloittaminen – vuosi vuodelta
jotenkin vaikeammalta. Oma riittämättömyyden tunne on valvottanut useita öitä ennen tätä
aamua, tosin juuri viime yönä armahtava ja hyväksyvä uni on ottanut minut mukaan sinisille
retkilleen. Sisäinen ryhdistäytyminen kuitenkin alkaa ikään kuin automaattisesti, kun
opiskelijat saapuvat paikalle.

Pyydän heitä kertomaan, mistä he tulevat ja mitkä ovat heidän taustansa matematiikasta.
Läsnäolijat ovat joko Hämeenlinnasta tai meidän aikamalaisiamme. Etukäteen kurssista
kiinnostusta osoittaneet 1+ opiskelijat puuttuvat. Osalla on taustatietoina vain lukion lyhyt
matematiikka, joten olen iloinen kirjoittamastani Johdannosta analyysiin. Hämeenlinnan
opiskelijoista on monella ollut pitkä matematiikka lukiossa; heidän joukossaan on myös yksi
vuoden TTY:lla ja yksi vuoden Jyväskylän yliopistossa opiskellut. Aikamalaisista osa
opiskelee paraikaa Harri Hietikon luennoimaa Analyysi 1:stä, yksi on jo Analyysi 3:ssa.
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Opetuksen lomassa – analyysin esikäsitteistä peruskoulussa – pääsen jonkin verran
kyselemään ja palauttamaan mieliin lukion analyysin perustietoja.”

Erilaisia liikeilmiöitä mallitettiin pisteen kulkemisena pitkin xakselia. Kun tähän otettiin mukaan
aika t, niin mallitus tapahtui (t, x)koordinaatistossa. Esitin tästä erityyppisiä havainnollistuksia.
Samalla päästiin puhumaan derivaatasta, nopeuksista, ääriarvojen teoriasta sekä matkan
laskemisesta, kun nopeus muuttuu – eli saatiin heti mukaan myös integraalilaskennan elementtejä.

Opiskelijat kertoivat myös omista koulumuistoistaan; eräs heistä muisti ahdistaviakin asioita.
Yleistä alkukankeutta sain purettua sanomalla että meidän kurssillamme saa puhua kyllä
tunteistakin. Työsuunnitelma joutui heti ensimmäisellä kerralla liian lujille: algebrallisten
funktioiden differentiaalilaskenta piti jättää seuraavalle opetuskerralle. Ruokatunnin pitämisen
jälkeen käytiin keskustelua työmuodoista sekä aloitettiin laskuharjoitukset:

”Laskuharjoitusten alkajaisiksi ryhmäydytään. Itse ehdotan kovasti sitä, että ryhmät olisivat
sellaisia, joissa olisi aina kummankin ryhmän (Hämeenlinna, aikama) edustajia. Tämä
herättää kuitenkin vastustusta siksi, että käytännössä tällaisen ryhmän toiminta olisi
hankalaa, jos viikollakin pitäisi tavata. Opiskelijat myöntävät kuitenkin ajatuksen
”kauneuden”.  Suostun sitten siihen, että sekaryhmiä ei tarvitse perustaa: yhteistyökulttuuria
tulevien luokanopettajien ja aineenopettajien välillä pidettäisiin jollakin muulla tavalla yllä.
Laskuharjoitusten aikana mietin vielä mahdollisuutta ryhtyä luennoimaan algebrallisten
funktioiden differentiaalilaskennasta tämän päivän aikana. Luovun ajatuksesta, koska
harjoitukset tuntuvat vaativan runsaasti aikaa ja keskustelua; toisaalta niitä tehdään tosissaan
ja innokkaasti. Ja se tuntuu äärimmäisen olennaiselta.

Laskuharjoitusten osalta se ennakkoajatus, että puolet ajasta olisi käytetty niiden ja päivän
muiden asioiden purkamiseen, ei sekään tunnu järkevältä, koska opiskelijoiden huomio on
niin täysin suuntautunut yksittäisten tehtävien tekoon. Se on ikiaikainen tämä opettajan
dilemma, että hän antaa helposti liikaa töitä. Tai sitten opetus on ollut vain heikkoa...

Harjoittelun lomassa sovitaankin, että mitään purkua ei tänään tehdä. Työmuodot (joista oli
tarkoituskin vähän keskustella) muotoillaan nyt seuraavasti. Kurssin esittely ja
aikataulupaperissa mainitut ideat 1), 2) ja 3) saavat sellaisen pelkistyksen, että kukin ryhmä
(niitä on viisi, ryhmissä 1, 2, 3 ja 4 kolme, ryhmässä 3 neljä jäsentä; mahdollisesti yksi
ryhmä tulee vielä lisää poissaolojen takia) tekee kaikki nuo asiat seinälehdelleen, johon
sitten saa tulla vielä muuta – vaikkapa ”yleisiä tuntemuksia”, kuvia tai muuta sellaista.
Ryhmä esittelee seinälehtensä muille seuraavalla kokoontumiskerralla. Jotkut ryhmät
ryhtyvät saman tien tähän lehtityöhön, jotkut jatkavat laskemista.

Esitykset tullaan arvostelemaan. Arvostelukriteerit ovat vielä auki, mielestäni opiskelijat
saavat ideoida niitä itsekin.  Ryhmä ilmoittaa myös tekemänsä harjoitustehtävät ja on valmis
pyydettäessä esittämään tehtäviä muille. Tämä antaa myös arvostelumahdollisuuden.

Lehtimetaforaa ei ollenkaan oudostella – ainakaan vielä. Kysymykseksi lopussa jää vielä
vähän se, tekeekö kukin ryhmä ikään kuin oman lehden (yhdistämällä kokonaisuudeksi eri
viikkotöiden tuotokset), vai syntyykö lehti siten, että eri ryhmien esitykset  kulloiseltakin
kerralta kootaan yhteiseksi lehdeksi.”
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Ryhmien nimet ja ensimmäiset laskuharjoitukset

Ryhmät saivat aika erikoisiakin nimiä, kuten Hitaasti syttyvät, nopeasti palavat, Mix & Maths,
Simula ja pikkumäyrät ja Sasima,; vähemmän erikoisia olivat sen sijaan Ryhmä 2 ja Sekaryhmä.
Kolme ensimmäistä ryhmää muodostui hämeenlinnalaisista, kaksi seuraavaa aikamalaisista ja
viimeisessä ryhmässä oli kaksi aikamalaista ja yksi hämeenlinnalainen.

Tehtävät laskuharjoituksiin olin koonnut lähinnä eräästä tutusta fysiikan kirjasta (Lehto & Aalto
2004) sekä ”omasta päästäni”:

Analyysi opettajille, harjoitus 1

1. Merkitään luokan tai käytävän lattialle lähtöpiste O, johon henkilö A asettuu. A kulkee suoraan
eteenpäin (valittuun positiiviseen suuntaan) tai taaksepäin (negatiiviseen suuntaan). Ensin A
etenee kävellen tasaisella nopeudella 3 sekuntia, sitten hän seisoo paikallaan 5 sekuntia ja
sitten A kääntyy ja kävelee takaisinpäin tasaisella nopeudella 5 sekuntia. Esitä A:n paikka (t,s)
koordinaatistossa ja nopeus (t,v)koordinaatistossa.

2. Kuvaaja ohessa esittää auton liikettä liikennevalojen välillä (t,v)koordinaatistossa.Yksiköt ovat
s ja km/h. Mitä tietoja saat kuvaajasta?

3. Yllä oleva kuva esittää liikettä (t,x)koordinaatistossa aikavälillä 0..18 s. Pystyakselin yksikkö
on metri. Esitä liikkeen kuvaaja (t,v)koordinaatistossa ja laske kuljettu matka.

4. Ensimmäinen kolmasosa matkasta ajettiin nopeudella 60 km/h, toinen kolmasosa nopeudella 80
km/h ja kolmas nopeudella 100 km/h. Mikä oli keskinopeus koko matkalla? Positiivisten lukujen
harmoninen keskiarvo on niiden käänteislukujen keskiarvon käänteisluku. Mikä yhteys
tuloksellasi on harmoniseen keskiarvoon?

5. Tietty matka s ajettiin keskivauhdilla 1v . Millä vauhdilla paluumatka pitäisi tehdä, jotta
keskivauhti olisi 2 1v ?

6. Haukka lentää ensin neljä sekuntia vakionopeudella 3,0 m/s. Sitten se syöksyy 4,0 s siten, että
joka sekunti tulee nopeutta lisää 2,0 m/s. Tämän jälkeen haukka jatkaa lentoaan
vakionopeudella. Piirrä tapahtumaa esittävä kuvaaja a) (t,v)  b) (t,a)koordinaatistoon,  c)
mikä on haukan nopeus, kun aikaa on kulunut 14 s lähdöstä?  d) Kuinka pitkän matkan haukka
on lentänyt 16 sekunnissa?
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7. Tarkastele tasaisesti kiihtyvää liikettä v = at. Miten voisit johtaa kuljetun matkan lausekkeen
2at

2
1s =  käyttämättä – ehkä hieman problemaattista – ajatusta

2
at

2
v

2
vv

v 0
k ==

+
= , jolla

ikään kuin korvataan alituisesti muuttuva nopeus v ja sitten tällä kerrotaan aika. Miten voisi
päästä lähemmäksi sitä ajatusta, että nopeus muuttuu (kasvaa) joka hetki? Ohje. Jaa ensin
aikaväli 0 .. t    a) 10   b) 100   c) n:ään yhtä suureen aikaväliin. Korvaa sitten kullakin
osavälillä kasvava nopeus vaikkapa sen suurimmalla arvolla ja laske sen avulla arvio
kappaleen kulkemalle matkalle tuolla aikavälillä. Laskemalla nämä arviot yhteen saat arvion
kuljetulle matkalle koko aikavälillä. Mitä tapahtuu, kun ∞→n ?

8. Eräästä peruskoulun fysiikan kirjasta: Minkälainen maailma olisi, jos liikettä ei olisi? Entä, jos
kaikki liike olisi tasaista?

Tunnelmat ensimmäisen opetuskerran päättyessä

Tunnelmani ensimmäisen opetuskerran lopussa näyttivät työpäiväkirjan mukaan tältä:

”Loppulausumaksi päivästä voinen sanoa, että alussa oli pientä jäykkyyttä ja jännitystä niin
opiskelijoiden kuin opettajankin puolella, mutta iltapäivällä työskenneltiin jo ahkerasti ja
kodikkaasti. Itseäni harmittaa vähän pari epätarkkuutta luentorungossani. Samoin jää
hieman mietityttämään keskinopeuden määritykseni (määritelmän olin napannut ja vähän
muokannut Adamsin Calculuskirjasta) lukusuoralla liikkuvan kappaleen paikan
muutoksena jaettuna siihen menneellä ajalla:

Keskinopeus ja keskivauhti

Oletetaan, että kappale liikkuu suoraviivaisesti, esimerkiksi pitkin lukusuoraa eli xakselia.
Oletetaan vielä, että kappaleen paikka x on ajan funktio, merkitään x = x(t). Mitataan x:ää
metreissä ja aikaa sekunneissa (esimerkiksi). Kappaleen keskinopeus kv aikavälillä [t, t+h]
saadaan jakamalla kappaleen paikan muutos ajan muutoksella:

h
x(t)h)x(tvk

+
=

∆
∆

=
t
x m/s.

Jos aikaväliä merkitään ]t,t[ 21 , niin keskinopeuden määrittely saa muodon

12

12

tt
)x(t)x(t

−
− .

Keskinopeus ilmaisee myös liikkeen suunnan (jos ei ole nolla). Jos kv >0, niin x kasvaa eli
kappale kulkee oikealle; jos kv < 0, niin x on vähenevä eli kappale liikkuu vasempaan.

Voimme erottaa käsitteet keskinopeus ja keskivauhti siten, että jälkimmäinen ei ilmaise
suuntaa. Keskivauhti saadaan ottamalla itseisarvo keskinopeudesta.
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Määritelmästähän nimittäin seuraa, että jos kappale liikkuu lukusuoralla pätkän oikealle ja
sitten saman pätkän vasemmalle tietyssä ajassa, niin kappaleen keskinopeus olisi silloin
nolla. Eli jos bussi käy Tampereelta Helsingissä vaikkapa neljässä tunnissa, niin bussin
keskinopeus olisi nolla! Jossakin fysiikan kirjassa keskinopeus määritellään puhumalla
kappaleen liikkeestä ’tietyssä suunnassa’. Mielenkiintoista on odotella, ovatko opiskelijat
problematisoineet esittämääni määritelmää? Jossakin toisessa fysiikan oppikirjassa sanotaan,
että kyllä keskinopeus yllä mainitussa tapauksessa olisi nolla, mutta keskivauhti ei (vrt.
Gettys et al. 1989; Sears & Zemansky 2000) ”.

Kirjoittaja jalkamiehenä Azoreilla. Matkaa on jäljellä vielä P. Delgadaan. Onko vaeltajan keskinopeus
nolla matkalla, joka alkaa P. Delgadasta ja päättyy sinne?

Otteita toisesta päiväkirjasta

”Osalle opiskelijoista yhdistetty funktio ei ole tuttu. Tässä kurssissa se on kuitenkin aika
tärkeä asia, joten sitä pyritään selvittelemään monin tavoin. Yhtenä mahdollisuutena sen
’käytännölliseen ymmärtämiseen’ voisi olla sisä ja ulkofunktion lakien kielellinen kuvaus
tyyliin (esimerkiksi) ’sisäfunktio ottaa argumentistaan neliöjuuren, ulkofunktio lisää
argumenttiinsa ykkösen ja ottaa näin saadusta luvusta käänteisluvun’ ja niin edelleen.
Yhdessä oppikirjassa sanotaan – vähän hämmentävästi – että mikä tahansa funktio on
mahdollista tulkita yhdistetyksi funktioksi äärettömän monella eri tavalla. No jaa, mitähän
tuohon pitäisi sanoa, enpä oikein tiedä. Tärkeämpää kai olisi sen sanominen, että funktioita
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voidaan yhdistää uusiksi funktioiksi monella eri tavalla. Jos esimerkiksi kaksi funktiota f ja
g liitetään toisiinsa yhteenlaskutoimituksella, niin saadaan uusi funktio. Mikä ero tällä on
yhdistettyyn funktioon? Tuleeko tämä selväksi?”

Funktion rajaarvon opettaminen

Rajaarvo on varmaankin analyysin peruskäsitteistä keskeisin, joten sen tarkastelu on tässäkin
paikallaan. Me menimme suoraan asiaan esittämällä heti seuraavan ”tiukan määritelmän”:

Olkoon funktio f määritelty pisteen p eräässä punkteeratussa ympäristössä (siis ei pakosti
itse pisteessä p). Funktiolla f on pisteessä p rajaarvo A, merkitään

Axf
px

=
→

)(lim  tai pxkunAxf →→ ,)( ,

jos 00 >∃>∀ δε kohti  siten, että

εδ <−⇒<−< Axfpx )(0 .

Siis: pxkunAxf →→ ,)( , jos funktion f arvot saadaan mielivaltaisen lähelle arvoa A
(”< ”), kun x valitaan riittävän läheltä pistettä p (”<δ ”), kuitenkin x ≠ p.

Päiväkirjassani jatkan asian työstämistä muun muassa seuraavasti:

”Tässä kurssissa yllä olevaa määritelmää tarvitaan ’vain’ jos halutaan todistaa rajaarvoon
liittyviä lauseita. Määritelmä on varsin ’hienostunut’ ja pitkähkön historiallisen kehityksen
tuote. Differentiaali ja integraalilaskenta kehittyivät satoja vuosia ripeästi ilman rajaarvon
täsmällistä määritelmää, mutta sen puuttuminen johti loogisiin sotkuihin.

Adams kirjoittaa Calculusteoksessaan (s. 84) mukavasti, että rajaarvon täsmällinen
määritelmä perustuu ideaan funktion f(x) syötteen x kontrollointimahdollisuudesta, kun
halutaan arvon f(x) pysyvän tietyllä välillä. Ja näinhän yllä olevaa määritelmää voi todella
lukea. Adams vielä: ” When we are saying that f(x) has limit A as x approaches p, we are
really saying that we can ensure that that the error |f(x)  A| will be less than any allowed
tolerance, no matter how small, by taking x close enough to p (but not equal to p)”. (Tuossa
Adamsin L ja a on muutettu A:ksi ja p:ksi.)

Koulumatematiikan kannalta määritelmä on varmaan melko vaativa. Toisaalta siihen
perustuvat tunnetusti jo kouluanalyysinkin paljon käyttämät käsitteet kuten esimerkiksi
jatkuvuus ja derivaatta. Näin tulee hyvän kysymyksen paikka, että miten rajaarvo pitäisi
koulussa (ja miksei muutenkin) esittää. Voisiko sitä havainnollistaa esimerkiksi jotenkin
”laadullisesti”. Onko sillä mitään yhteyksiä arkisiin asioihin ja niin edelleen.

Itse määritelmää voi tunnustella myös siten, että haetaan tilanteita, missä määritelmän
kaltainen ”inputin kontrolli” ei onnistu.”

Päiväkirjassani mietiskelen myös eräitä muita tapoja rajaarvon esittämiseksi:
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”Kirjassa Johdatus matemaattisen analyysin teoriaan (Merikoski ym. 2004) käsitellään
kysymys funktion rajaarvosta lukujonon rajaarvon kautta. Ensin siinä määritellään
tavanomaiseen tapaan lukujonon (an) suppenemisen kohti rajaarvoa a, jos jokaista
positiivista lukua   vastaa sellainen positiivinen kokonaisluku n( ), että

|an – a| <   aina, kun n   n( ).

Tuolloin merkitään lim (an) = a tai an  a.

Mainitussa kirjassa todistetaan summaa koskeva rajaarvon laskusääntö. Tulon ja osamäärän
säännöt annetaan opiskelijalle kotitehtäviksi. Kirjassa todistetaan myös Bolzanon
Weierstrassin lause (jota sitten käytetään paljon, kun todistetaan jatkuvien funktioiden
ominaisuuksia):

Rajoitetulla reaalilukujonolla on suppeneva osajono. Toisin sanoen, jos (xn) on
rajoitettu jono, niin on olemassa sellaiset positiiviset kokonaisluvut n1 < n2 < n3 <
…, että lukujono (yk), missä yk = knx , suppenee.

Sitten siinä määritellään kasautumispiste:

Luku a ∈ R on joukon A ⊆ R kasautumispiste, jos sen jokaisessa ympäristössä on
joukon A \ {a} alkio (eli joukon A sellainen alkio, joka ≠ a).

Tämän jälkeen sitten funktion rajaarvo määritellään seuraavasti (Merikoski ym. 2004, s.
74):

Olkoon funktio f määritelty joukossa A ja olkoon a joukon A kasautumispiste. Olkoon
(xn) mielivaltainen rajaarvoa a kohti suppeneva jono joukon A \ {a} alkioita. Jos
lukujono (f(xn)) suppenee tällöin aina kohti rajaarvoa b, niin funktiolla f on
pisteessä a rajaarvo b.

On aika hankala tietää ’a priori’, onko tällä käsittelytavalla erityisiä didaktisia etuja. Niitä
voisi kyllä olla siksi, että kysymys lukujonon rajaarvosta lienee kaiken kaikkiaan jotenkin
selväpiirteisempi kuin yleisemmin kysymys funktion rajaarvosta.

Matemaattisesti tämä voi olla tietysti erinomainen lähestyminen, jos lukujonon rajaarvoon
liittyvät kysymykset on ehditty kunnolla käsitellä.”

Funktion jatkuvuus

Me määrittelimme funktion jatkuvuuden tavanomaisesti:

Funktio f on jatkuva pisteessä p, jos

)()(lim pfxf
px

=
→

.

Päiväkirjassani pohdiskelen määritelmää muun muassa näin:
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”Geometrishavainnollisesti funktio on jatkuva jollakin välillä, jos sen kuvaaja ei siellä
katkeile missään pisteessä. Miksi noin ’laadullinen asia’ on määriteltävä noin hankalasti?
No, oikeastaan, jos tästä katkeamattomuudesta lähdetään, niin rajaarvon kautta tapahtuva
määrittely onkin selvä.

Mielikuvallisesti jatkuvuudessa on kai kyse myös siitä, että argumentin pieni muutos ei
aiheuta suurta tai yllätyksellistä muutosta funktion arvoissa. Näin jatkuvan funktion
käyttäytymiseen tuntumamielessä liittyy tiettyä ennustettavuutta tai ennakoituvuutta.
Pedagogisesti voisikin olla jatkuvuudelle parempi määritelmä seuraava (matemaattisesti
kyllä ihan sama kuin edellä lainattu luentorungon määritelmä):

Olkoon I jokin väli R:ssä, p ∈I ja f: I  R. Sanomme, että funktio f on jatkuva
pisteessä p jos jokaista ε  > 0 kohti on olemassa δ  > 0 siten, että |f(x)  f(p)| < ε
jokaisella x ∈  I, jolla |x  p| < δ .

Koulukirjoissa on tyypillisesti esimerkkejä, joissa funktio on jatkuva pisteen p ympäristössä,
mutta sitten kohdassa p pompahtaa johonkin odottamattomaan arvoon. Oppilaan on silloin
osattava sanoa – hokemankaltaisesti – että vaikka funktiolla onkin rajaarvo kohdassa p, ei
se ole siinä jatkuva. Mutta millaisessa kokemusmaailmassa tällaisia funktioita voisi käyttää?
Katsoin kerran eräillä syntymäpäivillä taikurin esitystä. Taikurin hävitti jonkin esineen ja
sijoitti sen jonnekin käsittämättömään paikkaan, voisiko tämä olla lähellä ”pompahtavaa
epäjatkuvuutta”. Siis silmänkääntötemput ja epäjatkuvuus...; saisiko sieltä elämyksellistä
materiaalia tähän?

Miksi sitten esimerkiksi murtofunktio (kahden polynomin osamäärä) on jatkuva
määrittelyjoukossaan? Tähän tarvitaan ensinnäkin rajaarvon laskusääntöjä (summa, vakion
siirto, tulo ja osamäärä: nämä todistetaan rajaarvon määritelmän mukaisesti); toiseksi
tarvitaan rajaarvot cclim

px
=

→
 (vakion rajaarvo) ja pxlim

px
=

→
: nämä voidaan melko helposti

todistaa rajaarvon määritelmän mukaisesti. Pedagogisdidaktinen pulma on tässä tietysti
heti olemassa. Eipä voi muuta kuin ihastella Sorvalin ilmoitusmatematiikkatermiä...

…

Kirjallisuudessa puhutaan joskus funktion epäjatkuvuudesta sellaisessa pisteessä, jossa se ei
ole määritelty. Onpa muistaakseni ylioppilaskirjoituksissakin ollut tehtävä, jossa näin on
menetelty. Tämä on täydellisen hämmentävää, koska määritelmän mukaisesti tietysti on
oltava olemassa funktion arvo (kohdassa p) ja rajaarvo (kohdassa p; rajaarvon määritelmä
ei vaadi funktion arvon olemassaoloa kohdassa p): sitten näitä arvoja verrataan.”

Jatkuvuudenkin käsite on niin tärkeä, että päiväkirjassani olen selvitellyt hieman muidenkin tapoja
sen esittämisessä:

Se, että f on jatkuva pisteessä a, tarkoittaa havainnollisesti sitä, että funktion kuvaaja ei
”katkea” tuossa pisteessä. Kuitenkaan tämä havainnollinen tulkinta ei toimi, jos kuvaaja on
monimutkainen (Merikoski ym. 2004, s. 84).

Kirjassa Johdatus matemaattisen analyysin teoriaan (Merikoski ym. 2004, s. 86  87) tekijät
antavat esimerkkejä, joissa jatkuvuuden ”geometrinen tulkinta” ei toimi.
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Funktio f jatkuvuuden palauttamisen lukujonon rajaarvoon he ilmaisevat seuraavasti:

Siitä, että xn a (ja f(xn) on määritelty), seuraa aina, että f(xn  f(a).

Paljon käytetyssä Andrew Browderin teoksessa Mathematical Analysis (Browder 1996,
s.57) funktion jatkuvuus määritellään samaan tapaan kuin sen itsekin olen opiskelijoille
esittänyt. Sen jälkeen Browder esittää lauseen funktion jatkuvuudelle reaalilukuvälillä I, kun
c ∈  I ja f : I  R, jossa on muun muassa seuraavat ekvivalentit kohdat:

(i) f on jatkuva kohdassa c.
(ii) Jokaista f(c):n ympäristöä V kohti on olemassa c:n ympäristö U (I:ssä) siten, että

f(U) ⊂  V.
(iii) Olkoonpa V mikä tahansa f(c):n ympäristö. Silloin f1(V) on c:n ympäristö (I:ssä).
(iv) Jokaiselle välin I lukujonolle (xn), jolle lim xn = c, jono (f(xn)) suppenee kohti lukua

f(c).

Nähdään, että Browderin kohta (iv) on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Merikoski ym.
(2004) ovat sanoneet funktion f jatkuvuuden palauttamisesta lukujonon rajaarvoon.

Timo Tossavainen (2004) korostaa suurta eroa jatkuvuuden määrittelyssä koulu ja
yliopistomatematiikan välillä. Hän kirjoittaa, että yliopistomatematiikassa funktio f : A   B
on jatkuva, jos jokaisen B:n avoimen joukon X alkukuva f1(X) on A:n avoin joukko.
Merkinnät A ja B voivat ilmaista mitä tahansa topologisia avaruuksia. Näin Tossavainen
painottaa sitä, että funktion jatkuvuus riippuu oleellisesti myös lähtö ja maaliavaruuksien
rakenteista eikä esimerkiksi vain funktion lausekkeen määräämistä alkioiden
kuvausominaisuuksista. Jos nyt A sattuu olemaan lukusuoran yhtenäinen osajoukko, seuraa
jatkuvuuden määritelmästä, että funktion arvojoukko f(A) on yhtenäinen.

Tossavainen näyttää pitävän ongelmallisena, että koulumatematiikassa määritellään funktion
jatkuvuus tuon havainnollisen ominaisuuden kautta, koska siten jatkuvien funktioiden
joukko olennaisesti pienenee. Lisäksi näin saadaan jopa ihan väärä käsitys jatkuvuudesta
esimerkiksi siinä tapauksessa, että funktion määrittelyjoukko ei ole yhtenäinen.

Tossavainen lähtee määritelmässään varsin ”korkealta ja kovaa”, vaikka topologiasta
puhuminen jatkuvuuden yhteydessä onkin paikallaan. Kirjoittaahan esimerkiksi Jussi
Väisälä näin (Väisälä 1999, s. 6):

Jos topologia pitäisi luonnehtia kahdella sanalla, vastaus voisi olla: oppi
jatkuvuudesta.

Tavallisen differentiaalilaskennan reaalifunktion jatkuvuuden käsite sisältää Väisälän
mukaan paljon topologista ainesta (Väisälä 1999, s. 6), esimerkiksi:

1. Jatkuva funktio saa suljetulla välillä suurimman ja pienimmän arvonsa.
2. Jatkuva funktio ei voi muuttaa merkkiään jollakin välillä tulematta nollaksi.

Näistä kohta 1. liittyy kompaktiuteen ja kohta 2. yhtenäisyyteen, jotka molemmat nekin ovat
keskeisiä topologisia ominaisuuksia.
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Mutta ei Väisäläkään määrittele funktion jatkuvuutta vielä teoksessaan Topologia 1 niin
yleisesti kuin Tossavainen yllä. Väisälä toimii metrisissä avaruuksissa (ks. Väisälä 1999, s.
20  21). Esimerkiksi tavallinen eli euklidinen metriikka saadaan Rn:ssä asettamalla

2/1n

1i

2
ii |yx|y)d(x, 








−= ∑

=

.

Kun n = 1, saadaan R:n tuttu metriikka d(x,y) = |x – y|.

Jos sitten (X, d) on yleinen metrinen avaruus ja a ∈  X, r > 0, niin kuula

B(a, r) = {x ∈X: d(x, a) < r}.

Nyt voidaan katsoa Väisälän määritelmää jatkuvalle kuvaukselle f: X   Y, kun (X, d) ja (Y,
d’) ovat metrisiä avaruuksia (Väisälä 1999, s. 34):

Olkoon f : X   Y kuvaus ja a ∈  X. Sanomme, että f on jatkuva pisteessä a, jos
jokaista lukua   > 0 kohti on olemassa sellainen luku   > 0, että d’(f(x), f(y)) < 
aina, kun x ∈  X ja d(x, a) <  .

Väisälä toteaa, että jatkuvuuden ehto voidaan kirjoittaa myös muodossa

f(B(a,  )) ⊂  B(f(a),  ),

ja muodossa

B(a,  ) ⊂  f1(B(f(a),  )).

Huomattakoon, että metristä avaruutta X sanotaan täydelliseksi, jos siinä jokainen Cauchy
jono on suppeneva (ks. Browder 1996, s. 136). Reaalilukujen systeemi R (ja myös avaruus
Rn) on täydellinen metrinen avaruus.

Eräänä esimerkkinään Väisälä osoittaa, että ns. Lipschitzkuvaus on jatkuva. (Kuvaus f : X
 Y on Lipschitz,  jos on olemassa sellainen luku M   0, että d’(f(x), f(y))   Md(x, y)

kaikilla x, y ∈  X.) Koulussakin tutkitaan differentiaaliyhtälöitä. Silloin voi syntyä kysymys
yhtälön y’ = f(x, y), alkuehdolla y(x0) = y0, ratkaisun yksikäsitteisyydestä. Asiaan liittyvä
todistus tehdään ääretönulotteisessa metrisessä avaruudessa (ks. Browder 1996, s. 138 
139), jolloin Lipschitzehto on merkittävässä roolissa.

Väisälä todistaa metrisissä avaruuksissa lauseen, joka on Tossavaisella pohjana jatkuvuuden
määritelmälle topologisissa avaruuksissa, toisin sanoen Väisälän todistama lause on
seuraava:

Olkoon f : X   Y kuvaus. Tällöin f on jatkuva, jos ja vain jos jokaisen avoimen
joukon V ⊂  Y alkukuva f1(V) on avoin.
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Väisälä tekee myös koulumatematiikan kannalta sen relevantin huomion, että avoimen
joukon kuva ei jatkuvassa kuvauksessa ole aina avoin. Jos nimittäin esimerkiksi f : R R,
f(x) = x2, niin avoimen välin ]1, 1[ kuva [0, 1[ ei ole avoin.

Mitallisilla funktioilla on yleisemmässä integraalilaskennassa samantapainen rooli kuin
jatkuvilla funktioilla koulun Riemannin integraalin käsitteeseen perustuvassa
integraalilaskennassa. Jotenkin olisi odottanut, että Tossavainen olisi sanonut tästä asiasta
jotakin, varsinkin kun hänen jatkuvuuden määritelmänsä on silmiinpistävän lähellä
mitallisen funktion määritelmän muotoa (vrt. Lehto 1975, s. 97). Lisäksi vielä erityisesti
reaalimuuttujan reaaliarvoiset jatkuvat funktiot ovat (Borel) mitallisia (ks. esim. Bartle
1995, s. 9).

Matemaatikot toteavat usein, että tämän päivän abstraktiot (tai ”vaikeat jutut”) ovat
huomispäivän banaliteetteja (ks. Pekonen 1992). Voiko olla niin, että tämän päivän
kouluabstraktiot ovat huomisen koulupäivän banaliteetteja? Vai onko ”paremminkin” niin,
että tämän päivän koulubanaliteetit ovat huomispäivän abstraktioita?”

Derivaatta ja differentiaali

Päiväkirjojen puhtaaksikirjoitusvaiheessa huomaan Dimensiosta Juhani Virkkusen artikkelin
Derivaatasta lukion matematiikassa (Virkkunen 2008). Virkkunen kirjoittaa seuraavasti:

Derivaattaa voitaneen pitää keskeisenä peruskäsitteenä matemaattisessa analyysissä, myös
sen sovellusten kannalta. Siksi on tärkeää, että lukion opiskelija jo alun pitäen saisi
muodostettua itselleen derivaatasta mahdollisimman käyttökelpoisen mielikuvan. Sen pitäisi
olla hyvä pohja jatkossa esiin tulevien derivaatan tärkeimpien merkitysten omaksumiselle.
Seuraavassa haluan kuvailla, miten tämä tarkoitus voidaan saavuttaa mielestäni paremmin
lähtemällä liikkeelle erotusosamäärän sijaan ns. differentiaalihajotelmasta.

Virkkunen – Teknillisen korkeakoulun emerituslehtori – ehdottaa siis derivaatan määrittelemistä
differentiaalihajotelman, ei erotusosamäärän avulla. Virkkusen ajatukset eivät ehkä kuitenkaan ole
koulussa kovin käyttökelpoiset, koska differentiaalihajotelma on sittenkin varsin mutkikas
erotusosamäärään verrattuna. Itse kuitenkin opetuksessani esittelin myös differentiaalihajotelman,
joskin hieman empivällä mielellä – mikä ilmenee seuraavasta päiväkirjaotteesta:

”Derivaatan määrittelin erotusosamäärän rajaarvona seuraavasti:

Reaalifunktion f derivaatta arvolla x (kiinnitetty) määritellään funktion erotusosamäärän
rajaarvona

h
xfhxf

h

)()(lim
0

−+
→

 = f’(x) (merkintä)

edellyttäen että se on olemassa (äärellisenä).

Lukion lyhyessä matematiikassa derivaatta on tavallisesti esitetty geometrisesti, joten niillä
opiskelijoilla, joilla on pelkkä lyhyt matematiikkaa taustanaan, on määritelmässä
miettimistä.
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Esittelin myös differentiaalin (ja differentiaalikehitelmän) käsitteen, koska se on hyödyllinen
esimerkiksi johdettaessa yhdistetyn funktion derivoimissääntöä ja integraalilaskennassa.
Toisaalta käsitteen käyttöönotto saattoi olla sekoittavaa ja hämäräksi jäävää. Historiallisesti

jos ajatellaan, niin Leibniz ilmeisesti ajatteli derivaatan merkintäänsä
dx
dy  äärettömän

pienten lukujen (mutta ei nollien) suhteena. Mutta sellaisia lukuja ei ole olemassa. Toisaalta
differentiaalikehitelmä

xxxxff ∆∆+∆=∆ )()(' ε

on ihan laillisesti olemassa, missä 0,0)( →∆→∆ xkunxε . Kehitelmässä osa xxf ∆)('  on
f:n differentiaali arvolla x, kun x:n lisäys on x∆ . Differentiaalia merkitään

xxfdf ∆= )(' .

Tarkastelemalla identtisen funktion i(x) = x differentiaalia dx kohdassa x saadaan esitys

dx = xx ∆=∆⋅1 ,

ts. argumentin (x) differentiaali =  argumentin lisäys. Tämän vuoksi funktion f(x)
differentiaali kirjoitetaan usein muotoon

df = f’(x)dx.

Kun funktiota merkitään y = f(x), differentiaalimerkintä saa muodon

dy = f’(x)dx. Ratkaisemalla tästä derivaatta saadaan

dx
dyxf =)(' .

Tässä nyt osamäärä
dx
dy  on ihan luvallinen. Se sisältää tulkinnan derivaatalle funktion

differentiaalin ja argumentin differentiaalin (= argumentin lisäyksen) osamääränä.

Koska edelleen käyrän y = f(x) kohtaan x asetetun tangentin kulmakerroin on f’(x), on
differentiaali dy tangentin yarvon lisäys siirryttäessä kohdasta x kohtaan xx ∆+ . Tämä on
oikeastaan triviaalia. Mutta toisaalta derivoituvan funktion arvon muutos f∆ vastaavalla
siirtymällä ei juurikaan poikkea tuosta tangentin yarvon lisäyksestä, jos x∆ on pieni.

Piskunov (1974) käsittelee differentiaalia ja differentialikehitelmää mukavalla tyylillä.
Differentiaalikehitelmässä hän korostaa termin xx ∆∆ )(ε  olevan ’toisen kertaluvun
infinitesimaali’ ja termin xxf ∆)('  ’ensimmäisen kertaluvun infinitesimaali’. Tämä
tarkoittanee sitä, että x∆ :n ollessa pieni toisen kertaluvun infinitesimaali on hyvin pieni
verrattuna ensimmäisen kertaluvun infinitesimaaliin; ja myös sitä, että kun x∆  0, niin

xx ∆∆ )(ε  0 paljon nopeammin kuin xxf ∆)(' . Hän havainnollistaa asiaa tapauksessa
2xf(x)y ==  vielä geometrisesti piirtämällä ensin xsivuisen neliön, sitten (x + x∆ )
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sivuisen neliön. Erotus 22 xx)x( −∆+  rakentuu silloin kahdesta samankokoisesta ’pitkästä’
suikaleesta, pintaaloina xx ∆⋅  ja ”pienestä” nurkkapalasesta, jonka ala on xx ∆⋅∆ . Pitkien
suikaleiden yhteisala xx2 ∆⋅⋅  on funktion 2xf(x)y ==  differentiaali kohdassa x ja ’pieni’
nurkkapala xx ∆⋅∆  kehitelmän ’jäännöstermi’ xx ∆∆ )(ε .

Thoma’s  Calculus (Finney et. al. 2000) korostaa differentiaalia käsitellessään funktion
linearisointia. Tämä on varmaan hyvin yleistämiskelpoinen lähestymistapa – ja tietysti tässä
yhden muuttujan tapauksessa välittömästi selvä, koska differentiaali xxf ∆)('  on lineaarinen
lauseke (derivaatta f’(x) on jokin kiinteä luku).

Jos opiskelija jatkaa analyysin opintojaan esimerkiksi kahden muuttujan puolelle, hän
huomaa differentiaalin kytkeytyvän geometrisesti tasoon ja niin edelleen. Yleisimmissä n ja
mulotteisissa reaaliavaruuksissa differentioituvuus kytketäänkin tietyn lineaarikuvauksen
olemassaoloon (ks. esim. Lehto 1975, s. 41), Jacobin matriiseihin ja myös siihen, että jos
siellä funktio on niin sanotusti differentioituva kohdassa p, niin sitä voidaan approksimoida
p:n lähellä tietyllä affiinilla kuvauksella. Esimerkiksi tuttuakin tutumpaa koulufunktiota

2xf(x)y ==  voidaan kohdan x = 1 lähellä approksimoida affiinikuvauksella y = 2x 1.

Nämä pienet mietinnöt puhunevat sen puolesta, että differentiaalin käsitettä kannatti
meidänkin kurssissamme hieman tunnustella. Niin, ja onhan se vielä hyvä työkalu
todistettaessa derivoituva funktio jatkuvaksi; samoin silloin, kun todistetaan yhdistetyn
funktion derivoimiskaavaa, samoin parametrimuotoisten käyrien differentiaali ja
integraalilaskennassa, etc.”

Virkkunen (2008) antaa myös oivallisen sovelluksen johtamalla differentiaalin avulla r
säteisen ympyrän alan S(r), kun oletetaan tunnetuksi vain ympyrän kehän pituus 2 r. Ensin
hän johtaa derivaatan S’(r) seuraavasti. Kapean  rlevyisen ympyrärenkaan likimääräisenä
alana saadaan  S   2 r, josta päätellään dS = 2 rdr. On siis löydettävä funktio S(r), joka
toteuttaa tämän ehdon ja ehdon S(0) = 0. Miettimällä potenssin derivointikaavaa saadaan
S(r) =  r2. Virkkunen korostaa hyvin sitä, että tällainen esimerkki voi toimia hienona
johdatuksena ja kiinnostuksen herättäjänä integraalilaskentaan.

Ensimmäisiä seinälehtiä esityksineen

Yllä olevasta ilmenee, että toisella opetuskerralla on käsitelty aika paljon erilaisia vaativia asioita.
Iltapäivällä pääsivät sitten opiskelijat enemmän ääneen seinälehtiensä myötä. Otteet päiväkirjasta
puhukoot puolestaan:

”Muistan jostakin lukeneeni väitteen, että tasaista liikettä ei ole tunnettu – ainakaan
havainnollisessa mielessä – ennen junia tai muita vastaavia teknologisia keksintöjä. Galilei
pisti kyllä kuulia vierimään kaltevissa urissa, mutta eihän niissäkään tasaista liikettä nähdä.
Mutta eikö toisaalta esimerkiksi kävely tai juoksu voi olla varsin tasaista? Jo ihmisestä
itsestään voi saada paljon paljon liikeesimerkkejä – myös periodisia (hengitys, sydän jne.).
Syystä tai syyttä Descartesin ajatellaan vaikuttaneen kovasti siihen, että ”länsimainen
ihminen” on asettanut kehollisuuden ja mielen toisistaan erilleen. Kuinka paljon vaikkapa
matematiikan harjoittaminen sijoitetaan puhtaasti mieleen? Tämä voi olla pedagogisesti
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huono ajatus – esimerkiksi siltä kannalta, kun sanotaan, että ’liike on vanhin kieli’. Itse olen
joskus geometrian kursseilla ideoinut geometrialiikuntaa... Seuraavassa Sekaryhmän
seinälehti:

Sekaryhmä esittelee kysymyksiä liikkeestä.

Useat opiskelijat kaipaavat elämyksellisyyttä matematiikkaan ja sen opettamiseen. Kuinka
paljon pinnallinen matemaattisfysikaalinen tarkastelu todella latistaa maailman jokseenkin
sietämättömäksi paikaksi? Katsellaanpa ’lapsen silmin’ vaikka ihmeellistä kirkasta notkeata
vesiainetta, joka virtaa uomassaan yli vihreäksi sammaloituneiden kivien, tätä kauneutta ja
merkillisyyttä... Voiko matemaattinen rationaliteetti muuntaa ’luonnollisen kauneuden’
elämysmaailman joksikin neutraaliksi ja harmaaksi asiaksi? No, kukaan matemaatikko ei
toivottavasti pohjimmiltaan ajattele näin, mutta useimmista ihmisistä koulun jälkeen ei tule
matemaatikkoja.
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Estääkö matemaattinen rationaliteetti todellisen kauneuden näkemisen?

Sekaryhmä kyllä jopa laulaa työtään esitellessään. Ensimmäisissä harjoituksissa oli eräässä
tehtävässä esiintynyt haukka. Kai sen takia nyt Sekaryhmä riimittelee

Jo matkaan
muuttohaukka käy

kotoa taivaltaa

Jo matkaan
muuttohaukka käy

keltä käskyn se saa

Kii ki kii, kii ki kii
tuo voihkaisu on niin lohduton

Jo matkaan muuttohaukka käy
Yli luoteisen maan.

Näin sitä sitten saa, mitä tilaa. Puhuinhan opiskelijoille antamassani alkupaperissa myös
yleisemmän ’kulttuurilehtimetaforan’ ajatuksesta. Esitys on ainakin kuulijoille sangen
mieluisa. Voisiko se todella toimia myös koulussa? Miksipä ei?  On kyllä eri asia esitellä
’mykkää kuvaajaa’ kuin laulaa ilmojen halki kiitävästä muuttohaukasta tavoiteltaessa
liikkeen olemusta ja kuvausta... Vanhaa Matemaatikkoa, joka nyt kenties rykii
vaivautuneesti, pyydän kiinnittämään huomiota seinälehden muihin aineksiin. Sekaryhmä
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johdattelee ajatusta myös monella muulla tavalla kohti analyysia. He ovat perehtyneet
Zenonin paradokseihin, Suunnon lenkkareihin – joiden käyttöä demonstroitiin – ja niin
edelleen.

Vähemmän korkealentoista ajateltavaa voisi olla siinä, että voidaanko matematiikasta puhua
ollenkaan luontevasti? Onko matematiikka sen opettajillekin niin vaikea asia, että he eivät
pysty puhumaan siitä juuri mitään edes ’valistuneelle maallikolle’ – ilman raskasta ja omaa
matemaattista kieltä.

Keskusteluissa ’omat kielet’ mielletään helposti myös vallankäytöksi tai ainakin
lamauttaviksi siinä mielessä, että jos niitä ei osaa, niin osallistuja tuntee itsensä tyhmäksi.
Pitäisikö matematiikastakin vain kerta kaikkiaan opetella juttelemaan siinä kuin muistakin
asioista? Vielä näytteeksi Sasiman seinälehti:

Ryhmä Sasiman liikeesittelyssä riittää vauhtia.

Arvosteltaessa opiskelijoiden esityksiä päätetään tässä vaiheessa kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin:

• Viihdyttävyys / motivoivuus
• Selkeys
• Sisältö
• Luovuus
• Käytettävyys / sovellettavuus
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Arvosteluskaalaksi sovitaan normaali 0 .. 6. Minua arveluttaa vähän tuo ’viihdyttävyys’, mutta
sen selitetään tarkoittavan myös tavallista mielenkiinnon herättelemistä, joten olkoon sitten.
Lisään kuitenkin siihen kohtaan vielä tämän keskustelun jälkeen määreen ’motivoivuus’.
Lisäksi tietenkin kiinnitetään huomiota siihen, onko esityksessä niitä varsinaisia elementtejä,
jotka vaaditaan. Edellä esitelty Sekaryhmän seinälehti sai arvosanan 6, Sasiman 5.
Arvosteluraati koostui minusta sekä kahdesta opiskelijasta.”

Laskuharjoitukset ja uudet tehtävät

”Laskuharjoituksista on hankalaksi koettu tehtävä 5. Yksi opiskelija esittää tehtävän ratkaisun
(mahdoton) kuitenkin tyylikkäästi muille taululla. Minun tekee mieleni puhua enemmänkin
harmonisesta keskiarvosta, mutta ajanpuutteen takia maltan mieleni.

Samoin hankala on ollut tehtävä 7. Aika tahtoo loppua, mutta käyn läpi tehtävää niin paljon, että
keskeinen ajatus varmaan kaikille käy selväksi.”

Jaan opiskelijoille seuraavaksi kerraksi tämännäköiset laskuharjoitukset:

Analyysia opettajille, harjoitus 2

1. Saata funktio xxy +=  muotoon P(x,y) = 0, joka sisältää funktion. P(x,y) on
muuttujain x ja y polynomi.

2. Jos reaalifunktion y = f(x) kuvaaja tunnetaan, niin miten saat funktioiden k)f(xy +=  ja
k)f(xy = kuvaajat, kun k > 0?

3. Olkoon f(x) = x – 1 ja xg(x) = . Määrittele funktiot f o g  ja g o f. (Lausekkeet,
määrittelyjoukot  ja arvojoukot)

4. Suljetulla välillä [a, b] jatkuviin reaalifunktioihin f liittyy useita analyysin kannalta
keskeisiä tuloksia. Etsi näitä tuloksia geometriseen havaintoon nojautuen. Millaisia
ilmiöitä tuollaisilla funktioilla voidaan mallittaa?

5. Osoita määritelmää käyttäen, että 0
x

xsinlim
x

=
∞→

.

6. Graafisissa laskimissa on numeerinen derivointitoiminto (selvitä!). Laskin laskee

derivaatan (a)'f  likiarvon niin sanotulla ”2hkaavalla”
2h

h)f(ah)f(a + . Monissa

laskimissa on h:n oletusarvo 0,001. a) Perustele 2hkaavan käyttö, eli osoita: jos funktio f

on derivoituva kohdassa a, niin (a)'f
2h

h)f(ah)f(alim
0h

=
+

→
. b) Havainnollista  kuvion

avulla, kuinka 2hkaava toimii;  vertaa tätä likiarvon määrittämiseen  derivaatalle (a)'f

erotusosamäärän
h

f(a)h)f(a +  avulla.  c)  Näytä esimerkillä, että rajaarvo

2h
h)f(ah)f(alim

0h

+
→

 voi olla olemassa, vaikka funktio f ei ole derivoituva kohdassa a.

Laski siis saattaa antaa funktion derivaatalle likiarvon, vaikka derivaattaa ei ole edes
olemassa.
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7. Jos tunnet induktiotodistuksen idean, niin käytä sitä (ja tulon derivoimiskaavaa) ja
todista: 1nn xnxD = . Miten muuten voisit todistaa tämän potenssin derivoimista
koskevan kaavan?

8. Käytä edellisen tehtävän tulosta ja yleisiä derivoimismenettelyitä ja derivoi  a)

9x35xf(x) 23 +−=   b) 52 1)x3(xf(x) =  c) 2

2

x
1)(2xf(x) = .

9. Missä kulmassa paraabeli 2x3xy 2 +−=  leikkaa yakselin?
10. Piste P liikkuu xakselilla siten, että sen paikan hetkellä t (s) antaa funktio

t24t152tx(t) 23 +−=  (m). Nopeus (t)'x
dt
dxv(t) == ja kiihtyvyys (t)'v

dt
dva(t) == . a)

Mikä on P:n nopeus ja kiihtyvyys hetkellä t? b) Mihin suuntaan ja millä nopeudella
liikkuu P hetkellä t = 2 s. Onko sen vauhti tuolloin kasvamassa vai hidastumassa?  c)
Milloin P on hetkellisesti levossa? Milloin sen vauhti ei hetkellisesti ole muuttumassa? d)
Milloin P liikkuu vasempaan? Entä oikeaan? e) Milloin P:n vauhti kasvaa. Entä milloin
se hidastuu?

Otteita viidennestä työpäiväkirjasta

Jätetään nyt muutama työpäiväkirja väliin ja tarkastellaan hieman viidennen työpäiväkirjan kautta,
kuinka Riemannin integraalin käsitettä pyrittiin meidän kurssillamme lähestymään. Näkemykseni
mukaan Riemannin integraali on perusanalyysin tärkein käsite. Myös koulumaailman kannalta
keskeisimmät analyysin sovellukset saadaan sen avulla.

Aluksi määrittelimme eräitä peruskäsitteitä, kuten suljetun reaalilukuvälin [a, b] jaon ja sen
tihennyksen, jakoon liittyvän valinnan ja normin, jakoon ja valintaan liittyvän Riemannin summan
ja Riemannintegroituvuuden.  Näitä käsitteitä havainnollistettiin matematiikkaohjelma Maplen
avulla.

Tällaisten valmisteluiden jälkeen oli tehtävä jonkinmoinen ”pedagoginen harppaus” ja ryhdyttävä
käytännöllistämään hankalahkoa Riemannintegroituvuuden määritelmää. Tämä tapahtui ottamalla
käyttöön – ilman todistamista – seuraava lause:

Jos f on jatkuva reaaliarvoinen funktio välillä [a, b], niin ∫
b

a

fdt  on olemassa. Lisäksi:

),,(lim)( nnn

b

a

fSdttf σπ∞→=∫ mille tahansa välin [a, b] jakojen )( nπ  jonolle, missä normi

0)( →nπµ , kun n   ja mille tahansa jakoihin nπ  liittyville valintojen jonolle )( nσ .

Kävimme perusteellisesti läpi integraalin ∫
1

0

3dtx määrityksen tasavälisen jaon ja yläsummanakin

tunnetun Riemannin summan avulla. Ensin saimme tämän summalausekkeen muotoon
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Se pystyttiin kuutioiden summakaavaa

4
)1()...21(...21

22
2333 +

=+++=+++
nnnn

käyttäen sieventämään muotoon 





 ++ 2

121
4
1

nn
,

jonka rajaarvo

∞→n
lim 






 ++ 2

121
4
1

nn
 =

4
1 = ∫

1

0

3dtx

yllä mainitun lauseen perusteella.

Yllä käsiteltyä prosessia oli helppoa havainnollistaa Maplen avulla. Ensin kuvio tapauksessa n = 10:

Kuvio. Riemannin summan (yläsumman) geometrinen hahmo tapauksessa n = 10.

Tapauksessa n = 10 saa yllä käsitelty Riemannin summa arvon 0, 3025. Antamalla arvo n = 100
saadaan summan arvoksi 0,255025.
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Kuvio. Tapaus n = 100.

Analyysin peruslause

Me johdimme hienon analyysin peruslauseen toisin kuin koulussa on tapana käyttämällä
differentiaalilaskennan väliarvolausetta (joka tietysti oli aikaisemmin esitelty):

Analyysin peruslause. Olkoon f integroituva välillä [a, b]. Jos F on funktion f

antiderivaatta, niin ∫ −=
b

a

).a(F)b(Fdt)t(f

Tod.:. Koska F'(t) = f(t) kaikilla t ∈ [a, b], niin differentiaalilaskennan väliarvolauseen
perusteella jokaiselle välin [a, b] jaolle π = n

kkx 0)( =  pätee, että
))(()()( 11 −− −=− kkkkk xxfxFxF ξ  jollakin ),( 1 kkk xx −∈ξ . Silloin )( kξσ =  on eräs jakoon

π liittyvä valinta ja

     S(f, π, σ) = ∑
=

−−
n

k
kkk xxf

1
1))((ξ

= ∑
=

−−
n

k
kk xFxF

1
1))()((  = )()( 0xFxF n −  = F(b)  F(a).

Jos siis f on integroituva välillä [a, b], niin tästä seuraa, että ∫
b

a

dttf )(  = F(b)  F(a).

Analyysin peruslause voidaan ilmaista myös seuraavasti (vrt. Browder 1996, s. 111):
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Olkoon f: I → R, missä I on väli. Oletetaan, että f on integroituva yli minkä tahansa väliin I
sisältyvän suljetun ja rajoitetun välin. Olkoon a ∈ I. Jos F määritellään yhtälöllä

F(x) = ∫
x

a

dttf )(

jokaisella x ∈ I, niin F on jatkuva välillä I. Jos f on jatkuva pisteessä x ∈ I, niin F'(x) = f(x).

Tämä jälkimmäinen muoto analyysin peruslauseesta antaa siis myös sen tärkeän
olemassaolotuloksen, että jokaisella jatkuvalla funktiolla on antiderivaatta. Tähän asian viitataan
usein myös koulukursseissa.

Kouluissa toimitaan tavallisesti seuraavan ajatusmallin mukaisesti.

Analyysin peruslauseen ensimmäinen muoto (ks. yllä) saadaan sen jälkimmäisestä

muodosta, jos otaksumme, että f on jatkuva. Määritellään ensin G(x) = ∫
x

a

dttf )(  kaikille x

∈ I. Siis

G'(x) = f(x) = F'(x) jokaiselle x ∈ I, joten (F  G)'(x) = 0 kaikilla x ∈ I. Näin F  G on
vakiofunktio välillä I, ts. F(x)  G(x) = F(a)  G(a) = F(a)  0 = F(a) kaikilla x ∈ I. Täten

G(x) = F(x)  F(a). Erityisesti ∫
b

a

dttf )(  = G(b) = F(b)  F(a).

Kumpi tapa on sitten parempi? Itse pidän enemmän ensimmäisestä tavasta, koska siinä sentään
vaaditaan muun muassa Riemannin summan luonteen pohdintaa.

Analyysin peruslause saa mielenkiintoisen vastineen, Stokesin lauseen, kun siirrytään pois
”yksiulotteisesta maailmasta” (ks. esim. Hubbard & Hubbard 2002, s. 643). Yleistäminen on
matemaattisen ajattelun peruspiirre, joten jonkinlainen viittaus Stokesin lauseeseen on paikallaan
myös meidän kurssillamme.

Olemassaolo ja olemassaolo: didaktista pohdintaa

Esimerkiksi funktiolle
2xef(x) =  ei tunnu löytyvän antiderivaattaa eli integraalifunktiota eli

määräämätöntä integraalia tavanomaiseen tapaan, vaikka sitten kuinka yrittäisi. Ei siis näytä
löytyvän sellaista funktiota F(x), että

2xe(x)F' = . Toisaalta tuollainen vastaava F(x) on helppo
hakea vaikkapa tapauksessa f(x) = xe . Mitä oikein pitäisi vastata sellaiselle opiskelijalle, jolle ei
riitä tyhjänpuoleinen vastaus, että ei löydy, ei?

Entäpä, jos hän kokeilee integrointia Maplen tai Mathematican kaltaisella symbolisen laskennan
ohjelmistolla? Siellähän integrointi näyttäisi onnistuvan ja tuottavan antiderivaataksi (erikois

)funktion erf(x), vakiolla
π
2  kerrottuna. Lisää hämminkiä voi tuottaa sekin oppikirjojen

kategorinen ilmaisu, että jatkuvalle funktiolle antiderivaatta on kyllä aina olemassa (vrt.
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jälkimmäinen muoto analyysin peruslauseesta). Mitä se semmoinen olemassaolo mahtaa tarkoittaa,
jota ei voi aina ikään kuin oikeasti ilmaista? Analyysin peruslauseen jälkimmäisestä muodosta
saadaan siis tämä seuraus:

Jos f on jatkuva välillä I ja a ∈ I, niin funktio F määriteltynä siten, että ∫=
x

a

dttfxF )()( , on

funktion f antiderivaatta välillä I.

On näin ollen ihan laillista kirjoittaa, että

∫=
x

a

t dteF(x)
2

,

ja että nyt
2

)(' xexF −= .

Ilmaisu tuntuu kuitenkin merkityksettömältä ja käyttökelvottomalta verrattuna vaikkapa siihen

mieluisaan keksintöön, että
2

)xln(1xarctanxF(x)
2+

=  on (eräs) funktion xarctanf(x) =

antiderivaatta. Jälkimmäisessä tapauksessa on tietyn alkeisfunktion integraalifunktio osattu lausua
alkeisfunktioiden avulla; edellisessä tilanteessa taas tietyn alkeisfunktion antiderivaattaa ei ole
pystytty esittämään näin.

Tavallisesti vähänkin vaativampi integraalifunktion etsintä ymmärretään melkoisena taiteena, suurta
kekseliäisyyttä ja luovuutta vaativana tekemisenä – ei algoritmisena ”tiedän aina miten etenen” –
touhuna. Derivointi puolestaan mielletään ihan toisin. Siinä muutaman säännön asianmukainen
käyttö johtaa aina lopputulokseen. Tähän liittyy myös sulkeutuvuuspiirre: alkeisfunktion derivaatta
on aina alkeisfunktio.

Alkeisfunktion f(x) integraalifunktion (antiderivaatan) F(x) hakemisessa pitäisi ensinnäkin pystyä
päättämään, onko tuo F(x) olemassa alkeisfunktiona vai ei. Toiseksi, jos F(x) on alkeisfunktio, niin
pitäisi se tietysti saada määrättyä. Kolmanneksi, jos F(x) ei ole alkeisfunktio, niin olisi hyvä tietää,
voidaanko se esittää ns. erikoisfunktioiden avulla.

Jo kaksi ensimmäistä vaihetta tuntuvat eialgoritmisilta, kun f(x) on hankala, vaikkapa
31 x

x
−

.

Mutta ovatko vaiheet tosiasiallisesti eialgoritmisia?

Ensimmäinen vaihe on eialgoritminen tietyllä puhtaan symbolisella tasolla, mutta muuttuu
algoritmiseksi, kun mukaan otetaan algebrallista lisärakennetta. Silloin myös toinen vaihe muuttuu
algoritmiseksi. Tämä tuntunee yllättävältä jokaisesta, joka on pähkäillyt integrointipulmien kanssa
vain ”perinteiseen tyyliin”. Näitä kysymyksiä esittelee mm. Keijo Ruohonen opintomonisteessaan
Symbolinen analyysi (1997) sekä Manuel Bronstein (1998).

Nämä havainnot antavat aihetta myös lisäpohdintoihin algoritmisilta ja eialgoritmisilta näyttävien
asioiden luonteesta. Missä määrin eialgoritmisuus on tietämättömyyttä – rakenteiden
tajuamattomuutta ja asiantuntemattomuutta, missä määrin ei? Joka tapauksessa on koulun opettajan
aseteltava sanojansa melko tarkasti, jos hän intoutuu puhumaan funktion antiderivaatan hakemisen
yleisestä luonteesta. Yhtenä juonteena tässä on tuo jo moneen kertaan mainittu alkeisfunktion
käsite.
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Mitä ovat alkeisfunktiot?

Alkeisfunktiokäsitteen määrittelyssä esiintyy kirjavuutta. Tämä kirjavuus on osittain luonnollista ja
normaalia, tiettyyn asiayhteyteen sopivaa kielenkäyttöä, mutta ei se aina ole paikallaan. Eräänkin
lukion integraalilaskennan kurssiesitteessä todetaan kurssin keskeisistä sisällöistä turhan
suurpiirteisesti, että sinne kuuluu ”alkeisfunktioiden integraalifunktiot” (esimerkiksi

2xef(x) =  on
alkeisfunktio). Usein lukioiden oppikirjoissa alkeisfunktioiden joukko luonnehditaan niiden
”tavallisten (reaali)funktioiden” joukkona, joita käsitellään koulussa – näin tehdään vaikkapa
kirjassa Integraalilaskenta (Kangasaho ym. 2001, s. 26). Voi kyllä käydä niinkin, ettei asiasta
puhuta lukion integraalilaskennan oppikirjoissa yhtään mitään.

Simo Kivelä antaa lukiolaisen tietosanakirjassaan IsoM (1998, s. 105) seuraavan listan
alkeisfunktioista: itseisarvofunktio, potenssifunktiot, polynomit, rationaalifunktiot,
eksponenttifunktiot, logaritmifunktiot, trigonometriset funktiot, näiden käänteisfunktiot (arcus
funktiot), hyperbelifunktiot (eli hyberboliset funktiot), näiden käänteisfunktiot (areafunktiot),
edellisistä yhdistettyinä funktioina saatavat funktiot.

Kivelä huomauttaa listansa yhteydessä siitä, ettei ole täysin yksiselitteistä, mitä alkeisfunktioiden
joukkoon kulloinkin luetaan. Hieman oudolta kuitenkin vaikuttaa se, että Kivelän määrittely ei
näyttäisi sallivan mainittujen alkeisfunktioiden liittämistä toisiinsa myös esimerkiksi yhteen,
vähennys, kerto ja jakolaskun (äärellisen soveltamisen) kautta. Silloinhan esimerkiksi yllä

alkeisfunktioksi väitetty funktion arctan x integraalifunktio
2

)xln(1xarctanxF(x)
2+

=  ei

olisikaan alkeisfunktio! Toisaalta on tietysti mahdollista, että Kivelän puhuessa funktioiden
yhdistämisestä, hän tarkoittaa muutakin kuin tavanomaista yhdistetyn funktion käsitettä.

Kivelän lista (mahdollisesti tarpeellisella lisähuomautuksella varustettuna) vaikuttaa kattavalta – tai
ainakin hyvältä vastaukselta lukiolaisen mahdolliseen kysymykseen alkeisfunktioista. Siinä on
myös koko joukko funktioita, joita ei tavallisesti lukiossa käsitellä. Jääkö listan ulkopuolelle sitten
joitakin ”tavallisia funktioita”?

Listassa on itseisarvofunktio ja sitä kautta voi sinne ajatella eräät paloittain määritellyt funktiot,
mutta yleisemmin ne eivät näyttäisi listaan mahtuvan. Miten käy esimerkiksi Heavisiden  funktion
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Ilmeisesti itseisarvofunktio x  voidaan ilmaista Heavisiden funktion avulla muodossa

[ ])()( xHxHxx −−= , mutta kääntäen tämä ei näyttäisi onnistuvan. Funktio H(x) on epäjatkuva,
mikä myös erottaa sen ”Kivelän joukosta”; epäjatkuvuuden takia sillä ei myöskään pakosti ole
integraalifunktiota (alkeisfunktiona tai muuten).

Joskus alkeisfunktioiden joukko jaotellaan käyttämällä käsitteitä algebralliset funktiot ja
transsendenttifunktiot. Edelliset funktiot voidaan esittää implisiittisesti muotoa

P(x, y) = 0
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olevalla yhtälöllä, missä P(x, y) merkitsee argumenttiensa polynomia. Transsendenttiseksi sanotaan
sitten jokaista funktiota, joka ei ole algebrallinen. Näistä alkeisfunktioiden joukkoon luetaan
trigonometriset funktiot, eksponenttifunktiot ja logaritmifunktiot. Algebralliset funktiot (ja
rationaalifunktiot niiden tärkeänä osana) määrittyvät suoraan ”algebrallisista laskutoimituksista”
(peruslaskutoimitukset ja juurenotto); transsendenttisten funktioiden määrittelyt ”ylittävät” nämä
toimitukset – ja myös määrittelyiden motivaatio voi tulla muusta suunnasta kuin laskennosta,
nimittäin geometriasta (ks. esim. Courant & John 1989, s. 49). Esimerkiksi luonnollinen logaritmi
voidaan määritellä tiettynä pintaalana tai sellaisen vastalukuna, jolloin myös sen derivaatta voidaan
johtaa geometrisesti (Adams 1995, s. 215). Vastaava ekantainen eksponenttifunktio saadaan sitten
määriteltynä sen käänteisfunktiona.

Kuudes opetuskerta

Kuudennella opetuskerralla käsittelimme aluksi tyypilliset Riemannin integraalin sovellukset, kuten

• kahden käyrän rajaama pintaala,
• matka, työ ja todennäköisyys,
• funktion keskiarvo,
• kappaleen tilavuus.

Jotta todennäköisyyslaskentaan liittyvät sovellukset olivat esitettävissä kohtuullisella tarkkuudella,
tarkastelimme aluksi ”yhden lajin” epäoleellisen integraalin määrittelyä näin:

(Epäoleellinen integraali ∫
∞

a

dxxf )( ). Olkoon f: [a, +∞) → R integroituva välillä [a, b]

jokaisella arvolla b > a. Sanomme, että epäoleellinen integraali ∫
∞

a

dttf )( suppenee, jos  on

olemassa L ∈ R siten, että

L = ∫+∞→

b

a
b

dttf )(lim

on olemassa. Merkitsemme tässä tapauksessa ∫
∞

a

dttf )(  = L.

Valaisimme määrittelyä esimerkillä ∫
∞

+0
21 x

dx :
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Kuvio. Funktion 21
1
x+

 kuvaaja välillä [0,  [.

Kuvion avulla pyrittiin tukemaan rajaarvon ∫ +∞→

b

b x
dx

0
21

lim =
2

))0arctan()(arctan(lim π
=−

∞→
b

b

määritystä.

Käyrän pituus ja pyörähdyspinnan pintaala

Käyrän pituuden laskeminen onnistuu koulutiedoilla vain harvoissa erikoistapauksissa. Otin siksi
hieman erikoisempana Riemannin integraalin sovelluksena sen yhdeksi esimerkiksi näin:

Johdetaan pituuden lauseke käyrä kaarelle y = f(x), joka on ”riittävän säännöllinen” (mm.
1. derivaatta oletetaan jatkuvaksi) kun x   [a, b]. Jos C on f:n kuvaaja, niin mikä tahansa
jako n

kkx 0)( ==π  indusoi murtoviivaapproksimaation C:lle. Olkoon kP  piste ))(,( kk xfx .
Murtoviivan nPPPP ...210  pituus on

∑
=

−− −+−=
n

k
kkkkn xfxfxxL

1

2
1

2
1 ))()(()(

      = k

n

k kk

kk x
xx

xfxf
∆








−
−

+∑
= −

−

1

2

1

1)()(
1 ,

missä 1−−=∆ kkk xxx .

Differentiaalilaskennan väliarvolauseen perusteella väliltä [ ]kk xx ,1−  löytyy luku kc  siten,
että

)('
)()(

1

1
k

kk

kk cf
xx

xfxf
=

−
−

−

− .

Näin
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k

n

k
kn xcfL ∆+= ∑

=1

2))('(1 .

Lausekkeen oikea puoli on Riemannin summa funktiolle )('1 xf+  (vrt. S(f, σπ , )  =

).)((f 1
1

−
=

−∑ kk

n

k
k xxξ ). Näin käyrän y = f(x) = C pituus s kohdasta x = a kohtaan x = b on

s = =+∫ dxxf
b

a

2))('(1 dx
dx
dyb

a
∫ 






+

2

1 .

Tulosta edellä voidaan tarkastella siten, että se antaa käyrän C pituuden s pituusalkioiden ds
”summana”

s = ∫
=

=

bx

ax

ds , missä dxxfds 2))('(1+= .

Kannattaa piirtää suorakulmainen differentiaalinen kolmio, jossa kateetteina ovat dx ja dy,
hypotenuusana ds. Pythagoraan lausetta käyttäen saa sitten helposti muistisäännön
integrandille lausekkeessa dxxfds 2))('(1+= .

Yllä mainitun differentiaalisen kolmion kautta voidaan opiskelijaa johdatella muutenkin didaktisesti
tärkeään ”differentiaaligeometriseen” ajattelutapaan, jonka kautta mutkikas integraalilaskennan
apparaatti saa helposti miellettävissä olevia ”intuitiivisia muotoja”.

Esimerkiksi integraalin voi hahmottaa pintaalojen määrityksessä pintaalaelementtien d(A) =
f(x)dx ”summana” ja tilavuuksien kohdalla tilavuuselementtien d(V) = A(x)dx ”summana”.

Tunnetusti käyrien pituuksien laskeminen johtaa helposti hankaliin integrointipulmiin. Nykyään
kuitenkin jo graafinen laskin auttaa tässä asiassa paljon – symbolisista laskentaohjelmista
puhumattakaan. Ymmärrystä käyrän pituuden laskemisesta tarvitaan myös, jos halutaan johtaa
periaate pyörähdyspinnan pintaalalle. Tämä periaate puolestaan antaa yhden mahdollisuuden
esimerkiksi tuiki tärkeän pallon pintaalan määrittämiseksi.

Me perustelimme lausekkeen pyörähdyspinnan pintaalalle näin:

Tarkastellaan käyrän y = f(x), missä bxa ≤≤ , kaaren pyörähtäessä xakselin ympäri
syntyvän pyörähdyspinnan pintaalaa:

Kun kaarielementti dxxfds 2))('(1+=  pyörähtää xakselin ympäri, saadaan
pyörähdyspinnan vannemainen pintaalkio, jonka ala

dA = dxxfxfdsxf 2))('(1)(2)(2 += ππ .
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Differentiaaligeometrisesti ajatellen ”summaamme” nämä alkiot eli

A = dxxfxf
b

a

2))('(1)(2 +∫π .

Eväitä opettajuuteen kuudennelta opetuskerralta

Kuudennen opetuskerran jälkeen pitäisi opiskelijoilla olla hallussaan aika monta erilaista
hyödyllistä työkalua koulutyötä silmällä pitäen. Hän ymmärtää toivottavasti vaikkapa sen, kuinka
matkan suuruus voidaan laskea, kun nopeus ei ole vakio. Olen tarkastellut toisaalla (Poranen 2000,
s. 85  86) historiallisesti ja didaktisesti mielenkiintoista kysymystä ”Galilein kuulan” kulkeman
matkan laskemisesta.

Opiskelijan tulisi taitaa samoin pintaalojen ja tilavuuksien määritykset hyvin monissa erilaisissa
tilanteissa – myös pallon pintaalan määritys, joka jokseenkin skandaalimaisesti jätetään esittämättä
useimmissa koulukirjoissa.

Mitä kouluun tulee, niin siellä voitaisiin laskea eräiden pyörähdyskappaleiden tilavuuksia jo paljon
ennen integraalilaskennan kurssia. Epäoleellisten integraalien määrittely ja tutkiminen antaa hyvät
työvälineet todennäköisyyslaskentaan, mutta myös eräiden mielenkiintoisten sarjojen tyyppiä

∑
∞

=

−

1k

pk tutkimiseen. Tiettyjä sarjoja voidaan myös integroida termeittäin. Sitä kautta voidaan johtaa

hämmästyttäviä tuloksia, kuten esimerkiksi vuorottelevan harmonisen sarjan summa ln2 (vrt.
Poranen 2000, s. 86  87).

Seitsemäs ja viimeinen opetuskerta

Graafisissa laskimet ja symbolisen laskennan ohjelmistot antavat hyviä mahdollisuuksia (taso)
käyrien tutkimiseen, jos ne on annettu parametrimuodossa. Tasokäyrän esittäminen
parametrimuodossa tarkoittaa sen ilmaisemista yhtälöparina





=
=

)(
)(

tgy
tfx

,

missä f(t) ja g(t) ilmaistaan kolmannen muuttujan, parametrin t, funktiona. Tällainen esitys on
tavallinen esimerkiksi mekaniikassa, kun tasossa liikkuvan pisteen koordinaatit x ja y annetaan ajan
t funktiona.

Esimerkiksi tärkeä vino heittoliike voidaan ilmaista seuraavasti (alkunopeus hetkellä t = 0 on 0v ;
kappale heitetään kulmassa α ):
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+−=

=

tvgty

tvx

)sin(
2
1

)cos(

0
2

0

α

α
.

Differentiaali ja integraalilaskenta on esitettävissä myös parametrimuotoisille käyrille. Jos
esimerkiksi tulkitaan t ajaksi ja vastaavasti arvot (x, y) kappaleen paikaksi, niin derivaatta f’(t) antaa
kappaleen vaakasuoran nopeuden ja derivaatta g’(t) pystysuoran nopeuden.

Monin tavoin historiallisesti ja didaktisesti kiintoisa sykloidi näyttää tältä:

Kuvio. Sykloidi: Rsäteisen ympyrän piste P etenee vierien.

Kun sykloidikäyrää piirtävä ympyrän piste on pyörähtänyt kulman t verran, ovat sykloidin pisteen P
(alussa origossa) koordinaatit





≥−=−=
−=−=

0),cos1(cos
)sin(sin

ttRtRRy
ttRtRRtx

.

Sykloidin merkillisiä ominaisuuksia on käsitellyt esimerkiksi de Guzmán (1990, s. 138 – 155).
Monet näistä upeista tarkasteluista voivat avautua meidän kurssimme opiskelijoille seuraavien
”oppien” jälkeen. Ensin käyrän tangentin kulmakerroin:

Oletetaan, että f’ ja g’ ovat jatkuvia välillä I. Jos f’(t) > 0 välillä I tai f’(t) < 0 välillä I, niin
parametrimuodossa x = f(t), y = g(t) annettu käyrä on ”sileä” tuolla välillä ja sen tangentin
kulmakerroin kohdassa t on

)('
)('

tf
tg

dx
dy

= .

Tod.: Olkoon f’(t) > 0 välillä I. Silloin f on aidosti kasvava välillä I, joten sillä on
käänteisfunktio )(1 xftx −=→  = h(x) (merkitään). Käyrän C pisteet, jotka vastaavat t:n
arvoja välillä I saadaan ilmaistua tavallisella yhtälöllä y = g(t) = g(h(x)). Näin

)('
1)(')('))(('

tf
tgxhxhg

dx
dy

⋅=⋅= , koska funktion ja sen käänteisfunktion derivaatat ovat

vastinkohdissa toistensa käänteislukuja. Jatkuvuusoletusten perusteella kulmakerroin
dx
dy

on t:n jatkuva funktio, joten käyrä C on välillä I sileä. Tapaus f’(t) < 0 todistetaan
vastaavasti.
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Sitten ripaus integraalilaskentaa:

Tarkastellaan parametrimuodossa annettua käyrää C yhtälöillä





≤≤=
=

btatgy
tfx
),(
)(

,

missä f on derivoituva ja g jatkuva välillä [a, b]. Oletetaan vielä, että tällä välillä f’(t) ≥  0
ja g(t) ≥ 0. Silloin C:llä ei ole yhtään pistettä xakselin alapuolella ja C on suunnistettu
vasemmalta oikealle, kun t kasvaa kohdasta a kohtaan b (ts. C voidaan nähdä tavallisena
funktion kuvaajana). Nyt halutaan määrittää pintaala, joka jää C:n, xakselin ja suorien x
= f(a) ja x = f(b) väliin.

Ilmeisesti alaelementti dA = ydx, joka differentiaalin määritelmän mukaisesti on edelleen
yf’(t)dt = g(t)f’(t)dt. Integrandiksi tulee näin t:n funktio ja tämä on huomioitava
integroimisvälin määrityksessä. Saadaan (siis tässä tapauksessa)

∫
=

=

=
bt

at

dttftgA )(')( .

Myös käyrän pituuden lauseke voitiin varsin helposti johtaa näin:

Olkoon sitten C sileä käyrä, jonka määrittelee yhtälöt





≤≤=
=

.),(
)(

btatgy
tfx

Oletetaan vielä, että f’(t) ja g’(t) ovat jatkuvia välillä [a, b] ja että ne eivät mene nollaksi
samanaikaisesti. Piirretään ”differentiaalikolmio”, jonka avulla saadaan esitys käyrän
pituuden elementille ds:

222 )()()( dydxds += , joten

ds = 22 ))('())('( dttgdttf +

dttgtf
dt

22
0

))('())('( +=
>

.

”Summaamalla”  käyräalkoiden pituudet saadaan käyrän pituudelle esitys

dttgtfs
bt

at
∫
=

=

+= 22 ))('())('( .
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Seinälehdistä muutama näyte

Ote työpäiväkirjasta:

”Ryhmä Hitaasti syttyvät, nopeasti palavat aloittaa hienolla esityksellä käyrän pituudesta. He ovat
piirtäneet valmiiksi käyrän. Ensin he antavat 15 cm mittaisen langanpätkän ja laittavat erään
kuulijan mittaamaan sillä ”murtoviivamaisesti” käyrän pituutta. Tulos on noin 10156 +⋅  eli 110
cm. Toinen mittalanka on 10 cm. Sillä saadaan tulos 5109 +⋅  eli noin 95 cm. Kolmas mitta on 5 cm
ja tulos 3517 +⋅  eli noin 88 cm. Ryhmäläiset huomaavat, että vielä paremmin mittausidea olisi
toteutunut, jos itse mitat olisivat olleet jäykkiä.

Käyrän pituus Riemannin integraalina. Ryhmä Hitaasti syttyvät, nopeasti palavat.

Aivan mainio on samoin Sekaryhmän työ pyörähdyskappaleesta. He pohjustavat asiaa viipaloimalla
ensin kurkkua...:”
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Kurkkua viipaloimalla saadaan näkyviin idea pyörähdyskappaleen tilavuuselementeistä. Sekaryhmä.

Ensimmäinen reflektio analyysin kurssista

Tässä ”ensimmäisessä reflektiossa” tarkastelen virallisia ohjeistuksia kurssin sisällöistä, sekä lukion
lyhyen matematiikan ja pitkän matematiikan antamia valmiuksia kurssin suorittamiseen.

Analyysin kurssikuvaus opintooppaassa

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opintooppaassa (20052006, 20062007, s.
157) kuvattiin kurssia Analyysi opettajille (7 op / 4 ov) seuraavasti:

Sisältö: Lukion analyysin kertausta ja täydennystä. Analyysin peruskäsitteiden täsmälliset
määritelmät. Analyysin käsitteet kouluopetuksessa. Analyysin tehtävien ratkaiseminen
tietokoneella.

Huomion voi heti kiinnittää siihen, että käsitettä lukion analyysi ei ole sen kummemmin selitetty, ts.
esimerkiksi sitä, riittävätkö lukion lyhyen matematiikan analyysin tiedot lähtötiedoiksi vai ei. Ero
lukion lyhyen ja pitkän matematiikan analyysillä on kuitenkin sangen suuri. Jos ryhdytään
kertaamaan ja täydentämään lukion lyhyttä analyysia (pitkän matematiikan suuntaan ilmeisesti),
niin suurituntisenkin kurssin resurssit kuluisivat helposti täysin siihen; toisaalta, jos kurssilaisten
joukossa olisi paljon niitä, joilla taustana on (vähintään) pitkä matematiikka, ei tässä heidän
kannaltaan olisi mitään mieltä.
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Kurssikuvauksen toisessa lauseessa vaaditaan analyysin peruskäsitteiden täsmällistä
määrittelemistä. Olen tulkinnut asian niin, että esimerkiksi rajaarvon, jatkuvuuden, derivaatan ja
määrätyn integraalin käsitteet, on esitetty ”melko täsmällisesti”. Sitaatit siksi, että mielestäni
reaalilukujärjestelmän aksiomatiikka ei (ainakaan täydellisesti) kuulu tällaiseen kurssiin.
Kolmannen lauseen merkitys on tavallaan melko selvä, koska lukiossa on analyysia melko paljon
(pitkässä matematiikassa), mutta toisaalta lause on varsin mielenkiintoinen, jos ryhdytään hakemaan
analyysin esikäsitteitä koulussa.

Viimeinen kuvauslause käsittelee analyysin tehtävien tekemistä tietokoneella. Meidän
yliopistomme resurssit ovat tässä kohtaa varsin vähäiset. Tietääkseni vain yhdessä mikroluokassa
on jo kovin vanhentunut Mathematican versio. Toisaalta itse arvostan paljon korkeammalle Maple
ohjelmistoa – ja sitä täällä ei ole lainkaan. Jossakin määrin on tietysti olemassa ohjelmia, joita voi
käyttää suoraan ja ilmaiseksi netissä, mutta niiden hyöty tavalliseen graafiseen laskimeen nähden
vaikuttaa vähäiseltä. Niinpä päädyin syksyn 2007 analyysin kurssissani siihen, että käytettiin vain
graafista laskinta – ennestään jo melko tuttua apuvälinettä – ei tietokonetta.

Pieni haitta tässä oli tietysti siinä, että symbolisten laskutoimitusten ”tekninen olemassaolo”
(esimerkiksi derivoinnissa ja integroinnissa) saattoi jäädä kurssilaiselta riittävän hyvin
tiedostamatta, koska heidän ”koululaskimensa” eivät sellaista sisällä. (Niin sanotut symboliset
toiminnot laskimissa – lukuun ottamatta laskemista murtoluvuilla – eivät ole sallittuja
ylioppilaskirjoituksissa: tällä on tietysti olennainen merkitys siihen millaisia laskimia lukioissa
hankitaan, ja joita sitten myöhemminkin käytetään.). Tätä haittaa pyrin pienentämään näyttämällä
vaikkapa Riemannin summien ja niiden rajaarvojen muodostamista symbolisesti omalla
Maplellani.

Lukion lyhyt ja pitkä oppimäärä matematiikassa

Tässä osiossa tarkastellaan, millaiset lähtötiedot lukion lyhyt ja pitkä oppimäärä antavat kurssille
Analyysia opettajille. Erityisesti arvioidaan lyhyen oppimäärän sisältöä (Oph 2003) tässä suhteessa.

Sieltä löytyy varsinaisesti yksi kurssi Matemaattinen analyysi, jolla on otsikkoa myöten tekemistä
analyysin kanssa. Ensimmäiseksi tuon kurssin tavoitteeksi on kirjattu, että opiskelija tutkii funktion
muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Esimerkiksi Variaabelisarjan kirjassa
(Hautajärvi ym. 2002) jokseenkin jokaisella sivulla ennen derivaatan varsinaista määrittelyä on
kuva, jonka avulla asioita – vaikkapa graafista derivointia – luonnehditaan.

Polynomifunktion derivoimiseksi tarvittavat säännöt yleistetään muutaman yksittäistapauksen
kautta tai annetaan suoraan kuten summan derivoimismenettely. Kirjan avulla oppii määrittämään
polynomifunktion ääriarvoja, kuten kuuluukin, mutta sieltä löytyy myös ekantaisen
eksponenttifunktion derivoimista käsittelevä kappale (emt., s. 121  126) – eli ”ylimääräistä asiaa”.

Mutta kaiken kaikkiaan anti kurssin Analyysia opettajille kannalta on erinomaisen vähäinen.
Siellähän vaaditaan muun muassa analyysin peruskäsitteiden täsmällistä määrittelyä. En
huomannut, että Variaabelisarjan analyysin kirjassa olisi missään edes mainittu rajaarvon
käsitettä, puhumattakaan siitä, että se olisi ”täsmällisesti määritelty”. On näin ollen selvää, että
esimerkiksi funktion rajaarvon määrittely on ollut melkoinen kulttuurishokki, jos taustalla on ollut
vain lyhyt matematiikka. Siitäkin huolimatta, että luennolla jatkettiin seuraavasti.
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”Me tarvitsemme ’tiukkaa määritelmää’ vain jos haluamme todistaa joitakin rajaarvoon
liittyviä ominaisuuksia. Muuten riittää vaikkapa seuraava ’sanoitus’:

Oletetaan, että funktio f on määritelty kohdan p ympäristössä (siis molemmilla puolilla, ei
pakosti itse pisteessä p). Funktiolla f on kohdassa p rajaarvo A, jos muuttujan arvojen
lähestyessä kohtaa p kummalta puolelta tahansa, funktion arvot lähestyvät lukua A. Tämän
lähestymisen tulee olla sellaista että tulemalla tarpeeksi lähelle kohtaa p funktion arvot
saadaan niin lähelle lukua A kuin vain halutaan.”

Lyhyen matematiikan muissa kursseissa on tietysti jonkin verran sellaista ainesta, jota tarvitaan
ylimalkaan matematiikassa (esimerkiksi kurssi Lausekkeet ja yhtälöt jne.) ja siis myös Analyysia
opettajille kurssissa, mutta useimmiten asioiden käsittely on sen verran pintapuolista, ettei tämä
paljoa auta yliopistotason opinnoissa. Poikkeuksen tästä muodostaa ehkä kurssi Tilastot ja
todennäköisyys (varsinkin, jos sitä täydentää vielä Talousmatematiikan syventävällä kurssilla), jossa
käsitellään muun muassa normaalijakaumaa: se antaa hyvää materiaalia integraalilaskennan
todennäköisyyttä koskeviin sovelluksiin.

Analyysia opettajille kaltaisessa kurssissa lienee jokseenkin mahdotonta välttää esimerkiksi
trigonometristen funktioiden differentiaali ja integraalilaskentaa. Trigonometrisia funktioita ei
pakosti (tässä mielessä) käsitellä lyhyessä matematiikassa ollenkaan. Valtakunnallisessa
syventävässä kurssissa Matemaattisia malleja III niitä hieman käsitellään, mutta kurssi ei ole siis
pakollinen.

Pitkän matematiikan antamat lähtötiedot Analyysia opettajille kurssille ovat täysin eri luokkaa kuin
lyhyen matematiikan. Varsin suoraan kurssit 7, 8, 9 ja 10 antavat niitä heti (Oph 2003). Samoin
valtakunnalliset syventävät kurssit 12 ja 13, jotka siis kaikki koulut joutuvat tarjoamaan
opiskelijoilleen. On myös lukioita (esimerkiksi Töölön yhteiskoulu), jotka tarjoavat vielä
koulukohtaisissa syventävissä kursseissaan vaikkapa Tietokoneavusteisen matematiikan kurssia. On
selvää, että tällaisella kurssilla on myös matemaattista analyysia. Kaiken yliopistomatematiikan
kannalta on myös esimerkiksi Lukuteorian ja logiikan kurssi tärkeä, koska siinä käsitellään
todistusperiaatteita ja harjoitellaan todistamista.

Huomioitaessa vielä se, että pitkän matematiikan kursseilla asioiden käsittelytapa on paljon
perusteellisempaa kuin lyhyessä matematiikassa, päädytään lyhyen matematiikan kannalta varsin
tylyyn tilanteeseen: lähtötiedot Analyysia opettajille kurssille ovat kerta kaikkiaan jokseenkin
olemattomat verrattuna siihen mitä pitkä matematiikka tarjoaa.

Toisaalta ”matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia,
käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko
opinnoissa” (Oph 2003). Mitenkähän tämä tulisi oikein ymmärtää?

Tyypillisesti yliopistotasoisessa matematiikan perusopetuksessa on analyysillä varsin keskeinen
rooli. Lukion lyhyt matematiikka antaa tähän varsin heikot eväät. Onko siis niin, että siinä 15  16
vuoden ikäisenä tehty valinta lukion lyhyen ja pitkän matematiikan välillä rajaa oleellisesti jatko
opintomahdollisuuksia? Yksi tunnettu esimerkki tästä ongelmasta – ja sen ratkaisemisyrityksistä –
on teknillisten yliopistojen ”kukkaisteekkareina” tunnettu ryhmä.
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Haastattelut

Kireistä aikatauluista johtuen pystyin tekemään vain puhelinhaastattelut kahdelle opiskelijalleni,
joilla oli taustatietoinaan vain lukion lyhyt matematiikka kurssillani Analyysia opettajille.
Haastattelut tein 20.12.2007. En nauhoittanut niitä; tein vain muistiinpanoja paperille haastattelun
kuluessa. Ensimmäistä haastateltavaa kutsun nimellä ”Matti” ja toista nimellä ”Pyry”. Referoin
haastattelujen sisällöt ilman eksplisiittisesti kirjattuja kysymyksiä. Kyse oli teemahaastattelusta,
teemana lähinnä lukion lyhyt matematiikka ja ”meidän kurssimme” (vrt. esim. Hirsijärvi & Hurme
2001, s. 48).

Matti

Matin mielestä lyhyen matematiikan anti ”elämälle ja opinnoille” on ollut niukkaa ja mekaanista.
Derivointi on yksi esimerkki tästä mekaanisuudesta. Pienen poikkeuksen mekaanisuudesta
muodostaa Matin mukaan tilastomatematiikka. Myös prosenttilaskuille on Matti löytänyt käyttöä
koulun jälkeen. Paljon lyhyen matematiikan asioista on myös unohtunut juuri tuon mekaanisuuden
takia, samoin sen tarpeettomuuden takia.

Lukion analyysin kurssista Matti muistaa hyvin vähän. Jotain derivoinnista, huippukohtien
hakemisesta, 0kohdista, hän luetteli. Lukion analyysin kurssin anti meidän kurssimme kannalta on
ollut pieni, siellä ei ole ollut esimerkiksi osamäärän eikä tulon derivoimista, termeittäin derivointi
kylläkin; tangentin kulmakerroin ..., nollakohdat..., ne muistaa, kun joku selittää, totesi Matti

Meidän kurssillamme olisi aikaa pitänyt olla enemmän käytössä porukalla laskemiseen. Ihan
pienetkin asiat saattoivat aiheuttaa ”kärryiltä putoamisen”, esimerkiksi kirjain e [Neperin luku] tai
muu vastaava, kertoi Matti kysyttäessä kurssin vaikeudesta. Samoin vaatimukset kuten ”todista”,
”johda” tai ”arvioi” olivat haasteellisia, koska sellaisesta ei ole Matin mukaan mitään kokemusta
lyhyen matematiikan kautta. Trigonometriasta olivat vain ”perussinit yms. tuttuja, johdannaiset
hankalia”. Tämän tyyppisten ongelmien kohtaaminen vaatisi Matin mukaan yksilötason opetusta.

Kurssillamme oli jonkin verran todistamistehtäviä. Niinpä vaikkapa seuraavan kaltainen
kysymyksen asettelu (eräs harjoitustehtävä) on ollut Matille ilmeisen vieras:

Osoita esimerkin 3.1 tapaan, että ∫ =
1

0

2

3
1dxx . Ohje. Funktio f(x) = 2x  on jatkuva

välillä [0, 1], joten se on Riemannintegroituva. Voit siis määrittää integraalin
yksittäisen Riemannsumman rajaarvona vaikkapa seuraavasti. Jaa väli [0, 1]
n:ään yhtä suureen osaväliin ja valitse luku kξ  aina välin [ ]k1k x,x  oikeasta
reunasta. Määritä näin saadun Riemannin summan rajaarvo, kun ∞→n . Huomaa

vielä, että
6

1)1)(2nn(nn...21 222 ++
=+++ .

Kysyin, oliko Matilla ollut kurssillamme mitään tukihenkilöä? Sellaista ei ole ollut, vastasi hän:
”Aika meni omaan harjoitteluun; tukihenkilö saisi kyllä olla, koska muuten tippuu kärryiltä;
laskeminen vaatisi enemmän duunia; avittaminen tehtävien ideoissa voisi olla hyväksi.”
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Matin mukaan lyhyessä matematiikassa olisi saanut olla ”muutakin kuin perusderivointia,
esimerkiksi integraalilaskentaa olisi voinut olla”. Kaiken kaikkiaan siinä on Matin mukaan ehkä
vaadittu liian vähän. Hän kysyi, miksi ei voisi olla ”keskipitkää ratkaisua”?

Lyhyessä matematiikassa Matti oli pärjännyt hyvin, mutta ”olisi pitänyt ottaa pitkä matikka”.
Kurssillemme hän oli tullut siksi, että ”halusi koitella itseään”. Kurssin kiehtovin asia on Matin
mielestä ollut pyörähdyskappale. Kursin työtavoista Matti totesi, että ”muiden opettaminen selkeytti
asioita, käytännön opetustilanteista oli hyötyä.”

Yhteenvetona kurssistamme Matti summasi, että ”lähes kaikki on ollut uutta: olisi pitänyt osata
pyöritellä asioita, mutta siihen ei lyhyt matikka ole antanut valmiuksia. Asioista on kuitenkin
selvinnyt, jos on varannut aikaa tarpeeksi”. Lyhyessä matematiikassa on Matin mukaan ollut vain
”suoria kysymyksiä”. Esimerkiksi epäsuoria todistamisia siellä ei ole ollut, eikä todistamisia
ylimalkaan. Päällimmäisenä asiana on lyhyestä matematiikasta Matille jäänyt mieleen mekaanisuus.

Pyry

Samoin kuin Matti, oli Pyrykin menestynyt erinomaisesti lukion lyhyessä matematiikassa.
Opiskelun alkamisen jälkeen (Hämeenlinna, okl) on hänelle kuitenkin tullut sellainen käsitys, että
lukion lyhyt matematiikka on ollut kovin suppea: ”käsitepuoli on jäänyt oppimatta”.

Kurssimme kieli on ollut vierasta aina merkintöjä myöten. Jos aikaa on ollut riittävästi, niin ”oli
vähän tajunnutkin”, kertoi Pyry kysyttäessä päällimmäisistä tunnelmista kurssimme jälkeen.

Lyhyen matematiikan analyysin kurssista oli Pyrylle jäänyt mieleen lähinnä polynomifunktiot ja se,
että kurssi oli ollut helppo. Mutta meidän kurssimme ”ei todellakaan ole ollut helppo”.
Käsitteellinen puoli on nyt Pyryn mielestä kunnossa, mutta ”tavat puhua ja matemaattinen asioiden
käsittely on ollut hankalaa”.  Esimerkiksi limes ja joukkooppi olivat olleet aivan uusia asioita.
Mistä Pyry oli sitten saanut apua?

Hän oli selaillut lukion pitkän matematiikan oppikirjoja. Mitään tiettyä yksittäistä henkilöä hänellä
ei ollut ollut, jolta olisi aina voinut kysyä. Perusasioita hän oli pohtinut yksin, mutta ajasta oli ollut
puutetta..

Lukion lyhyt matematiikka olisi Pyryn mielestä saanut olla laajempikin. Käsitteiden kunnollinen
määrittely ja tutkiminen olisi ollut suotavaa: ”Käteen on jäänyt siitä vähän, mekaanista asiaa; se ei
ole kasvattanut ajattelua; se on palvellut ylioppilaskirjoituksia”.  Oppisisällöistä Pyryn mieleen oli
jäänyt parhaiten ”tilastot ja todennäköisyys, geometria ja vähän muuta”.

Kurssimme oli ”puhutellut ja kiehtonut” Pyryä. Hän on kiinnostunut matematiikasta luettuaan
esimerkiksi Tiedelehden innostavia artikkeleita.

Seinälehtityöstä Pyry totesi, että opettamiseen liittyviä asioita oli sen myötä oppinut aina: ”Kun
miettii asiaa ja samalla sen opettamista, niin nämä yhdessä ovat hyviä”. Olennaista on kuitenkin
ollut se, että on pitänyt ymmärtää asiat itse, päätti Pyry puheensa.

Yhteenvetoa ensimmäisestä reflektiosta
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Haastattelut tukevat varsin selvästi sitä seikkaa, että lyhyen matematiikan anti on
parhaimmillaankin kehnonpuoleinen, jos ajatellaan matematiikan opintoja yliopistossa. Tämä
havainto on tietysti tavallaan triviaali, mutta sillä voi olla merkitystä muun muassa
opettajakoulutuksen kannalta. Onhan ihan mahdollista, että hyväksi opettajaksi voi tulla – jopa
matematiikan aineenopettajaksi – vaikka lukiossa olisikin ollut vain lyhyt matematiikka.

Luokanopettajat vastaavat tunnetusti matematiikan opettamisesta suomalaisen peruskoulun
ensimmäiset kuusi vuotta ja heillä lienee useimmiten koulutaustanaan lyhyt matematiikka. Jokainen
luokanopettajaksi valmistuva joutuu jonkin verran opiskelemaan matematiikkaa ja lienee selvä, että
jos ”matematiikkakuva” on kovin köykäinen ja mekaaninen, niin tämän vaikutusta on hankalaa
kitkeä pois muutaman opintopisteen kursseilla.

Esimerkiksi Mari Ilveskoski ja Tuija Suvilehto ovat tutkineet, kuinka hyvin teknisten alojen
ammatillisia opintoja aloittavat hallitsevat peruslaskutoimitusten algoritmit ja millaisia virheitä he
tekevät niissä (n = 1089). He ovat tutkineet myös virhetyyppien ja osaamistason välistä yhteyttä.
Teknisten alojen opiskelijat osaavat huonosti moninumeroisten lukujen peruslaskutoimitukset
opintojensa alussa, erityisesti tämä pätee kerto ja jakolaskuun (Ilveskoski & Suvilehto 2004). Noin
viidesosalla perusasteen päättäneistä oppilaista on niin vakavia puutteita perusasioiden hallinnassa,
että ne hankaloittavat jatkoopiskelua. Useimmiten nämä ongelmat kytkeytyvät 10järjestelmän
heikkoon ymmärtämiseen.  Tutkijat kirjoittavat:

Pohdittaessa algoritmien laskusääntöjen sekoittumisen syytä on otettava huomioon, että
algoritmeja ei mahdollisesti alun alkaenkaan ole opetettu käsitteellisen tiedon pohjalta eikä
opettajalla itselläänkään ole välttämättä ollut käsitteellistä ymmärrystä algoritmeista. On
todettu, että jopa hyvin pätevillä matematiikan opetukseen perehtyneillä opettajilla ei
välttämättä ole syvällistä ymmärrystä peruslaskutoimitusten algoritmien taustalla olevien
käsitteiden rakentumisesta.

Edellä mainitut tutkijat olivat keskittyneet ongelmiin peruslaskutoimitusten osaamisessa
peruskoulun jälkeen. Tämän kirjoituksen kannalta on kiinnostavaa heidän pohdintansa siitä
mahdollisuudesta, että opettajat eivät ole ymmärtäneet kunnolla opettamiaan asioita. Kun tämän
ajatuksen kytkee lukion lyhyen oppimäärän mekaanisuuteen, ei ilmiötä tarvitse ehkä sen
kummemmin ihmetellä: opettajille ei alun alkaenkaan ole muodostunut matematiikasta sellaista
kuvaa (lukion lyhyen oppimäärän jälkeen), että siinä on ajateltava ja perusteltava asioita.

Sinikka Lindgren (2004, s. 391) kirjoittaa artikkelissaan Voidaanko matematiikkaasenteita
muuttaa? seuraavasti:

Opettajankoulutuksen ohjaajat eivät pysty vaikuttamaan niihin oppimistilanteiden
rajoituksiin ja mahdollisuuksiin, joita opettajakokelas tulevassa työssään kohtaa. Sen sijaan
koulutuksessa voidaan positiivisesti vaikuttaa kahteen muuhun elementtiin: opettajan
henkisiin skeemoihin sekä opettajan ajattelun ja reflektion tasoon.

Tuntuu ilmeiseltä, että nuo Lindgrenin mainitsemat kaksi elementtiä liittyisivät ensinnäkin
olennaisesti siihen mitä ”oikeassa matematiikassa” tapahtuu: väitteet ymmärretään perin pohjin ja
todistetaan oikeiksi. Toiseksi mielelläni näkisin, että nuo elementit liittyisivät myös niihin
työtapoihin, joita kurssilla Analyysia opettajille viljeltiin.

Artikkelissa Luokanopettajiksi opiskelevien matematiikkakuva ja sen muuttuminen (Kaasila ym.
2004, s. 399) erotetaan matematiikkakuvassa kaksi pääkomponenttia:
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1. kuva itsestä matematiikan oppijana ja käyttäjänä
2. kuva matematiikasta, matematiikan opettamisesta ja oppimisesta.

Ensimmäinen komponentti on lähinnä affektiivinen, toinen etupäässä kognitiivinen. Voinee
varovaisesti otaksua, että menestyksellisen lukion lyhyen oppimäärän jälkeen on ”ensimmäinen
kuva” varsin myönteinen. Mutta sitten tämä ”toinen kuva”, se voi olla todella ongelmallinen. Ei
tarvinne muuta kuin palauttaa lukijan mieleen lyhyen matematiikan välittämä kuva matemaattisesta
analyysista lähinnä mekaanisena derivointina.

On luonnollista, että molempiin komponentteihin yllä on syytä pyrkiä vaikuttamaan
opettajakoulutuksessa – kaikilla tasoilla. Olisi varmaan eduksi suomalaiselle koululaitokselle, jos
mahdollisimman moni luokanopettajaksi suuntautuva opiskelisi matematiikkaa enemmänkin kuin
ne muutamat pakolliset opintopisteet. Didaktisen matematiikan opintokokonaisuus (25 op) antaisi
tähän hyvän mahdollisuuden. Mutta yhtenä ongelmana olisi tässä lyhyen matematiikan antama
”vääristynyt matematiikkakuva” – ennen kaikkea kognitiivisessa mielessä.

Olisi ehkä syytä harkita omia didaktisen matematiikan kursseja sellaisille opiskelijoille, joilla on
taustanaan lyhyt matematiikka. Toisaalta tunnetut resurssiongelmat tehnevät tällaiset ajatukset
haihatteluksi. Mitä sitten ”lyhytmatikkalainen” voisi tehdä, jos häneen iskee koulun jälkeen
matematiikkainnostus, mutta jatkoopetustarjonta toimii lähinnä sen oletuksen varassa, että
opiskelijoilla on ollut lukiossa pitkä matematiikka?

Yhtenä mahdollisuutena ovat aikuislukiot, jotka monesti tarjoavat erilaisia siirtymäkursseja lyhyestä
pitkään matematiikkaan. Myös kesäyliopistoissa voi olla vastaavia kursseja. Itseopiskelu on tietysti
sekin yksi mahdollisuus. Meidän kurssillamme Analyysia opettajille asioita opetettiin myös toisille;
sellaisessa voi piillä mahdollisuuksia yleisempäänkin käytäntöön yliopistokursseilla. Ja miksipä ei
yliopistoissakin voisi olla jonkinlaisia matematiikan johdantokursseja, samaan tapaan kuin
teknilliset yliopistot järjestävät niitä ”kukkaisteekkareille”.

Aikamalaisten valintoja jos ajattelee, niin etusija lienee pakko asettaa niille opiskelijoille, joilla on
lukion matematiikasta pitkä oppimäärä. Haittana tässä on tietysti se, että opettajiksi muutoin hyvin
sopivat henkilöt voivat jäädä valitsematta. Tällainen henkilö on voinut olla 15vuotiaana
esimerkiksi hyvin kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta, mikä on sitten ohjannut hänen
lukiovalintojaan. Myöhemmin hän on kuitenkin voinut innostua matematiikasta ja sen
opettamisesta. Tämän ajatuksen kannalta voisi olla paikallaan meidän laitoksellamme (yhdessä
Hämeenlinnan okl:n kanssa) harkita joskus sellaista matematiikan johdantokurssia, joka oikeasti
mahdollistaisi joustavan matematiikan opintojen aloittamisen, vaikka lukiossa olisikin ollut vain
lyhyt matematiikka.

Toinen reflektio analyysin kurssista

Kurssin viimeisellä opetuskerralla pyysin opiskelijoita vastaamaan kyselylomakkeeseen. Tässä
”toisessa reflektiossa” tarkastelen saamiani vastauksia.

Kyselylomake



49

Pyydän vastaamaan seuraaviin kysymyksiin liittyen tutkimukseeni didaktisesta
matematiikasta ja opettajankoulutuksesta. Vastaaminen ei mitenkään vaikuta kurssin
arvosteluun.

Nimi:  __________________________       Koulutusohjelma:

1. Taustaopinnot matematiikassa. Ympyröi sopiva(t) vaihtoehdot
• Lukion lyhyt matematiikka
• Lukion pitkä matematiikka
• Yliopistoopintoja, opintopisteitä: __________

2. Arvioi tunneissa omaa keskimääräistä ajankäyttöäsi ryhmäsi yhden seinälehden teossa:
      _____________

3. Arvioi tunneissa koko ryhmäsi keskimääräistä työaikaa yhtä seinälehteä kohden:
_______________

4. Arvioi tunneissa omaa keskimääräistä työaikaasi viikkoharjoitusten osalta: _____________
5. Kuvaa työskentelyprosessia kurssilla valitsemalla jokaiselta riviltä sopivin vaihtoehto

asteikolta 1  5 (1 = vasemmanpuoleinen vaihtoehto, 5 = oikeanpuoleinen vaihtoehto.

Seinälehtityö oli tylsää    1  2  3  4  5    Seinälehtityö oli mukavaa

Seinälehtityössä en oppinut matematiikkaa 1  2  3  4  5  Seinälehtityössä opin matematiikkaa

Ilmapiiri kurssilla oli kireä 1  2  3  4  5  Ilmapiiri oli rento

Laskuharjoitusten käsittelyyn jäi liian vähän aikaa 1  2  3  4  5   Laskuharjoitusten  käsittelyyn
jäi sopivasti aikaa.

Työpanokseni ryhmäni töissä oli vähäinen 1  2  3  4  5   Työpanokseni ryhmäni töissä oli
keskeinen

Keksin niukasti kytkentöjä koulutodellisuuteen 1  2  3  4  5  Keksin paljon kytkentöjä
koulutodellisuuteen

Kurssi ei todellakaan missään hyvässä mielessä poikennut entisistä kokemuksistani
matematiikan opiskelussa 1  2  3  4  5   Kurssi poikkesi oikein hyvässä mielessä entisistä
kokemuksistani matematiikan opiskelussa

En oppinut juuri mitään 1  2  3  4  5  Opin paljon

Kyselylomakkeen vastauksien analyysia

Täydensin kyselylomaketta muilla tavoin saamillani tiedoilla tenttipisteistä, seinälehtipisteistä,
kokonaisarvosanasta ja ryhmistä.
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Taustamuuttuja koulutusohjelma sai arvokseen luokanopettaja (”hämeenlinnalainen”) 10 kertaa, ja
arvon aikamalainen yhdeksän kertaa. Vastaavasti taustamuuttuja lukion oppimäärä sai arvon lyhyt
matematiikka kolme, ja arvon pitkä matematiikka 16 kertaa. SPSSkäsittelyssä tein yliopisto
opinnoista oman muuttujan. Keskiarvon (10,05 op) ongelmallisuus keskilukuna tuli tässä hyvin
ilmi – yhdellä opiskelijalla oli opintoja 80 op, mutta moodi oli nolla ja mediaani 2.

Muuttujan opiskelijan keskimääräinen oma työpanos yhden seinälehden teossa (tunneissa)
jakauma:

Taulukko 1. Opiskelijan käyttämä aika yhden seinälehden tekemiseen.

Opiskelijoita 19

Keskiarvo (tunneissa) 1,3526
Mediaani 1,0000
Keskihajonta ,70818
Minimi ,20
Maksimi 3,00

Keskiarvo oli 1,35 tuntia.

Kysymystä 3 olin ajatellut jonkinlaiseksi kontrollikysymykseksi, mutta ilmeisesti se oli ymmärretty
useammalla eri tavalla, joten en puutu sen vastauksiin. Muuttujan oma keskimääräinen työaika
viikkoharjoitusten osalta (tunneissa) jakauma näytti seuraavalta:

Taulukko 2. Viikkoharjoituksiin käytetty aika.

Opiskelijoita 19

Keskiarvo (tunneissa) 2,0526
Mediaani 1,5000
Keskihajonta 1,47097
Minimi ,50
Maksimi 5,00

Keskimäärin siis jokaiseen viikkoharjoitukseen oli käytetty yksilötasolla aikaa noin 2 tuntia.

Tarkastelin ensin graafisesti kysymysten 2 ja 4 muuttujien mahdollista korrelaatiota:

Taulukko 3. Seinälehtityöskentely ja viikkoharjoitusajan yhteyden graafista tarkastelua.
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Saadun kuvion perusteella (Taulukko 3) positiivinen lineaarinen korrelaatio näytti kohtalaisen
voimakkaalta. Muuttujien tyypin perusteella voitiin laskea Pearsonin korrelaatiokerroin.
Havaintoparien lukumäärä oli 19. Kun nollahypoteesiksi ajateltiin se, että korrelaatiokerroin on
nolla; ja vastahypoteesiksi se, että näin ei ollut, niin erehtymisriskillä 0,009 nollahypoteesi voitiin
hylätä. Tämä ilmeni myös alla olevasta taulukosta:

Taulukko 4. Pearsonin korrelaatiokerroin seinälehti ja vikkoharjoitetteluajan kesken.

seinalehtityos
kentely/itse

viikkoharjoituk
siin mennyt

aika
Pearsonin korrelaatio 1 ,584(**)
Sig. (2tailed) ,009

seinalehtityoskentely/itse

N 19 19
Pearson Correlation ,584(**) 1
Sig. (2tailed) ,009

viikkoharjoituksiin mennyt
aika

N 19 19
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

Työskentelyprosessia kuvaavan muuttujan seinälehtityön tylsyys …  seinälehtityön mukavuus
mediaani oli 4, samoin moodi. Tämä työmuoto koettiin siis varsin mukavaksi. Vain yhden
opiskelijan mielestä se oli tylsää (arvo 1); kolme opiskelijaa oli arvioinut sen mukavuuden
maksimiluvulla 5, ja peräti 11 opiskelijaa luvulla 4.

Seuraavan muuttujan matematiikan oppiminen seinälehtityössä jakauma oli kuitenkin
jonkinlainen pettymys:

Taulukko 5. Oppiminen seinälehtityössä.
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 Muuttujan arvo Frekvenssi %osuus Kertymä%
2 6 31,6 31,6
3 7 36,8 68,4
4 5 26,3 94,7
5 1 5,3 100,0
Yht. 19 100,0

Tämän jakauman perusteella neutraali kanta 3 oli niin moodi kuin mediaanikin. Vain kuuden
vastaajan voi ajatella selvästi ”oppineen matematiikkaa” seinälehtityön myötä. Haluaisin silti tässä
kohtaa hieman pohtia sitä, miten opiskelijat ovat ehkä kysymyksen ymmärtäneet. He ovat voineet
mieltää ”matematiikan oppimisen” lähinnä kykynä selviytyä tietyistä kurssiin kuuluneista
laskutehtävistä, eikä niinkään tilaisuutena ajatella tosissaan kurssin peruskäsitteitä.

Muuttuja ilmapiiri kurssilla kertoi aika vakuuttavasti, että ilmapiiri oli ollut ”rento”:

Taulukko 6. Ilmapiiri kurssilla.

 Mjan arvo Frekvenssi %osuus Kertymä%
3 2 10,5 10,5
4 9 47,4 57,9
5 8 42,1 100,0
Yht. 19 100,0

Peräti kahdeksan opiskelijan mielestä se oli ollut ”maksimaalisesti rento”. Tässä mielessä voin olla
tyytyväinen, sillä tietoisesti pyrin siihen, että niin ”luova kuin erehtyväinen” sai kurssilla olla.
Toisaalta asianosaisena tiedän, että mistään matemaattisista hyveistä ei kurssilla tingitty;
opiskelijoilta myös vaadittiin kovaa työntekoa. Ilmapiirimuuttuja ei korreloinut erityisemmin
muiden työskentelyprosessia kuvaavien muuttujien kanssa. Mutta positiivista lineaarista
korrelaatiota löytyi – merkitsevyystasolla 0,05 – muuttujan seinälehtipisteet kanssa:

Taulukko 7. Spearmanin korrelaatio muuttujille ilmapiiri/seinälehtipisteet.

ilmapiiri
kurssilla

pisteet
seinalehtit
yosta/36

Correlation Coefficient 1,000 ,498(*)
Sig. (2tailed) . ,030

ilmapiiri kurssilla

N 19 19
Correlation Coefficient ,498(*) 1,000
Sig. (2tailed) ,030 .

Spearman's rho

pisteet
seinalehtityosta/36

N 19 19
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).

Tämä kertoi mielestäni jotakin olennaista seinälehtityön vaatiman ennakkoluulottomuuden,
luovuuden ja rohkeuden yhteydestä kurssin yleiseen ilmapiiriin.

Ilmapiirin merkitystä korostaessani en ole yksin. Esimerkiksi Sinikka Lindgren on kirjoittanut näin
tutkimuksessaan luokanopettajien matematiikkaasenteista (Lindgren 2004, s. 389, 394):



53

On tärkeätä, että opettaja on empaattinen, huumorintajuinen ja pitää itse matematiikasta
… Matematiikan opiskelijan kokiessa oivaltamisen onnea ja ratkaisun löytymisen iloa
hänelle aukenee näky matematiikasta antoisana ja haasteellisena, alati laajenevana
mahdollisuuksien maailmana.

Seinälehtityö söi resursseja laskuharjoitusten käsittelyltä. Tämä näkyi selvästi kysyttäessä
laskuharjoituksiin jääneen ajan riittävyyttä:

Taulukko 8. Ajankäyttö laskuharjoituksiin.
Yht. 19N

Mediaani 2,00
Moodi 2
Minimi 1
Maksimi 3

Kenenkään mielestä laskuharjoituksien käsittelyyn ei ollut jäänyt tarpeeksi aikaa. Kurssin
päätteeksi pidettiin myös tavanomainen matematiikan tentti. Liian suurelle osalle opiskelijoista
laskurutiineja ei ollutkaan muodostunut tarpeeksi. Tämä ilmenee taulukosta, joka koskee saatuja
tenttipistemääriä (skaalalla 0 …  30):

Taulukko 9. Tenttipisteet luokiteltuina.

Frekvenssi %osuus Kertymä%
4 .. 10 7 36,8 36,8
11 .. 17 5 26,3 63,2
18 .. 24 6 31,6 94,7
25 .. 30 1 5,3 100,0
Yht. 19 100,0

Sekin on kyllä mahdollista, että tenttiin valmistautuminen oli monille ollut vaillinaista, koska
kurssin arvosanaan vaikuttivat tentin kanssa samanarvoisesti saadut pisteet seinälehtityöstä sekä
saadut hyvityspisteet tehdyistä harjoituksista. Ristiintaulukointi koulutusohjelman kanssa viittaa
varsin selvästi siihen, että aikamalaisten ”laskutaito” oli hämeenlinnalaisia parempi:

Taulukko 10. Tenttipisteet luokiteltuina koulutusohjelman mukaan

koulutusohjelma
luokanopet

taja aikama Yht.
Count 5 2 7
% within tenttipisteet
luokiteltuina 71,4% 28,6% 100,0%

4 .. 10

% within koulutusohjelma 50,0% 22,2% 36,8%
Count 3 2 5
% within tenttipisteet
luokiteltuina 60,0% 40,0% 100,0%

11 .. 17

% within koulutusohjelma 30,0% 22,2% 26,3%

tenttipisteet
luokiteltuina

18 .. 24 Count 1 5 6
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% within tenttipisteet
luokiteltuina 16,7% 83,3% 100,0%

% within koulutusohjelma 10,0% 55,6% 31,6%
Count 1 0 1
% within tenttipisteet
luokiteltuina 100,0% ,0% 100,0%

25 .. 30

% within koulutusohjelma 10,0% ,0% 5,3%
Count 10 9 19
% within tenttipisteet
luokiteltuina 52,6% 47,4% 100,0%

Yht.

% within koulutusohjelma 100,0% 100,0% 100,0%

Esimerkiksi hämeenlinnalaisista jäi 80 % välille 4 .. 17, kun aikamalaisten vastaava luku oli vain 44
%. Selityksenä tälle voi olla esimerkiksi se, että aikamalaiset opiskelivat samanaikaisesti
matematiikkaa myös muualla; monille hämeenlinnalaisille kyse oli ensimmäisestä yliopistollisesta
kurssista matematiikassa.

Omaa työpanosta ryhmässä itse kukin arvioi melko keskeiseksi, koska mediaani oli 4.
Kytkentöjä koulutodellisuuteen oli löytänyt ”melko runsaasti” 12 opiskelijaa.

Hämeenlinnalaiset olivat aikamalaisia selvästi enemmän (tilastollisesti melkein merkitsevästi)
löytäneet kurssilta kytkentöjä koulutodellisuuteen. Tässä Utestin (ks. esim. Heikkilä 2005, s. 194)
tulostusta:

Taulukko 11.  Aikamien ja hlinnalaisten vertailua Utestillä mjan ” kytkentöjä koulutodellisuuteen” suhteen.
koulutusohjelma N Mean Rank Sum of Ranks
luokanopettaja 10 12,70 127,00
aikama 9 7,00 63,00

kytkennat
koulutodellisuuteen

Yht. 19

Taulukko 12. Utestin tulostusta.

kytkennät
koulutodell
isuuteen

MannWhitney U 18,000
Wilcoxon W 63,000
Z 2,568
Asymp. Sig. (2tailed) ,010
Exact Sig. [2*(1tailed
Sig.)] ,028(a)

a  Not corrected for ties.
b  Grouping Variable: koulutusohjelma

Jos nollahypoteesiksi asetetaan se, että mediaanit hämeenlinnalaisten ja aikamalaisten joukossa ovat
samat muuttujan kytkentöjä koulutodellisuuteen kohdalla, niin se voidaan hylätä erehtymisriskillä
0,028.
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Vaikka omasta mielestäni kurssi poikkesi varsin paljon tavanomaisesta matematiikan opetuksesta,
ei se siltä näyttänyt oikeastaan opiskelijoiden silmissä (lomakkeen viimeistä edellinen kysymys):

Taulukko 13. Vertailua muihin opiskelutapoihin.

Frekvenssi %osuus Kertymä%
2 1 5,3 5,3
3 11 57,9 63,2
4 7 36,8 100,0
Yht. 19 100,0

Peräti 11 opiskelijaa otti tässä neutraalin kannan 3.

Useimmat kurssilaiset olivat sentään kokeneet oppineensa jotakin (lomakkeen viimeinen
kysymys): 10 opiskelijaa oli skaalalla 1  2  3  4  5  valinnut vähintään 4.

Aiemmin käsiteltiin koulutusohjelman yhteyttä saatuihin pistemääriin tentissä. Kurssin arvosanaan
(1 – 5) vaikuttivat myös saadut pisteet seinälehtityöstä sekä hyvityspisteet tehdyistä harjoituksista.
Seuraavasta ristiintaulukoinnin viestiä voi varovaisesti tulkita siihen suuntaan, että
hämeenlinnalaiset ovat olleet seinälehtityössä aikamalaisia taitavampia, ja kenties myös hieman
ahkerampia laskuharjoitusten teossa.

Taulukko 14. Kurssin kokonaisarvosana/koulutusohjelma.

koulutusohjelma
luokanopet

taja aikama Yht.
Count 1 1 2
% within arvosana
kurssista 50,0% 50,0% 100,0%

2

% within koulutusohjelma 10,0% 11,1% 10,5%
Count 7 2 9
% within arvosana
kurssista 77,8% 22,2% 100,0%

3

% within koulutusohjelma 70,0% 22,2% 47,4%
Count 1 4 5
% within arvosana
kurssista 20,0% 80,0% 100,0%

4

% within koulutusohjelma 10,0% 44,4% 26,3%
Count 1 2 3
% within arvosana
kurssista 33,3% 66,7% 100,0%

arvosana
kurssista

5

% within koulutusohjelma 10,0% 22,2% 15,8%
Count 10 9 19
% within arvosana
kurssista 52,6% 47,4% 100,0%

Yht.

% within koulutusohjelma 100,0% 100,0% 100,0%
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Onhan esimerkiksi noin 90 % molemmista ryhmistä saavuttanut arvosanan 3, 4 tai 5. Mutta
tenttipisteissä esimerkiksi välille 11 …  30 oli hämeenlinnalaisista yltänyt vain 50 %, aikamista 78
%.

Yhteenvetoa toisesta reflektiosta

Tehdyn vaatimattoman kvantitatiivisen tarkastelun perusteella voi varovaisesti asettua sille
kannalle, että hämeenlinnalaiset olivat aikamalaisia herkempiä näkemään kouluyhteyksiä. Toisaalta
hämeenlinnalaiset olivat aikamalaisia heikompia, kun matemaattista ajattelua mitattiin perinteiseen
tapaan tenttimällä. Hämeenlinnalaisten keskiarvo tenttipisteissä skaalalla 0 .. 30 oli 12,4
(keskihajonta 6,4); aikamalaisten vastaava keskiarvo oli 16,9 (keskihajonta 5,9).

Uuteen työmuotoon – seinälehtityöhön opetuksineen – hämeenlinnalaiset suhtautuivat
myönteisemmin kuin aikamalaiset. Peräti 80 % heistä arvioi sen ”mukavuutta” skaalalla 1  2  3  4  5
vähintään luvulla 4; vastaava prosenttiluku aikamalaisten kohdalla oli 67%. Tämä työmuoto vaikutti
hämeenlinnalaisten kohdalla aikamalaisia voimakkaammin lopullisen arvosanan muotoutumiseen.

Kahden opiskelijaryhmän näkemykset olivat muilta osin pitkälti samansuuntaisia. Esimerkiksi
kurssin ilmapiiriä skaalalla 1  2  3  4  5 arvioitaessa molemmista ryhmistä noin 90 % päätyi
vähintään lukuun 4.

Aihetta voisi olla myös tiettyihin skeptisiin johtopäätöksiin. Voidaan kyseenalaistaa esimerkiksi
”didaktinen yritteliäisyys”. Matematiikkaa on opetettu samaan tapaan – ja ehkä hyvinkin
mielekkäästi – tuhansia vuosia. On kenties turhaa tai mahdotonta yrittää mitenkään muuttaa noin
pitkiä perinteitä. No, esimerkiksi ”digitaalisiin matematiikan kulttuurilehtiin”, jotka toimitin
opiskelijoille kurssin päätyttyä, oltiin kyllä ilmeisen tyytyväisiä.

Toimintatutkimuksen pääpiirteistä

Seuraavassa tarkastelen oman työni kannalta relevantilta vaikuttavaa toimintatutkimuksen
käsitteistöä. Tarkastelu nojautuu paljolti Viljo Kohosen ajatuksiin (Kohonen 2001). Kohonen tosin
näyttää sijoittavan toimintatutkimuksensa käsitteistön etupäässä kouluympäristöön, joten joudun
paikka paikoin muokkaamaan sitä paremmin yliopistoon soveltuvaksi.

Opettaja tutkijana

Opettajaa, erityisesti koulunopettajaa, luonnehditaan usein käsiteparilla opettamisen ja
kasvattamisen ammattilainen. Yliopiston opettajalta vaaditaan tavallisesti kuitenkin ensisijaisesti
oman tieteenalansa asiantuntemusta, eikä niinkään erityisiä opetus tai kasvatustaitoja.
Yliopistollinen didaktisen matematiikan opettaja voi kuitenkin olla mielenkiintoisessa
erityisasemassa. Hänen tehtävänsä on toimia puhtaasti asiantuntijana tietyissä matematiikan
kysymyksissä, mutta hän pyrkii varmaan myös vaikuttamaan opiskelijoidensa asenteisiin, jotta
heistä tulisi aikanaan hyviä opettajia. Näin ei ole täysin vailla mielenkiintoa sekään, mitä didaktisen
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matematiikan opettaja käsitteellä hyvä opettaja itse ymmärtää – tai mitä hänen tulisi sillä jossakin
normatiivisessa mielessä ymmärtää.

Kohonen luonnehtii toimintatutkimusta seuraavaan tapaan:

Tutkimus on yhteistoiminnallista ja osallistuvaa. Se pyrkii opetustyön kehittämiseen
sitä kriittisesti havainnoimalla ja pohtimalla. Opettaja on siinä itse mukana
keskeisenä suoritushenkilönä. Hän tekee itselleen selväksi omat arvonsa ja
käsityksensä ja toimii niiden mukaisesti.

Opettajalla on tuolloin ikään kuin kaksoisrooli. Hän opettaa normaalisti ja ”metaopettaa” eli
tarkastelee ja havainnoi työtään. Tavoitteena ei niinkään ole yleisten lainalaisuuksien tai sääntöjen
hakeminen, vaan oman työn syvempi ymmärtäminen. Tarve tällaiseen työhön voi syntyä monin
tavoin. Taustalla voi olla esimerkiksi jokin epäselvä tai analyysia kaipaava käsite – kuten minulla
didaktisen matematiikan ja sen opettamisen käsite.

Tutkimusmateriaalista Kohonen kirjoittaa Kemmisin ja McTaggartin teokseen The Action Research
Planner (1988) pohjautuen muun muassa näin:

Toimintatutkimuksessa ei aseteta tarkkoja rajoja sille, mitä pidetään
tutkimusaineistona tai –tietona. Kuitenkin tutkimuksen tekeminen edellyttää aina
muistiinpanojen tekemistä, aineiston keräämistä ja analysointia konteksteista,
sitoutumisista, toteuttamisesta sekä vuorovaikutusten seurauksista.
Toimintatutkimuksen toteuttaminen sisältää henkilökohtaisen päiväkirjan pitämistä ja
reflektointia kahdenlaisesta rinnakkaisesta oppimisesta: tutkittaviin
toimintakäytäntöihin kohdistuvasta oppimisesta ja oppimisesta itse
toimintatutkimusprosessissa.

Itse olen tuottanut esimerkiksi työpäiväkirjoiksi nimittämääni materiaalia analyysin ja geometrian
kursseilta.

Kohonen kirjoittaa ”hyvän teorian” tarpeesta opiskelijoita koskevaa havaintotyötä tehtäessä. Tämä
on tietysti varsin luonteva vaatimus, jotta havainnot jotenkin jäsentyvät. Itse havaintotyön tueksi
hän purkaa ensinnäkin sitä, millaisista asioista esimerkiksi opettajalla pitäisi olla tietoa:

• tavoitteista,
• oppijasta,
• oppimisesta,
• oppiaineen oppimisen erityispiirteistä.

Didaktisen matematiikan opettamiseen liittyen voin tulkita tuota luetteloa seuraavaan tapaan.
Suppeassa – mutta toki hyvin tärkeässä mielessä –tavoitteet löytyvät Kasvatustieteiden tiedekunnan
Opintooppaasta (20082009; 20092010). Esimerkiksi kurssin Analyysi opettajille tavoitteista
opiskelijalle sanotaan, että hän

• kertaa ja täydentää lukion analyysia,
• perehtyy analyysin peruskäsitteiden täsmällisiin määritelmiin,
• perehtyy mahdollisuuksien mukaan analyysin harjoittamiseen tietoteknisesti,
• kytkee oppimansa opettajuuteen.
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Oppijoista riittänee ainakin aluksi se tieto, että he ovat joko aikamalaisia tai ”hämeenlinnalaisia”.
Edelliset opiskelevat aineenopettajan maisterikoulutuksessa – Tokl:n ”omina opiskelijoina”
pääaineenaan kasvatustiede; matematiikasta heidän tulee suorittaa vähintään aineopinnot.
Jälkimmäiset opiskelevat puolestaan Tokl:n Hämeenlinnan yksikössä luokanopettajiksi ja heidän
tarkoituksensa on suorittaa 25 opintopisteen suuruiset sivuaineopinnot (didaktisessa)
matematiikassa.

Tietämisen ja oppimisen problematiikkaa voidaan lähestyä esimerkiksi kolmen perspektiivin,
behavioristisen, kognitiivisen ja situatiivisen kautta (Greeno ym.1996). Näiden kolmen
perspektiivin välisiä suhteita voidaan käsitellä ”dialektisesti”, jolloin situatiivinen näkökulma olisi
ikään kuin synteesi behavioristisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta. Tämän tulkinnan mukaisesti
behaviorismi korostaisi tietämisen ja oppimisen ulkoisia, selvästi havaittavissa olevia puolia
(”teesi”), kognitiivinen puolestaan vastaavia sisäisiä aspekteja (”antiteesi”) ja situatiivinen sitten
taas yhdistäisi molempien vahvuudet – huomioiden vielä erityisesti sen, että yksilöllinen
käyttäytyminen ja informaation prosessointi voidaan nähdä yleisemmän vuorovaikutuksellisen
toiminnan erikoistapauksina (”synteesi”).

Opettamisen käytänteissä behavioristinen perspektiivi pyrkii korostamaan informaation välittämisen
ja opettamisen tehokkuutta; se painottaa myös hyvin organisoituja ”luokkarutiineja”, joihin liittyvät
selvät suunnitelmat ja tavoitteet.  Kognitiivinen näkökulma voi korostaa opettamista eräänlaisena
valmentamisena, johon kuuluu esimerkiksi vastaanottavaisuus ja herkkyys opiskelijoiden
ajattelutapojen suuntaan. Situatiivinen tarkastelutapa saattaa fokusoida opettajan puolestaan
mentoriksi, joka edustaa ja ilmaisee eri käytänteitä ympäröivässä yhteiskunnassa opetettavien
asioiden suhteen (ks. myös Bonk ym. 1998).

Matematiikan oppimisen ja ajattelun erityispiirteistä on kirjoitettu paljon (esim. Burton 2004; Pólya
1977). Tarkastellaan seuraavassa ohjeistoa, jonka Robert Adams esittää teoksensa Calculus
esipuheessa matematiikan opiskelijalle, jos tehtävien tekeminen ei suju (Adams 1995):

1. Read and reread the problem until you understand exactly what information it
gives you and what you are expected to find or do.

2. If appropriate, draw a diagram illustrating the relationships between the
quantities involved in the problem.

3. If necessary, introduce symbols to represent the quantities in the problem. Use
appropriate letters (e.g., V for volume, t for time, etc.) Don’t feel you have to
use x or y for everything.

4. Develop a plan of attack. This is usually the hardest part. Look for known
relationships; try to recognize patterns; look back at the worked examples in
the current or relevant previous sections; try to think of possible connections
between the problem at hand and others you have seen before. Can the
problem be simplified by making some extra assumptions? If you can solve a
simplified version it may help you to decide what to do in the given problem.
Can the problem be broken down into several cases, each of which is a simpler
problem? When reading the examples in the text, be alert for methods that may
turn out to be useful in other contexts later.

5. Try to carry out the steps in your plan. If you have trouble with one or more of
them you may have to alter the plan.

6. When you arrive at an answer for a problem, always ask yourself whether it is
reasonable. If it isn’t, look back to determine places where you may have
made an error.
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Adamsin ohjeisto yllä pyrkii siis auttamaan matematiikan opiskelijaa tehtävien tekemisessä. Usein
matematiikan opiskelu ymmärretäänkin juuri niin, että silloin sitä on opittu, kun tehtävien
tekeminen sujuu. Jos ajatellaan edellä esitettyjä oppimisen ”perspektiivejä”, niin tällaisessa
ajattelussa saattaa korostua ensisijaisesti behaviorismi ja jossakin määrin kognitivismi, mutta ei
niinkään situatiivisuus.

Nykypäivän matematiikan opiskelija joutuu tekemään suuren määrän erilaisia harjoitustehtäviä. Se
on itsestäänselvyys, jota ei sen kummemmin ihmetellä. Silti erityiset laskuharjoitukset on
yliopistollisena instituutiona varsin nuori iältään. Ne otti (Suomessa) käyttöön vasta L. Lindelöf
1860luvulla (Lehto 2008). Matematiikan kurssit suoritetaan tyypillisesti – niin koulussa kuin
yliopistossa – selviytymällä tietyistä kurssikokeen tehtävistä. Tätäkään ei ole tapana mitenkään
kyseenalaistaa.

Matematiikan oppimisen erityspiirteitä voi yrittää lähestyä myös hieman toiselta suunnalta. Tässä
mielessäni on se, kuinka Raimo Lehti kuvaa matematiikan ”luonteenpiirteitä” artikkelissaan
Matemaattisen ajattelutavan kehitys (Lehti 1971). Lehti nostaa esiin loogisuuden, formaalisuuden,
abstraktisuuden, symbolien ja kalkyylien käytön matematiikkaa karakterisoivina piirteinä, joskaan
hän ei mitenkään väitä, että näin tulisi tyhjennettyä matematiikan koko merkityssisältö.
Matematiikan oppimista saattaisi kuitenkin jossakin tapauksessa helpottaa, jos opiskelija pitäisi
nämä mielessään.

Kohonen ohjaa toiseksi opettajaa havaintotyössään kiinnittämään huomiota seikkoihin, kuten

• oppimisympäristön luominen,
• vuorovaikutus oppijan kanssa,
• oppimisen ohjaus: valintojen tekeminen.

Oppimisympäristön luominen didaktisessa matematiikassa voisi tarkoittaa ensinnäkin tavanomaista
fyysisteknistä ympäristöä, kuten luentosalia erilaisine laitteineen. Sen lisäksi siihen saattaisi ehkä
liittää eräät erityiset ”didaktiset työmuodot”, tosin ne voisi ajatella kuuluviksi myös kohtaan
vuorovaikutus oppijan kanssa. Käsitteenä oppimisympäristö on kyllä hieman hankalakin, tavallaan
siihen kuuluu kaikki mahdollinen ”ympäristö”.

Didaktisessa matematiikassa on ehkä tärkeitä erityispiirteitä, mitä vuorovaikutukseen oppijan
kanssa tulee. Näitä piirteitä käsitellään tarkemmin kunkin kurssin yhteydessä. Oppimisen
ohjaukseen liittyvät valintojen tekemiset on ainakin tietyssä mielessä helppo ymmärtää, onhan
opettajalla kohtalaisen suuri vapaus vaikkapa oppimateriaalin ja harjoitustehtävien valinnoissa.
Toisaalta opettaja on itse ”tuote” tietystä koulutusjärjestelmästä, jonka kaikkia ”ohjaavia piirteitä”
hän tuskin pystyy tiedostamaan.

Pikku poimintoja omasta opettajuudesta

Kohonen puhuu myös opettajan ammatillisen kehittymisen hahmottamisen tärkeydestä pitkällä
aikavälillä. Hän kehottaa pohtimaan esimerkiksi sitä, millaiset kysymykset tai ongelmat ovat
kulloinkin tuntuneet ajankohtaisilta. Osuvuutta nuoriin opettajavuosiin tässä mielessä löytyy
esimerkiksi seuraavasta lainauksesta (Kosunen 2005):
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Opettajan työ on ollut perinteistä yksin toimimista, kaiken osaamista ja
erehtymättömyyttä, siis vahvaa yksilöllistä asiantuntijuutta, jossa heikkoutta ei ole
voitu näyttää – ainakaan kollegalle.

Jouduin esimerkiksi kerran opettamaan tähtitieteen tai opin alkeita melko pienellä
valmistautumisajalla. Huomasin tietojeni vähäisyyden nopeasti, enkä pitänyt siitä ollenkaan. Niinpä
käytin lähes koko seuraavan kesäni (ja paljolti seuraavan talvenkin) tähtitieteen intensiiviseen
opiskeluun Helsingin yliopistossa. Tosin ”turhaan”, koska en joutunut sitä enää uudestaan
opettamaan.

Edelleenkin sitä varmaan haluaisi olla osaava opettaja, joskaan tietämättömyyttä tai erehtymistä en
enää pidä mahdottoman suurena syntinä. ”Substanssikouluttautumista” olen kuitenkin aika
systemaattisesti arvostanut ja harjoittanut, ja tämä on voinut johtaa opetustaidollisten asioiden
laiminlyöntiin.

Opiskelin esimerkiksi Päivölässä vuosina 1996  2000 ammatillista lisensiaatintutkintoa varten.
Didaktiikkaa noihin opintoihin sisältyi vain pieni hippunen. Pääpaino oli täysin selvästi
”substanssipuolella”. Itse asiassa luulen, että näkemykseni olivat vielä tuolloinkin hyvin lähellä sitä,
mitä itse Rolf Nevanlinna on aikoinaan esittänyt (Lehto 2001, s. 258):

Tosiasia, jota ei millään voi muuksi muuttaa, on, että pedagoginen kyky on
synnynnäinen lahja ja taipumus. Koulutus pedagogista uraa varten tapahtuu
tehokkaimmin perehdyttämällä tulevat opettajat niihin aineisiin, joiden alueella he
tulevat toimimaan, syvällisesti ja myös materiaalisesti paljon laajemmalle kuin mitä
he opetuksessaan suoranaisesti tulevat tarvitsemaan.

En ole kuitenkaan – ennen Lehdon kirjaa – tiennyt varsinaisesti Nevanlinnan käsityksistä yhtään
mitään. Onkin syytä ajatella, että Nevanlinnan voimakas vaikutus on – tässäkin asiassa – siirtynyt
monen toimijan kautta (esimerkiksi yliopiston opettajien) ennen kuin se on jotenkin minut
kohdannut.

Tietenkään se, että didaktisia asioita en ole pitkällä opettajataipaleellani liiemmälti tullut
harrastaneeksi, ei tarkoita sitä, ettei erinäisiä opettamisen ja oppimisen teorioita olisi minulla ollut –
ne ovat vain pitkälti olleet tiedostamattomia tai jotenkin vaistonvaraisia.

Parhaat muistot opetustyöstäni liittyvät usein tiettyihin eheyden ja kuulauden tuntemuksiin:
miellyttävän ja kodikkaan työilmapiirin kokemiseen luokassa, ja siihen, että on voitu saavuttaa
kauniita ja hämmästyttäviä tuloksia yhdistämällä yksinkertaisia havaintoja tai mittauksia
matemaattiseen ja yleistiedolliseen järkeilyyn. Eräs tällainen tärkeä muisto:

Olipa kerran syystasauspäivä tamperelaisessa koululuokassa, keskipäivä: kultaisen
heleä aurinko tarkalleen etelässä. Kukin oppilas asetti horisonttitason suuntaiselle
pulpetinkannelleen kohtisuoraan lyijykynän, jonka jälkeen hän mittasi viivaimellaan
kynänsä varjon pituuden. Sitten hän piirsi sopivassa mittakaavassa vihkoonsa
suorakulmaisen kolmion, jonka kateetit määrittyivät kynän ja sen varjon pituudesta.
Tämän jälkeen hän mittasi astelevyllään sen terävän kulman suuruuden, joka oli
varjon pituutta esittävän kateetin vastainen. Tämä ilmaisi hämmästyttävästi hänen
kulmaetäisyytensä päiväntasaajasta, Tampereen leveysasteen.
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Päivölään kannattaa vielä hieman palata. Siellä opiskeltujen monien kurssien joukossa oli paljon
matemaattista analyysia, kohtuullisesti geometriaa, lukuteoriaa ja algebraa – kaikkia niitä asioita,
joita olen opettanut didaktisessa matematiikassa vuosina 2004 – 2009. Matemaattista analyysia olen
harrastusmielessä opiskellut hieman myös Päivölän jälkeen Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Opettajuuteni sai jonkinlaista suurempaa didaktista kipinää vasta syksyllä 2006, jolloin ryhdyin
harjoittamaan kasvatustieteen syventäviä opintoja, didaktisella linjalla. Siitä lähtien on vaikkapa
tietty opettajakeskeisyys vähentynyt, mutta edelleenkin sitä kuvittelee, että persoonallinen ja
antaumuksellinen ote ovat opettamisessa keskeisen tärkeitä elementtejä.

Kirjoituksessaan Opettajan ammatti – arvoja ja arvottomuutta Hannele Niemi viittaa Nimrod
Aloniin, jonka mukaan opettajan tehtävä on muun muassa avata kulttuurin rikkaudet oppilailleen
(Niemi 2006); opettajan työn lähtökohtana ei saisi olla vain lasten ja nuorten tarpeet ja mielihalut.
Tällainenkin lähestyminen opettajan työhön tuntuu kyllä ihan omalta.

Periaatteessa olen opettajana ”ekspertti” mitä tunnettuun viisiportaiseen opettajaluokitteluun tulee
(ks. esim. Ropo 2004). Tämän mukaisesti minun pitäisi esimerkiksi ”noviisiin” verrattuna osata
kysellä paremmin, käyttää enemmän esimerkkejä, olla tehokkaampi ja nopeampi ja tietää enemmän
opiskelijoista. Toisaalta opettamisen ”eksperttiys” on voinut kehittyä omalla kohdallani myös aina
vain itsekriittisempään suuntaan – jonkinlainen vaatimustaso on vain noussut ja noussut; tämä voisi
selittää joitakin työpäiväkirjojeni kohtia.

Toimintatutkimus syklinä

Kohonen kuvaa toimintatutkimusta syklinä.

Pohtiminen

SuunnitelmaToiminta

Havainnointi
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Kuvio. Toimintatutkimus syklinä (Kohonen).

Tuohon sykliin kuuluvassa pohdintavaiheessa arvioidaan nykytilannetta, valitaan ja rajataan
kehittämiskohde, kerätään kohteesta tietoa, harkitaan erilaisia vaihtoehtoja ja keskustellaan
mahdollisten työtovereiden tai esimiesten kanssa.

Suunnitelmavaiheessa rajataan toimintamahdollisuuksia ja laaditaan suunnitelma. Didaktiseen
matematiikkaan sovitettuna tämä voisi yksinkertaisesti tarkoittaa kurssin opetussuunnitelmasta
päättämistä. Suunnitelmavaiheessa pyritään huomioimaan myös tiettyä ennustamattomuutta, mikä
usein opettamiseen liittyy. Usein käy esimerkiksi niin, että joitakin asioita ei ehditä käsittelemään
(esimerkiksi analyysin kurssissa syksyllä 2007 emme ehtineet käsitellä differentiaaliyhtälöitä), joten
on hyvä priorisoida oppisisältöjä.

Toimintavaiheessa pyritään luonnollisesti menettelemään päätetyn suunnitelman mukaisesti.
Toisaalta muutoksia suunnitelmaan on voitava tehdä, tilanteen niin vaatiessa. Esimerkiksi analyysin
kurssillani jo ensimmäisellä opetuskerralla jouduin poikkeamaan suunnitelmastani, kuten aiemmin
on kerrottu.

Havainnointivaiheessa kootaan ja arvioidaan toimintaa koskevaa dokumenttiaineistoa, jonka
hankintatavoista pitäisi päättää jo suunnitteluvaiheessa. Analyysin kurssini kohdalla olin etukäteen
– varsin luonnollisesti – päättänyt tallentaa tiedot tehdyistä laskuharjoituksista sekä ryhmien pisteet
seinälehtitöistä. Toisaalta kurssin lopussa tekemääni kyselyyn päädyin vasta joskus kurssin aikana.

Syklisyysprosessi voi toistua. Tällöin tavallisesti seuraavan syklin kohdalla on tehty joitain
parannuksia tai muutoksia edellisen syklin kokemuksien perusteella.

Arviointiin tarvittavaa aineistoa voidaan kerätä monin tavoin. Kohonen mainitsee seuraavat
”tekniikat”:

• ulkopuolisen tarkkailijan suorittama ohjattu opetuksen havainnointi,
• opetustilanteiden äänitys tai kuvanauhoitus,
• vapaamuotoisten muistiinpanojen tekeminen havaintotilanteista,
• eri osapuolien (opettaja, opiskelijat) haastattelut,
• osallistujien pitämät päiväkirjat,
• oman toiminnan pohtiminen jälkikäteen.

Didaktiseen matematiikkaan liittyen minulta löytyy jokseenkin kaikkea muuta materiaalia oheisen
listan mukaisesti, paitsi ulkopuolisen suorittamaa tarkkailua.

Lukuteoria ja algebra opettajille

Yllä olevan otsikon mukaisen didaktisen matematiikan kurssin olen pitänyt useita kertoja, joista
ensimmäinen oli keväällä 2004. Tässä työssä tarkastelen keväällä 2008 toteutunutta kurssia.

Ensin selostan oppimateriaalin tuottamisprosessia, jota kutsun nimellä Kehittämisprojekti RSA.
Toiseksi tarkastelen eri tavoin itse kurssin toteutumista.
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Kehittämisprojektin RSA tarkastelua

Seuraavassa tekstissä selostan taustoja ja toteutusta yhdelle kehittämisprojektilleni didaktiseen
matematiikkaan liittyen. Olen kirjoittanut lukuteoriasta noin 50sivuisen oppimateriaalin otsikolla
Piilotuksia ja paljastuksia luokkahuoneessa: RSA. Tätä otsikkoa täydentää vielä alaotsikko
Salamyhkäinen matemaattinen kirjoitelma uteliaalle koululaiselle ja opettajalle.

Kirjoituksessani on ensinnäkin koulutasoon liittyviä sovelluksia, joita ei tavallisesti
yliopistotasoisesta lukuteoriasta helposti löydy. Toiseksi siinä on paljon demonstraatioita, joiden
avulla lukijan on miellyttävää selvittää hankalampia asioita; tavallisesta oppimateriaalista ei tällaista
yleensä löydy. Kolmanneksi todistukset on käyty hyvin perusteellisesti läpi. Neljänneksi
kirjoituksen voi nähdä myös ”tarinana”, jonka avulla pieni mutta neuvokas ihminen voi pärjätä
suuressa maailmassa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opintoopas 2008  2009 ja 2009  2010 määrittelee didaktisen
matematiikan kurssin Lukuteoria ja algebra opettajille (7 op) tavoitteet seuraavasti.

Opiskelija

• perehtyy luonnollisen luvun ja kokonaisluvun käsitteisiin,
• tuntee jakoyhtälön ja osaa soveltaa sitä,
• tutustuu kongruenssiaritmetiikkaan,
• osaa ja ymmärtää tavallisimmat jaollisuustestit,
• tutustuu käsitteisiin ryhmä, rengas ja kunta,
• kytkee oppimansa opettajuuteen.

Samaan tapaan tavoitteet – ja niistä seuraavat sisältövaatimukset – oli määritelty myös aiemmin.
Tavoitekuvauksen viides kohta (ryhmä, rengas ja kunta) kuuluu algebraan. Siihen ei varsinaisesti
puututa tässä kohtaa.

RSAkirjoitukseni työprosessina

RSAkirjoitukseni (Poranen 2008) aloitin seuraavasti:

Tässä lähinnä koulujen opettajille ja oppilaille suunnatussa kirjoituksessa tarkastellaan
yhtä tunnetuimmista – ja käytetyimmistä – tavoista tiedonsalauksessa, RSA:ta. Tai
oikeastaan käsitellään enemmänkin järjestelmän taustalla olevaa lukuteoriaa, joka on
varsin pitkälle esitettävissä koulutasolla. Tässä ei tyydytä silti vain tuon jo sinänsä
kiehtovan teorian esittämiseen, vaan asioita mallitetaan myös oikeasti: Laaditaan Maplella
salausohjelma, jonka tuotosta ei nykytiedon mukaan edes salaperäinen ja mahtava NSA
(Yhdysvaltain National Security Agency) pystyisi avaamaan. No, ehkäpä tuo NSA ei olisi
avaamisesta järin kiinnostunutkaan, mutta on mielenkiintoista luoda ohjelmallisia
lähestymisiä lukuteoreettisille totuuksille. Lienee nimittäin varsin hyvin perusteltu sellainen
oppimisteoreettinen näkemys, että osa oppijoista oppii vain kokeilemalla ja simuloimalla
asioita – ja tämänhän juuri ohjelmallinen lähestyminen mahdollistaa. Lisäksi itse
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algoritminen ajattelu edellyttää perinpohjaista ilmiöiden ymmärtämistä, mikä on
varmaankin aina hyvä oppimistavoite.

Tietokoneohjelman rungon, joka pystyy tuottamaan jokseenkin varmaa salausta, olen tehnyt jo
vuonna 1998. Tuo ohjelma oli harjoitustyö Symbolisen analyysin kurssiin, jota piti Teknillisen
yliopiston prof. Keijo Ruohonen. Tämä kurssi oli yksi monista, joita suoritin Päivölässä vuosina
1996 – 2000 osana matematiikan opettajien ammatillista lisensiaatinopetusta.

 RSA:han kytkeytyvää lukuteoriaa kirjoittelin vähän vuonna 2002, osana erästä kryptologian kurssia
Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Kesällä 2006 ryhdyin laajentamaan
kirjoitustani niin, että siinä olisi mahdollisimman paljon RSA:ta koskevaa sellaista lukuteoriaa, joka
olisi esitettävissä koulutasolla. Silloin kävin myös uudestaan läpi salausohjelmani. Oikeastaan vasta
tämän kirjoitustyön jälkeen syksyllä tajusin, että olin saanut aikaan materiaalin, jota voisin käyttää
lukuteorian osalta kurssilla Lukuteoria ja algebra opettajille. Tämä materiaali pitää sisällään paitsi
tavallisen lukuteorian alkeet, niin myös eräänlaisen tarinan (”suuren kertomuksen”) lukuteorian
yhdestä kuuluisasta sovelluksesta. Tuossa tarinassa voi nähdä – kuten yleensäkin kunnon tarinoissa
– myös symbolisen tason: neuvokas pieni ihminen voi edelleenkin pärjätä suuressa maailmassa ja
pitää omat asiansa vain omassa tiedossaan.

Kirjoitukseni johdannossa viittasin varsin voimakkaasti ulkopuoliseen maailmaan:

Kryptologia, josta RSA on esimerkki, on paitsi matematiikkaa puhtaimmillaan niin myös
matematiikkaa ”poliittisimmillaan”: siinä kohtaavat mutkikkaat kysymykset yksilön ja
yhteiskunnan välisistä suhteista. On olemassa suunnattomasti teknologiaa, joka
mahdollistaa kansalaisten aina paremman ja paremman keskinäisen kommunikoinnin.
Mutta tähän voi kätkeytyä myös mahdollisuus kansalaisten aina tehokkaammasta ja
tehokkaammasta silmälläpidosta.

Tiedon salausjärjestelmien huippuasiantuntija Bruce Schneier selostaa yhdysvaltalaisia
1990luvulla tehtyjä päätöksiä, jotka mahdollistavat kansalaisten sähköisen seurannan. Hän
ei näytä ollenkaan olevan sitä mieltä, että ”isoveli” olisi aina oikeassa  (Schneier 1996,
johdanto):

The lesson here is that it is insufficient to protect ourselves with laws; we need to protect
ourselves with mathematics. Encryption is too important to be left solely to governments.

RSAkirjoitukseni sisällysluettelo

Sisällys

0. Aluksi 1
Esitellään RSAsalauksen idea esimerkin avulla. Motivoidaan matematiikkaohjelman Maple (tai
vastaavan muun ohjelman) käyttöön.

1. Johdanto 2
Kuvaillaan kirjoitelman kytkentää tavalliseen lukuteoriaan ja esitellään hyvinjärjestysaksiooma.
Todistetaan matemaattisen induktion periaate. Kerrotaan käytetyistä merkinnöistä ja matematiikan
tärkeydestä itsemme suojelussa tiedonsalauksessa.
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2. Jakoyhtälö 5
Todistetaan jakoyhtälö ja jaollisuuden perusominaisuuksia. Kuvataan jakoyhtälön merkitys eri
lukujärjestelmien muodostamisen kannalta. Ilmaistaan luvun kkantaisen esityksen pituus.
Tarkastellaan jakokulmamenettelyn yhteyttä jakoyhtälöön.

3. Alkuluvuista 8
Määritellään alkuluvun käsite ja todistetaan lause, että alkulukuja on ääretön määrä. Esitellään ja
perustellaan Eratostheneen seulan käyttö alkulukujen etsinnässä. Esitellään alkulukulause.

4. Suurin yhteinen tekijä 13
Määritellään lukujen suurin yhteinen tekijä. Kuvataan Eukleideen algoritmin toiminta suurimman
yhteisen tekijän löytämiseksi. Esitellään Bezout’n muoto ja myös lukujen pienin yhteinen jaettava.

5. Aritmetiikan peruslause 15
Aritmetiikan peruslause esitellään ja todistetaan siihen liittyvä apulause. Tarkastellaan Maplen
toimintaa alkutekijäesityksen saamisessa. Kerrotaan RSAhaasteluvuista. Todistetaan erikoistapaus
Dirichlet’n teoreemasta alkuluvuista aritmeettisessa jonossa. Demonstroidaan lauseen todistuksen
lukukonstruktiota Maplen avulla. Esitellään suurten lukujen alkutekijäesityksien problematiikkaa.

6. Kongruenssiaritmetiikkaa 22
Määritellään kogruenssi ja tutkitaan sen perusominaisuuksia. Tarkastellaan kongruenssiyhtälöitä.
Todistetaan Fermat’n pieni lause. Puhutaan suurten lukujen potenssiin korotuksista ja mainitaan
myös diskreetin logaritmin ongelma. Esitellään Carmichaelin luvun käsite ja samoin Hardy
Ramanujan luku 1729. Kerrotaan MillerRabin –testin taustasta ja demonstroidaan sen käyttöä.
Tarkastellaan myös jaollisuussääntöjä.

7. Eulerin  funktio 31
Eulerin  funktio esitellään ja mainitaan sen yhteys desimaalikehitelmien jaksojen pituuksiin.
Todistetaan sen multiplikatiivisuus.Todistetaan Eulerin lause. Osoitetaan, että  funktion arvo
alkuluvulle on yhtä pienempi tätä alkulukua.

8. RSA 36
Käydään läpi yksityiskohtaisesti perustellen RSA:n toimintaa.

9. Pieni RSAohjelma Maplella 40
Hyödynnetään Maplen ominaisuuksia ohjelmointiympäristönä ja laaditaan sillä ohjelma, joka
generoi suuret alkuluvut p ja q; näiden avulla tuotetaan RSA:n julkisen osan iso luku n = pq.
Ohjelma salaa kirjoitetun tekstin ja myös näyttää, kuinka (vastaanottaja) saa sen auki. Ohjelman
toimintaa selostetaan testisyötteen myötä.

  Lähteet 46

Harjoitukset                        48
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Yksi poiminto RSAkirjoituksestani

Otsikon mukainen poiminto tulee sisällysluettelon kohdasta 8:

Esimerkki 8.1 RSA:n toiminta. Esitys on mukailtu Bruce Schneierin maineikkaasta teoksesta
Applied Cryptography (1996, s. 467). Tarvitaan ensinnäkin julkinen avain lukuparina (n, e): n = pq
kahden alkuluvun p ja q tulona; luvun e on oltava suhteellinen alkuluku luvun (p – 1)(q – 1) kanssa.
Yksityinen avain d saadaan yhtälöstä 1)1)(q(p(mod1de ≡  eli ))1q)(1p((moded 1 −−≡ − . Jos m
on jokin salattava viesti, niin salattuna (kryptattuna) se saa muodon )n(modmc e≡ . Viesti
saadaan avattua (dekryptaus) laskemalla )n(modcm d≡ , sillä

m1mmmmm)m(c )1q)(1p(k1)1q)(1p(kedded =∗===== −−+−− ; kaikki mod n. Viesti m olisi voitu
kryptata myös käyttämällä tähän lukua d; silloin dekryptaus olisi tapahtunut luvun e avulla.

Jos minä haluan saada RSA:n avulla salattua postia, toimin siis seuraavasti. Generoin
suuren luvun n kahden alkuluvun p ja q tulona (esimerkiksi Maplen avulla). Paljastan
luvun n, mutta en lukuja p ja q. Paljastan myös luvun e, joka on suhteellinen alkuluku
luvun (p1)(q  1) kanssa. Tämä vaatimus johtuu siitä, että tuolloin on yhtälöllä

1)1)(q(p(mod1de ≡  tarkalleen yksi ratkaisu (positiivisessa jäännösluokassa modulo
(p1)(q1)). Minä osaan ratkaista tämän yhtälön, ja ratkaisun d avulla pystyn
selvittämään minulle lähetetyn viestin )n(modmc e≡ . Tämä johtuu siitä, että Eulerin
lauseen perusteella 1m 1)1)(q(p ≡  (mod n) (ks. yllä esitettyä menettelyä). Eulerin lause
vaatii, että syt (m, n) = 1; koska n = pq ja koska 1nm0 ≤≤ , on vaatimuksen
toteutuminen erittäin todennäköistä. Eulerin funktion φ multiplikatiivisuuden takia on
φ(n) = φ(pq) = φ(p) φ(q) = (p 1)(q  1). Se, että mahdollinen hyökkääjä ei saa viestiä m
avattua, johtuu siitä, että ei tunneta riittävän tehokkaita algoritmeja suuren luvun (tässä
n) tekijöihin jakamiseksi.

Havainnollistetaan salausta vielä valitsemalla p = 47 ja q = 71 (tämä on todellakin vain
havainnollistus – oikeasti luvuissa p ja q on oltava numeroita ainakin 150). Silloin n = pq = 3337.
Kryptausluvun e on oltava satunnainen ja suhteellinen alkuluku luvun

32207046)1q)(1p( =∗=−−  kanssa. Valitaan e = 79. Silloin 10193220)mod(79d 1 =≡ . Luku d
saadaan selville laajennetun Eukleideen algoritmin avulla:

3220 = 40 ∗ 79 +60
    79 = 1∗ 60 + 19
    60 = 3∗ 19 + 3
    19 = 6∗ 3 +1;

Esitetään sitten lukujen 3220 ja 79 s.y.t. 1 näiden lukujen lineaariyhdistelynä:

1 = 19  6∗ 3
   = 19  6∗ (60  3∗ 19)
   = 19  6∗ 60 + 18∗ 19
   = 19∗ 19  6∗ 60
   = 19∗ (79  1∗ 60)  6∗ 60
   = 19∗ 79  19∗ 60  6∗ 60
   = 19∗ 79  25∗ 60
   = 19∗ 79  25∗ (3220  40∗ 79)
   = 19∗ 79  25∗ 3220 + 1000∗ 79
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   = 1019∗ 79  25∗ 3220.

Saadusta lineaariyhdistelystä (eli Bezout’n muodosta) nähdään, että julkistetun avaimen 79 inverssi
d on 1019 (mod φ(n)). Luku n = 3337 on niin pieni, että sen tekijämuoto on helppo löytää – ja sitä
kautta edelleen Eulerin funktion φ arvo. Hyökkääjän olisi siis helppo avata viesti m, jos hän olisi
saanut sen käsiinsä.

 Julkistetaan siis e ja n; salataan d ja luvut p ja q. Olkoon salattava viesti ”DR DOBBS”.
Koodataan se ensin kokonaisluvuksi m = 6882326879666683 (68 = D, 82 = R, 32 = ”tyhjä”, jne.)
Luku on nyt pitempi kuin n = 3337, joten lohkotaan se kolmen ryhmiin

688m1 =
232m 2 =
687m3 =
966m 4 =
668m5 =
003m6 =

Ensimmäinen lohko on kryptattuna 1
79 c15703337mod688 == . Tekemällä sama toimitus kaikille

lohkoille saadaan kryptattu viesti:
c =  1570 2756 2091 2276 2423 158.

Viestin avaaminen vaatii samankaltaiset toimitukset, nyt vain eksponenttina on dekryptausavain
1019. Nähdään (Maple), että 1

1019 m6883337mod1570 == , 10192756  mod 3337 =  232 jne. Näin
viesti alkaa purkautua: DR ....

Yllä olevan ”manuaalisen havainnollistuksen” olin laatinut keväällä 2007 saamani palautteen takia.
Silloin olin pyytänyt kurssilaisia muun muassa kirjoittamaan ”omin sanoin kertomus siitä, kuinka
lukuteoriassa on pyritty kytkemään tavanomaisia asioita ’suureen kertomukseen’ niiden yhdestä
käyttömahdollisuudesta”. Ote tuollaisesta palautteesta:

Mielestäni RSA sitoi hyvin yhteen kurssin sisältöjä. Tosin se muutoinkin oli aika
yhtenäinen kokonaisuus ja aiheiden käsittely eteni luontevasti ja loogisesti. RSA ja
muut salausmenetelmät ovat itselleni olleetkin enemmän luomassa yhteyttä
konkreettisiin käyttömahdollisuuksiin. Oli myös mielestäni hyvä, että RSA oli esillä
koko kurssin ajan, mutta vasta viimeisellä kerralla se avattiin kokonaisuudessaan.
Koska RSAsalauksen toteuttaminen pitää sisällään suurimman osan käsitellystä
lukuteoriasta, olisin mielelläni paneutunut siihen enemmänkin esimerkiksi siten, että
olisi tehty käsin yksi RSAsalaus helpoilla luvuilla. Tällöin koko systeemi olisi
avautunut paremmin.

Yhteenvetoa kevään 2008 kurssista

Olen luokitellut yhteenvetoosion seuraavasti:
• Kurssisuunnitelma
• Tentti
• Työpäiväkirjat
• Laskuharjoitukset
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• Opiskelijat
• Arvostelu
• Arviointi

Kurssisuunnitelma

Kurssin suorittamisen muodoista ja ajankäytöstä olin laatinut seuraavalta näyttävän suunnitelman.

Lukuteoria ja algebra opettajille kurssi, kevät 2008, 7 op.

Luentoopetusta 32 t, harjoituksia 16 t, tentti 3 t.

Jokaisella opetuskerralla (alla) on luentoja 4 tuntia ja laskuharjoituksia kaksi tuntia.
Kullakin kerralla annetaan harjoitustehtäviä. Harjoitusaika käytetään ohjaukseen ja
edellisten tehtävien tarkistamiseen. Viimeisen kerran harjoitukset pyritään tekemään
samana päivänä.
Kurssi suoritetaan tenttimällä. Suoritus arvostellaan asteikolla 0  5. Lisäksi
harjoitustehtävistä on tehtävä pakollisina 40 %, ja tämä koskee jokaista harjoituskertaa.
Minimimäärän 40 % ylittävistä tehtävistä annetaan hyvitystä. Kurssilla seurataan
lukuteorian osalta allekirjoittaneen käsikirjoitusta Piilotuksia ja paljastuksia
luokkahuoneessa: RSA. Kurssin työ ja suoritustavoista voidaan vielä keskustella
ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Ajankäytön suunnitelma, kirjallisuus

Pe 11.1. klo 9  15. RSAsalauksen idea. Hyvinjärjestysaksioma. Induktio. Jakoyhtälö.
Pe 18.1. klo 9  15.. Alkuluvuista. Syt. Eukleideen algoritmi. Pyj.
Pe 25.1. klo 9  15. Aritmetiikan peruslause. Dirichlet’n teoreeman erikoistapaus
alkuluvuista aritmeettisessa jonossa.  Kongruenssiaritmetiikkaa.
Pe 1.2. klo 915..  Kongruenssiaritmetiikkaa. Fermat’n pieni lause. Eulerin  funktio. RSA
Pe 8.2. klo 915. RSA. RSAohjelman esittely ja testaus Mapleympäristössä.
Pe 15.2. klo 9  15.. Lukualueet. Yhden laskutoimituksen algebralliset rakenteet.
Pe 22.2. klo 915.. Esimerkkejä ryhmistä. Kahden laskutoimituksen algebralliset rakenteet.
Pe 29.2. klo 9  15..  Kahden laskutoimituksen algebralliset rakenteet. Renkaan
ominaisuuksia.
Ma 3.3.  Tentti. Klo 9  12.
Kirjallisuus
Lukuteorian perustietoja löytyy hyvin esimerkiksi lukion pitkän matematiikan kirjasta
Matematiikan taito (Merikoski ym.). RSAkirjoituksessani on melko paljon käytetty lähteenä
teosta Elementary Number Theory and Its Applications (Rosen). Algebran osalta ei
löytyne sopivia koulukirjoja, mutta kirjallisuutta muuten on runsaasti. Sitä voi lukea kurssiin
soveltuvin osin.
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Tentistä

Tentti pidettiin maanantaina 3. 3. klo 09.00  12.00. Viimeiset luennot ja harjoitukset oli pidetty
perjantaina 29.2. Viikonloppua oli siis pitänyt pystyä käyttämään tenttiin valmistautumiseen.
Syksyn analyysin tentin olin laatinut varsin tavanomaisesti, ja sen tulokset olivat olleet lievä
pettymys. Niinpä ikään kuin vahingosta viisastuneena laadin tämän tentin niin, että siinä sai myös
itse ”selitellä asioita”. Siinä oli myös paljon ”pikkukysymyksiä” kurssin eri alueilta. Näin, jos jokin
alue oli opiskelijalta jäänyt vähemmälle huomiolle, hän olisi ehkä pystynyt sitä kompensoimaan
tiedoillaan muista alueista. Tämä tentti osattiinkin paremmin kuin analyysin tentti. Toisaalta suo
siellä, vetelä täällä: joidenkin opiskelijoiden mielestä nyt vaadittiin liikaa muistinvaraista
knoppitietoutta, eikä niinkään asioiden ymmärrystä.

Tenttikysymykset ja kommentaarini

Lukuteoria ja algebra opettajille. Kurssikoe. Klo 9.00  12.00.

1. Määrittele yleisesti käsitteet a) hyvinjärjestysaksiooma, b) jaollisuus (kokonaisluvuilla)
c) lukujen suurin yhteinen tekijä, d) alkuluku, e) lukujen kongruenssi modulo m, f)
jakoyhtälö. Esimerkit jokaisesta.

Kaikki eivät suinkaan tienneet, mitä hyvinjärjestysaksioomalla tarkoitetaan, vaikka sitä oli
varsin paljon käytetty. Myös jaollisuus lukuteorian mielessä oli monille yllättävän vaikea
kysymys; hyvin monet vastasivat asiaan tekemällä jakolaskuesimerkin, toisin sanoen he eivät
olleet sisäistäneet jaollisuuden määrittelyä lukuteoriassa ollenkaan. Kohta c) osattiin melko
hyvin, tosin harvoin oli käsitelty s.y.t.:n yleisiä piirteitä, esimerkiksi sitä, että se on aina
vähintään ykkönen. Alkuluvun käsite oli lähes kaikilla epätarkka. Osa oli ottanut ykkösen
mukaan. Lähes kaikki puhuivat luvuista, jotka ovat jaollisia vain itsellään ja ykkösellä.
Hyväksyin tämän vastauksen, vaikka tietysti olisi pitänyt sanoa, että positiiviset jakajat ovat
alkuluvulla 1 ja luku itse, ja vain nämä. Kun lukuteoriassa ”perusalue” koostuu kaikista
kokonaisluvuista, ei tuo suosittu määrittelytapa itse asiassa kiinnittäisi yhtäkään lukua. Kohta e)
sen sijaan osattiin varsin hyvin. Jakoyhtälöstä oli puhuttu paljon; silti sen kunnollinen määrittely
tuotti useimmille vaikeuksia. Monien oli esimerkiksi vaikeata muistaa jakojäännöksen roolia
tarkasti, samoin nollalla jakamista, (vaillinaisen) osamäärän ja jakojäännöksen
yksikäsitteisyyttä.

2. a) Todista, että alkulukuja on ääretön määrä, b) Etsi Eratostheneen seulaa käyttäen
kaikki alkuluvut väliltä 2 ..100, c) Mitä tarkoitetaan alkulukulauseella? d) Mitä
tarkoittaa aritmetiikan peruslause?  e) Mikä on luvun 180 alkutekijäesitys? f) Mitkä
ovat kolme ensimmäistä täydellistä lukua ja miksi?

Eukleideelta peräisin olevaa hienoa todistusta alkulukujen äärettömälle määrälle ei juurikaan
osattu. Todistusten tekemistä oli kuitenkin harjoiteltu varsin paljon; tämäkin asia oli todistettu
peräti kahdella eri tavalla. Seulontamenettely alkulukujen hakemiseksi osattiin hyvin.
Alkulukulauseen merkitys muistettiin heikosti, vaikka sitä oli mainostettu ”yhtenä lukuteorian
kuuluisimmista”. Aritmetiikan peruslauseen tarkka muotoilu tuotti monille vaikeuksia, vaikka
kaikki osasivatkin soveltaa sitä kohdassa e). Kysymys täydellisistä luvuista osoittautui yllättäen
vaikeaksi, vaikka nähdäkseni asia oli koettu luennoilla ja harjoituksissa mielenkiintoiseksi. Vain



70

yksi opiskelija taisi pystyä selvittämään nuo kolme ensimmäistä täydellistä lukua; monet kyllä
mainitsivat luvun 6.

3. a) Määritä Eukleideen algoritmia käyttäen syt(20785, 44350)  b) Esitä saamasi s.y.t.
lähtölukujen lineaariyhdistelynä,  c) Todista:  jos löytyy lukujen x ja y
lineaariyhdistely mx + ny = 1, niin syt(x, y) = 1. Esimerkki myös!

Kaikki osasivat käyttää Eukleideen algoritmia s.y.t.:n hakemiseksi. Sen sijaan kohta b) onnistui
vain muutamalle. Tällaista ”lopusta alkuun kerrontaa” oli kyllä harjoiteltu monesti. Tentissä sai
olla mukana myös laskin, joka olisi helpottanut myös tässä tarpeellisia tarkistamisia. Kohdan c)
todistamista ei tainnut osata kukaan. Jotkut yrittivät ”todistusta” logiikkavirheellä. He tiesivät,
että jos syt(x, y) = 1, niin on olemassa kokonaisluvut m’ ja n’ siten, että 1 = m’x + n’y; he
ajattelivat nyt niin, että tästä seuraa väitös, toisin sanoen he sotkivat toisiinsa lauseen ja sen
käänteislauseen. Oikea todistus menisi seuraavaan tapaan: Jos d|x ja d|y, niin jaollisuuden
ominaisuuksien perusteella d|(mx + ny = 1). Koska aina ≥d 1, on oltava d = 1.

4. a) Todista kongruenssiaritmetiikalla 3:lla jaollisuussääntö, b) Mitä tarkoittaa
Fermat’n pieni lause? Esimerkkejä! c) Mitä tarkoitetaan alkuluokilla modulo m?
Miten tämä liittyy Eulerin funktion arvoon (m)?Φ  d) Mitä tarkoitetaan Eulerin
lauseella? Esimerkkejä myös!

Monet muistivat kyllä itse 3:lla jaollisuuden säännön, mutta sen todistaminen
kongruenssiaritmetiikalla oli jokseenkin ylivoimaista – vaikka asia oli perin pohjin käyty läpi
luennolla Jaollisuussääntöjen todistamisia oli harjoiteltu sittemmin ainakin  myös 9:lle ja 11:lle.
Fermat’n pienen lauseen sisältö ja oletukset tiedettiin melko vaillinaisesti, sama päti Eulerin lauseen
kohdalla. Kohdasta c) selvittiin melko hyvin.

5. a) Ohessa on Cayleyn taulukko, joka määrittelee erään ryhmän toimituksella *.
Määritä taulukon perusteella ryhmän neutraalialkio, sekä jokaisen elementin inverssi:

* a b c
a a b c
b b c a
c c a b

Kaikki osasivat tulkita yllä olevan Cayleyn taulukon asianmukaisesti.

b) Ryhmän 3S  elementit ovat.

1f = 







321
321

, 2f = 







132
321

, 3f = 







213
321

, 4f  = 







312
321

, 5f = 







123
321

 ja 6f  = 







231
321

.

Tee ryhmän 3S  ryhmätaulua (Cayleyn taulukkoa) toimituksella funktioiden yhdistäminen
riville i2 ff o , missä i saa arvot 1, 3, ja 5. Määritä tämän lisäksi taulukkoon jokaisen elementin

if  inverssi 1
if .
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Myös tämä kohta b) osattiin hyvin. Yhtenä syynä siihen saattoi olla se, että perjantaina, vain kaksi
päivää ennen tenttiä tätä asiaa oli käsitelty.

c) Kokonaislukujen renkaassa, jos ab = ac ja a ≠ 0, niin b = c. Onko tämä totta kaikissa
renkaissa? Perustele kunnolla vastauksesi.

Monet lähtivät kohdassa c) kertomaan huolettomasti puolittain a:n inverssillä, jota ei pakosti ole
olemassa (kokonaisluvuista esimerkiksi vain luvuilla 1 ja 1 on inverssit kertolaskun suhteen). Sillä
tavalla he päätyivät tulokseen, että väite pätee kaikissa renkaissa.  Muutamat kyllä osasivat hakea
vastaesimerkkiä tutuista jäänösluokkien renkaista.

Tentin lyhyt tilastollinen tarkastelu

Tenttivastaukset arvostelin tavanomaisella skaalalla 0 – 6. Näin tentistä saatava maksimipistemäärä
oli 30.

Taulukko 1. Tunnuslukuja tenttipisteistä.
Yht. 16N

Keskiarvo 17,88
Mediaani 17,50
Keskihajonta 3,222

Minimi 13
Maksimi 24

25 15,25
50 17,50

Kvartiilit

75 20,25

Taulukko 2. Pistemäärien jakaantuminen tentissä.

Frekvenssi %osuus Kertymä%
13 1 5,9 6,3
14 1 5,9 12,5
15 2 11,8 25,0
16 1 5,9 31,3
17 3 17,6 50,0
18 4 23,5 75,0
21 2 11,8 87,5
24 2 11,8 100,0
Yht. 16 94,1
Puuttuu 1 5,9

17 100,0

Sama graafisesti:



72

14 16 18 20 22

Pistemaara tentissa

1

2

3

4

C
ou

nt

Menestyminen tentissä on tärkeää myös didaktisen matematiikan kurssilla. Sen paljastaa voimakas
korrelaatio tenttipistemäärän ja kokonaisarvosanan (jonka määrityksestä on puhetta myöhemmin)
välillä:

Taulukko 3. Korrelaatio tenttipistemäärän ja kokonaisarvosanan välillä.

Kokonaisa
rvosana

Pistemaara
tentissa

Correlation Coefficient 1,000 ,862(**)
Sig. (2tailed) . ,000

Kokonaisarvosana

N 16 16
Correlation Coefficient ,862(**) 1,000
Sig. (2tailed) ,000 .

Spearman's rho

Pistemaara tentissa

N 16 16
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

Työpäiväkirjoista

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla keskusteltiin yhdessä työpäiväkirjojen tekemisestä. Silloin
päädyttiin seuraavaan niitä koskevaan muotoiluun.

Laaditaan noin sivun mittainen työpäiväkirja joka toisen viikon jälkeen. Sen saa tehdä yksin
tai pienryhmässä. Ensimmäinen palautetaan kolmannella luentokerralla, viimeinen tentin
jälkeen. Työpäiväkirjassa pitää olla:

• oppisisältöjen uskottavaa, omakohtaista pohdiskelua, ”asioiden avaamista”
matemaattisen ymmärryksen kannalta. Järkevintä lienee keskittyä yhteen asiaan
kerrallaan,
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• opettamisen näkökulmaa,
• koulukontekstin miettimistä,
• omaa kielentämistä: miten voisit selittää jonkin asian omin sanoin ”valistuneelle

maallikolle”?
      (oma kielentäminen voi olla myös kuvallista tms.),
• historialliskultturellista näkökulmaa.

Työpäiväkirjat arvostellaan.

Arvostelin työpäiväkirjat yksin (syksyn analyysin kurssilla oli kokeiltu myös vaihtuvajäsenisiä
raateja opiskelijatöiden arvostelussa). Yritin arvioida, oliko asioita oikeasti itse ajateltu. Itse
matemaattisen substanssin kohdalla se ei ollut aina helppoa, koska esimerkiksi netistä voi tunnetun
helposti kopioida suoraan materiaalia. Tuo oman kielentämisen vaatimus toimi kyllä aika hyvänä
”vinkkinä” tässä asiassa. Ehkä syksyn pienryhmätehtäviin oli vähän kyllästytty, koska nämä työt
tehtiin yksin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Työpäiväkirjoja laadittiin varsin monista aiheista. Seuraavassa on luetteloa ja näytteitä aihepiirien
käsittelyistä:

• jakoyhtälö ja sen sovellukset; pieni näyte:

Jakoyhtälöä voisi käsitellä koulussa yhdistettynä yhteiskuntaopin tunneille silloin, kun aiheena

on sosiaaliturvatunnus. On yllättävän mukaansatempaavaa laskea kavereiden kanssa ja yrittää

selvittää, mikä jakojäännös vastaa mitäkin kirjainta. Jakoyhtälöä voitaisiin käydä läpi myös

lukion puolella, kun puhutaan muista numerojärjestelmistä, kuin kymmenjärjestelmästä. Omalta

kouluajalta en muista, että muita järjestelmiä olisi käyty läpi laisinkaan. Muiden

numerojärjestelmien tuntemus on kuitenkin hyödyllistä, joten ehdotan, että niitä käytäisiin läpi

lukiossa.

• suurin yhteinen tekijä; näyte:

Opettamisen kannalta peruskoulussa suurinta yhteistä tekijää voidaan käyttää murtolukujen

supistamisen yhteydessä. Tällöin tarvitaan osoittajan ja nimittäjän yhteisiä tekijöitä, joita

voidaan syt:n avulla löytää helposti. Murtoluvun yksinkertaisimpaan muotoon päästään

suoraan, jos osataan heti supistaa osoittajan ja nimittäjän suurimmalla yhteisellä tekijällä. Syt

on siis suurin mahdollinen luku, jolla nämä kaksi lukua voidaan jakaa tasan.

• täydelliset luvut; näyte:

Täydelliset luvut ovat kiinnostaneet matemaatikkoja tuhansien vuosien ajan, eikä kiinnostukselle

näy loppua. Myös useat ratkaisemattomat matemaattiset ongelmat liittyvät juuri täydellisiin
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lukuihin. En yhtään ihmettele sitä, sillä omakin mielenkiintoni kohdistui heti täydellisiin

lukuihin, kun niistä kuulin. Ne herättävät ajattelemaan ja pohtimaan ja ovat jopa hauskoja.

• lukualueet; näyte:

Lukualueiden historiasta on hankala poimia ketään yksittäistä henkilöä, mutta eri lukualueisiin

voidaan liittää eri henkilöitä eri aikakausilta. Esimerkiksi rationaalilukuihin liittyy John Farey.

Hän tutki rationaalilukuja 1800luvulla. Irrationaalilukujen kanssa ensimmäisenä on joutunut

tekemisiin tiettävästi Pythagoras sekä hänen oppilaansa. Kuitenkin vasta 2000 vuotta

myöhemmin saksalainen Dedekind onnistui liittämään hyväksyttävin perustein rationaali ja

irrationaaliluvut yhdeksi suureksi reaalilukujen lukujoukoksi.

• aritmetiikan peruslause; näyte:

Aritmetiikan peruslause on mielenkiintoinen siinä mielessä, että jokainen kokonaisluku a   2

voidaan yksikäsitteisellä tavalla ilmaista alkulukujen tulona. Yksikäsitteisellä tavalla tarkoittaa

ilmeisesti sitä, että ei ole kuin yksi tapa esittää valittu kokonaisluku alkulukujen tulona. Jäin

pohtimaan, onko todella niin, että mitään lukua ei voida edes kahdella eri tavalla ilmoittaa

alkulukujen tulona. On kuitenkin todistettu, että esitys on yksikäsitteinen, joten näin sen on

oltava.

• kongruenssi; näyte:

Itse kongruenssit eivät kuulu peruskoulussa opetettaviin aineksiin, mutta samansisältöisiä tai

samoja laskutoimituksia vaativia asioita on löydettävissä jo alakoulussa. Olenkin sitä mieltä,

että jakolaskujen osamäärien lisäksi tulisi kiinnittää entistä suurempaa huomiota myös

jakojäännöksiin. Yleensä jakolaskut, joissa jako ei mene tasan ovat vain sivujuonne koko

jakolaskujen yhteydessä. Todellisessa maailmassa ja käytännön elämässä tasan menevät

osamäärät ovat kuitenkin pieni osa jakolaskuja, kun taas suurin osa jaettavista asioista tai

luvuista ei mene tasan. Huomion kiinnittäminen tähän asiaan takaisi hyvän pohjan oppilaille,

jotka myöhemmin painiskelevat lukiossa kongruenssiaritmetiikan parissa. Tärkeintä kuitenkin

olisi, että koulumatematiikka vastaisi mahdollisimman paljon sitä matematiikan

arkitodellisuutta, jonka lapset ja nuoret kohtaavat.

• Fibonaccin lukujono; näyte:
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Seuraavassa selvennän yhtä tehtävää, jossa käsitellään Fibonaccin lukujonoa. Tehtävässä tulee

todistaa  induktion  keinoin,  että  Fibonaccin  jonossa  aina  n:n  ensimmäisen  luvun  neliöiden

summa = jonon n:s luku kertaa (n+1):s luku. Ensin tarkistetaan, toimiiko induktion perusaskel

eli sijoitetaan n:n paikalle 1. Tällöin saadaan, että f1
2 x f2

2 = 1 x 1 = 1 eli perusoletus on tosi.

Tämän jälkeen tehdään induktiooletus 12 + 12 + f2
2 + f3

2 …  fn
2 + fn+1

2 = fn (fn+1) ja sen jälkeen

väite fn x fn+1 + fn+1
2 = fn+1 x fn+2 . Sieventämällä saadaan molemmille puolille fn+1 x fn+2 ja näin

on siis yllä oleva väite todistettu matemaattisen induktion avulla.

Laskuharjoitukset

Seitsemässä ensimmäisessä laskuharjoituksessa oli 67 tehtävää. Viimeiset laskuharjoitukset tehtiin
saman tien, ”paikan päällä”.  Lukuteorian osalta laskuharjoituksien tehtävät on lueteltu alla.
Tehtäviä on otettu ja muokattu monista eri lähteistä, kuten esimerkiksi lukuteorian lukion
oppikirjoista (Merikoski ym. 1996; Kangasaho ym. 1998) sekä muista kirjoista kuten (Rosen 1988;
Ruohonen 2000).

Harjoitus 1

1.   Todista induktiolla, että kaikille luonnollisille luvuille n pätee:

2
)1(...21 +

=+++
nnn .

2. Todista induktiolla, että Fibonaccin jonossa 1,1,2,3,5,8,13,21, 34,... aina n:n ensimmäisen
luvun neliöiden summa = jonon n:s luku kertaa (n+1):s luku.

3. Todista:
2

333

2
1)n(nn...21 






 +

=+++  kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla.

4. Todista: +∈≠=++++ Znja1xkaikilla
x1

x1x...xx1
n

1n2 .

5. Todista. Jos a ja b ovat kokonaislukuja siten, että kk baniinb,a  jokaisella positiivisella
kokonaisluvulla k.

6. Laske 2järjestelmän lukujen 11101 ja 10111 summa ja tulo a) muuttamalla luvut ensin
kymmenjärjestelmään, b) suorittamalla laskut suoraan 2järjestelmässä. Miten voit
tarkistaa b)kohdan vastauksesi? Tarkista!

7. Sovella jakoyhtälöä ja osoita, että
a) kokonaisluvun neliö on aina joko muotoa 3k tai muotoa 3k + 1.
b) kokonaisluvun kuutio on aina jokin muodoista 9k, 9k+1 tai 9k+8.
8. Esitä a) 3järjestelmän luku 100110 kymmenjärjestelmässä, b) kymmenjärjestelmän luku

987 kaksikymmenjärjestelmässä ja kaksijärjestelmässä.
9. Pohdi nollalla jakamisen problematiikkaa.
10. Jaa jakokulmassa (uudessa) a)3/40  b) 2/7   c) 7/30.

Harjoitus 2
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1. Määritä kaikki lukua 200 pienemmät alkuluvut. Millä todennäköisyydellä joukosta {1, 2, ...,
200} umpimähkään valittu luku on alkuluku? Vertaa tarkkaa todennäköisyyttä alkulukulauseen
kautta saatavaan arvioon.

2. Olkoon 1p...ppQ n21n += , missä n21 p,...,p,p  ovat n pienintä alkulukua. A) Tee tämän
konstruktion avulla todistus sille, että alkulukuja on ääretön määrä. B) Määritä

luvun nQ  pienin alkutekijä, kun n = 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Onkohan nQ  alkuluku äärettömän monesti?
(Tämä on yksi ratkaisematon kysymys).
3. a) Määritä viisi pienintä peräkkäistä yhdistettyä lukua  b) Määritä miljoona peräkkäistä

yhdistettyä lukua.
4. a) Tee alkulukulauseen perusteella arvio sille, montako sellaista alkulukua on, jotka eivät ylitä

arvoa n  b) Osoita, että jos p on alkuluku ja pk <≤1 , niin binomikerroin 







k
p

 on jaollinen

p:llä (Tutki väitettä ainakin kokeellisesti Pascalin kolmion avulla, jos todistus on vaikea)
5. Osoita, että polynomi 41nn 2 +−  tuottaa alkuluvun kaikilla kokonaisluvuilla 40n0 ≤≤ .

Osoita, että muuttujan n arvolla 41 saadaan yhdistetty luku.
6. Tee tavallista xykoordinaatistoa, sen ensimmäistä neljännestä. Merkitse sinne kaikki parit (m,

n), missä m,n = 0, 1, ..., 10. Määritä erityisesti ne parit (m’,n’), joille syt(m’, n’) = 1. Tutki
pisteiden (0,0) ja (m’, n’) määräämiä janoja. Mitä havaitset geometrisesti?  Entä kytkentää

todennäköisyyteen 2

6
π

?

7. a) Osoita, että syt(a, b) = syt(b, a+b)
b) Aloitetaan lukujono kahdella ykkösellä ja sen jälkeen lasketaan jonon lukuja seuraavalla
säännöllä: jonon luku on kahden edeltävän luvun summa. Jono siis alkaa 1, 1, 2, 3, 5, ...
(Fibonaccin jono). Osoita, että jonon kahden peräkkäisen termin syt on aina 1.

8. Määritä Eukleideen algoritmilla syt(687, 45) ja esitä se muodossa 45y687x + .

9. On laskettava summa
748
1

264
1

+ . Ennen yhteenlaskua murtoluvut on lavennettava

samannimisiksi. Mikä on pienin mahdollinen yhteinen nimittäjä? Millä luvuilla luvut tulee
laventaa? Mikä on summan arvo?

Harjoitus 3

1. Jaa luvut 49500 ja 4995 alkutekijöihin. Määritä alkulukuhajotelmien avulla lukujen 49500 ja
4995 a) suurin yhteinen tekijä  b) pienin yhteinen monikerta.

2. Olkoon bpN 2⋅= , missä p on alkuluku. Tutki millä p:tä koskevalla lisäehdolla N on
täydellinen luku. Ohje: Selvitä N:n kaikkien positiivisten tekijöiden summan lauseke D ja
ratkaise yhtälö D = 2N.

3. a) Osoita, että ( )122 1 −− pp  on täydellinen luku, kun p = 3, 5 tai 7, b) Osoita, että 12 −n  ei voi
olla alkuluku, ellei myös n ole alkuluku. Ohje: kirjoita n = ab ja sovella geometrista summaa.

4. a) Osoita, että kokonaisluku 125448 732 ⋅⋅  on kokonaisluvun neliö ja kokonaisluvun kuutio.
Minkä positiivisen kokonaisluvun neliö ja minkä kuutio?
b) Perustele seuraava väite: positiivinen kokonaisluku n on kokonaisluvun neliö, jos ja vain jos
luvun n alkulukuhajotelmassa jokaisen alkuluvun eksponentti on parillinen.
c) Muotoile ja perustele akohtaa vastaava väite, joka luonnehtii kokonaislukujen kuutioita
alkulukuhajotelman avulla.
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5. Todista: Jos p on alkuluku ja p | ab, niin p | a  tai p | b.

6. Muunna laskinta käyttämättä (ensin nimittäjän alkutekijäesitys, sitten laventamalla sopivasti)

desimaaliluvuiksi seuraavat murtoluvut a)
2
1  b)

5
1  c)

8
1  d) 1/400 e) 1/1024  f) 1/128000.

7. a) Luvun 1400 alkulukuhajotelma on 752 23 ⋅⋅ . Päättele siitä, kuinka monta positiivista tekijää
luvulla on.
b) Kuinka monta positiivista tekijää on luvulla 7!. (eli luvulla 5040).

8. Todista, että aritmeettisessa jonossa 6k + 5, missä k = 1, 2, ..., on ääretön määrä     alkulukuja.
9. Hae alkutekijäesitys luvulle, kun se on a) 33776925  b) 210733237  c) 1359170111.

Harjoitus 4

1. Osoita seuraavat kongruenssit tosiksi
a) 13   1 (mod 2), b) 22   7 (mod 5), c) 91   0 (mod 13), d) 69   62 (mod 7), e) 2   1 (mod

3), f) 3   30 (mod 11), 111   9 (mod 40), h) 666   0 (mod 37).

2. Todista kongruenssin modulo m a) refleksiivisyys,  b) symmetrisyys, c)   transitiivisuus.
3. Luku 12107 −  on alkuluku. Mikä on luvun viimeinen numero?
4. Todista 9:llä jaollisuussääntö: Luku on jaollinen 9:llä, jos ja vain jos luvun numeroiden

summa on jaollinen luvulla 9.
5. Muodosta jaollisuussääntö, jolla voidaan tutkia, onko luku jaollinen luvulla 11. Ohje:

Havainto 10   1  (mod 11) voi olla hyödyksi.
6. a) Ratkaise kongruenssi 5)(mod2x4 ≡ .

b) Ratkaise kongruenssi 6)(mod2x4 ≡ .
7. Olkoon p alkuluku. Osoita, että positiivinen kokonaisluku a on itsensä inverssi modulo p jos

ja vain jos p)(mod1a ≡  tai p)(mod1a ≡ .
8. Käytä kongruenssia modulo 9 löytääksesi kysymysmerkillä ilmaistu puuttuva numero:

56270?52995896589878 =⋅ .
9. Mikä on jakojäännös, kun luku 100002  jaetaan luvulla 17.

Harjoitus 5

1. Osoita:  jos n)(modyx ≡ , niin syt(x, n) = syt(y, n).

2. Etsi supistettu jäännössysteemi modulo
a) 6 d)  14
b) 9 e)  16
c) 10  f)  17

3.  Etsi supistettu jäännössysteemi modulo m2 , missä m on positiivinen kokonaisluku.

4.  Todista suoraan (käyttämättä yleistä multiplikatiivisuutta ja lausetta 7.3): φ(m) =
(p1)(q1), kun m = pq, missä p ja q ovat erisuuria alkulukuja.
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5.  Eulerin funktion φ  multiplikatiivisuus tarkoittaa seuraavaa: Jos syt(n, m) = 1, niin
(m)(n)nm)( φφφ = .

Tutki luennolla esitettyä multiplikatiivisuustodistusta tapauksessa n = 10 ja m = 7.

6. Ratkaise seuraavat lineaariset kongruenssit Eulerin teoreemaa käyttäen
a) )14(mod35 ≡x
b) )15(mod74 ≡x
c) )16(mod53 ≡x .

7.  Käytä Eulerin teoreemaa löytääksesi viimeisen numeron luvulle 10007 .

8.  Etsi φ(n) ,kun n = 13, 14, ..., 20.

9.  Olkoon (m)21 r...,,r,r φ  supistettu jäännössysteemi modulo m, missä positiivinen kokonaisluku
m ≠ 2. Osoita, että tällöin ≡+++ (m)21 r...,rr φ 0 (mod m).

10. Tutki esimerkissä 7.3 esitettyä väittämää rationaaliluvun desimaalikehitelmän jakson pituuden
yhteydestä Eulerin funktioon ainakin viidessä eri tilanteessa.

Ensimmäiseltä harjoituskerralta en muista mitään erityisempää (paitsi pikku ”sodan”, jota
selostetaan kohdassa Opiskelijat). Jokseenkin kaikki tehtävät oli osattu tehdä. Tosin osalle
opiskelijoista induktiotodistuksen idea ei ollut vielä valjennut.

Toisella harjoituskerralla oli paljon mielenkiintoisia tehtäviä (ainakin opettajan mielestä...).
Esimerkiksi tehtävässä 2 piti todistaa lause alkulukujen äärettömästä määrästä hieman toisin kuin
luennolla. Samoin tehtävään pystyttiin liittämään eräs toistaiseksi selvittämätön lukuteorian
ongelma.

Tehtävä 7 on myös erityisen kiinnostava. Olin laatinut sen erään koulukirjan perusteella, mutta
ratkaisua tuosta kirjasta ei tehtävälle suinkaan löytynyt. Itse asiassa tehtävä on mielestäni hieman
vaikea, eikä sitä opiskelijani olleetkaan osanneet. En itsekään keksinyt sille muuta ratkaisutapaa,
kuin seuraavaan ideaan pohjautuvan.

Osoitetaan ensin, että lukujen a ja b mielivaltainen yhteinen tekijä e on myös lukujen b ja (a + b)
tekijä; osoitetaan toiseksi, että lukujen b ja (a + b) mielivaltainen tekijä f on myös lukujen b
(triviaalisti) ja a yhteinen tekijä. Yhdistämällä nämä kaksi tarkastelua saadaan tulos, että lukujen a
ja b yhteisten tekijöiden (äärellinen) joukko on sama kuin lukujen b ja (a + b) yhteisten tekijöiden
joukko. Identtisten joukkojen suurimmat elementit ovat samat, joten syt(a, b) = syt(b, a + b).
Kiintoisa tehtävän kohta b) on nyt helppo todistaa induktiolla päteväksi: Ensin todetaan, että
syt )f,(f 21 = 1 (”perusaskel”), sitten tehdään induktiooletus, että syt ( )n1n f,f  = 1, kun n on jokin
luvuista 2, 3, 4, ...; seuraavaksi tutkitaan induktioväitettä syt ( )1nn f,f + = 1; koska ensin Fibonaccin
jonon määritelmän perusteella syt ( )1nn f,f +  = syt ( )n1nn ff,f + , saadaan kohdan a) perusteella
jälkimmäinen s.y.t.:n esitys muotoon syt ( )n1n f,f , joka induktiooletuksen perusteella = 1 eli siis
induktioväite tuli todistettua; huomioimalla perusaskel nähdään, että peräkkäisten Fibonaccin
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jonon lukujen suurin yhteinen tekijä on aina 1. Saavutetulla tuloksella on merkitystä esimerkiksi
Eukleideen algoritmin estimoinnin kannalta.

Kolmannella harjoituskerralla käsiteltiin esimerkiksi niin sanottuja täydellisiä lukuja. Tehtävä 2 on
tosi vanha: se löytyy jo Eukleideen Alkeista. Tehtävässä 8 piti huomata käyttää samaa ”suurta
ideaa” kuin mitä oli käytetty luennolla jonon 4k + 3 kohdalla. Molempiin näistä tehtävistä löytyi
ratkaisija opiskelijoiden joukosta.

Neljännellä harjoituskerralla useimmat tehtävät liittyivät kongruenssiaritmetiikkaan. Tällöin
todistettiin muun muassa jaollisuussäännöt jakajia 9 ja 11 koskien. Nämä oli osattu aika hyvin,
mutta syynä saattoi olla sekin, että asiaa oli pohjustettu edellisellä kokoontumiskerralla. Pieni
epäilys jäi, että helpommin ymmärretään sellaiset tyypillisesti kolminumeroisiin lukuihin rajoittuvat
tarkastelut (erityisesti säännöt koskien jakajia 3 ja 9), joissa jaollisuutta selvitetään ilman
kongruenssiaritmetiikkaa. Tehtävä 7 oli ollut vaikea: yhtenä syynä sen ilmaisu ”jos ja vain jos”.

Viides harjoituskerta sisälsi muutaman hankalamman tehtävän.  Tehtävän yksi olin ottanut
Tamperen teknillisen yliopiston Kryptologian (Ruohonen 2000) opintomonisteen kohdasta, missä
oli todettu, että ”on helppo näyttää, että...”. (eli: osoitusta ei monisteessa ollut). No, ei ollut
onnistunut meidän opiskelijoiltamme, enkä kyllä itsekään ihan heti keksinyt ratkaisua. Mutta
seuraava näyttäisi mielestäni kelvolliselta.

 Lukujen x ja y kongruenssista modulo n seuraa, että lukujen x ja y jakojäännökset n:llä jaettaessa
ovat samat, toisin sanoen voidaan kirjoittaa x = nk + r ja y = nk’ + r. Sitten osoitetaan, että syt(x, n)
= syt(n, r) samaan tapaan kuin Eukleideen algoritmin toimintaa tutkittaessa. Vastaavasti näytetään,
että syt(y, n) = syt(n, r). Ja näin syt(x, n) = syt(y, n).

Tehtävä 4 oli myös tuntunut hankalalta, samoin tehtävä 9. Näistä jälkimmäisen olin ottanut Rosenin
kirjasta (mitään vihjettä ratkaisuun ei kirjasta kyllä löytynyt). Nähdäkseni pätevä ratkaisu saadaan
huomaamalla ensin, että φ (m) on parillinen, jos m > 2. Tämä seuraa luennolla todistetusta lauseesta
(lause 7.3), jonka mukaan jos p on alkuluku ja 1,k ≥ niin

1).p(p)p( 1kk =φ
Lisäksi tarvitaan aritmetiikan peruslausetta ja Eulerin funktion multiplikatiivisuutta. Toiseksi
tarvitaan havaintoa, että jos syt(r, m) = 1, niin syt(m  r, m) = 1: toisin sanoen, jos luku

mr1 <≤ antaa yhden alkuluokan, niin luku (m  r) antaa toisen. Laskemalla nämä luvut yhteen
saadaan m.  Parillisuustarkastelu on tarpeen, jotta jokainen alkuluokka varmasti ”löytää parinsa”.
Näitä pareja on φ (m)/2 kappaletta eli kaikkien noiden parien summa on m(m)/2×Φ  eli
kokonaisluku kertaa m. Tästä seuraa väite.

Algebrassa käytin keskeisenä lähteenä teosta Modern Algebra, An Introduction (Durbin 2005).
Algebran osuuden harjoitukset olivat seuraavat:

Harjoitus 6

1. Eräs oppikirja: ”Liitäntälakien perusteella voimme merkitä summan ja tulon ilman sulkeita
a+b+c ja abc”. Tutki tätä!
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2. Käy esimerkkitilanteiden kautta läpi Z:n merkkisäännöt  ja mainitse myös yleiset säännöt.
Miksi miinusluku kertaa miinusluku tuottaa plussaa? Miten merkkisääntöjä pitäisi opettaa?
Miten negatiivisten kokonaislukujen tarvetta voi perustella koululaiselle?

3. Todista kokonaislukujen laskutoimitusten osittelulaki (konstruktio!)
4. Todista, että (Z, +) on Abelin ryhmä (konstruktio!).
5. Tarkastele vaikkapa kertolaskua 23456 ⋅ . Tee kertolasku myös allekkain ja analysoi tarkasti

laskulakien valossa, mihin allekkain kertominen perustuu. Kymmenjärjestelmässä toimitaan.
6. a) Selitä desimaalilukujen pilkkusäännöt b) Miten murtoluvuilla lasketaan?
7. Muodosta Z 6 :n yhteen ja kertolaskutaulu.
8. Sama Z 7 :ssä.
9. Määritä Z 7 :n alkioiden vasta ja käänteisalkiot. Miten tilanne tässä poikkeaa tehtävän yksi

järjestelmästä?.
10. a) Laadi joukon Z 8 : n supistetun jäännössysteemin modulo 8 kertolaskutaulu

b) Osoita, että yleisesti Z m :n supistettu jäännössysteemi modulo m muodostaa ryhmän

Kommentti: Muutamassa tehtävässä mainitaan sana konstruktio. Luennolla oli esitetty, kuinka
kokonaisluvut voidaan niin sanotusti konstruoida luonnollisista luvuista. Tämä konstruktio on
mielenkiintoinen monin tavoin myös didaktisesti; silloin voidaan Z:n laskusääntöjä – esimerkiksi
osittelulaki –johtaa luonnollisten lukujen laskusäännöistä. Nämä tehtävät oli osattu varsin hyvin –
lukuun ottamatta kohtaa 10b).

Harjoitus 7

1. Ryhmän 3S  elementit ovat.
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321

 ja 







231
321

.

Merkitse elementtejä 1f , 2f , jne. ja tee ryhmän 3S  ryhmätaulu (Cayleyn taulu) toimituksella
funktioiden yhdistäminen.

2. Todista, että ryhmässä jokaisen alkion käänteisalkio on yksikäsitteinen.

3.  Oletetaan, että 







=

2341
4321

α   ja 







=

2413
4321

β . Laske seuraavat

a) αβ o   b) βα o   c) 1−α   d) 1−β   e) 11 −− αβ o   f) 1)( −βα o .

4.  Mikä algebrallinen struktuuri on a) ),( oQ    b) ),( o+Q , kun 2xyyx =o ?

5.  Olkoon ),( oX  ryhmä. Osoita, että
a) 111 xyy)x( oo =    b) X∈∀=− yx,x,)x( 11 .

6. Osoita, että ryhmässä on voimassa supistussääntö
yxzyzxz;yzxyx =⇒==⇒= oooo .
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7. Osoita, että ryhmä (G, o  ) on Abelin ryhmä, jos ja vain jos 11 ab)a( =o o 1b  kaikilla
G.ba, ∈

8. Tutki kiertokuvausta 














 −
y
x

αα
αα

cossin
sincos

 muutamalla testipisteellä ja kulmalla. Miten

saadaan kuvauksen käänteiskuvaus? Mikä on identiteettikuvaus?

9. Tasasivuisen kolmion symmetrian liittyminen ryhmäkäsitteeseen esitettiin luennolla. Laadi
vastaava ryhmätaulu.

10. Olkoon 







=

01
11

F . Osoita, että 







=

−

+

1

1

nn

nnn

ff
ff

F , kun +∈ Zn  (Fibonaccin lukujonosta on

kysymys).

Kommentti: Tehtävässä 1 tuli taas kerran ilmi se, kuinka funktioiden yhdistämistoimitus helposti
tehdään väärässä järjestyksessä. Ilmeisesti toimintajärjestys vasemmalta oikealle on niin tuttu
muiden asioiden yhteydestä, että tehty sopimus järjestyksestä funktioiden yhdistämisen kohdalla
tahtoo unohtua. Lisää hämminkiä voi tuottaa tietysti sekin, että tuo mainittu sopimus voi olla
toisinkin päin: esimerkiksi Hermann Weylin kirjassa Symmetria muistaakseni. Mielenkiintoisen
tehtävän 9 teki hämeenlinnalainen opiskelija taululle – aika iso työ – samoin kuin tehtävässä 1.
Vertailtaessa tehtäviä 1 ja 9 päästiin hieman puhumaan muun muassa mielenkiintoisesta ja
syvällisestä isomorfian käsitteestä.

Harjoitus 8
1.  Ryhmässä )G,( o  määritellään potenssi seuraavasti. Kun Ga ∈  ja +∈ Zn , niin

a...aaa n ooo=  (n kertaa). Miten kannattaa määritellä na , kun a) n = 0, −∈ Znb) ?

2.  Mitkä seuraavista ominaisuuksista pätevät jokaisessa renkaassa R. Entäpä vaihdannaisessa
renkaassa R?
a) N∈∈= + nm,R,akaikillaaaa nmnm

b) N∈∈= nm,R,akaikillaa)a( mnnm

c) N∈∈= mR,ba,kaikillabaab)( mmm .

3.  Todista lause 12.1.

4.  Olkoon R rengas. Todista, että silloin kaikille renkaan alkioille a, b, c pätee
a0 = 0 (osa lauseesta 12.2)
(ab) = (a)b  (osa lauseesta 12.2)
(a  b)c = ac  bc (osa lauseesta 12.2)
(a + b) = (a) + (b).

5.  Osoita, että 222 bab2ab)(a ++=+  kaikilla a, b renkaassa R, jos ja vain jos R on
vaihdannainen.

6.    a) Mitkä alkiot ovat ssa:4Z nollanjakajia, entä ssa:10Z ?
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b) Todista: Jos p on alkuluku, niin pZ  on kokonaisalue.

Tehtävä 3 yllä liittyi luentojen seuraavaan kohtaan:

Rengas on ryhmä yhteenlaskun suhteen. Näin renkaan sellaiset elementaariset ominaisuudet,
jotka liittyvät yhteenlaskuun, saadaan yksinkertaisesti muuntamalla ryhmäominaisuudet
yhteenlaskunotaatioon. Näin esimerkiksi koska ryhmässä pätee supistussääntö

yxzyzxz;yzxyx =⇒==⇒= oooo  (harjoitus 7, tehtävä 6), pätee renkaassa tämä: Jos a+b
= a+c, niin b = c. Laista a)(a 11 =−  (harjoitus 7, tehtävä 5b) tulee –(a) = a. Seuraava lause
summaa näitä ominaisuuksia. Viimeisessä osassa on käytetty sopimusta, että jos n on positiivinen
kokonaisluku, niin na = a + a + ... + a (n termiä) ja (n)a = (na) (sopimus on tarpeen:
yhteenlaskuryhmässä ei merkinnälle na ole sinänsä mitään sisältöä).

Lause 12.1. Olkoon R rengas ja a, b ja c R:n mielivaltaisia alkioita.

(i) R:n nollaalkio on yksikäsitteinen
(ii) Jokaisella R:n alkiolla on yksikäsitteinen vastaalkio.
(iii) Jos a + b = a + c, niin b = c (supistaminen vasemmalta)
(iv) Jos b + a = c + a, niin b = c (supistaminen oikealta)
(v) Molemmilla yhtälöillä a + x = b ja x + a = b on yksikäsitteinen ratkaisu.
(vi) (a) = a ja (a + b) = (a) + (b).
(vii) Jos m ja n ovat kokonaislukuja, niin (m + n)a = ma + na, m(a + b) = ma +

mb ja m(na) = (mn)a.

Ja tehtävä 4 tähän:

Lause 12.2.  Olkoon R rengas, 0 renkaan nollaalkio ja a, b R:n alkioita.

(i) 0a = a0 = 0
(ii) a(b) = (a)b = (ab)
(iii) (a)(b) = ab
(iv) a(b  c) = ab  ac ja (a b)c = ac  bc.

Todistus. (i)  0a + 0a = (0 + 0)a = 0a  = 0a + 0; supistamalla nyt vasemmalta 0a ensimmäisestä ja
viimeisestä lausekkeesta saadaan 0a = 0. Todistus tapaukselle a0 menee samalla tavalla; (ii):
yhtälöllä x + ab = 0 on ratkaisuna x = (ab). Mutta a(b) + ab = a(b + b) = a0 = 0, joten myös x =
a(b) on yhtälön ratkaisu. Toisaalta yhtälön ratkaisu on yksikäsitteinen (Lause 12.1, (v)), joten 
(ab) = a(b). Vastaavasti osoitetaan, että (a)b = (ab) soveltamalla ensin renkaan osittelulakia
oikealta. Näin a(b) = (a)b = (ab), (iii): Kohdan (ii) perusteella ensin (a)(b) = ((a))b, joka
sitten lauseen 12.1 kohdan (vi) nojalla on yhtä kuin ab;   (iv):  Kohdan (ii) avulla a(b  c) = a(b +
(c)) = ab + a(c) = ab + ((ac)) = ab  ac. Tapauksen (a  b)c = ac  bc todistaminen menee
samalla tavalla.

Opiskelijoista

Kuten syksyn 2007 analyysin kurssissakin, olivat opiskelijat joko Hämeenlinnasta luokanopettajiksi
opiskelevia tai sitten aikamalaisia. Opiskelijoiden kokonaismääräkin oli jokseenkin sama kuin
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syksyllä. En edelleenkään pitäisi aivan huonona ideana, että myös varsinaisia aineenopiskelijoita
voisi olla mukana tällaisella kurssilla. Tietysti olisi syytä rajoittua niihin matematiikan
opiskelijoihin, jotka aikovat opettajiksi. Ja ehkä vielä erityisesti niihin, jotka on valittu pedagogisiin
opintoihin vaiheessa 1+.

Olisi nimittäin hyvä, että ”eritasoiset” koulutoimijat tutustuisivat toistensa ajattelutapoihin jo
varhain. Rinnakkainelo ei olisi pakosti aina auvoisaa, mutta eihän niin ole elämässä muutoinkaan.
Opetuksellisesti olisi aika jännittävää, jos kuulijoiden lähtötiedot hajaantuisivat lyhyestä
matematiikasta jonnekin aineopintovaiheeseen.

Jos ajatellaan tätä toteutunutta kurssia, niin ”hämeenlinnalaiset” eivät siinä mitenkään huonommin
pärjänneet kuin aikamalaiset. Itse asiassa parhaista arvosanoista kaksi meni Hämeenlinnaan.

Pientä kärhämää saattoi olla jossakin vaiheessa näiden opiskelijaryhmien välillä. Saatoin olla siihen
joskus itse ”syypää”. Kerran nimittäin erään aikamalaisen esittäessä taululla laskuharjoitusta
kiinnitin huomion yhteen ilmaisuun, jota hän käytti sieventäessään laskulauseketta. Vaikka sanoin,
etten mitenkään puhu erityisemmin juuri hänen puhetavastaan, niin jonkinlaiset rintamalinjat
syntyivät nopeasti opetustilaan.

Aikamalaiset tuntuivat suhtautuvan varsin liberaalisti matemaattisen terminologian käyttöön –
esimerkiksi taululla; jotkut hämeenlinnalaiset suorastaan tulistuneesti olivat ihan päinvastaista
mieltä. Itse olin kai juuri tuona päivänä melkoisessa kuumeessa edellisenä yönä iskeneen flunssan
takia; silti osallistuin väittelyyn innokkaasti. Myös väittelyn laannuttua kiittelin kaikkia väittelijöitä
hyvästä keskustelusta. Luulin, että asiat oli puhuttu hyvässä hengessä, mutta ei: asiaan palattiin
vielä.

Eräässä kurssipalautteessa (aikamalaiselta) kirjoitettiin nimittäin seuraavasti:

Didaktiseen näkökulmaan liittyen jäin ihmettelemään, onko tuleville opettajille tosiaan
hyväksyttävämpää kiroilla toistuvasti sekä suullisesti että taululle kirjoitettuna kuin käyttää
satunnaisesti vääriä matemaattisia termejä. Tässä ja ilmeisesti muissakin suhteissa
kurssilaisten käsitykset tuntuivat eroavan toisistaan, mikä heijastui myös kurssiilmapiiriin.
Eri ihmisillä kun pipo kiristää eri kohdista.

No, en millään muista, että joku (hämeenlinnalainen) olisi kiroillut taululla, mutta ilmeisesti niin oli
käynyt. Otaksun, että Jorma Joutsenlahti Hämeenlinnan didaktikkona ei varmaankaan ole
matematiikan kielentämisharjoituksissaan opettanut kiroilemaan, vaan on mitä ilmeisimmin
korostanut täsmällisen terminologian käytön merkitystä.

Tätä pientä nujakointia lukuun ottamatta en muista mitään erityisempää ”otsonipitoisuutta”
opetustilanteista. Päinvastoin: ainakin minusta päin katsoen opiskelijat tulivat yleisesti ottaen hyvin
toimeen keskenään. Voi silti olla niin, että hämeenlinnalaisten ja aikamalaisten välejä värittävät
jonkin verran heidän erilaiset suuntautumisensa opetuksen kentille.

Arvostelu

Tehdyistä harjoitustehtävistä, jotka ylittivät määrän 40 %, annoin hyvitystä seuraavasti. Jos ylitys
oli
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• 10 %, niin yksi piste,
• 20 %, niin kaksi pistettä,
• 30 %, niin kolme pistettä,
• 40 %, niin neljä pistettä,
• 50 %, niin viisi pistettä.

Taulukko 1. Laskuharjoitushyvitykset.

 Hyvityspisteet Frekvenssi %osuus Kertymä%
0 4 23,5 23,5
1 5 29,4 52,9
2 2 11,8 64,7
3 5 29,4 94,1
Puuttuu 1 5,9 100,0
Yht. 17 100,0

Nämä pisteet tulee suhteuttaa tenttiin, jossa teoreettinen maksimipistemäärä oli 30. Paras saavutettu
pistemäärä oli tentissä 24.

Hieman haastavammaksi arvosteluprobleemiksi muodostui työpäiväkirjojen paino
kokonaisarvosanaa määritettäessä. Muutama opiskelija teki neljä hyvää työpäiväkirjaa, sekä antoi
vielä perusteellista palautetta kurssista. Muutama opiskelija sai puolestaan aikaan vain yhden tai
kaksi, tasoltaan kohtalaista. Katsoin, että hyvinä pitämiini työpäiväkirjoihin oli satsattu varsin
paljon: miten voisin huomioida tämä oikeudenmukaisesti? Niinpä ei auttanut muu kuin ruveta
lukemaan kaikki tehdyt työpäiväkirjat vielä kerran uudestaan. Päädyin antamaan hyvityspisteitä
niistä skaalalla +1 …  +5. Laitoin jokaisen opiskelijan työpäiväkirjat omiin kasoihinsa ja ryhdyin
vertaamaan niitä arvosanoihin, jotka olin alustavasti jo määrittänyt. Tämä johti arvosanan
korottamiseen kahden opiskelijan kohdalla.

Taulukko 2. Työpäiväkirjahyvitys.

 Hyvityspisteet Frekvenssi %osuus Kerymä%
1 3 17,6 17,6
2 8 47,1 64,7
3 1 5,9 70,6
4 2 11,8 82,4
5 2 11,8 94,1

Sama graafisesti:
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Otetaan tähän vielä uudestaan näkyviin tentissä saavutettujen pisteiden jakauma:

Taulukko 3. Pistemäärien jakaantuminen tentissä.

Frekvenssi %osuus Kertymä%
13 1 5,9 6,3
14 1 5,9 12,5
15 2 11,8 25,0
16 1 5,9 31,3
17 3 17,6 50,0
18 4 23,5 75,0
21 2 11,8 87,5
24 2 11,8 100,0
Yht. 16 94,1
Puuttuu 1 5,9

17 100,0

Kokonaisarvosanan määritin nyt siten, että jos kokonaispistemäärä oli

• 10 … 13, niin arvosanaksi tuli 1
• 14 … 17, niin arvosanaksi tuli 2
• 18 …  22, niin arvosanaksi tuli 3
• 23 …  26, niin arvosanaksi tuli 4
• 27 …  29, niin arvosanaksi tuli 5

Taulukko 4. Kokonaispistemäärän jakauma



86

 Kokonaispisteet Frekvenssi %osuus Kertymä%
14 1 5,9 5,9
16 1 5,9 11,8
17 1 5,9 17,6
18 1 5,9 23,5
19 1 5,9 29,4
20 2 11,8 41,2
21 1 5,9 47,1
22 1 5,9 52,9
23 2 11,8 64,7
25 1 5,9 70,6
26 1 5,9 76,5
27 1 5,9 82,4
29 1 5,9 88,2
30 1 5,9 94,1

1 5,9 100,0
Yht. 17 100,0
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Taulukko 5. Kokonaisarvosanan jakauma.

 Kokonaisarvosana Frekvenssi %osuus Kertymä%
2 3 17,6 17,6
3 6 35,3 52,9
4 4 23,5 76,5
5 3 17,6 94,1
Puuttuu 1 5,9 100,0
Yht. 17 100,0
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Vertailua opiskelijaryhmien kesken

Vertailin hämeenlinnalaisia ja aikamalaisia ensin ristiintaulukoimalla:

Taulukko 6. Ristiintaulukointia hämeenlinnalaisten ja aikamalaisten välillä kokonaisarvosanan suhteen.

Taustaoppilaitos

 Kokonaisarvosana
hameenlinn

alainen aikamalainen Yht.
2 2 1 3
3 4 2 6
4 2 2 4
5 2 1 3

0 0 1
Yht. 10 6 17

Koska opiskelijoiden kokonaismäärä oli melko pieni, eivät ttestin edellytykset välttämättä olleet
voimassa. Niinpä kokeilin eiparametrista Utestiä (MannWhitneyn testiä):

Taulukko 7. Aikaman ja Hlinnan vertailua Utestillä tenttipistemäärän mediaanin suhteen.
Taustaoppilaitos N Mean Rank Sum of Ranks
1 (Hlinna) 10 8,05 80,50
2 (Aikama) 6 9,25 55,50

Pistemaara tentissa

Yht. 16

Pistemaarä
tentissä
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MannWhitney U 25,500
Wilcoxon W 80,500
Z ,494
Asymp. Sig. (2tailed) ,621
Exact Sig. [2*(1tailed
Sig.)] ,635(a)

a  Not corrected for ties.
b  Grouping Variable: Taustaoppilaitos

Nollahypoteesi oli se, että hämeenlinnalaisten (koodattu 1:llä) mediaani olisi sama kuin
aikamalaisten. Tenttipistemäärän kohdalla nollahypoteesista ei ole mitään syytä luopua, kuten
nähdään yllä olevasta spsstulostuksesta, vaikka aikamalaiset ovatkin menestyneet siinä
keskimäärin hieman hämeenlinnalaisia paremmin.

Voisi ehkä varovaisesti summata, että hämeenlinnalaiset ovat hieman ”didaktisemmin
suuntautuneita” kuin aikamalaiset: tähän viittaisi myös seuraava vertailu pelkistä
keskiarvoista koskien työpäiväkirjoja.

Taulukko 8. Tyopäivakirjahyvitysten keskiarvot; hlinnalaiset/aikama
Taustaoppilaitos Keskiarvo N Keskihajonta
1 (Hlinna) 2,80 10 1,619
2 (Aikama) 2,00 6 ,000
Yht. 2,50 16 1,317

Vastaavasti aikamalaiset voisivat olla hieman enemmän ”laskennollisesti suuntautuneita”;
tässä vielä pelkkä keskiarvojen vertailu tenttipistemääristä.

Taulukko 9. Pistemaarien keskiarvot tentissa.
Taustaoppilaitos Keskiarvo N Keskihajonta
1 (Hlinna) 17,60 10 3,062
2 (Aikama) 18,33 6 3,724
Yht. 17,88 16 3,222

Arviointia

Lukuteorian osalta ainakin yksi puute tuli siitä, että tietokoneharjoituksia ei ohjelmaan kuulunut.
Toisaalta ne tässä yliopistossa olisivat olleet jokseenkin vailla lisäarvoa siksi, että täällä ei ole
symbolisen laskennan Mapleohjelmistoa (toisin kuin esimerkiksi Tampereen teknillisellä
yliopistolla).

Oma RSAohjelmani oli laadittu nimenomaan Mapleympäristöön, samoin kaikki muutkin demot.
Maplen avulla olisi voinut havainnollistaa jokseenkin kaikkea luennoilla esitettyä lukuteoriaa. Siinä
on vielä erillinen numtheorykirjasto, josta löytyy vaikkapa Eulerin funktion määritys; funktio, joka
tuottaa Mersennen alkulukuja ja niin edelleen. Nyt jouduttiin tyytymään tylsänpuoleisiin didaktisiin
ratkaisuihin: näytin joitakin demoja oman tietokoneeni avulla. Olisi tietysti ollut aivan eri asia, jos
opiskelijat itse olisivat päässeet tutkimaan ja kokeilemaan asioita.
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Laskuharjoitukset pidettiin alussa vasta iltapäivisin (ks. opetusohjelma), kun aamupäivällä olin
opettanut jo uutta asiaa. Olin ajatellut, että aamupuolella opiskelijat jaksavat paremmin keskittyä
pitkänpuoleiseen ja opettajakeskeiseen luentoopetukseen, jota oli nähdäkseni aika mahdoton
välttää tällaisessa kurssissa. Yhtenä aamupäivänä huomasin kuitenkin puheeni hukkuvan yleiseen
rupatteluun ja muutin systeemin niin, että aamulla ensimmäiseksi pidettiin laskuharjoitukset.
Opetusta häiritsevä jutustelu oli johtunut nähdäkseni paljolti siitä, että opiskelijat vaihtoivat
keskenään ajatuksia iltapäivän laskuharjoituksista. Muutos jäntevöitti koko kuuden tunnin
päiväkokonaisuutta. Tämä ilmenee myös seuraavasta kurssipalautteesta (tosin pitkä opetusrupeama
on myös tehnyt nälkäiseksi).

Palaute
Kurssi  kokonaisuutena  oli  hyvä  ja  parani  loppua  kohti.  Tosin  ruokatauon  alkaminen  venyi
välillä  turhan  pitkälle  ja  tämä  aiheutti  keskittymisen  herpaantumista  ja  pulinaa.  Myös
laskuharjoitusten  siirtäminen  ensimmäiseksi  oli  minusta  hyvä  ratkaisu,  koska  tällöin  tuli
kerrattua edellisen luennon sisältö ja käsiteltyä mahdolliset epäselvyydet mitä oli  jäänyt esim.
käsitteisiin.  Tämä  helpotti  myös  uuden  asian  ymmärtämistä,  kun  pohjatiedot  olivat  ”edes
jotenkin hanskassa”.  Didaktista puolta olisi voinut olla ehkä enemmän, mutta toisaalta aikaa
oli  niukasti.  Myös  viimeinen  luento  ja  laskuharjoitukset  olivat  liian  lähellä  tenttiä.  Lisäksi
kurssin alussa olisi pitänyt mielestäni selvittää tarkemmin kuinka suuri painoarvo lopullisessa
arvosanassa on näillä päiväkirjoilla ja tehdyillä laskuharjoituksilla.

3.3.2008
Tentti on  nyt  ohi.  Olo  on  helpottunut  ja  mieli  on  hyvä.  Tentti  mittasi  kurssin  sisältöä  ja
varsinkin  läsnäoloa  luennoilla  sekä  laskuharjoitusten  tekemistä  melko  laajasti.  Itse  olin
valitettavasti poissa luennoilta, joilla käsiteltiin jaollisuutta ja täydellisiä lukuja, ja se näkyy
kysymysmerkkeinä  vastauspaperissani.  Voi  siis  sanoa,  että  olen  huono  itseopiskelija: asiat
jäävät  paremmin  minulle  mieleen,  jos  joku  ne  sinne  paukuttaa.  Lisäksi  odotin,  että  yllä
olevia käsitteitä [opiskelija oli viimeisessä työpäiväkirjassaan käsitellyt ryhmää, rengasta ja
kuntaa]  olisi  kysytty  enemmän.  Nyt  sitten  jään  enää  odottamaan  lopullista  arvosanaa.
Korjaamisen iloa, sillä korjattavaa tentissä varmasti riittää!

Yllä olevan palautteen mukaan työpäiväkirjojen ja laskuharjoitusten painoarvo lopullisen arvosanan
määräytymisen kannalta olisi pitänyt määrittää tarkemmin kurssin alussa. Syksyn analyysin
kurssilla olin noin tehnyt silloisten ”lisätöiden” kohdalla.  Silti kokemukset siitäkään eivät olleet
erityisen myönteiset: kokonaisarvostelun aikaansaanti oli kuitenkin muodostunut melko
mutkikkaaksi. Mikäli joskus vielä pidän tällaisen kurssin, niin ehkä siinä nuo painoarvot voisi
yrittää etukäteen määrittää. Opettajan kannalta arvostelu olisi kyllä paljon yksinkertaisempaa – ja
huomattavasti vähemmän kuormittavaa – jos ”didaktiset pyrinnöt” unohdettaisiin tykkänään, ja
arvostelu tapahtuisi vain tenttimenestyksen kautta.

Seuraavassa palautteessa ollaan vähän kahtalaista mieltä jokseenkin kaikesta (ehkä myös Nokian
vedestä...):

Kurssi oli melko rankka näin vesikriisin jälkivaiheessa läpikäytynä.  Kun ohessa käy paria
muuta matematiikan kurssia ym., on sisäistettävien asioiden ja tehtävien harjoitusten määrä
mittava. Työpäiväkirjojen kirjoittaminen on sinänsä hyvä idea ja auttaa asioiden
ymmärtämisessä, mutta tuntui toisaalta laskuharjoituksiin verrattuna turhauttavalta. Olen
edelleen sitä mieltä, että didaktiset matematiikan kurssit ovat tulevan opetustyön
kannalta hyödyllisempiä kuin osa muista matematiikan kursseista, mutta  toivoisin kursseilta
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vielä entistä enemmän harjoitusten käsittelyyn käytettyä aikaa ja didaktista näkökulmaa
sekä esimerkkejä etenkin juuri asioiden käsitteellistämiseen. Muutamia sangen hyviä
esimerkkejä kyllä käytiinkin läpi.

Seuraavassa kurssiarvioinnissa on myös monia kiintoisia näkökohtia.

Kurssi ja tenttiarvio

Verratessani  tätä  kurssia  edelliseen  [syksyn  analyysin  kurssiin]  voin  sanoa  tehneeni

selkeästi  enemmän  töitä  kurssin  eteen.  Tosin  nyt  on  ollut  aikaakin  panostaa  tehtävien

tekoon,  mutta  huomasin,  ettei  tällä  kurssilla  ollut  niin  väliä  aiemmalla  matemaattisella

taustalla eli, sillä onko lukenut matematiikan pitkän vai  lyhyen oppimäärän. Koin  tentissä

osanneeni  juuri  sen  verran  kuin  olin  siihen  valmistautunut,  mutta  toisin  kuin  edellisen

kurssin  tentti,  tätä  olisi  osannut  tehdä  enemmänkin,  jos  olisi  valmistautunut  hieman

paremmin. En tiedä mistä ero näiden kurssien välillä on, mutta epäilen, että tämä päättynyt

kurssi suosii enemmänkin  loogista päättelyä kuin vanhoja matemaattisia taitoja, sillä  tällä

kurssilla  opitut  asiat  ovat  kyllä  opittavissa  aiemmasta  taustasta  huolimatta.  Edellisessä

kurssissa tuli sitä vastoin niin paljon uutta lyhyeen aikaan, ettei ollut mitään mahdollisuutta

omalla taustalla ja ajankäytöllä onnistua paremmin.

Pidin tentistä kaikin puolin. Etenkin oli hyvä, että siinä oli myös käsitteiden selittämistä ja

avaamista  sekä  esimerkkien  antamista  niistä.  Matematiikka  kun  on  muutakin  kuin  vain

laskemista, niin on mielestäni hyvä, että myös tentissä vaaditaan kirjoittamista ja asioiden

käsitteellistä avaamista, sillä niihinhän laskut ja matemaattiset operoinnit pohjautuvat.

Tuo arviointi on yleissävyltään myönteinen, mikä ei tietysti opettajasta pahalta tunnu. Mutta siinä

on myös  ilmeisen osuva havainto siitä, että  tämä kurssi ei vaatinut  juuri  esitietoja  (vrt. analyysi),

vaan pikemminkin vain matemaattista ajattelua.

Ja vielä yksi palaute, jossa on hyvin monipuolisesti mietitty asioita:

Palaute kurssista ja tentistä

Kurssi oli kattava paketti lukuteoriaa ja logiikkaa, mutta koska suurin osa asioista oli itselle
ainakin ennalta tuntemattomia, esimerkiksi modulot ( juuri kyseinen kurssi kun oli se ainoa
valinnainen, mitä ei pitkässä matematiikassa valinnut ), ei luentojen aikana saanut kovin
hyvin otetta asioista. Onneksi viikon aikana ehti kuitenkin sulatella asioita, ja etenkin
työpäiväkirjoja kirjoitellessa asiat aukenivat uudella tavalla, kun luentomonisteita kävi
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tarkemmin ja ajan kanssa läpi. Työpäiväkirja oli muutenkin parempi idea kuin edellisen
kurssin seinälehti, sillä tässä joutui miettimään paljon syvällisemmin asioita.

Pidin hyvänä järjestelynä kurssin lopussa käytettyä tapaa tarkistaa ensin kotitehtävät ja
siirtyä vasta sitten luentoosuuteen. Ensinnäkin edelliskerran asiat tulee kerrattua tällä
tavalla ennen kuin siirrytään uusiin asioihin. Uudet asiat pohjautuvat kuitenkin aina
aiempiin, joten on hyvä käydä aiemmat asiat vielä kertaalleen läpi ennen uutta. Toiseksi
tehtävien tarkastaminen heti aamulla vähensi pulinaa luennon aikana.

Tentti oli melko yllättävä, sillä yleensä matematiikan tentiltä odottaa enemmän laskemista,
mutta tämä tentti koostui pääosin asioiden ja käsitteiden selittämisestä. Käsitteet ovat toki
tärkeitä, mutta tentistä jäi hieman ulkoaoppimisen maku. Jos oli keskittynyt enemmän
laskemiseen, kuten moni meistä, ei käsitteitä ollutkaan kovin helppo selittää saati yhdistää
oikeaan selitykseen, vaikka kaikille asiat tuttuja olivatkin. Myös tentin laajuus yllätti: kolme
tuntia ei oikein riittänyt tentin kunnolla tekemiseen. Vaikka olisi osannut kaikki asiat heti
suorilta ilman miettimistä, olisi silti tuossa ajassa joutunut kirimään. Itselläni ainakin olisi
saattanut tulla parempia vastauksia ja olisin voinut yrittää tekemättä jätettyjä tehtäviä, jos
aikaa olisi ollut enemmän, tai tehtäviä vähemmän. Muuten tentti oli kyllä monipuolinen.

Kiitokset tästä kurssista! Syksyllä jatketaan.

Geometria opettajille

Tässä tarkasteltavan didaktisen matematiikan geometrian kurssin olen pitänyt syksyllä 2008
(yhdessä Harry Silfverbergin kanssa). Kurssin alkuosaa lukuun ottamatta en vaatinut opiskelijoilta
mitään erityisiä ”didaktisia suorituksia” Analyysin ja Lukuteorian ja algebran kurssin tapaan.

Vaadin sellaisen kuitenkin itseltäni. Kirjoitin nimittäin jokaisen opetuskerran jälkeen varsin
perusteellisen tutkiskelun siitä, mitä opetustilanteissa oikein oli tapahtunut, ja myös siitä, mitä siellä
olisi pitänyt tapahtua. Esittelin kirjoitukseni aina opiskelijoille seuraavan opetuskerran alussa ja
laitoin ne myös Moodleen opiskelijoiden nähtäväksi.

Tämä kirjoitustyö oli varsin suuri. Jopa niin suuri, ettei kukaan opettaja sellaista monta kertaa
elämässään ehkä pysty tekemään – jos hän jostakin syystä moiseen ryhtyisi. Niinpä olen vielä
uudestaan pohdiskellut tämän tyyppisen kirjoitustyön perusteita.

Opiskelijoille halusin välittää kirjoituksellani opettamistyön piirteitä ”sisältä päin”, sekä antaa ikään
kuin uuden tarkastelutavan mahdollisuuden kerran jo esitetyistä asioista. Itselleni kirjoittaminen
tarkoitti ennen kaikkea oman opettajuuden tutkintaa.

Opiskelijat suorittivat kurssin varsin hyvin arvosanoin. Tenttejä pidettiin kaksi, joista
jälkimmäiseen osallistui enää vain kaksi opiskelijaa. Kurssin suoritti kaikkiaan 40 opiskelijaa. Sen
tapaisia kvantitatiivisia tarkasteluita, joita olen tehnyt kahden muun kurssini osalta, en tehnyt nyt.
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Taustaajatuksia kirjoittamiselle

En tunne paljoakaan relevanttia tutkimusta tai teoriaa, jolla voisin kirjoitustyötäni perustella.
Aiemmin olen kyllä jo viitannut toimintatutkimukseen, jossa varsin usein mainitaan opettajan
kirjoitustyö. Toimintatutkimuksessa voidaan puhua esimerkiksi teemoista, joita opettaja haluaa
kehittää.

Itselläni tuollaisia teemoja voisivat olla vaikkapa oma opettajuus sekä didaktinen matematiikka.
Edellistä teemaa määrittävät esimerkiksi ammatillinen henkilöhistoria, koulutus sekä yleiset
maailmankatsomukselliset seikat.

Didaktisen matematiikan opettajan on puolestaan erityisen tarkasti yritettävä muistaa, että hänen
opiskelijoistaan tulee opettajia. Silloin opettajan on mielestäni vältettävä muun muassa
”kaavamaisen kuvan” antamista opettamisesta ja kannustettava opiskelijoita omakohtaiseen
pohdiskeluun ja mielikuvituksen käyttöön. Jo tällä sanomisella paljastuu myös se, että edellä
mainitut teemat kytkeytyvät toisiinsa.

Matematiikassa ja miksei yleisemminkin matemaattisissa aineissa voi opettajalle tulla helposti
vieraantuneisuuden tunne suhteessa oppisisältöihin. Tällä tarkoitan sitä, että pääsääntöisesti
opetettavat asiat eivät ole ”omia”, vaan aina jonkun muun ”neropatin” – ehkä jo tuhansia vuosia
sitten eläneen – keksintöjä. Oppikirjat ovat nekin tavallisesti varsin valmiin oloisia, eikä niiden
esitystapoihin käytännön opetustyössä juuri kukaan puutu. On ehkä monia muitakin ilmiöitä, jotka
voivat passivoida opettajaa. Toisaalta opettajilla on hyvä työmoraali ja he tekevät opetustyönsä
kunnolla. Silti pelkään, että oppilaiden varsin tyypilliset tavat mieltää matematiikka esimerkiksi
”elämälle vieraaksi” tai ”liian valmiiksi”, juontuvat opettajien pohjimmiltaan passiivisesta suhteesta
siihen.

Niinpä kaikki sellaiset työmuodot, jotka pitäisivät opettajan aktiivisena suhteessa oman tieteensä
ajattelumuotoihin, saattaisivat olla hyväksi. Yksi perinteinen – ja sinänsä hyvä – aktivoiva työtapa
on oman aineen jatkoopintojen harjoittaminen. Hyvä ajankohta jatkoopinnoille voisi olla vaikkapa
10 vuoden opettajakokemuksen jälkeen. Mutta silloinkin voi olla vaarana, että opettaja vain entistä
selvemmin tajuaa sen kuilun syvyyden, joka erottaa hänet oikeista uuden tiedon ja uusien
oivallusten tuottajista. Lisäksi ”puhdas opiskelu” ei pakosti tuota mitään didaktisesti tai
muutoinkaan voimaannuttavia kokemuksia. Mutta kirjoittaminen omasta työstä voi sellaista aidosti
tehdä.

Ropo (1999) kirjoittaa, että minuuden olemusta voidaan kuvata vaikkapa tekstuaalisuuden ja
kontekstuaalisuuden käsitteillä. Näistä tekstuaalisuus ”liittyy kieleen, sen merkityksiin, lukemiseen
ja kirjoittamiseen” (Ropo 1999, s. 153). Kielellä ja mielikuvilla voidaan minuusavaruutta kuvata ja
muuttaa. Minuusavaruudella Ropo tarkoittaa ikään kuin mielen maisemaa, jossa ”minä liikkuu, ja
jota yksilö voi minänsä avulla havainnoida, tulkita ja ehkä myös muokata”. Edelleen minuuteen tai
minuusavaruuteen liittyvät muun muassa yksilön elämän tärkeät paikat, työtehtävät ja
elämänkokemukset.

Minuusavaruus voi Ropon mukaan laajentua ja rikastua, mutta se voi myös supistua tai köyhtyä
esimerkiksi elämänkriisien yhteydessä. Tulkitsen tätä jälkimmäistä ilmiömahdollisuutta niinkin, että
tuollainen supistuminen tai köyhtyminen saattaa tulla opettajalle myös ”ammattitautina”, jos
opettaja menettää elävän ja aktiivisen suhteen omaan oppiaineeseensa ja omaan työhönsä,
esimerkiksi syistä, joita jo aiemmin käsiteltiin. Mutta voivat ne syyt olla – ainakin äkkipäältään
katsoen – ihan toisiakin. Muutaman vuoden opettajakokemuksen jälkeen joistakin opettajista vain
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yksinkertaisesti kasvaa (omissa silmissään) ylivertaisia ja kaikkitietäviä olentoja, joiden roolina on
olla aina oikeassa. Tämän tyyppistä ”egoekspansiota” en pidä minuusavaruuden laajentumisena
Ropon kuvaamassa merkityksessä.

Määrittelen nyt opettajan omaan työhön kohdistuvan kirjoittamisen sellaiseksi kielelliseksi
”vastarintaliikkeeksi”, jonka kautta erityisesti opettajuuteen liittyvä minuusavaruuden alue
laajenee ja rikastuu. Tätä prosessia ei voi rajata millekään ”puhtaan tiedolliselle” alueelle, vaan
kyse on monipuolisesta ja monitasoisesta toiminnasta, jossa erilaiset tunnepuolen elementit ovat
myös voimakkaasti mukana.

Kirjoittamistyössä voi olla sellaisia puolia, jotka mahdollistavat irtautumisen ”lukkiutuneesta
ammatillisuudesta”: opettajuudesta, joka rakentuu liian ahtaasti aineenhallinnan ja opettamistaidon
ympärille. Se voi todellistaa, kotouttaa ja inhimillistää harjoittajaansa tähän suureen maailmaan,
samaan tapaan kuin taiteen tekeminen. Lähellä on silloin erityisesti ajatus kirjoittamistyöstä
tarinankerrontana, jossa kertojana on ensisijaisesti eräs ihminen, ei aina niinkään opettaja. Kertoja
ei tällöin ole myöskään mikään kaikkitietävä ulkopuolinen tarkkailija, vaan itse tapahtumissa
mukana.

Näin en haluaisi myöskään kutsua kirjoitustani oppimispäiväkirjaksi tai oppimisportfolioksi, jos
silloin nimenomaan kielletään ”spontaani omasta elämästä ja tunteista kirjoittaminen” (vrt. Nevgi
ym. 2003, s. 326). En näe kovin mielenkiintoisena sellaista työmuotoa opettajalle, missä ehkä juuri
tärkeimmät asiat ovat ”kiellettyjä”. Pikemminkin näen mielenkiintoisena sen tyyppiset ajatukset
kirjoittamisesta – tosin kaunokirjallisuuteen liittyen, mitä Olli Jalonen esittää kirjassaan (ja
väitöskirjassaan) Hitaasti kudotut nopeat hetket (2006). Kirjansa päämaalia Jalonen lähestyy
kudonnan metaforalla (s. 36):

Kudottaessa mattoa tai kangasta aivan erilaiset ainekset yhdistyvät lyömisen hetkessä ja
syntyy jotain uutta. Samanlainen lyömisen hetki on assosiaation hetki kirjoittamisessa. Se
on väitöskirjatyöni päämäärä, sen maalitaulun musta keskipiste.

Jalonen puhuu paljon muun muassa tihentymien ja assosiaatioiden hetkistä kaunokirjallisuudessa.
Nähdäkseni nämä käsitteet eivät ole kovin kaukana oppimisen hetkistä, eikä minuusavaruuden
laajentamisesta Ropon kuvaamassa merkityksessä. Tihentymää Jalonen luonnehtii seuraavasti (s.
47):

Tihentymällä tarkoitan eri tavoin tekstiympäristöstään erottuvia monitasoisiksi tai
kerroksellisiksi miellettäviä kohtia.

Hän lähestyy tätä käsitettään myös maiseman tarkastelun kautta (Jalonen 2006, s. 119). Tässä
kohtaa voi olla hyvä muistaa myös Ropon puheet mielen maisemasta.

Maisemassa tärkeät yksityiskohdat tuntuvat usein tihentymiltä, niihin kohtiin tuntuu
tiivistyneen enemmän kuin ympäröivään. Maiseman jumalakuvat, seitakivet,
antropomorfiset kasvojen kaltaiset kalliot, rantajyrkänteeseen tai hioutuneeseen paateen
tehdyt tuhansia vuosia vanhat kuvakentät pysäyttävät katsojan katsomaan.
Kerroksellisuuden huomaaminen voimakkaasti jossakin kohtaa maisemaa voi saada ihmisen
mieltämään laajemmin koko sen hetkistä maisemaa, itsensä olemista siinä ja itseään.

Jalonen luettelee myös tihentymän läheiskäsitteitä, kuten tiivistymispiste, polttopiste, ratkaiseva
momentti, solmukohta, korona, kirkastuminen, välähdys, ilmestyminen, selkeyden ja näkemyksen
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kohta ja havainnon hetki. Hän puhuu näistä tekstin ominaisuuksina, mutta en näe erityisempiä syitä,
miksi ne eivät luonnehtisi myös oppimista tai yleisemmin niitä pyrintöjä, joita kutsuin edellä
”vastarintaliikkeeksi”.

Jalonen kirjoittaa myös – edelliseen luetteloon läheisesti liittyen – tekstiin upotetuista ”peileistä”,
jotka avaavat kokonaisuutta. On vaikea olla vertaamatta tätä vaikkapa saksalaisen Didaktik
tradition käsitykseen kokonaisuutta valottavista edustavista esimerkeistä, jotka ovat keskeisen
tärkeitä opetustyössä. Matematiikassa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi uppoutumista jonkin
yksittäisen hienon lauseen todistukseen; tuollaisen yksittäisen uppoutumisen kautta voi valaistua
jokin paljon suurempi oppirakennelma, viime kädessä jopa ”itse elämä” (Wagenschein 2000).

Omassa kirjoituksessani Kertomus eräästä geometrian kurssista tihentymiä tai ”peilejä” voisivat
olla esimerkiksi lopun itse kehitellyt todistukset eräille inversion ominaisuuksille, yksi
”kognitiivinen dissonanssi” ja siitä selviytyminen ja itse kehitelty määritelmä janojen kertolaskulle.
Tihentymiä itse kurssista ovat myös kaikki onnistuneet laskuharjoitukset, jolloin yhdessä on
työskennelty hyvällä mielellä. Erityisesti konstruktiotehtävien käsittely harpilla ja viivaimella loivat
erikoisen kodikkaan ja kuulakkaan ilmapiirin. Toivon ja uskon, että monet opiskelijat
myöhemmässä elämässään, opetustyössään, pyrkivät luomaan samanlaisia tunnelmia luokissaan.

Kertomus eräästä geometrian kurssista

Maalari yhdistelee värejä ja muotoja, muusikko säveliä, runoilija
sanoja, ja me matemaatikot yhdistelemme eräänlaisia ideoita (Borel
1992, s. 19).

Prologi

Yliopistoväki valittaa usein ”metatöistä”, joiden he kokevat vievän aikaa ja energiaa ”oikealta
työltä”. Seuraavassa teen metatyötä, joka voi olla kuitenkin ihan mielekästä. Tarkastelen nimittäin
tässä joitakin ajatuksia, kysymyksiä ja ongelmia, jotka syntyvät geometrian kurssin aikana. Jos itse
Rolf Nevanlinna näki tämän tyyppisen työn tärkeänä (Lehto 2001) – opetuksensa tarkastelun
jälkikäteen –, niin miksei se olisi sitä tavalliselle opettajalle? Muulla tavoin itseni vertailu suureen
Nevanlinnaan on tietysti äärimmäisen ontuvaa.

Geometrialla on mielenkiintoista erityisluonnetta, jos ajatellaan koulumatematiikkaa. Se on
havainnollista, käyttökelpoista ja todellista: koululaisen perusmaailmassa on paljon ”staattista
geometriaa”, kuten kuvioita ja kappaleita; mutta siellä on runsaasti myös ”dynaamista geometriaa”
kuten kulkemista, piirtämistä, rakentamista, käsitöitä ja niin edelleen. Opettajalle geometria voi olla
aarreaitta ainakin kahdella tapaa. Siinä hän ei hevin joudu – monesti turhauttavaan – kiistelyyn
matematiikan tarpeellisuudesta. Toiseksi geometria on puhtaasti matemaattisessa mielessä niin
kiehtovaa, että se voi innostaa jatkoopiskeluun. Geometrian pitkien perinteiden takia mukaan tulisi
tuolloin luontevasti myös opettajalle tärkeätä yleistä kulttuurihistoriaa.

Tätä kurssia opetan yhdessä Harry Silfverbergin kanssa (ks. kurssisuunnitelma alla). Eräitä hänen
kanssaan käymiäni keskusteluita lukuun ottamatta en tietenkään voi kertoa muista kuin omista
tuuminnoistani. Kirjoitukseni aikamuotona pyrin käyttämään preesensiä, kun käsittelen
opetustilanteita. Siten mielestäni parhaiten välittyvät vaikkapa tietyt läsnäolon vaateet, jotka
opettamiseen kuuluvat.
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Kirjoittamisen olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman nopeasti opettamistilanteiden jälkeen,
tavallisesti viikonloppuisin. Näin siihen liittyy tietysti paljon keskeneräisyyttä ja tavanomaisen
”tieteellisen varovaisuuden” puutetta. Mutta ilman tiettyä itsekritiikin höllentämistä ei
tämäntyyppinen työ suju – on esimerkiksi rohkeasti (tyhmänrohkeasti?) paljastettava tuon tuostakin
epävarmuutensa tai tietämättömyytensä. On ikään kuin jäätävä yksinään näyttämölle, kun esitys on
ohi ja valot sammutettu – ja näyteltävä uudestaan.

Kirjoittaminen pakottaa pysähtymään ja miettimään ehkä enemmän kuin puhuminen. Tai ainakin
siihen liittyy helpommin mahdollisuus palata asioihin, tarvittaessa uudestaan ja uudestaan: ajatus
saa tarttumapintoja, kirjoitetut sanat ovat merkillisesti maailmassa.

Opetussuunnitelma

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opintoopas 20082009, 20092010 antaa
kurssille MATED8 Geometria 6 op seuraavan kuvauksen.

Yleiskuvaus: Syvennetään lukion geometrian opintoja samalla tutustuen geometrian opetuksen ja
oppimisen problematiikkaan.

Tavoitteet: Opiskelija
• perehtyy klassisen euklidisen geometrian alkeisiin
• tutustuu esimerkkien kautta epäeuklidisiin geometrioihin
• perehtyy geometrian opettamisen keskeisiin kysymyksiin koulussa
• oppii geometriaa myös toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti
• kytkee oppimansa opettajuuteen

Sisältö:
• klassisen euklidisen geometrian alkeet
• geometrinen todistaminen
• esimerkkejä epäeuklidisista geometrioista
• geometrian opettaminen koulussa
• geometrian opiskelua toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti
• dynaamisen geometrian ohjelmistot

Annettava opetus: Luentoopetus 36 t + verkossa 18 t.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen kontaktiopetukseen + viikkoharjoitukset +
kirjallinen tentti. Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä opintotehtävien
hyväksytty suoritus. Tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet: Numerolla 15. Opintotehtävien suoritustaso (tarkemmat ohjeet
annetaan kurssin alussa). Tehtyjen laskuharjoitusten määrä, tenttisuoritus.

Edeltävät opinnot: Lukion matematiikka

Edellytykset ja suositukset: Kurssi on tarkoitettu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa
oleville sekä Tokl:n ns. Aikamaryhmälle.
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Kirjallisuus/Oppimateriaali: Lukion pitkän matematiikan geometrian oppikirjat. Artikkeleita
sopimuksen mukaan. Muun artikkelin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Lisätiedot: Kyseessä on OKL:n järjestämä geometrian kurssi.

Vastuuhenkilöt: FT Harry Silfverberg ja FL Jaska Poranen

Kurssisuunnitelma

Enemmän tai vähemmän yhteistoiminnallisesti on Harry Silfverbergin kanssa päädytty
seuraavankaltaiseen suunnitelmaan geometrian kurssin toteuttamisesta.

MATED8 Geometria, 6 op, didaktinen matematiikka  (54 t), kurssisuunnitelma 2.10.
2008

Kurssi on tarkoitettu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville sekä Tokl:n ns. Aikama
ryhmälle. Eräitä päällekkäisiltä näyttäviä teemoja tarkastellaan eri näkökulmista.

Opettajat: FL Jaska Poranen,  FT Harry Silfverberg

1. opetuskerta,  pe 10.10. klo 915 (Jaska Poranen)

Perusasteen geometrian opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Lukion geometrian opetuksen tavoitteet ja sisällöt, kurssien ”klassinen geometria”, analyyttinen
geometria ja vektorioppi tarkastelua.

Pythagoraan lauseen havainnollistuksista ja todistuksista.

Kaavojen eri käytännöllisistä muodoista.

Harjoittelua.

2. opetuskerta, pe 17.10. klo 915 (Jaska Poranen)

Geometrisen tiedon rakenteesta (peruskäsitteet, määritellyt käsitteet, aksioomat, lauseet).

Geometrisen määritelmän perusrakenne, esimerkkeinä

kolmioiden ja nelikulmioiden luokittelu, avaruuskappaleiden luokittelu.

Platonin kappaleet.

Harjoittelua.
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3. opetuskerta, pe 31.10. klo 915, (Harry Silfverberg)

Luennot: Geometrian eri tulkintoja ( 3 geometriaa, staattinen ja dynaaminen geometria), van
Hielen tasot.

Harjoitukset: Dynaamisen geometrian perusteet, peruskonstruktioita Geogebralla, omien applettien
teko.

4. opetuskerta, pe 7.11. klo 915, (Jaska Poranen)

Yhtenevyyden käsite

Yhtenevyyskuvaukset, yhtenevyyden määritelmä

Kolmioiden yhtenevyyslauseet

Todistaminen yhtenevyyden avulla

Harjoittelua

5. opetuskerta, pe 14.11. klo 915, (Jaska Poranen)

Geometrinen piirtäminen ts. harppi  viivain –konstruktiot.

Todistaminen konstruktioiden yhteydessä.

Geometristen konstruktioiden filosofinen tausta

Harjoittelua

6. opetuskerta, pe 21.11. klo 9 – 14, (Harry Silfverberg)

Luennot: Määrittelyn asema geometriassa, hyvän määritelmän ominaisuudet, luokkainkluusion
problematiikka, monikulmiot ja –monitahokkaat, Uran käsite ja uraominaisuudet, linkitys
analyyttiseen geometriaan. Sovelluksena mahdollisesti GPS.

Harjoitukset: Uraominaisuuksien tutkiminen dynaamisen geometrian ohjelmilla, eräitä geometrian
opetuksen verkkomateriaaleja, projektityön alustus.

7. opetuskerta, pe 28.11. klo 915, (Jaska Poranen)

Yhdenmuotoisuus

Yhdenmuotoisuuskuvaukset, yhdenmuotoisuuden määritelmä

Kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseet

Todistaminen yhdenmuotoisuuden avulla
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Inversio (ja kytkentä meromorfifunktioon f(z) = 1/z)

Harjoittelua

8. opetuskerta, pe 5.12.  klo 913, (Harry Silfverberg)

Luennot: Geometrisen todistamisen tasot. Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden määrittely.
Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuuslauseiden ”alkuperä”.  Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuuskuvaukset,
havainnollistaminen dynaamisen geometrian välineillä.

Harjoitukset: Projektitöiden koontiopetuskerta

9. opetuskerta, pe 12.12. klo 915, (Jaska Poranen)

Euklidinen vs. epäeuklidinen geometria

Pallogeometriaa

Kolmion kulmasumman merkitys geometrioiden luokittelussa

Valmistautumista tenttiin.

Tentti ma 15.12. klo 912.

Tukikirjallisuutta: Esimerkiksi Matematiikan taito/Geometria (Silfverberg, Viilo, Pippola) –
vanhatkin painokset käyvät, myös muut lukion pitkän matematiikan geometrian oppikirjat sopivat;
Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen, Merikoski, Tossavainen); Geometria (Kalle Väisälä; tämä
kirja voi löytyä kirjastosta tai vanhempien kirjahyllystä).

Työmuodoista: Eräistä työmuodoista, jotka eivät ilmene yo. kurssisuunnitelmasta, keskustellaan
ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Ensimmäinen opetuskerta

Koskaan aiemmin ei ole pitämilläni didaktisen matematiikan kursseilla ollut niin paljon
opiskelijoita kuin nyt. Aluksi esittelen kurssin pääpiirteet. Sen jälkeen opiskelijat saavat
vastattavakseen vaiheittain neljä eri kyselylomaketta, jotka Harry Silfverberg on laatinut.
Kysymykset liittyvät ilmeisesti van Hielen tasoihin, sekä siihen, että yksi Silfverbergin
opiskelijoista tekee gradua geometriasta.

Kysely palvelee kyllä varsinaista opetustakin, sillä sen jälkeen on melko luontevaa käsitellä
geometriaan liittyviä opetussuunnitelmia esikoulusta aina lukion loppuun.
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Koulujen opetussuunnitelmista geometrian osalta

Yläasteen opetussuunnitelman osalta käydään hieman keskustelua esitiedoista, joita tarvitaan
suorakulmaiseen kolmioon liittyvän trigonometrian opettamisessa. Samoin tarkastellaan yhtä
yläkoulun kirjasarjaa. Havaitaan, että geometrisia oppisisältöjä löytyy sieltä yllättävän paljon.

Lukion pitkän matematiikan geometrian kurssi on lähes kaikilla läsnäolijoilla suoritettuna.
Keskustelua syntyy jonkin verran harppiviivain konstruktioista sekä todistamisesta.

Analyyttisen geometrian kohdalla muistellaan analyyttisen geometrian perusideaa, jonka kautta
yhteys algebrallisten ja geometristen käsitteiden välille syntyy. No, muistikuvat ovat aika tavalla
hukassa, joten pääsen kertomaan tarinan Descartesista ja kärpäsestä katossa… Samalla kertaa
päästään puhumaan myös Descartesin latinannetusta muodosta Cartesius ja karteesisesta
koordinaatistosta.

Vektoritkurssin esittelyn kohdalla yritetään palauttaa mieleen vektorikäsitteen määrittelyä.
Kurssiin Derivaatta liittyen kysellään muistoja geometrisista ääriarvotehtävistä. Niistä muistetaan
ainakin pintaalaltaan suurimman suorakulmion hakeminen, kun piiri on kiinnitetty. Kerron
kuningatar Didosta (Vergiliuksen Aeneiseepoksesta) ja ympyrän roolista, kun haetaan alaltaan
suurinta tasokuviota piirin ollessa annettu (ks. esim Hildebrandt 1992, s. 96). Integraalilaskennan
kurssin merkitys geometriassa muistetaan hyvin. Kerron myös, että joissakin kouluissa (esimerkiksi
Tampereen normaalikoulussa) on kurssi kompleksiluvuista ja niiden merkityksestä geometriassa.

Osa läsnäolijoista on ollut mukana didaktisen matematiikan kursseillani Analyysi opettajille sekä
Lukuteoria ja algebra. Keskustellaan hieman näidenkin kurssien ja geometrian yhteyksistä, muun
muassa symmetriasta ja ryhmästä.

Lukion lyhyen matematiikan geometrian kurssista keskustellaan myös. Muutamalla opiskelijalla on
vain lyhyt matematiikka lähtötietoinaan. Varsinaisen geometrian kurssin lisäksi sieltä on merkitystä
erityisesti kursseilla Matemaattinen analyysi ja Matemaattiset mallit III, jossa laajennetaan
trigonometrian aluetta ja käsitellään muun muassa vektorien skalaaritulo. Jälkimmäinen on kyllä
syventävä, ei pakollinen kurssi lyhyessä matematiikassa.

Pythagoraan lause

Jätän vapaaehtoisuuden varaan tutustumisen yhteen (sattumoisin löytämääni) javaapplettiin, joka
antaa erään todistuksen Pythagoraan lauseelle (Morey 2008). Kerron opiskelijoille, että appletin
sanalliset selitykset eivät olleet minulle kaikin puolin avautuneet. Niinpä olin kirjoittanut heille
antamaani luentorunkoon oman tulkintani appletin ajatuskuluista. Pyydän heitä tutustumaan
siihenkin.

Kaavoja, kaavoja …  ja mukava hämmennys

Seuraavan osion opetuksessani rakennan siten, että pyydän opiskelijoita parityönä muistelemaan
geometrian kaavoja. Mitkä kaavat ovat helppoja muistaa, mitkä vaikeita? Entä mitkä kaavat ovat
helppoja ymmärtää? Erityisesti haluan heidän vielä kertovan kaikki tuntemansa kaavat kolmion
pintaalan laskemiseksi.
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Kaikki tuntuvat muistavan kaavan kanta kertaa korkeus jaettuna kahdella, mutta siihen se sitten jää.
Itse esittelen kaavan puoli kertaa sivu kertaa sivu kertaa sivujen välisen kulman sini. Johdan kaavan
teräväkulmaisen kolmion tapauksessa ja esitän kysymyksen sen pätemisestä tylppäkulmaisen
kolmion kohdalla. Kysymykseen ei osata vastata. Niinpä avautuu luonteva mahdollisuus kerrata
sinin määritelmä yksikköympyrän avulla koverille kulmille. Pian havaitaankin, että
suplementtikulmien sinit ovat yhtä suuret – ja näin ”kaavamme pelastuu”. Sekin huomataan, että
kaava pätee myös suorakulmaiselle kolmiolle.

Käsittelemme myös hieman mainitun kaavan ”variaatiolaskennallista” merkitystä. Jos kolmion
kaksi sivua a ja b on annettu, niin pintaalaltaan suurin kolmio saadaan valitsemalla sivujen a ja b
väliseksi kulmaksi suora kulma. Kolmioiden yleistä isoperimetristä ongelmaa taidetaan harvemmin
käsitellä koulussa. Niinpä en siitä mitään muistakaan mainita. Mutta tämähän sen ratkaisu on:
Olkoon kolmioiden piiri annettu. Kaikkien tällaisten kolmioiden joukosta tasasivuisella kolmiolla
on suurin pintaala (ks. esim. Agricola ym. 2008, s. 42).

Esitän vielä muun muassa Heronin kaavan c)b)(pa)(pp(p    ilman todistusta. Tuossa
kaavassahan p on kolmion piirin a + b + c puolikas. Eräs opiskelija pyytää hetken päästä
puheenvuoron:

 Minä ihmettelen, miksi tuo kaava antaa sellaisen kolmion pintaalaksi nollan, jonka
sivut ovat 4, 2 ja 2. Katsopa tätä!

Opiskelija näyttää piirtämäänsä kolmiota, jonka sivut ovat nuo mainitut luvut. Tarkastan laskun ja
niinhän tosiaan käy: nolla tulee.  Opiskelija on piirtänyt tavalliselta näyttävän kolmion, jolla on
sivuina 4, 2 ja 2.  Hämmennyn hetkeksi ja mietiskelen ääneen, olenko muistanut kaavan väärin.
Menee vielä tovi ennen kuin tajuan tilanteen: eihän tuollaista kolmiota voi olla olemassa! Pidän
”paradoksia” sen verran mainiona, että pyydän kaikkia keskittymään hetkeksi siihen. Syntyy hyvä
keskustelu.

Viimeiseksi näytän erikoisen ”determinanttikaavan”
22
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±  kolmion pintaalan laskemiseksi

(kolmion yksi kärkipiste origossa). Tämän olen löytänyt Pekka Myrbergin Differentiaali ja
integraalilaskennan oppikirjasta (Myrberg 1967, s. 15).

Kaiken kaikkiaan olen halunnut herättää keskustelua siihen suuntaan, että ei ole mitään syytä
suhtautua kaavoihinkaan ”kaavamaisesti” – niillä voi olla hyvinkin erilaisilta näyttäviä muoto.
Nämä eri muodot voivat sitten puolestaan olla ”omissa tilanteissaan” juuri niitä käyttökelpoisimpia.
Tämä ensimmäisen opetuskerran osion Kaavojen eri käytännöllisistä muodoista yleisidea oli
syntynyt keskustelun myötä Harry Silfverbergin kanssa.

Harjoittelua

Tähän osaan opetusta olen koonnut eräitä kokeita, joita olen aikoinaan pitänyt yhdessä lukiossa.
Opiskelijat tekevät näitä tehtäviä parityönä. Selitän, että työskentelyn tarkoituksena on elvyttää
olemassa olevia tietorakenteita. Eräs lyhyen matematiikan geometrian kurssin koetehtävä on
seuraava:
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Lasten pulikointiallas on suoran ympyrälieriön muotoinen. Pohjan halkaisija on 1,8 m ja
altaan korkeus 40 cm. Äkkijyrkän järven etäisyys altaasta on 50 m. Isä hakee kävellen veden
järvestä altaaseen kahdella 8 litran ämpärillä. Hän täyttää altaasta 75 %. Kuinka pitkän
matkan hän joutuu vähintään kävelemään?

Muistaakseni tuo tehtävä sai syntynsä ainaisten vesiongelmien myötä, kun asustelin maalla,
kaukana vesijohtoverkoista. Tehtävä myös suorastaan henkii lyhyen matematiikan geometrian
laskentopainotteisuutta.

Tämän tehtävän puolestaan olin lainannut jostakin kilpailusta:

Avoin suoran ympyrälieriön muotoinen astia, jonka halkaisija on 40 cm ja korkeus 50 cm,
on täynnä vettä. Astiaa kallistetaan 45 astetta. Kuinka monta litraa astiassa on vettä tämän
jälkeen?

Eräs mielitehtävistäni geometriassa on aina ollut tämä:

Olkoon neliön ala A. Konstruoi neliö, jonka ala on 2A.

Syy on tietysti selvä: tehtävä esiintyy jo Platonin Menondialogissa. Tässä syntyy oiva tilaisuus
puhua hieman myös geometrian uljaasta historiasta.

Viikkotehtävät

Yhdessä Harry Silfverbergin kanssa oli ideoitu seuraavaa didaktista tehtäväkokonaisuutta. Ensin
opiskelija määritelköön tai selostakoon jotain geometrista käsitteistöä tai ilmiötä pelkän
käyttötietonsa varassa. Sitten opiskelija saa selvittää samat asiat lähdemateriaalin avulla.
Kolmanneksi opiskelija joutuu miettimään ”virallisen” ja ”epävirallisen” määrittelyn tai
selostamisen roolia opettamisessa.

Ensimmäiseksi tuon kaltaiseksi tehtäväksi annan lieriön ja kartion määrittelyn. Eräs vastaus:

Lieriö muodostuu suorakulmiosta, joka kääritään rullalle. Suorakulmion korkeudesta tulee
lieriön korkeus ja suorakulmion leveydestä muodostuu lieriön kehä.

Opiskelija on vielä havainnollistanut yllä esitettyä ajatustaan piirtämällä suorakulmion ja suoralta
ympyräpohjaiselta lieriöltä vaikuttavan kappaleen, jolla on opiskelijan määritelmässään
mainitsemat mitat. Samaa käärimisen (virheellistä) strategiaa hän toteuttaa myös kartion kohdalla:

Kartio muodostuu puolestaan kolmiosta, joka kääritään rullalle niin, että kyljet kohtaavat.
Kartion alareunan kehä on kolmion kanta.

Tähänkin määrittelyyn liittyy visualisointi. Opiskelija on piirtänyt tasakylkiseltä kolmiolta
vaikuttavan kuvion ja sitten kääräissyt sen kappaleeksi, joka näyttää suoralta ympyräpohjaiselta
kartiolta.

Jo tämän yhden vastauksen silmäily tuntuu mielenkiintoiselta. Siinä on kuvallista esittämistä, saman
perusidean käyttöä, erikoistapaukseen rajautumista, virheellisen ”miniteorian” käyttöä ja niin
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edelleen. Kaiken kaikkiaan näin saatavan materiaalin kokonaiskäsittely on varmaankin ihan oma
työnsä.

Ensimmäisen viikkotehtävä lienee nyt ymmärrettävä. Siinä mainittu Teema X on siis lieriön ja
kartion määrittely.

Harjoitus 1/Geometria

1. Teeman X perusteellinen käsittely kirjallisuuden ym. lähdemateriaalin avulla. Dokumentoi
lähteiden käyttö tarkasti. Tämä tehtävä palautetaan erillisellä paperilla.

2. a) Määrittele trigonometriset funktiot sini, kosini ja tangentti suorakulmaisessa kolmiossa,
b) kuinka monta trigonometrista funktiota kaiken kaikkiaan voitaisiin määritellä sinin jne.
tapaan? Miksi niitä määritellään tavallisesti vain kolme, mistä tulee kosinin nimitys?, c)

Osoita, että 1cossin 22 =+ αα ( huomaa merkitsemistavat) ja että
α
αα

cos
sintan =  olkoonpa

α  mikä tahansa terävä kulma, d) Määritä tarkat arvot sinille, kosinille ja tangentille, kun
kulmien asteluvut ovat 30, 45 ja 60.

3. a) Johda suorakulmaisessa kolmiossa sopivan apupiirroksen avulla sinin ja kosinin
yhteenlaskukaavat βαβαβα sincoscossin)sin( +=+  ja

βαβαβα sinsincoscos)cos( −=+  (apupiirros voidaan esittää luennolla), b) Määrittele
funktiot sini, kosini ja tangentti, kun niiden argumentti α  voi olla mikä tahansa kulma
välillä oo 180...0 , c) Miten tylpän kulman α  sini ja kosini saadaan ilmaistua terävän kulman
α ’ avulla? Ilmaise tarkasti sinin, kosinin ja tangentin arvot, kun kulmien asteluvut ovat 75,
120, 135 ja 150, d) Mitä tarkoitetaan sini ja kosinilauseella? Miksi ne ovat tärkeitä
geometriassa?

4. Selosta, miten johdetaan seuraavat kaavat: a) kolmion pintaala, b) puolisuunnikkaan pinta
ala, c) ympyrän kehän pituus, d) ympyrän ala, e) pallon tilavuus, f) pallon pintaala

5. Jatkoa edelliseen: a) ympyrälieriön tilavuus, b) suoran ympyrälieriön vaippa, c) suoran

ympyräkartion vaippa, d) tasasivuisen kolmion ala, e) kolmion ala muodossa
22

11

2
1

yx
yx

±

(vrt. luento; yhteydet suorakulmaisen ja napakoordinaatiston välillä: ϕcosrx = ,
ϕsinry = ).

6. Todista sinilauseen avulla geometrian seuraava lause: Leikatkoon kolmion ABC kulman ∠
CAB puolittaja sivun BC pisteessä P. Silloin

AC
AB

PC
BP

= .

Vinkki: Vieruskulmien sinit ovat yhtä suuret.
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Toinen opetuskerta

Toisen opetuskerran valmisteluun minulta kuluu suuresti aikaa. Aihe nimenomaan geometrisen
tiedon rakenteen osalta tuntuu hyvin hankalalta. Kuinka sen voisi saattaa opetuksellisesti edes
jotenkin toimivaan muotoon?  Kysymykset ovat askarruttaneet mieltäni niin, että unettomuuskin on
suuresti vaivannut parina yönä.

Työjärjestyksen olen tältä päivältä ajatellut niin, että periaatteessa ensimmäisenä olisi annettujen
harjoitusten läpikäynti. Opiskelijoille olen luvannut hyvityspisteitä tehdyistä tehtävistä, joten salissa
on kierrätettävä aluksi asiaan kuuluva lista. Arvioin siihen menevän niin paljon aikaa opiskelijoiden
suuren määrän takia, että listan kiertäessä ehditään kuitenkin aloittaa aiheesta

Geometrisen tiedon rakenteesta

Päädyn siihen, että geometrian aksiomaattisesta esitystavasta on pyrittävä antamaan vain
yleiskuvaa. Niinpä käytän melko paljon lähteenä niitä ajatuksia, jotka Rolf Nevanlinna esittää
suurelle yleisölle osoitetussa kirjassaan Suhteellisuusteorian periaatteet. Lähden liikkeelle
seuraavalla lainauksella (Nevanlinna 1964, s. 9):

Salimme on suorakulmaisen särmiön, laatikon muotoinen. Sitä rajoittaa kuusi
suorakulmiota: neljä seinää, lattia ja katto. Nämä pinnat leikkaavat toisiaan pitkin
kahtatoista suoraa. Eräät niistä kohtaavat toisensa huoneen nurkkapisteissä, joita on
kaikkiaan kahdeksan. Tässä meillä on havainnollisia esimerkkejä alkeisgeometrian
perusolioista: pisteistä, suorista ja tasoista.

Pyydän sitten opiskelijoita luonnehtimaan käsitteitä piste, suora ja taso. Kovin paljoa ei aiheesta
irtoa, mutta eräs heistä luonnehtii pistettä ”paikkana tilassa”. Seuraavaksi siteeraan lukion
oppikirjaa (Silfverberg ym. 1997, s. 7):

Piste on yksinkertaisin geometrinen olio. Se on geometrian perusobjekti siinä
mielessä, että voimme ajatella kaikkien geometristen kuvioiden koostuvan pisteistä.

Havainnollistan yllä olevaa ajatusta ottamalla esimerkin Väisälän Geometriasta (Väisälä 1965, s.
2930). Väisälä määrittelee ensin kahden pisteen A ja B olevan symmetrisiä pisteen O suhteen, jos
O on pisteiden A ja B yhdistysjanan keskipiste. Sitten hän määrittelee kahden kuvion olevan
symmetrisiä pisteen O suhteen, jos kummankin kuvion jokaista pistettä vastaa O:n suhteen
symmetrinen piste toisessa kuviossa.

Opiskelijoille esitän nyt kysymyksen, kuinka he määrittelisivät kahden kuvion symmetrisyyden
jonkin suoran, symmetriaakselin, suhteen. Saan hyviä vastauksia.

Jatkan vielä lukion oppikirjan lainaamista pistekäsitteeseen liittyen (Silfverberg ym., s 7):

… Vaikka piirretyllä pisteellä on tietty koko, niin todellisuudessa ideaalisella pisteellä ei ole
ulottuvuutta. Oleellista on, että piste määrää yksikäsitteisesti paikan suoralla, tasolla tai
kolmiulotteisessa avaruudessa.
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Huomataan, että tässä on samaa, mitä yksi opiskelijoista on jo pisteestä sanonut. Pyydän sitten vielä
miettimään, miten kuviot voivat rakentua joistakin elementeistä, joilla ei ole lainkaan ulottuvuutta.
Tämä kysymys ei herätä kuitenkaan mitään keskustelua.

Suoraa ja tasoa luonnehdin lainauksilla vanhasta geometrian kirjasta (Kallio ym. 1960, s. 910, 14):

Viivoista tärkein on suora viiva eli suora. Siitä saamme jonkinlaisen käsityksen, jos
vedämme langan kireäksi. On kuitenkin muistettava, että matemaattinen suora jatkuu
rajattomasti kumpaankin suuntaan, eikä sillä ole paksuutta. Suoran piirtämiseen käytämme
viivoitinta.

Aseta tarkistetun viivoittimen syrjä pöydän pinnalle eri asentoihin. Jos viivoittimen syrjä
kaikissa asennoissa yhtyy pintaan, on pinta taso. Esimerkkinä tasosta on mm. astiassa oleva
tyyni veden pinta.

Nuo luonnehdinnat eivät herätä opiskelijoissa vastaväitteitä tai kysymyksiä. Harjoituslista on nyt
kiertänyt koko salin, joten siirrytään niiden tarkasteluun.

Viikkotehtävien tarkistaminen

Opiskelijat palauttavat ensimmäisen tehtävän kirjallisesti. Vaikuttaa siltä, että lieriön ja kartion
määritelmiä on perusteellisesti haettu ja havainnollistettu lähdemateriaalin avulla. Koko tämän
tehtävätyypin ideaa pitäisi silti vielä jotenkin saada tarkennettua. Miten nimittäin yleisten
määritelmien didaktinen ja tieteellinen rooli oikein selvenisi suhteessa ”käyttötietoon”?

Tyypillisesti opiskelijat ovat löytäneet lieriölle seuraavan vastauksen tyyppisen määritelmän:

Jos suora liikkuu pitkin umpinaista viivaa, joka ei leikkaa itseään, ja jos suora säilyttää
koko ajan suuntansa, muodostuu lieriöpinta. Lieriö syntyy, kun lieriöpinta leikataan
kahdella yhdensuuntaisella tasolla. Lieriöllä on vaippa sekä kaksi keskenään yhtenevää ja
yhdensuuntaista pohjaa.

En ole ainakaan vielä huomannut määritelmien esittämisen tai selittämisen yhteydessä kenelläkään
pohdintaa siitä, mitä tarkoittaa avaruudessa se, että ”suora säilyttää suuntansa”. Väisälän
Geometriassa (Väisälä 1965, s. 137) luokitellaan kahden suoran keskinäiset asennot avaruudessa
seuraavasti:

a) suorat leikkaavat toisensa, kun niillä on yhteisenä yksi ja vain yksi piste, leikkauspiste,
b) suorat ovat yhdensuuntaiset, kun niillä ei ole yhteistä pistettä, mutta suorat ovat kuitenkin

samassa tasossa,
c) suorat ovat ristikkäin, kun niillä ei ole yhteistä pistettä eivätkä suorat ole samassa tasossa.

Yllä olevan perusteella suoran suunnan säilymistä voitaneen lähestyä esimerkiksi seuraavasti.
Valitaan mielivaltaisesti kaksi eri ”hetkeä” lieriöpinnan muodostamisprosessissa. Olkoon hetkellä t1
lieriön muodostajasuora määritelmässä mainitulla umpinaisella viivalla kohdassa P ja hetkellä t2
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kohdassa Q (P ≠ Q). Silloin ilmeisesti nuo kaksi suoraa saadaan sisältymään samaan tasoon ja tässä
tasossa ne ovat yhdensuuntaiset.

Yksi käytännön sovellus tästä ”suunnan säilymisestä” avaruudessa ainakin tulee mieleen. On tapana
sanoa, että Maan pyörimisakseli säilyttää avaruudessa suuntansa (ei kylläkään ”pitkässä juoksussa”,
mutta asialla ei tässä ole merkitystä). Otetaan Maan kiertoliikkeestä Auringon ympäri ajankohdat t1
ja t2, joiden ero on puoli vuotta. Maan asemien välinen etäisyys on tuolloin noin 300 000 000 km,
mutta Pohjantähteen Maan kiertoakseli molemmilla ajanhetkillä kuitenkin osoittaa.

Oikeastaan vielä käytännöllisempi esimerkki voisi liittyä siihen, miten paikkakunnan leveysaste
voidaan määrittää Pohjantähden kulmakorkeuden avulla horisontista. Silloinhan menettelyyn
kuuluvassa poikkileikkausmallissa paikkakunnalle piirretään Maan pyörimisakselin kanssa
yhdensuuntainen suora. Nämä molemmat suorat viittaavat samaan objektiin, Pohjantähteen.

Tavallisessa äärellisessä tilassa kuten huoneessa, kaksi samansuuntaista suoraa voi ”kiinnittää”
vaikkapa katosta eri pisteet. Pohjantähtikin on jollakin äärellisellä etäisyydellä meistä. Hyvä
didaktisen keskustelun aihe voisi liittyä toisaalta tähän seikkaan ja toisaalta edellä kuvattuihin
ilmiöihin. Ja kun tässä sfääreihin tulee kerran noustua, niin miksipä ei voisi asettaa ”taivaallista
kysymystä” siitäkin, millaisen lieriöpinnan Maan pyörimisakselin määräämä suora avaruudessa
määräisi – ja mikä olisi itse lieriö, jos tuo pinta leikattaisiin kahdella Maan ratatason suuntaisella
tasolla.

Tehtävä 2 on osattu hyvin. Tämä ei tietysti ole kovin yllättävää, koska trigonometriaa opetetaan
sentään koulussa varsin paljon. Pientä keskustelua syntyy nimityksistä sini ja kosini. Huomataan,
että vaikka sinin etymologia voi olla varsin konstikas, niin sen käsittely voi silti olla
maailmankatsomuksellisesti avartavaa. Tuleehan tuolloin esiin muinaisintialaisen ja –islamilaisen
kulttuurin merkitys matematiikan historiassa.

Kolmas tehtävä, missä pitää johtaa suorakulmaisessa kolmiossa sinin ja kosinin
yhteenlaskukaavat, on ollut monille vaikea. Asiaa helpottavan apukuvion olin piirtänyt
ensimmäisellä opetuskerralla taululle. Siinä olin käyttänyt lähteenä kirjaa Johdatus tasogeometriaan
(Lehtinen ym., s. 66). Itse muistan nähneeni tuollaisen kuvion jo nuoruuteni Väisälän
Trigonometriassa. Tehtävää taululla urakoiva opiskelija valittaa hieman koko kolmannen tehtävän
pituutta. Yritän kuitata asiaa huumorilla siteeraamalla vähän jotain Seitsemän veljeksen kohtaa (tätä
kirjaa usein lueskelen, kun en saa unta).

Huonosti nukuttu yöni kostautuu nopeasti. En katso riittävän tarkasti opiskelijan esitystä kulman
o75  sinin, kosinin ja tangentin arvoille. Opiskelija ei ole käyttänytkään oikein juuri johdettuja

yhteenlaskukaavoja. Onneksi yleisöstä löytyy tarkkaavaisuutta ja asia saadaan korjattua.

Tehtävässä neljä herättää keskustelua kohdat c), d), e) ja f). Keskustelu on sekä didaktista että
tieteellistä. Esimerkiksi Kalle Väisälän Geometriassa pallon tilavuuden ja pintaalan kaavat
johdetaan, mutta nykyaikaisessa kirjassa voidaan todeta, että ”pallon pintaalan ja tilavuuden kaavat
otamme käyttöön johtamatta. Kaavat johdetaan integraalilaskennan yhteydessä” (Silfverberg ym.
1997, s. 87). En ole päässyt katsomaan, tapahtuuko luvattu johtaminen pallon pintaalan kohdalla
Matematiikan taito –sarjassa. Tyypillisesti lukioiden integraalilaskennan kurssissa ei tarkastella
ainakaan pyörähdyskappaleen pinnan alan laskemista.
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Näin pallon pintaala johdetaan – jos johdetaan – eräänlaista kiertotietä pitkin. Yhdessä
vanhemmassa lukion oppikirjassa (Lehtosaari ym. 1984, s. 73  75) on menetelty seuraavasti. Ensin
johdetaan pallosegmentin tilavuudelle kaava

V = 







3
hrh 2π ,

missä h on segmentin korkeus ja r pallon säde. Toiseksi johdetaan pallosektorin tilavuudelle kaava

V = hr
3
2 2π ,

missä h on sektorin kalotin korkeus.

Aikaisemmin on mainitussa kirjassa selostettu, kuinka pallosektori syntyy ympyräsektorin
pyörähtäessä symmetriaakselinsa ympäri; puolipalloa pienempi pallosektori voidaan jakaa
pallosegmentiksi ja pyörähdyskartioksi, puolipalloa suurempi pallosektori voidaan taas täydentää
kartiolla pallosegmentiksi. Tilavuuden kaava pätee molemmissa tapauksissa.

Kolmanneksi tuossa kirjassa johdetaan pallokalotin pintaala A näin:

Ajatellaan kalotti peitetyksi pienillä tasopalasilla, esimerkiksi tasasivuisilla kolmioilla B1,
B2, …, Bn, joiden reunat ovat vieri vieressä. Ottamalla nämä pohjiksi ja pallon keskipiste
huipuksi saadaan joukko kartioita, joiden yhteinen tilavuus on

Vn =( 1/3) (B1 + B2 + … + Bn)r

Kun nyt n  , niin ilmeisesti summa B1 + B2 + … + Bn  A ja mainittu tilavuus lähestyy
pallonsektorin tilavuutta:

(1/3)Ar = (2/3)π r2h,

josta saadaan A = 2π rh.

Sijoittamalla näin saatuun pallokalotin alan kaavaan h = 2r saadaan vihdoin pallon pintaala 4π r2.

Tuo äsken selostettu menettely pallon pintaalan saamiseksi on olennaisesti sama, mikä löytyy
esimerkiksi K. Väisälän Geometriasta (ks. Väisälä 1965, s. 160 161). Koulugeometriassa palloa
käsitellään jo vuosiluokilla 12. On silti mahdollista, että pallon pintaalan kaava ei koskaan saa
selitystään koulussa. Taitaa se olla opettajallekin melko vaativa kysymys.

Pitämässäni didaktisen matematiikan kurssissa Analyysia opettajille syksyllä 2007 selostettiin
periaatetta pyörähdyspinnan pinnan alan laskemiseksi näin:

Tarkastellaan käyrän y = f(x), missä bxa ≤≤ , kaaren pyörähtäessä xakselin ympäri
syntyvän pyörähdyspinnan pintaalaa A:
Kun kaarielementti dxxfds 2))('(1+=  pyörähtää xakselin ympäri, saadaan
pyörähdyspinnan vannemainen pintaalkio, jonka ala
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dA = dxxfxfdsxf 2))('(1)(2)(2 += ππ .

Differentiaaligeometrisesti ajatellen ”summaamme” nämä alkiot eli

A = dxxfxf
b

a

2))('(1)(2 +∫π .

Derivoimalla implisiittisesti saadaan helposti asäteisen origokeskisen ympyrän yhtälöstä x2 + y2 =

a2  lauseke
y
x  kaarielementille f’(x). Näin pallon pintaala saadaan integraalina

dx
y
x1y2

2

∫
−









+

a

a

π

= dxxy4
0

22∫ +
a

π

= dxa4
0

2∫
a

π  = 4π a2 (vrt. Adams 1995, s. 422).

Ei taida toimia oikein tämäkään menettely perusopetuksessa, mutta voi se olla integraalilaskentaa
osaavalle opettajalle helpompi sisäistää kuin ensin selostetut ”Väisälätyyliset” menettelyt.

Tehtävä 5 a) on mielenkiintoinen. Opiskelija, joka sitä taululla käsittelee, on ymmärtänyt
ympyrälieriön suorana ympyrälieriönä (ks. tehtävän 5 kohta a)). Onko se oikein? Voiko olla
olemassa vinoja ympyrälieriöitä? Kyllä varmaan, jos ajatellaan lieriön yleistä määritelmää. Jos niitä
on, niin miten sellaisesta saisi yksinkertaisen mallin? Voisiko sen saada vaikka ajattelemalla ohuita
ympyrän muotoisia ”kolikoita”, joista tehdään ensin pinoamalla suora ympyrälieriö. Sitten
viivaimen avulla kallistetaan pinoa. Lieriön sivujana ei ole silloin enää kohtisuorassa lieriön
pohjaan nähden, mutta pohjat ovat edelleen ympyröitä. Miten tällaisen lieriön tilavuus lasketaan?

Väisälän Geometriassa toimitaan seuraavasti, kun johdetaan yleisesti lieriön tilavuuden kaava V =
Ah = pohjan ja korkeuden tulo (Väisälä 1965, s.150 152). Ensin tarkastellaan suoraa lieriötä eli
lieriötä, jonka sivujanat ovat kohtisuorassa pohjia vastaan (pohjien välinen osa lieriön
muodostajasuorasta on Väisälän mukaan sivujana).

Tällaisen lieriön Väisälä leikkaa n:ään yhtä paksuun levyyn sivujanojen suuntaisilla
yhdensuuntaisilla tasoilla. Näitä tasoja vastaan kohtisuorilla, sivujanojen kautta asetetuilla tasoilla
leikataan sitten kunkin levyn ”reunat pois”, niin että levyistä jää jäljelle suorakulmaiset särmiöt,
joiden korkeus = lieriön korkeus = h. Tässä selvästi tarvitaan suoruuden oletusta.



108

Suoraa lieriötä täytetään siis suorakulmaisilla särmiöillä. Oletetaan niiden tilavuuden laskemisen
periaate annetuksi. Merkitään särmiöiden pohjien aloja B1, B2, … , Bn. Silloin

Vn = B1h + B2h + … +Bnh.

Kun n  , niin Vn  V ja B1 + B2 + … Bn  A. Siis suoran lieriön tilavuus V = Ah.

Sitten Väisälä toteaa, että tähän nojaudutaan, kun integraalilaskennassa johdetaan kappaleen
tilavuuden laskemista koskeva yleinen kaava (Väisälä 1965, s. 151):

Kysymyksessä on kappale, jota rajoittavat mielivaltainen pinta ja pisteiden x = a ja x = b
kautta xakselia vastaan kohtisuoraan asetetut tasot. Oletetaan, että tunnetaan funktio A(x),
joka ilmaisee mainittujen tasojen suuntaisen läpileikkauksen pintaalan, tämän tason ja x
akselin funktiona. Tällöin on puheena olevan kappaleen tilavuus

∫=
b

a

dxxAV )(

Katsotaanpa jotain nykypäivän lukion integraalilaskennan oppikirjaa (esim. Kangasaho ym. s, 86 
89):

Jaetaan … kappale ”äärettömän ohuisiin” xakselia vastaan kohtisuoriin viipaleisiin,
joiden jokaisen paksuus on dx. Jokainen viipale on lieriö, jonka pohjana on
poikkileikkauskuvio. Muuttujan arvon x kohdalle piirretyn viipaleen tilavuus on lieriön
pohjan pintaalan A(x) ja lieriön korkeuden dx tulo A(x)dx.

Ilmeisesti lieriö, joka tuossa mainitaan, on suora. Minulla ei ole käytössä koko kirjasarjaa, jonka
integraalilaskennan kurssista tuo lainaus on peräisin. Näin ollen en pysty tarkistamaan, miten siinä
kysymys suoran lieriön tilavuudesta on käsitelty. ”Tilavuuselementin” A(x)dx määrittämisessä
lienee kuitenkin kysymys suoran lieriön tilavuudesta olennainen.

Kun Väisälä itse johtaa ”muinaisessa”Algebran oppi ja esimerkkikirjassaan (Väisälä 1965, s. 161)
kaavan kappaleen tilavuuden laskemiseksi, niin hän mainitsee eksplisiittisesti suoran lieriön roolin
siinä.

Palatkaamme Väisälän Geometriaan ja kysymykseen ympyrälieriön tilavuuden kaavan

johtamisesta. ”Yleisen kaavan” ∫=
b

a

dxxAV )(  käsittelyn jälkeen hän tarkastelee sen avulla vinon

lieriön tilavuutta. Tuollainen lieriötä tarkastellaan niin, että ensinnäkin sen pohjat ovat
kohtisuorassa xakselia vastaan. Lisäksi sen pohjista toinen leikkaa xakselin kohdassa x = 0 ja
toinen kohdassa x = h. Koska nyt kaikki pohjien suuntaiset lieriön läpileikkaukset ovat yhteneviä,
saadaan A(x) = A = pohjan ala. Näin

V = ∫
h

Adx
0

= Ah.

Lieriöitä on vain vinoja ja suoria, joten nyt hän on päässyt lieriön tilavuuden yleiseen kaavaan. Siitä
saadaan erikoistapauksena ympyrälieriön tilavuus
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V = π r2h,

missä h on lieriön korkeus ja r pohjan säde. Edeltävästä ilmenee, että tämä kaava pätee, vaikka
ympyrälieriö olisi vino.

Jo kerran aikaisemmin mainitussa 1980luvun kirjassa (Lehtosaari ym.1984, s. 39  40) on kysymys
kappaleen tilavuudesta integraalilaskennan kurssissa käsitelty samaan tapaan kuin Väisälälläkin.
Vain eräitä ”modernisaatioita” sinne on lisätty. Esimerkiksi siellä mainitaan, että A(x):n on oltava
jatkuva funktio ja ”pinnan on tällöin täytettävä eräitä säännöllisyysvaatimuksia”. ( Kun Väisälä
puhuu kappaleen poikkileikkauksesta A(x), hän sanoo sen olevan vain eräs funktio.)

Syksyn 2007 kurssissa Analyysia opettajille oli kysymys kappaleen tilavuudesta esitetty näin:

Rajoittakoon kappaletta K yhtenäinen pinta sekä xakselia vastaan kohtisuorat tasot x = a ja
x = b. Leikataan kappale välin mielivaltaisesta pisteessä x asetetulla  kohtisuoralla tasolla.
Oletetaan, että leikkauskuvion ala A(x) on jatkuva funktio välillä [a, b]. Tehdään välin jako

n
kkx 0)( ==π , missä 0)( →nπµ , kun n  . Jakoon liittyvässä valinnassa n

kk 1)( =ξ ,

kkk xx ≤≤− ξ1  on k: nnen ”viipaleen” tilavuus likimain ))(( 1−− kkk xxA ξ  eli koko kappaleen
tilavuutta approksimoi Riemannin summa

).)((A 1
1

−
=

−∑ kk

n

k
k xxξ

Näin ilmeisesti kappaleen tilavuus

v(K) = ∫
b

a

dxxA )( .

Tärkeä erikoistapaus tästä on pyörähdyskappale. Jos kappale K syntyy siten, että välillä [a,
b] jatkuva funktio pyörähtää xakselin ympäri, niin A(x) = [ ]2)(xfπ (miksi?) ja tämän
pyörähdyskappaleen tilavuus

v(K) = ∫
b

a

dxxf 2))((π .

Tuota nyt katsoessani täytyy tunnustaa, että ehkä hieman liian ylimalkaisesti on koko kysymystä
tullut tarkasteltua. Lienee kyllä tullut korostettua ainakin sitä, että oletus funktion A(x)

jatkuvuudesta takaa integraalin ∫
b

a

dxxA )( olemassaolon.

Tehtävä 5 e) on ollut vaikea. Kolmion pintaalan kaavan
22

11

2
1

yx
yx

±  johtaminen vaatii

napakoordinaatteja, kaavan puoli kertaa sivu kertaa sivu kertaa sivujen välisen kulman sini, sekä
sinin parittomuuden ja kosinin parillisuuden muistamista. Sinänsä tehtävä mielestäni sopii hyvin
tälle kurssille. Onhan esimerkiksi lukion lyhyessäkin matematiikassa ”koordinaatistogeometriaa”.
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Tehtävä 6 on osattu varsin hyvin tietyssä mielessä. Ongelmia ilmenee kuitenkin sen esittämisessä.
Opiskelijoiden on vaikea ”sablunoida” geometrisen väitteen taustalla olevia oletuksia ja merkintöjä,
itse väitettä ja sen todistamista.

Perussuhteista ja määritelmistä

Viikkoharjoitusten käsittelyn jälkeen pidetään ruokatauko. Tämän jälkeen jatketaan puhumalla
ensin perussuhteista. Tätäkin asiaa lähestytään suulla suuremmalla (Nevanlinna 1964, s.9):

… Mutta havaitsemme enemmänkin: geometristen olioiden välillä vallitsee eräitä
geometrisia suhteita eli relaatioita. Niinpä annettuun pisteeseen ja annettuun suoraan
nähden on olemassa kaksi mahdollisuutta: joko ”piste on suoralla” (eli suora kulkee pisteen
kautta) tai päinvastoin ”piste on suoran ulkopuolella” (suora ei kulje pisteen kautta).

Mietimme yhdessä, kuinka samassa tasossa olevien suorien ”intuitiivinen yhdensuuntaisuus”
voitaisiin määritellä relaation piste on suoralla, avulla. Määrittelemme, että ”samassa tasossa olevat
eri suorat a ja b ovat yhdensuuntaiset, jos ei ole olemassa pistettä, joka on sekä suoralla a että
suoralla b”.  Näin saamme esimerkin eräästä systemaattisen geometrian perusprosessista: käsitteen
”palauttamisesta” perusolioihin ja perussuhteisiin.

Pohdimme vastaavasti käsitteen ympyrä palauttamista olioihin piste ja jana sekä janojen
yhteneväisyyden suhteeseen.

Geometrian kokeellisuus vs. deduktiivisuus

Geometriassa monista ilmiöistä saadaan ”katselemalla ja kokeilemalla” melko selvä käsitys.
Esimerkkinä tästä käsittelemme kysymystä kolmion keskijanoista, niiden yhteisestä
leikkauspisteestä P ja jakosuhteesta, mihin P kunkin keskijanan jakaa.

Havaitsemme piirtämällä, että ainakin jollakin tarkkuudella mainitut kolme janaa todella leikkaavat
toisensa. Samoin sen, että janojen yhteinen piste P jakaa kunkin janan kutakuinkin suhteessa 2:1
kärjestä lukien. Sitten mietimme, mitä ongelmia liittyy tällaiseen ”empiiriseen todistamiseen”.

Lainaan vielä akateemikko Olli Lehtoa (2004, s. 398):

Geometrian opettamisen pulmallisuus aiheutuu siitä, että alkeisgeometrialla on
kaksi eri hahmoa: toisaalta se on havainnollinen luonnontiede, toisaalta abstraktinen
matemaattinen teoria. Edellinen on kokeellinen ja induktiivinen, so. yksittäisistä
tuloksista yleiseen oppiin etenevä, jälkimmäinen looginen ja deduktiivinen, jossa
tuloksiin pyritään yleisestä lähtökohdasta. Kouluopetuksessa pitäisi ottaa kumpikin
huomioon, mutta erimielisyyttä aiheutuu siitä, millä tavalla niitä painotetaan.
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Lehto kysyy sitäkin, miksi tarvitaan abstraktia teoriaa tulosten todistamiseen, kun tulokset ovat
usein kovin yksinkertaisia. Lehto vastaa itselleen, että teorian merkitys ei ole yksittäisissä lauseissa,
vaan ”siinä, että kokonainen oppirakennelma voidaan kehittää kiinnilyödyistä perustotuuksista,
aksioomista, loogisin päättelysäännöin”.

Lehdon kautta pääsemme puhumaan hieman Eukleideen Alkeista. Tulevista opettajista olisi voinut
olla kiinnostavaa myös tietää – tätä en kuitenkaan muistanut mainita – että Kaikkien Aikojen
Menestyskirjan tekijä on ollut nimenomaan opettaja (Boyer 1995, s. 160):

Aleksandrian yliopisto näyttää muistuttaneen nykyisiä korkeampaa opetusta antavia
laitoksia. Eräät opettajat luultavasti ansioituivat tutkimuksessa, toiset taas sopivat
paremmin hallinnollisiin tehtäviin ja kolmannet saavuttivat mainetta opetustaidoillaan.
Säilyneiden kuvausten perusteella on selvää, että Eukleides kuului viimeisimpään
kategoriaan. Häneen ei liitetä ainuttakaan keksintöä, mutta hänen tehtävien esitystaitoaan
kiitetään. Se on myös hänen tärkeimmän työnsä, Elementan, [Alkeet/Stoikheia]
menestyksen avain. Se on rehellisesti oppikirja.

On Alkeista luonnollisesti ilmaistu monta muutakin käsitystä. Seuraavassa hieman toisenlainen
(Stenius 1982, s. 45):

Huolimatta siitä, että Eukleideen geometrian kirjaa ilmeisesti jo antiikin aikana käytettiin
oppikirjana, tämä ei ollut sen päätarkoitus. Kun Eukleides kirjoitti geometrian alkeista,
hänen tarkoituksensa ei ollut kirjoittaa geometrian ”peruskurssia”. Alkeet eivät tähdänneet,
ainakaan etupäässä, geometrian alkeisiin pedagogisessa mielessä, vaan pikemminkin
geometrian perusteisiin.

Sitten toteamme, että systemaattisessa geometriassa lauseet jakaantuvat kahteen luokkaan:
Lauseisiin A, jotka oletetaan oikeiksi ja lauseisiin T, jotka todistetaan lauseiden A avulla.

Totean, että esimerkiksi lause ”Kahden pisteen kautta kulkee täsmälleen yksi suora” on yksi
Eukleideen lauseista A eli aksiomeista. Ja että toinen on kuuluisa paralleeliaksiooma eli seuraava:
”Jos piste P on suoran a ulkopuolella, niin P:n kautta kulkee täsmälleen yksi asuoran suuntainen
suora.” Esitän tälle myös Playfairin muodon. Pienenä loogisena harjoitteena tutkimme kummankin
muodon negaatiota.

Sekin tulee todettua, että nykyään aksiomien ei tarvitse olla mitenkään ”ennalta määrättyjä”.
Esimerkiksi tasogeometrian paralleeliaksiooma voitaisiin korvata aksioomalla ”Kolmion kulmien
summa on oikokulma”. Silloin paralleeliaksiooma siirtyisi joukkoon T. Aksiomien ei
nykyaikaisessa mielessä tarvitse olla myöskään ”tosia”, vaan ne ymmärretään pikemmin
pelisääntöjen kaltaisiksi sopimuksiksi, joista teoriaa rakennetaan (vrt. Lehti 1982, s. 36).

Usein korostetaan sitä, että Eukleides määritteli kaikki termit, samoin Aristoteles (vrt. esim. Stenius
1982, s. 47). Eukleideen ”deduktivismi” koski lauseita T, ei määritelmiä.

”Traditionaalisen määritelmien teorian” mukaan määritelmän tehtävänä on ilmaista määritelmän
kohteena olevan asian tai oliolajin olemus kahden termin avulla, genuksen ja differentia spesifican
avulla (vrt. Haaparanta & Niiniluoto 1990, s. 45  47). Genus ilmaisee suvun, johon määriteltävä
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asia kuuluu, differentia spesifica ilmaisee puolestaan sen olennaisen tunnusmerkin, jonka avulla
määriteltävä asia voidaan erottaa muista samaan sukuun kuuluvista asioista.

Tämä ”logiikka” on aika ymmärrettävää sellaisissa määritelmissä, kuten Ihminen on rationaalinen
eläin, tai neliö on suorakulmio, jonka kaikki sivut ovat yhtä pitkiä. Entä sitten Eukleideen
määritelmissä, kuten piste on se, jolla ei ole osaa, viiva on leveydetön pituus, tai suora viiva on
viiva, joka sijaitsee samanlaisena kaikkiin pisteisiinsä nähden? (vrt. Lehtinen ym. 2007, s. 140).

Edelleen perinteisesti on määritelmille yleensä asetettu vaatimuksia, kuten

1. Määritelmän täytyy esittää määriteltävän olemus.

2. Määritelmä ei saa olla kehällinen eli sirkulaarinen.

3. Määritelmää ei saa rakentaa negatiivisin termein, jos tämä vain on suinkin mahdollista.

4. Määritelmiä ei saa ilmaista epäselvällä eikä kuvaannollisella kielellä.

Vaikkapa vaatimuksesta 2 ilmeisesti seuraa, että kaikkea ei pidä määritellä. Eukleidesta tämä ei
näytä vaivanneen, mikä voi tarkoittaa sitä, että hän on ymmärtänyt määrittelemisellä jotain muuta
kuin me sillä tarkoitamme. Esimerkiksi nykygeometriassa piste ja suora ovat määrittelemättömiä
peruskäsitteitä, joita koskee muun muassa relaatio piste on suoralla (insidenssi, liittyminen).
Nevanlinnan mukaan tarkemmin näin: Jos P on piste ja L suora, oletetaan edeltä käsin annetuksi,
vastaavatko ne toisiaan vai eivätkö ne vastaa toisiaan (Nevanlinna 1973, s. 1).

Implisiittisiksi sanotaan määritelmiä, joissa määriteltävä tulee määritellyksi epäsuorasti sellaisten
lauseiden avulla, jotka yhdistävät sitä muihin käsitteisiin. Aksiomaattista geometriaa –
nykyaikaisessa mielessä – voinee tarkastella näinkin pisteiden, suorien ja tasojen osalta. Esimerkki:

Aksiooma 2 (Toinen liittymisaksiooma). a) Jokaisella suoralla on ainakin kaksi pistettä. b)
Tasossa on ainakin kolme pistettä, jotka eivät ole samalla suoralla. (Lehtinen ym. 2007, s.
10).

Määritelmät voidaan jakaa myös reaalimääritelmiin ja nominaalimääritelmiin. Jälkimmäisellä
ilmaistaan jonkin sanan käyttöä koskeva sopimus, kuten jana on kahden pisteen rajoittama suoran
osa (”meidän mielestämme”). Edellisestä voisi esimerkkinä toimia jo mainittu Ihminen on
rationaalinen eläin tai Tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa.

On mahdollista, että ”aikansa ääni” Aristoteles (ja Eukleides?) ei ymmärtänyt geometrista
määritelmää ollenkaan jonakin ilmoituksena termin kielellisestä sisällöstä, vaan lausumana termin
luonteesta (vrt. Stenius 1982, s. 47):

Ympyrän määritelmä ei esimerkiksi ole Aristoteleella selvitys siitä, mitä ympyrällä
tarkoitetaan – hän ajattelee, että me kaikki tiedämme tämän etukäteen; ympyrä on täysin
pyöreä kuvio. Ympyrän määritelmä kuviona, jonka kehä joka suunnassa on samalla
etäisyydellä keskipisteestä ei siis ole selvitys siitä, mitä ympyrällä tarkoitetaan, vaan
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ilmoitus siitä, mitä todellisia ominaisuuksia kuviolla on oltava ollakseen ympyrä – ollakseen
täysin pyöreä.

Yllä olevaa lainausta lukiessa tulee mieleen, että Aristoteleen (ja Eukleideen?) tapa käsitellä
ympyrää on lähellä sitä, mitä reaalimääritelmällä tarkoitetaan. Edellä lainatussa kirjoituksessaan ei
Stenius varsinaisessa tekstiosassaan mainitse erottelua reaalimääritelmiin ja nominaalimääritelmiin.
Hän tekee sen kuitenkin alaviitteessään (emt., s. 56). Siinä hän näyttää päätyvän käsitykseen, että
itse asiassa Aristoteleen (ja Eukleideen?) mielestä tuollaista erottelua ei voida tehdäkään.

Laajemmin en katso olevan mahdollista perehtyä aksiomaattiseen geometriaan, vaan viittaan
teokseen Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007). Silti asetetaan vielä kysymys

Mitä perusoliot sitten oikein ovat?

Taas otan avuksi Nevanlinnan (Nevanlinna 1964, s. 53):

Yhtä vähän kuin pisteen tai suoran väri on oleellinen geometrian loogisen rakenteen
kannalta, yhtä vähän on oleellista pisteen ”pistemäisyys” tai suoran ”suoruus”.

Luennon tässä osassa on tarkoitus ”järkyttää” opiskelijoita. Pienenä orientaationa pyydän
opiskelijoita muistelemaan, miltä tuntui laskea ensimmäisen kerran esimerkiksi 2järjestelmässä.

 Muistan, että ainakin itselleni oli joskus jonkinlaisen oivalluksen kohta erilaisten geometrioiden
ymmärtämisessä juuri se, että vapautti mielensä vaikkapa suoran ”suoruudesta”.

Opiskelijat saavat nyt eteensä Nevanlinnan kaksinkertaisen keskusprojektion, jossa palloa sivuava
taso T on ensin kuvattu pallon pinnalle, tarkemmin sanottuna pallon ”eteläiselle puoliskolle” –
projektiokeskuksena pallon keskipiste O. Tason T suora l on silloin kuvautunut isoympyrän
puoliskoksi. Tämän puoliskon päätepisteet A ja B ovat pallon ekvaattorilla vastaten suoran l
”äärettömän kaukana” olevia pisteitä. Kaikki tason T pisteet saadaan näin kuvattua pallon eteläiselle
puoliskolle.
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Tämän jälkeen Nevanlinna projisoi pallonpuoliskon takaisin tasoon T, mutta nyt pallon
”pohjoisnavasta” N käsin. Tämän jälkeen tilanne on se, että koko taso T on kuvattu ympyrän K
(säteenä pallon säde) sisään, missä nyt esimerkiksi suoraa l vastaa ympyränkaari l’, joka leikkaa K:n
kehän diametriaalisesti. Mukaan saadaan myös fysikaalinen mielikuva: Jos piste P suoralla l liikkuu
äärettömän kauas tasaisella nopeudella, niin sen kuvapiste P’ siirtyy yhä hidastuvalla nopeudella
kohti Kympyrän kehää.

Nimitetään nyt P:n kuvapistettä Kympyrällä ”pisteeksi” ja suoran l kuvakaarta l’ ”suoraksi”.
Tällöin kaikki säännöt, mitkä pätevät Ttasossa, vallitsevat myös Kympyrässä: Näin on asianlaita
esimerkiksi paralleeliaksiooman suhteen! Looginen rakenne on molemmissa kuvioissa T ja K
samanlaisena voimassa, vaikka ne näkemyksellisesti poikkeavat suuresti toisistaan.

Esittelen taululla myös pari muuta (äärellistä) mallia – Nevanlinnalta nekin. Toisessa mallissa M on
kolme valkoista palloa  P = {A, B, C}  ja kolme mustaa palloa L ={ a, b, c}. Sitten määritellään
relaatio I = {(A,b), (A,c), (B,a), (B,c), (C,a), (C,b)}. Jos nyt sovitaan, että P on ”pisteiden” joukko ja
L ”suorien” joukko, niin silloin esimerkiksi A I b tarkoittaa sitä, että piste A liittyy suoraan b.
Opiskelijat saavat tehtäväkseen miettiä, päteekö mallissa M aksiooma ”Kaksi pistettä määrää
suoran” ja paralleeliaksiooma.

Niiden opiskelijoiden, joilla on takanaan Lukuteorian ja algebran kurssi, ei pitäisi olla vaikeata
ymmärtää erilaisten mallien tai tulkintojen merkitystä. Onhan siellä tehty esimerkiksi tällainen
tarkastelu:

Tasasivuisen kolmion ABC symmetriaominaisuuksia luonnehtii täysin se, että seuraavat
tason kuvaukset kuvaavat tämän kolmion itselleen:

v I = identtinen kuvaus
v 120K  = o120  kierto (positiiviseen kiertosuuntaan eli vastapäivään) kolmion

keskipisteen O ympäri
v o240K 240 =  kierto O:n ympäri
v AP  = peilaus A:sta piirretyn korkeusjanan suhteen
v BP  = vastaavasti B:stä
v CP  = vastaavasti C:stä.

Ryhmäoperaationa on nyt yllä mainittujen geometristen kuvausten yhdistäminen. Jos
kolmion kantapisteet merkitään vasemmalta oikealle kirjaimilla A ja B ja kantaa vastaava
kärkipiste kirjaimella C, niin esimerkiksi toiminto C120 PK o  menee näin: ensin tehtävä
peilaus vaihtaa pisteet A ja B, sitten tehtävä kierto kääntää C:n alkuperäisen A:n paikalle, B
kiertyy alkuperäiselle paikalleen ja A sinne, missä C oli alun perin. Toiminto C120 PK o

tuottaa elementin, joka on mainittujen kuvausten joukossa, nimittäin elementin BP .
Jokaisella toiminnolla on käänteistoiminto: esimerkiksi 120240 KK o  = I.

Yllättävästi tämä tasasivuisen kolmion symmetriatarkastelu on isomorfinen tuttuihin
permutaatioihin liittyvän ryhmätarkastelun kanssa:

Jonosta 1, 2, 3 saadaan tunnetusti kuusi erilaista kolmen jonoa (eli sama määrä kuin yllä
mainittuja geometrisia kuvauksia). Tämä järjestäminen voidaan ilmaista myös seuraavaan
tapaan (bijektiivisinä) kuvauksina joukosta {1, 2, 3} itselleen:
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Matematiikassa puhutaankin tällaisessa kohdassa symmetriaryhmästä 3S . Niin sanottu
ryhmätaulu ilmaisee täydellisesti, mistä tässä ryhmässä on kysymys:

o 1f 2f 3f 4f 5f 6f

1f 1f 2f 3f 4f 5f 6f

2f 2f 3f 1f 5f 6f 4f

3f 3f 1f 2f 6f 4f 5f

4f 4f 6f 5f 1f 3f 2f

5f 5f 4f 6f 2f 1f 3f

6f 6f 5f 4f 3f 2f 1f

Ryhmätaulusta on helppo nähdä, että kyseessä on todella ryhmä. Mainittu yllättävä
isomorfia saadaan asettamalla ”felementit” bijektiiviseen vastaavuuteen tasasivuisen
kolmion symmetriaominaisuudet kertovien geometristen kuvausten kanssa. Koska vaikkapa

120240 KK o  = I, niin ilmeisesti 120K  vastaa 2f :sta ja 240K 3f :sta, jne.

Mutta osalle opiskelijoista tämän tyyppisen ”hämmentäminen” voi kyllä nyt jäädä epäselväksi.
Annan opiskelijoille vielä Nevanlinnalainauksen mietittäväksi (Nevanlinna 1964, s. 64):

… teoreettinen tutkimustyö ei ole vain ylhäinen itsetarkoitus, taidetta taiteen vuoksi … sen
saavuttama tieto myös on yleispätevää ja hyödyllistä, se on: että siihen tiivistetty henkinen
energia voi osoittautua käyttökelpoiseksi arvaamattomissa yhteyksissä, joilla näennäisesti ei
ole mitään kosketuskohtia teorian alkuperäiseen tutkimusalaan.

Kaiken kaikkiaan perusolioiden ”ontologiassa” päädytään tässä yhteydessä seuraavaan tulokseen:
perusoliot on mahdollista ymmärtää vain abstrakteina joukkoina, joiden alkioiden edellytetään
noudattavan tiettyjä ”pelisääntöjä”, aksiomeja.

Metriikkaan perustuva geometria

Teoksen Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007) esipuheessa annetaan seuraava ohje
Peruskoulun matematiikan aineenopettajiksi opiskeleville: Aloitetaan luvusta 7 ja sitten käsitellään
valittuja kohtia muualta.
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Koska kuulijoiden joukossa on yli 20 ikään kuin asianomaista (aikamalaisia), katson
velvollisuudekseni hieman kertoa tuosta ”luvusta 7”.

Siellä käsitellään ensin geometrian opetuksen historiaa Suomessa. Kirjoittajat viittaavat erityisesti
Olli Lehdon kirjaan Oman tien kulkijat: Veljekset Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälä. Suosittelen itsekin
luettavaksi tätä – ja muita Lehdon kirjoja. Luvun 7 toisen kappaleen tekijät aloittavat näin:

Geometria sai alkunsa mittaamisesta, ja alakoululaisetkin osaavat käyttää mittanauhaa.
Siksi kysymme, voitaisiinko koko geometria rakentaa ottamalla lähtökohdaksi mittaaminen.
… Vastaus on myönteinen. Alamme nyt tutkia tätä lähestymistapaa toisaalta täsmällisesti ja
toisaalta kouluun sopivalla havainnollisella tavalla. Aluksi abstrahoimme mittaamisen
käsitteen

Tekijät määrittelevät normaalin tapaan abstraktiin joukkoon M liittyvän metrisen avaruuden
käsitteen (M, d). Sitten he antavat tälle avaruudelle erään mallin, jota he kutsuvat piirustustasoksi.
He täsmentävät malliaan vielä kertomalla sen olevan sama kuin R2, jossa pisteiden P = (a, b) ja Q =
(c, d) euklidinen etäisyys

d(P, Q) = 22 )()( bdac −+− .

Tämän jälkeen he määrittelevät esimerkiksi janan PQ niiden pisteiden X joukkona, joille d(P, X) +
d(X, Q) = d(P, Q); janan PQ keskipiste M on piste, jolle d(P, M) = d(M, Q), ja niin edelleen.

Mainitun kirjan luvun 7 käyttökelpoisuus alussa mainitulle kohderyhmälle (ja didaktisen
matematiikan geometrian opettajalle) on kuitenkin hieman kyseenalainen. Kirjan lukijan pitäisi
loppujen lopuksi nimittäin kuitenkin lukea koko kirja siinä missä muidenkin (kirja on varsinaisesti
tarkoitettu esipuheen mukaan geometrian laudatur tai cumlaudekurssin oppikirjaksi). En tarkoita
tällä sitä, että didaktisen matematiikan opiskelijoille pitäisi olla geometriaan jokin oma ”kuninkaan
tiensä”. Mutta sitä tarkoitan, että miksikään valmiiksi oppikirjaksi meille se ei näytä sopivan.

Tekijät lanseeraavat myös käsitteen kvasiaksiomaattinen menetelmä. Tämänkin kappaleen (luvussa
7) yleisanti on mielestäni meille vähäinen.

Käyttökelpoiselta tuntuu kuitenkin kirjan skematisointi sille, miten geometrian lauseen todistamista
pitäisi käsitellä ”kvasiaksiomaattisessa järjestelmässä” (Lehtinen ym. 2007, s. 143):

Lause. Esitetään todistettava asia muodossa ”Jos tietyt premissit ovat voimassa, niin tietty
johtopäätös seuraa” tai muussa vastaavassa muodossa. Merkintöjä ei käytetä.

Oletus. Määritellään merkinnät. Esitetään premissit niiden avulla.

Väitös. Esitetään johtopäätös merkintöjen avulla.

Todistus. Osoitetaan, että premisseistä seuraa johtopäätös.
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Epäsuorassa todistuksessa tehdään vastaoletus, että väitös ei ole oikea. Sitten osoitetaan,
että tällöin syntyy ristiriita. Tästä puolestaan päätellään, että vastaoletus on väärä ja näin
ollen väitös oikea.

Kysyä kuitenkin sopii, miksi kohdassa ” Oletus”ei sanota mitään mallikuvien piirtämisestä.

Analyyttisen geometrian malli M

Koska jo ensimmäisellä opetuskerralla muisteltiin koulun analyyttista geometriaa, esitän myös
tiivistetysti analyyttisen geometrian tulkinnan geometrisille peruskäsitteille (vrt. Nevanlinna 1973,
s. 19).

Silloin

1) Kahden reaaliluvun järjestetty pari (x, y) on ”piste”.
2) Kolmen reaaliluvun järjestetty kolmikko (a, b, c) on ”suora”, edellyttäen, että 022 >+ ba

(kehotan ajattelemaan tässä tuttua suoran yhtälön yleistä muotoa ax + by + c = 0).

Kaksi pistettä ),( 111 yxP  ja ),( 222 yxP  katsotaan identtisiksi tarkalleen silloin, kun 2121 , yyxx == ;
kaksi suoraa ),,(Lja),,( 22221111 cbacbaL , kun 222111 :::: cbacba = .

3) Piste (x, y) ja suora tulkitaan ”insidenteiksi”, jos ax + by + c = 0.
4) Piste (x, y) on pisteiden ),(xja),( 2211 yyx  ”välissä”, jos ensiksikin determinantti

0=
1yx
1yx
1yx

22

11 .

Ja toiseksi luvut x (ja y) ovat suuruudeltaan lukujen )yja(  xja 2121 yx  välissä.

Kysymykseksi jätetään se, kuinka määriteltäisiin janojen PQ ja RS yhteneväisyys.

Muutama sana aksioomajärjestelmistä yleensä

Aksiomaattisesta menettelystä on tänään puhuttu yleisluontoisesti. Niinpä katson tarpeelliseksi vielä
mainita ne yleispiirteet, jotka on tapana aksiomaattiselle järjestelmälle asettaa (vrt. esim. Merikoski
ym. 2004, s. 8):

1. Asetettujen aksioomien tulee olla keskenään loogisesti ristiriidattomia.

2. Aksioomien tulee olla toisistaan riippumattomia.

3. Järjestelmän tulee olla täydellinen.

Vaatimuksen 1selitän tarkoittavan sitä, että asetettu järjestelmä ei sisällä välitöntä (eksplisiittistä)
ristiriitaa, eikä myöskään välillistä (implisiittistä) ristiriitaa. Jälkimmäinen tilanne voisi tulla eteen,
kun on suoritettu päättelyitä aksioomien perusteella (mahdollisesti hyvinkin suuri määrä).
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Vaatimuksen 2 sanon olevan aika helppo ymmärtää: mikään aksiooma ei saa olla loogisesti
johdettavissa muista; jos näin olisi asianlaita, niin se yksinkertaisesti poistettaisiin aksioomien
joukosta. Ehto 3 merkitsee puolestaan sitä, että mikä tahansa (”asiallinen”) aksioomajärjestelmää
koskeva väite on pystyttävä todistamaan joko oikeaksi tai vääräksi. Mikäli tämä ei onnistu, niin
järjestelmää täydennetään ottamalla uudeksi aksioomaksi tuo väite tai sen negaatio.

Esimerkiksi aksioomajärjestelmän täydellisyyden selvittämisessä osoitetaan sen kaikkien mallien
keskinäinen isomorfisuus. Havainnollisesti tämä merkitsee sitä, että mallit eroavat toisistaan vain
merkintöjen osalta. Nevanlinna selostaa asiaa geometrian osalta näin (Nevanlinna 1964, s. 62  63):

... tasogeometrian järjestelmän loogisen pätevyyden kannalta on yhdentekevää, miten sen
rakennuskivet: pisteet, suorat sekä perussuhteet, havainnollisesti tai materiaalisesti
tulkitaan, kunhan vain näitä säännöstelevät peruslait, geometrian aksioomat, kulloinkin
ovat voimassa. Kaikkia tällaisia isomorfisia tulkintoja hallitsee sama looginen rakenne, ja
tämä abstraktinen käsitteellinen järjestelmä muodostaa alkeisgeometrian varsinaisen
olemuksen, sen sisäisen idean.

Kun Nevanlinnaa lainaa kerran, innostuu helposti lainaamaan toisenkin kerran:

Tämä [sisäinen idea] selviää vasta silloin kun geometriaa lähestytään oikealla tavalla,
vapautumalla siitä ennakkoluulosta, että geometria loogisena teorianakin erottamattomasti
olisi sidottuna niihin havainnollisiin tulkintoihin, jotka alun perin, tutkimuksen empiirisellä
asteella, luontaisen geometrisen näkemyksemme mukaan siihen liittyvät. Pelkkä
havainnollinen näkeminen tai katsominen, jota Schopenhauer suositteli, ei riitä tuon idean
tavoittamiseksi. Se kirkastuu vasta silloin kun seurataan deduktion, matemaattisen päättelyn
ankaraa tietä.

Käsitteenä täydellisyys on varsin kiehtova. En voi olla mainitsematta myös kuuluisaa Gödelin
epätäydellisyyslausetta, joka sanoo, että ”minkään eitriviaalin aksioomasysteemin puitteissa ei
voida todistaa kaikkia lukuteorian tosia lauseita (ks. Väänänen 1987, s. 70  73).

Kolmioista, nelikulmioista ja avaruuskappaleista

Kolmioihin ja nelikulmioihin liittyvät nimitykset ja luokitukset käsitellään varsin ripeästi, samoin
vastaavat kysymykset avaruuskappaleista.

Puolisuunnikas määritellään nelikulmioksi, jonka toiset vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset ja
toiset vastakkaiset sivut erisuuntaiset.  Suunnikas ei siis voi olla tämän määritelmän valossa mikään
erikoistapaus puolisuunnikkaasta – toisin kuten esimerkiksi ”Pyramidisarjan suunnikas” (ks.
Kontkanen ym. 2002, s. 35).  Kolmioista palautetaan mieliin myös kolmion merkilliset pisteet.

Didaktiseen tehtävään liittyen todetaan, että särmiö sisältyy lieriöihin. Vastaavasti todetaan, että
pyramidi sisältyy kartioihin. Platonin kappaleiden kohdalla muistutetaan, että opettajan on syytä
osata sujuvasti piirtää niistä ainakin tetraedri, kuutio ja oktaedri.

Uudet viikkotehtävät
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Olen seurannut huolimattomasti ajan kulua, joten joudun antamaan didaktisen tehtävän (DID_X2)
”ensimmäisen vaiheenkin” kotitehtäväksi. Itseäni on mietityttänyt yhtenevyyden käsite
avaruudessa, niinpä annan muillekin pohdittavaksi tämän:

Tasossa ovat suoran suhteen symmetrisessä asennossa olevat kuviot aina yhteneviä. Avaruudessa
sitä vastoin tason suhteen symmetrisessä asennossa olevat kuviot eivät yleensä ole yhteneviä,
vaikkakin niiden vastinjanat ja – kulmat ovat aina yhtä suuria (Väisälän Geometria).

Selitä omin sanoin mitä Väisälä oikein tarkoittaa.

Harjoitus 2/Geometria

1. Teeman  DID_X2 perusteellinen käsittely kirjallisuuden ym. lähdemateriaalin avulla.
Dokumentoi lähteiden käyttö tarkasti. Tämä tehtävä palautetaan erillisellä paperilla.

2.   a) Osoita, että d : R ×R R, d(x, y) = |x – y| on metriikka eli toteuttaa luennolla mainitut
ehdot (1) – (3).
b) Osoita, että joukossa R2 määritelty euklidinen etäisyys on metriikka. Huom.
ominaisuuden (3) voimassaolon saa kohdissa a) ja b) perustella havainnollisesti.

c) Miten määritellään euklidinen metriikka joukossa R3?

d) Ideoi jokin metriikka pallon pinnalle.

3. Todista (piirustustasomallissa): a) Jokaisella janalla on yksikäsitteinen keskipiste, b) Jos
a on annettu positiivinen reaaliluku, niin on olemassa sellainen jana, jonka pituus on a.

4. Tarkastele analyyttisen geometrian mallia.  Mitä siinä tarkoittaa a) aksiooma ”Kaksi
pistettä määrää suoran”?, b) paralleeliaksiooma?, c) lause ”Kaksi (eri) suoraa leikkaa
toisensa enintään yhdessä pisteessä”.

5. Tarkastellaan geometrista järjestelmää G, (jossa on ainakin yksi piste ja ainakin yksi
suora) jonka määräävät aksioomat

(G1) Jokaisella suoralla on ainakin kaksi pistettä.

(G2) Jokaisen pisteen kautta kulkee ainakin kaksi suoraa.

(G3) Kahden annetun pisteen kautta kulkee täsmälleen yksi suora.

Todistettava, että G:ssä on ainakin kolme a) pistettä, b) suoraa. (Merikoski ym. 2004).

6. Jatkoa edelliseen tehtävään. Olkoot P = {p1, p2, p3} ja S = {s1, s2, s3} mielivaltaisia
joukkoja. Muodostetaan G:lle malli, jossa pisteiden joukko on P ja suorien joukko on S. Sitä
varten määritellään, että piste pi on suoralla sk eli että suora sk kulkee pisteen pi kautta, jos
ja vain jos i ≠ k. Havainnollista tätä mallia sopivalla kuviolla ja totea, että se todellakin on
G:n malli eli toteuttaa aksioomat (G1), (G2) ja (G3).
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7. a)Totea piirtämällä, että kolmion sivujen keskinormaalien leikkauspiste, korkeussuorien
leikkauspiste ja keskijanojen leikkauspiste ovat samalla suoralla. Tätä suoraa sanotaan
Eulerin suoraksi. Onko myös kulmien puolittajien leikkauspiste tällä suoralla? OHJE:
Kuvion selvyyden vuoksi on edullisinta piirtää tylppäkulmainen kolmio, joka ei ole
tasakylkinen.

b) Totea samoin piirtämällä, että kolmion sivujen keskipisteet, korkeusjanojen kantapisteet
ja kärjistä korkeussuorien leikkauspisteeseen piirrettyjen janojen keskipisteet ovat samalla
ympyrällä (Feuerbachin eli yhdeksän pisteen ympyrä).

Neljäs opetuskerta

Kolmannen opetuskerran on pitänyt Harry Silfverberg. Siellä hän on opetussuunnitelman mukaan
puhunut muun muassa staattisesta ja dynaamisesta geometriasta. Dynaamiseen geometriaan liittyy
vaikkapa Geogebran kaltaisen ohjelman käyttö. Nevanlinna ja Lehto pitivät ”empiiristä
geometriaa” jokseenkin mielenkiinnottomana – kuten aikaisemmin on selostettu. Mitenkähän he
olisivat suhtautuneet Geogebraan?

En ole sen kummemmin perehtynyt dynaamiseen geometriaan – mitä nyt joskus jotain pientä
Geogebralla tehnyt. On ehkä kuitenkin muuttunut problemaattiseksi johdatella opiskelijoita
matemaattisen analyysin maailmaan seuraavaan tapaan (Adams 1995, s. 1):

Algebra and geometry are useful tools for describing relationships among static quantities,
but they do not involve concepts appropriate for describing how a quantity changes.

Viikkotehtävien tarkistus

Tämä päivä aloitetaan niiden viikkotehtävien tarkistamisella, jotka on annettu toisella
opetuskerralla. Sinä aikana kun lista, johon opiskelijat merkitsevät tekemänsä tehtävät kiertää
luokassa, palaan vielä ensimmäisiin viikkotehtäviin. Käytän siinä apuna työpäiväkirjaani toiselta
opetuskerralta.

Monet opiskelijat haluavat jättää tehtävän 1 palauttamisen myöhemmäksi. Syynä on tähän ristiriita,
joka on syntynyt lähdemateriaalin ja Väisälän kesken. Ilmeisen tyypillisesti lähteissä sanotaan
ensin, että perusmuunnokset avaruudessa ovat 1) siirto, 2) kiertäminen akselin ympäri, 3) peilaus
pisteen suhteen, 4) peilaus suoran suhteen, 5) peilaus tason suhteen ja 6) homotetia (vrt. esim. Eves
1992).

Sitten määritellään, että jos perusmuunnos (tai perusmuunnosten tietty yhdistely) vie jokaisen
pisteparin A, B pariksi A’, B’ siten, että A’B’ = k(AB), missä k on kiinteä positiivinen luku, niin
kyseessä on yhdenmuotoisuuskuvaus. Tapauksessa k = 1 kyse on yhtenevyydestä. Näin todellakin
näyttäisi syntyvän ristiriita Väisälän kanssa, kun hän kirjoittaa, että

…Avaruudessa sitä vastoin tason suhteen symmetrisessä asennossa olevat kuviot eivät yleensä ole
yhteneviä, vaikkakin niiden vastinjanat ja – kulmat ovat aina yhtä suuria.
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Väisälä ei sen kummemmin selittele tätä huomautustaan (ks. Väisälä 1965, s. 141 142).
Huomautuksensa jälkeen hän vain antaa seuraavan määritelmän:

Jos kuvion [avaruuskuvion] pisteet ovat pareittain symmetrisiä tason τ suhteen, niin kuvio
on symmetrinen (tason τ  suhteen).

Tämän jälkeen hän antaa vielä kaksi tehtävää:

• Esitettävä kaksi kappaletta, jotka ovat symmetrisiä jonkin tason suhteen ja jotka a)
ovat b) eivät ole yhteneviä.

• Lausuttava esimerkkejä symmetrisistä kuvioista (esineistä), joiden keskenään
symmetriset puoliskot a) ovat b) eivät ole yhteneviä.

Mitähän noihin kysymyksiin osaisi vastata (ennen muinoin ei oppikirjoissa ollut vastauksia… )?
Mahtaisiko ensimmäisen kysymyksen kohtaan a) kelvata vastaukseksi vaikkapa auton takarenkaat?
Symmetriatasona voisi silloin olla takaakselin keskipisteen kautta asetettu normaalitaso. Renkaat
voidaan vaihtaa toisikseen – tosin pyörimissuunta muuttuu, mikä ei ole vailla merkitystä joidenkin
talvirenkaiden kohdalla. Entä kohta b)? Kohdataanko tässä nyt se kuuluisa ”vasen/oikea –
ongelma”? Jos ajatellaan esimerkiksi vasemman ja oikean käden hansikasta, niin niitähän ei voi
noin vaan vaihtaa, vaikka ne ilmeisesti ovatkin symmetriset jonkin sopivan tason suhteen.

Mutta onko tässä mitään matemaattista ongelmaa? Esimerkiksi Michael F. Atiyah suhtautuu varsin
pilkallisesti ”Kantin hansikkaiden” ongelmaan artikkelissaan Matematiikka ja fysikaalinen
maailma. Hän oli nuoruudessaan osallistunut filosofi C.D. Broadin esitelmätilaisuuteen, missä
aihetta oli käsitelty (ks. Atiyah 1992, s. 201202):

…  Mutta matemaatikot uskovat olevansa perillä objektien vasen ja oikeakätisyydestä, enkä
oikein jaksanut käsittää, miksi sama asia tuotti Kantille niin suuria hankaluuksia. Niinpä
myöhemmin päivällispöydässä yritin varovasti huomauttaa tästä professori Broadille. Hän
palautti minut heti paikalla järjestykseen tokaisemalla, että Kant oli suuri filosofi eikä ollut
minun asiani väittää, ettei hän tiennyt mistä puhui. Mutta kolmekymmentä vuotta
myöhemmin en vieläkään tajua, mikä Kantia oikein huolestutti.

… .

Havainnollistaaksemme matemaattisia väitteitämme haemme taas esimerkin matalista
ulottuvuuksista. Kuten tunnettua paperinauhasta, esimerkiksi serpentiinin pätkästä, voi
valmistaa Möbiuksen nauhan kiertämällä nauhaa puoli kierrosta ennen päiden
yhteenliimaamista. Möbiuksen nauhan erikoisuus on, että se on yksipuolinen eikä
kaksipuolinen pinta. Täyden kierroksen Möbiuksen nauhan ympäri kiertäessään
kaksiulotteinen vasenkätinen objekti muuttuu oikeakätiseksi. Vastaavasti voimme vallan
hyvin kuvitella maailmankaikkeuden olevan sellainen, että oikeakätinen hansikas käytyään
kääntymässä galaksin takana palaa vasenkätisenä. Siispä vasen ja oikeakätinen hansikas
eivät pohjimmiltaan ole erilaisia: ne ovat avaruudessa vain eri päin.
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Vai niin…  Ehkä Väisälä ei ollut vielä oikein sisäistänyt tätä avaruusaikaamme. Atiyah ei
varsinaisesti puhu yhtenevyydestä, mutta pitäisikö hänen ”avaruusmatkailunsa” silti tulkita niin, että
samaa kokoa olevat vasemman ja oikean käden hansikkaat ovat yhtenevät, samoin vastaavasti
vasemman ja oikean jalan kengät ja niin edelleen? Entä onko esimerkiksi Hermann Weyl samoilla
linjoilla kirjassaan Symmetria? Hän saattaa kirjoittaa vaikkapa näin (Weyl 1999, s. 56, 150):

Kongruenssi on joko aito, jolloin se vie vasenkätisen ruuvin vasenkätiseksi, tai se on epäaito
eli refleksiivinen, jolloin se muuttaa vasenkätisen ruuvin oikeakätiseksi ja päinvastoin.

…

Niinpä fysikaalisten automorfismien ryhmä on kaikkien aitojen ja epäaitojen kongruenttien
kuvausten ryhmä. Jos sanomme kahta avaruuden kappaletta kongruenteiksi, kun ne
kuvautuvat toisikseen tämän ryhmän transformaatioissa, niin kappaleet, jotka ovat toistensa
peilikuvia, ovat kongruentteja.

Vaikka Väisälä nyt olisi ehkä viisainta unohtaa, niin silti en voi olla hieman miettimättä mitä hän
tarkoittaa edellä mainitulla toisella tehtävällään. Eikö esimerkiksi pallo voisi olla yksi vastaus
kohtaan a)? Symmetriatasona voisi olla silloin mikä tahansa pallon keskipisteen kautta asetettu taso.
Jos halkaisen appelsiinin tällä tavoin ja vaihdan puolikkaiden paikat, en huomaa mitään eroa.
Vaihdon jälkeen voin ikään kuin valloittaa näillä osilla tarkalleen samat osat avaruudesta kuin mitä
puolikkailla oli ennen vaihtoa. Mutta entä kohta b)? Ihmisen veistoskuva voisi kenties olla
esimerkki, samoin molekyyli, jonka elementteinä ovat vasen ja oikeankätiset isomeerit, ja niin
edelleen. Jos nyt tämän tyyppinen kappale halkaistaan pitkin symmetriatasoa ja vaihdetaan osat,
niin entisen tilan valloittaminen ei onnistu, vai?

Nykypäivän geometrisessa kirjallisuudessa ilmeisesti yhtenevyys avaruudessa kytketään (lyhyesti)
sellaisiin avaruuden muunnoksiin, jotka säilyttävät etäisyydet. Esimerkiksi Roger Fenn teoksessaan
Geometry (Fenn 2000, s. 154) jatkaa sitten näin:

It quickly follows that an isometry also preserves angle.

Sikäli kuin nyt Fennin isometry voidaan ymmärtää yhtenevyyskuvauksena, niin se siis näyttäisi
säilyttävän aina myös kulmat. Fenn kirjoittaa edelleen, että niitä yhtenevyyskuvauksia, jotka
säilyttävät origon, sanotaan ortogonaalisiksi muunnoksiksi. Ne säilyttävät vektoreiden pistetulon ja
vektoritulon merkkiä vaille. Yhden esimerkin ortogonaalisista muunnoksista antavat rotaatiot.
Tässä kohtaa Fenn puhuu myös kätisyydestä (Fenn 2000, s. 155):

The rotation is a direct isometry because handness is preserved.

Esimerkiksi matriisi
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antaa Fennin mukaan rotaation zakselin ympäri kulman θ  verran.
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Tehtävää 2 on ilmeisesti vähän pelätty: suorituksia on niukasti erityisesti kohdista c) ja d). Taitaa
metrisen avaruuden ”pedagoginen autuus” jäädä edelleenkin useimmille mysteeriksi. Sinänsä ei ole
yllättävää, että kohta d) on ollut vaikea, koska koulussa ei liiemmälti pallogeometriaa harrasteta.
Mutta harrastetaan sitä kyllä jonkin verran: lasketaan esimerkiksi matkojen pituuksia Maapallolla
pisteestä A pisteeseen B pitkin leveyspiirejä; joissakin tapauksissa näitä voidaan verrata pisteiden A
ja B määräämään isoympyrän kaaren pituuteen.

Tehtävä 3 on suoraan teoksesta Johdatus tasogeometriaan – sen osiosta Geometria koulussa
(Lehtinen ym. 2007, s. 140). Vaikka sen on ilmoittanut tehneensä noin puolet läsnäolijoista, jää
vaikutelma, että hankalakin se on ollut. Kohdassa a) pitää olla jo kohtuullista tuntumaa
”matemaattiseen kulttuuriin” tyyliin Jos on olemassa jokin toinen keskipiste M’, niin silloin …
Kohta b) on ollut ehkä selväpiirteisempi.

Tehtävä 4 on osattu melko hyvin. Näin tietysti kuuluisikin olla, koska lukiossa on pitkässä
matematiikassa kokonainen kurssi analyyttisestä geometriasta. Myös lyhyessä matematiikassa
määritetään suoran yhtälöitä, ratkotaan yhtälöpareja ja niin edelleen.

Tehtävät 5 ja 6 ovat nekin sujuneet varsin hyvin. Teen kuitenkin itse jonkinlaisen
”mallisuorituksen” taululle, koska todistamisen muotoiluun on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Kaiken kaikkiaan tunnen tässä kohtaa pientä pistelyä omassatunnossani, koska väliin taululle tulee
vain yleisluonteisesti hahmoteltua jonkin tehtävän idea. Vaikka en nyt itse mikään matemaatikko
olekaan, niin tällaisen taulutyöskentelyn malli tulee varmaan niiltä yliopistomatemaatikoilta, joiden
luennoilla on paljon tullut oltua. Matemaatikot arvostavat suuresti todistamisia ja perusteluita, mutta
voivat olla varsin laiskoja niiden perusteellisessa esittämisessä opetustilanteissa, koska pitävät usein
välivaiheita tms. triviaaleina. Minun pitäisi alati muistaa, että läsnäolijat ovat tulevia opettajia. Ei
käy laatuun, että he saavat minulta huonoja malleja, huh, huh! Yleisesti ottaen tehtävät 5 ja 6 ajavat
asiansa mielestäni erinomaisesti (kiitokset Merikoski ym. 2004, s. 13).

Tässä opetustilassamme ei ole dokumenttikameraa. Niinpä Leppäsen Maija ehdottaa tehtävän 7
käsittelyn siirtämistä seuraavaan kertaan. Siellä sitten tavataan Euler ja Feuerbach…

Yhtenevyyden käsite

Lähdemme liikkeelle seuraavasta tutusta luonnehdinnasta:

Kahta kuviota sanotaan yhteneviksi, jos ne voidaan asettaa tai ajatella asetetuiksi
päällekkäin siten, että ne täydellisesti yhtyvät.

Tässä olisi ollut tietysti motivoivan keskustelun paikka sille, kuinka mainittu luonnehdinta on syytä
”matematisoida”. Keskustelu kuitenkin unohtuu (ei opettamista ikinä opi… ) ja siirtyminen
yhtenevyyskuvauksiin tapahtuu pedagogisesti vähän huonosti. Mitä sitten yhtenevyyskuvaukset
(tasossa) ovat? Tavallisesti vastataan, että ne ovat yhdensuuntaissiirto, tason kierto, peilaus pisteen
suhteen ja peilaus suoran suhteen. Toisaalta vaikkapa peilaus pisteen suhteen voidaan palauttaa
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o180 :n kiertoon, edellä sanottuja kuvauksia voidaan yhdistää, jolloin taas saadaan
yhtenevyyskuvauksia ja niin edelleen.

Opetustilassamme ei ole dokumenttikameraa, joten esimerkiksi ornamenttikuvioiden näyttäminen
Matematiikan taito –kirjasta ei nyt onnistu. Näin mielenkiintoinen havainnollistus kuvion
symmetrialle siirron suhteen jää näkemättä.

Tason kiertoa esittelen myös ongelmanratkaisukeinona. Tähän liittyen esittelen kolmion Fermat’n
pisteen ja hienon ”kiertomenettelyn” sen löytämiseksi. Mielestäni kysymys Fermat’n pisteestä on
yksi alkeisgeometrian hienoimmista. Varsinkin, koska myös luonto osaa sen merkillisesti ratkaista
(Hildebrandt 1992, s. 100):

… asetetaan vaakasuoraan päällekkäin kaksi lasilevyä niin, että päällimmäinen levy lepää
kolmen levyjen väliin asetetun pystysuoran yhtä pitkän tukipuikon varassa. Jos upotamme
koko rakennelman saippuakylpyyn ja nostamme sitten sen ylös, saamme aikaan puikkojen
väliin kolme lasilevyjä vastaan kohtisuoraa saippuakalvoa. Nämä kolme saippuakalvoa
koskettavat lasilevyä pitkin kuviota, joka muodostaa yhteispituudeltaan lyhimmän sellaisen
murtoviivaston, joka yhdistää puikkojen kolmea samalla lasilla olevaa kärkeä.

Didaktista mielenkiintoa voi näin liittää runsaasti edelliseen kysymykseen. Samoin tietysti kysymys
kuvion symmetriasta sopivan suuruisten kiertojen suhteen on kiintoisa.

Peilaus pisteen suhteen esitellään ja viitataan pisteen suhteen symmetrisiin kuvioihin. Peilauksesta
suoran suhteen puhutaan enemmän. Ensimmäisenä sovelluksena tarkastellaan suoran suhteen
symmetrisiä kuvioita. Toisena sovelluksena tutkitaan seuraavaa ongelmaa:

Olkoot annettuina suoran G yläpuolella pisteet P ja Q (kaikki samassa tasossa). Määritä
suoralta G piste R siten, että reitti PRQ on mahdollisimman lyhyt.

Sitten todetaan, että mainittuja yhtenevyyskuvauksia voidaan yhdistää. Esimerkiksi peilauksen ja
siirron yhdistetty kuvaus on siirtopeilaus, joka sekin on ilmeisesti yhtenevyyskuvaus. Tämän
tyyppisten huomioiden pohjalta voidaan asettaa seuraava määritelmä:

Määritelmä. Kuvioiden K ja K’ sanotaan olevan yhteneviä eli kongruentteja, merkittynä

'KK ≅ ,
jos on olemassa sellainen yhtenevyyskuvaus k, joka kuvaa kuvion K

kuvioksi K’:
K’ = k(K).

Siirrot ja kierrot säilyttävät kuvion kiertosuunnan, kuviot ovat suoraan yhteneviä. Peilaus
suorassa tuottaa vastaavasti kääntäen yhtenevän kuvion.

Huomautan, että esimerkiksi teoksessa Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007) menetellään
siten, että ensin määritellään ”yleinen yhtenevyyskuvaus” f : E E, missä E on (aksiomaattisesti
määritelty) ”Eukleideen taso” siten, että

i) Kaikille janoille on AB ≅  f(A)f(B) (janan pituus säilyy).
ii) Kaikille kulmille on ∠ BAC ≅ ∠ f(B)f(A)f(C) (kulma säilyy).
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Sitten voidaan osoittaa, että noista kahdesta vaatimuksesta pelkkä i) riittää. Vasta tämän jälkeen
tuossa kirjassa määritellään suuntaissiirto, kierto ja peilaukset (siellä peilaus rajataan peilaukseksi
suoran yli – tämä ei ole varsinainen rajoitus, koska pisteen suhteen tehtävä peilaus on tehtävissä
myös kiertona) ja osoitetaan ne yhtenevyyskuvauksiksi, ts. kuvauksiksi joilla on ominaisuus i) (ja
ii).

Tähän yleiseen lähestymiseen saattaa kätkeytyä didaktisia pulmia. Jos kerran vaatimuksista i) ja ii)
vain toinen riittää, niin miksi niitä esitetään kaksi. Mitä oikein tarkoittaa tuo ”kaikille janoille –
piirre”? Miten siihen voi kätkeytyä kulmien säilyminen? No, tuossa kirjassa osoitetaan ensin, että
jos f on mainitun tason E sellainen kuvaus, joka toteuttaa ehdon i), niin silloin kaikille kolmioille
ABC on ∆ ABC ≅ ∆ f(A)f(B)f(C). Osoitus perustetaan kolmioiden yhtenevyyslauseeseen ”sss”.

Jos taas oletetaan, että f on sellainen tason E kuvaus, että kaikille kolmioille ABC on ∆ ABC
≅ ∆ f(A)f(B)f(C), niin tästä seuraa, että f:llä on ominaisuudet i) ja ii).

Kaiken kaikkiaan siis jo vaatimukseen i) näyttää sisältyvän myös vaatimus ii). Tämän voinee nähdä
suoraankin – ainakin seuraavassa tilanteessa: Olkoot A, B ja C kolme pistettä, jotka eivät ole
samalla suoralla (ei tutkita tässä sitä, että näin ei olisi asianlaita). Silloin AB = f(A)f(B), BC =
f(B)f(C) ja AC = f(A)f(C); jos vielä otaksutaan, että pisteet f(A), f(B) ja f(C) eivät ole samalla
suoralla, niin ∆  ABC ≅ ∆ f(A)f(B)f(C) (sss). Yhtenevissä kolmioissa ovat vastinkulmat yhtä
suuret, joten ”kulmat säilyvät”.

Yhtenevyyskuvaukselle riittää siis janojen pituuden säilyminen. Miksi sitten esimerkiksi asivuinen
neliö ja asivuinen neljäkäs eivät olisi yhteneviä? Jos kuvitellaan jotain kuvausta, joka muuntaa a
sivuisen neliön asivuiseksi neljäkkääksi siten, että vastinpisteitä ovat nelikulmioiden kärkipisteet,
niin silloin eivät säily esimerkiksi lävistäjien pituudet.

Yhtenevyys affiinikuvauksena

Päädyn tarkastelemaan yhtenevyyttä hieman myös ”laskennallisesti” Erkki Rosenbergin
Geometrian tapaan (ks. Rosenberg 1984):

Määritelmä. Affiinisella kuvauksella tarkoitetaan kuvausta

(1)




++=
++=

,'
'

tdycxy
sbyaxx

missä kerroindeterminantti dbbaelibcad
dc
ba

::0 ≠≠−= .

Pisteiden paikka osoitetaan tällöin suorakulmaisin koordinaatein (x, y), (x’, y’).  Kuvauksen
voi ajatella tasolta eri tasolle tai tasolta samalle tasolle – tässä jälkimmäisessä tilanteessa
puhutaan affiinisesta muunnoksesta

Silloin esimerkiksi peilaus yakselin suhteen voidaan esittää muodossa
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ja kierto origon ympäri (vastapäivään eli positiiviseen kiertosuuntaan) muodossa:
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Nyt yhtenevyyskuvaus määritellään affiinikuvauksena, joka säilyttää janan pituuden.

Keskustelukysymyksenä mietiskellään ensinnäkin eroa affiinikuvauksen ja lineaarialgebran
lineaarikuvauksen välillä (osa opiskelijoista on suorittanut useita lineaarialgebran
kursseja).Todetaan muun muassa se, että lineaarialgebran lineaarikuvauksen on kuvattava origo
origoksi – näin ei pakosti käy affiinikuvauksessa. Toisena keskustelukysymyksenä on ”koulun
affiinikuvaukseen”  f(x) = ax +b  liittyvä terminologia.

Kun Rosenberg määrittelee affiinikuvaustaan, hän ei sano mitään sen määrittely ja maalijoukosta.
Mutta ilmeisesti hän tarkoittaa niillä joukkoa (ja rakennetta) R2. Esimerkiksi teoksessa Johdatus
tasogeometriaan puhutaan puolestaan euklidisesta tasosta E, kuten edellä nähtiin. Tämä E ei ole
kuitenkaan ”ihan sama” kuin R2 (ks. Lehtinen ym. 2007, s. 122). Tuon tason E määrittelee tietyt 14
aksioomaa ja ”piirustuspostulaatit”.

Kolmioiden yhtenevyyslauseet

Järeässä teoksessa Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007) annetaan aksiomaattisesti
kolmioiden yhtenevyyslause ”sks”. Muut kolmioiden yhtenevyyslauseet johdetaan (tai ainakin
ajatellaan johdettaviksi) sen avulla. Tämä tapahtuu ennen teoksen ”yleistä yhtenevyysoppia”, jossa
puolestaan sitten tarvitaan kolmioiden yhtenevyyslauseita.

Me menettelemme tässäkin varsin epämatemaattisesti yksinkertaisesti luettelemalla tunnetut viisi
yhtenevyyslausetta. Miksi näin? Opetuksen valmisteluvaiheessa minulle ei ole sattunut käteen
lähdettä, jossa nämä yhtenevyyslauseet olisi johdettu aiemmin mainittujen yhtenevyyskuvausten
avulla. Ehkä sellaista lähdettä ei noin vaan löydykään. (Hieman myöhemmin – kirjoittaessani jo
seuraavaa osiota työpäiväkirjastani – sattuu silmiini Pyramidisarjan osa 2, josta tuollainen kaivattu
esitys löytyy.)

Myös vaikkapa Matematiikan taito –kirjassa nuo yhtenevyyslauseet annetaan ilmoitusluonteisesti –
vaikka samaisessa kirjassa esitellään myös tason yhtenevyyskuvaukset. Eräänlaisen vaihtoehdon
olisi kyllä tarjonnut Väisälän Geometria. Siinä kolmioiden yhtenevyyslauseet perustellaan tiettyjen
piirustustehtävien yksikäsitteisten ratkaisujen kautta (vrt. Väisälä 1965, s. 35  40).

Todistaminen yhtenevyyden avulla

Todistamme ensin eräitä kolmioihin liittyviä lauseita kolmioiden yhtenevyyslauseiden avulla.
Pääsemme näin myös määrittelemään janan keskinormaalin ja kulman puolittajan urana.
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Todistamme vastaavasti eräitä suunnikaslauseita. Otamme tähän mukaan myös ”historiaa” Väisälän
geometriasta (Väisälä 1965, esipuhe):

Deduktiivisen todistustavan järjestelmälliseen käyttöön siirrytään [kirjan] kolmannessa
luvussa. Aloitetaan suunnikkaita koskevilla lauseilla, joiden todistukset ovat lyhyitä ja
helppoja. Kun oppilaat aluksi joutuvat todistamaan havainnolleen selviä asioita, niin on
heille ehdottomasti selitettävä tällaisen opetuksen tarkoitus. On huomautettava, että
tarkoitus on kehittää heitä ajattelemaan järjestelmällisesti ja tekemään oikeita
johtopäätöksiä, koska tämä taito on tärkeätä ei vain uusien matemaattisten totuuksien esille
saamiseksi, vaan myös kunkin ihmisen käytännöllisessä elämässä, joutuipa hän mille alalle
tahansa. On väärin uskotella oppilaille, että esim. ensimmäinen lause ”suunnikkaan
vastakkaiset sivut ovat yhtä suuret” todistetaan siksi, että sen oikeudesta ei voida olla
varmoja.

Aatos Lahtisen on tehnyt kirjaarvioinnin Ian Stewartin teoksesta Kirjeitä nuorelle matemaatikolle
(Lahtinen 2008). Siinä hän toteaa, että Suomen nykyisessä koulumatematiikassa ei käytetä juuri
ollenkaan todistuksia. On kuulemma sisäpiirin vitsi (Aatos Lahtinen jos kukaan kuuluu sisäpiiriin),
että aivan helpostakin matematiikan ylioppilastehtävästä saadaan vaikea aloittamalla se sanalla
”Todista”. Samanlaista on Stewartin Englannissakin. Stewartin mukaan todistuksia kuitenkin
tarvitaan pitämään matemaatikot rehellisinä – ilmeisen mielenkiintoinen näkemys ihmisluonteesta.
Kokeilut eivät riitä. Hän ei kuitenkaan ole tyytyväinen tavanomaisen siistiin kuvaukseen
todistamisesta annetuista lähtökohdista loogisesti etenevänä tapahtumasarjana, joka johtaa
teoreemaksi tai lauseeksi kutsuttuun lopputulokseen. Lahtisen mukaan hän haluaa korvata sen
värikkäämmällä luonnehdinnalla:

Todistus on tarina, jonka matemaatikko kertoo toiselle heidän yhteisellä matematiikan
kielellään.

Ei ehkä hullumpi kuvaus opettajallekaan. Joka tapauksessa tuntuu virkistävältä liittää
matemaattinen todistaminen yllättävästi ”tarinointiin”, johon matemaatikot helposti kytkevät jotain
aivan muuta. Mutta eihän kunnon tarinan kertominen tai kirjoittaminen ole helppoa: sen on oltava
vakuuttava, juonessa ei saa olla aukkoja, tarvitaan tiettyä tyylitajua ja niin edelleen. Pitäisikö laittaa
opiskelijat tarinoimaan?

Uudet viikkotehtävät

Harjoitus 4/Geometria

1. Piirrä astelevyä käyttämättä kolmio, jonka yksi kulma on o30  ja sen toinen viereinen sivu 6
cm ja vastainen sivu a) 7 cm  b) 4 cm  c) 3 cm  d) 2 cm. Montako ratkaisua kulloinkin
saadaan? Miten erityisesti kohta b) liittyy kolmioiden yhtenevyyslauseeseen ”ssk” ja siinä
mainittuun lisäehtoon?

2. Olkoot annettuina suoran  L yläpuolella pisteet P ja Q. a) Määritä suoralta L piste X siten,
että reitti PXQ on mahdollisimman lyhyt – tätä pistettä X etsittiin jo  luennolla. b) Osoita,
että ”tulokulma” PX  = ”lähtökulma” XQ, c) selosta tarkasti, miksi kohdassa b) tarvitaan
juuri ”minimireitti”, d) keksi tehtävälle jokin koulusovellus, mielellään toiminnallinen.
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3. Määrittele affiinikuvauksena a) peilaus origon suhteen, b) o90  kierto origon ympäri

vastapäivään, c) tutki testikuvion avulla, mitä tekee affiinikuvaus




=
+=
yy

yxx
2'

'
, d) tee

affiinikuvaus, joka ensin peilaa kuvion xakselin suhteen ja sitten suuntaissiirtää sitä
yksikön verran yakselin suunnassa, e) esitä affiinikuvauksena peilaus suoran y = x
suhteen. Havainnollistukset kohdissa a), b), d) ja e) testikuvioilla!

4. Kun tasossa toimitetaan ensin eräs yhdensuuntaissiirto ja sen jälkeen peilaus xakselissa,
niin piste (2,1) joutuu pisteeseen (6,3). Mihin pisteeseen joutuu piste (1,3)?

5. Osoita, että tasakylkisen kolmion kyljille piirretyt keskijanat ovat yhtä pitkät.
6. a) Kolmion ABC kärjestä A piirretty korkeusjana puolittaa kärjen vastaisen sivun BC.

Osoita, että kolmio ABC on tasakylkinen, b) Kolmion DEF kärjistä D ja E piirretyt
korkeusjanat puolittavat kumpikin kärjen vastaisen sivun. Osoita, että kolmio DEF on
tasasivuinen.

7. Osoita: Jos nelikulmion lävistäjät puolittavat toisensa, niin nelikulmio on suunnikas.

Viides opetuskerta

Aloitetaan taas harjoitustehtävien käsittelyllä. Harjoituslistan kiertämistä odotellessa esittelen
edellisen kerran työpäiväkirjaani. Keskityn lähinnä yhtenevyyskysymykseen avaruusgeometriassa.

Edelliseltä kerralta käsittelemättä jäänyt tehtävä 7 saa nyt ansiokkaan esityksensä opetustilan
dokumenttikameran avulla. Eulerin suoraan ja Feuerbachin ympyrään liittyvät todistukset vaativat
ainakin kolmioiden yhdenmuotoisuutta. Ehkä niihin vielä palataan opetuskerralla 7.

Tehtävän 1 (peräisin Väisälältä) tekijä on muuten hyvin ”juonessa mukana”, mutta o30 :n kulman
hän on tehnyt astelevyllä. No, asiaan palataan vielä tänään.

Tehtävän 2 kohta a) sujuu tekijältään hyvin, samoin kohta b). Kohdan c) käsittely sen sijaan
herättää keskustelua. Suorituksesta ei nimittäin oikein ilmene, miksi tarvitaan nimenomaan
”minimireitti”, jotta tulokulma = lähtökulma. Kohtaan d) on keksitty erilaisia toiminnallisia
sovelluksia.

Tehtävän 3 käsittelyn yhteydessä huomataan paljon kouluyhteyksiä. Kohdan a) voisi liittää
vaikkapa parittoman funktion kuvaajan piirtämiseen, kohdan b) suorien kohtisuoruusehtoon ja
kohdan e) funktion ja sen käänteisfunktion kuvaajan piirtämiseen. Kohdassa c) huomataan, ”että
ainakaan yhtenevyyskuvaus tämä ei voi olla”. Mutta kollineaarinen se on, ja pintaalat
kaksinkertaistava, onhan sen determinantti = 2. Kohdan d) laatimisessa olen tehnyt pienen virheen.
Mielessäni oli alun perin ollut sellainen siirtopeilaus, jonka avulla olisi voinut havainnollistaa
vaikkapa jalanjälkiä rantahietikolla.

Tehtävien 4 ja 5 käsittelyt tapahtuvat nopeasti. Pientä hämmästelyä herättää se, että tehtävä 4 on
ollut joskus lyhyen matematiikan ylioppilastehtävänä.

Tehtävän 6 käsittelijältä ovat oletukset ja väitökset päässeet sekaantumaan. Itsekin vähän sählään
katsomalla väärin kohdan a) väitteen.
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Tehtävän 7 tekijä osoittaa, että nelikulmion vastakkaiset sivut ovat nyt yhtä pitkät. Näyttämättä jää
kuitenkin se, että tuollainen nelikulmio on suunnikas (luennolla ei sellaista ollut osoitettu). Niinpä
on vielä osoitettava, että jos nelikulmion molemmat parit vastakkaisia sivuja ovat yhtä suuria, niin
vastakkaiset sivut yhdensuuntaisia eli nelikulmio on suunnikas.

Muutama johdantoesimerkki

Päivän teemana ovat konstruktiot harpilla ja viivaimella. Aloitamme seuraavalla ”ilmeisyydellä”:
Ilmeisesti saman säteisissä ympyröissä vastaa yhtä suuria kaaria yhtä suuret jänteet, ja kääntäen:
yhtä suuria jänteitä vastaa yhtä suuret kaaret. Tämän pohjalta opiskelijat saavat tehtäväkseen
ensimmäisen piirustusongelman:

Suoran l viereen on sillä olevaan pisteeseen P piirrettävä annetun kulman α suuruinen
kulma.

Kun tästä on selviydytty, on opiskelijan pohdittava seuraavaa kysymystä:

Olkoon piste P suoran l ulkopuolella. Piirrä P:n kautta l:n suuntainen suora.

Lukiomatematiikassa – niin pitkässä kuin lyhyessäkin – on kysymys ympyrän tangentista monin
tavoin esillä. Niinpä on kiintoisaa tutkia sitä myös piirustusongelmana. Ensin lainaan Väisälää
(Väisälä 1965, s. 33):

Ympyrä tangentin voimme määritellä kolmella eri tavalla:

Ympyrän tangentti on suora,
1. jolla on yksi piste yhteisenä ympyräviivan kanssa,
2. joka on kohtisuorassa sädettä vastaan ja kulkee säteen ympyräviivalla olevan

päätepisteen kautta,
3. jonka etäisyys keskipisteestä on säteen suuruinen.

Kohtaan 2) liittyen asetetaan piirustusongelma:

Ympyrän kehällä olevan pisteen kautta on piirrettävä ympyrän tangentti.

Tämän jälkeen määritellään kehäkulma, kaarta vastaava ja kaaren sisältämä kehäkulma. Emme
todista tässä kohtaa yleistä tulosta, että kehäkulma on puolet vastaavasta keskuskulmasta.
Opiskelijoille todistettavaksi annan kuitenkin erikoistapauksen, jonka mukaan puoliympyrän
sisältämä kehäkulma on suora. Tämän jälkeen asetetaan mielenkiintoinen kysymys:

Ympyrän ulkopuolella olevan pisteen kautta on piirrettävä ympyrälle tangentit.
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Opiskelijat saavat miettiä probleemaa parityönä. Määrittelemme myös tangenttikulman ja sitä
vastaava keskuskulman käsitteet.

Vasta tämän ”alkulämmittelyn” jälkeen siirrytään tiukemmin päivän perusteemaan.

Piirustusprobleemat

Ensi todetaan, että tavallisesti geometrisella piirtämisellä tarkoitetaan harppiviivain  
konstruktioita. Silloin harppia ja viivainta sanotaan myös klassillisiksi välineiksi. Harpin voi mieltää
tavalliseen tapaan, mutta viivaimessa ei ole mittaasteikkoa (tai sitä ei saa käyttää).

Harppipostulaatti voidaan muotoilla seuraavasti: Annettu piste keskipisteenä voidaan piirtää
ympyrä, joka kulkee toisen annetun pisteen kautta.

Harppipostulaatista huomautetaan, että tarkkaan ottaen on eri tehtävä se, että voidaan piirtää
ympyrä, jonka keskipiste ja säde on annettu. Mutta me otamme tämänkin tuon postulaatin piiriin.
Silloin ratkeaa myös tehtävä, kuinka erottaa annetusta suorasta annetun janan pituinen jana
(vrt.Lehtinen ym. 2007, s. 80 tai Rosenberg 1984, s. 160161).

Viivainpostulaatti: Viivaimella voidaan piirtää suora kahden annetun pisteen kautta.

Selostan myös hieman Rosenbergin tapaa jaotella piirustusprobleeman käsittely vaiheisiin
(Rosenberg 1984, s. 162):

• Oletus: mitkä kuvion osat on annettu.
• Vaatimus: mitkä ehdot täyttävä kuvio on sallituin välinein piirrettävä.
• Ratkaisu: konstruktion esittäminen vaiheittain; tätä on voinut edeltää ratkaisun johto, missä

esimerkiksi laskutoimituksin on selvitetty, kuinka konstruktio voitaisiin suorittaa.
• Todistus: ratkaisun osoitetaan oikeaksi.
• Tarkastelu: tutkitaan, milloin tehtävä on mahdollista ratkaista sekä montako ratkaisua –

mahdollisesti vielä eri tapauksissa – saadaan.

Tarpeeksi ei tule kuitenkaan korostettua sitä yksinkertaista vaatimusta, että konstruktiosta pitää
näkyä selvästi esimerkiksi harpin asianmukainen käyttö. Vasta tätä kirjoittaessani tulee nimittäin
mieleen, että usein koulussa (vaikkapa koetehtävän arvostelussa) tämä voi olla ongelma.

Mitä vielä noihin ”Rosenbergin vaatimuksiin” tulee, niin niistä usein ainakin kaksi ensimmäistä
tuppaavat jäämään esityksistä pois. Näin käy vaikkapa kirjassa Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen
ym. 2007, s. 80  83).

Ensimmäisenä sovelluksena katsotaan ”Väisälän tyyliin” kolmioiden yhtenevyyslauseeseen ksk
johtavaa piirustusongelmaa:

Piirrettävä kolmio, kun tunnetaan sen kaksi kulmaa (α ja β , kuva) ja (niiden kärkien)
välinen sivu c.
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Joudun sitten esittämään kolmioiden yhdenmuotoisuutta koskevan kkperusteen, vaikka
varsinaisesti yhdenmuotoisuutta käsitellään vasta myöhemmin 7. opetuskerralla. Tämän jälkeen
voidaan ryhtyä tutkimaan, kuinka jana voidaan jakaa yhtä suuriin osiin. Ensin todistetaan lause

Kolmion yhden sivun suuntainen ja kahta muuta sivua leikkaava suora jakaa leikkaamansa
sivut verrannollisiin osiin.

Lausetta todistettaessa oletetaan, että kolmion ABC sivun AB suuntainen suora leikkaa sivut AC ja
BC pisteissä D ja E. Sitten todetaan, että väitetty osien verrannollisuus voidaan ilmoittaa
esimerkiksi verrantona AD : DC = BE : EC , kun piirretään asianmukainen kuvio merkintöineen.

Sitten käytetään oletusta DE || AB, ja todetaan, että kolmioiden DEC ja ABC kulmat ovat pareittain
yhtä suuret, joten ABC~DEC ∆∆  (kk). Silloin AC : DC = BC:EC, joten saadaan

(AD + DC) : DC = (BE + EC) : EC
AD : DC +1 = BE : EC +1

AD : DC = BE : EC.

Jaamme sitten annetun janan AB (yo:n perusteella) malliksi kolmeen yhtä suureen osaan.
Piirrämme ensin puolisuoran AC, missä piste C ei ole janalla AB. Erotamme puolisuoralta harpilla
peräkkäin janat 32211 AAAAAA == . Yhdistämme nyt viimeisen janan päätepisteen 3A  pisteeseen
B. Piirrämme pisteen 2A  ja vastaavasti pisteen 1A  kautta tuon janan kanssa yhdensuuntaiset janat.
Leikatkoot nämä janat kyljen AB pisteessä 2B  ja vastaavasti pisteessä 1B . Nyt lauseemme nojalla

BBBBAB 2211 == .

Kokemukseni mukaan oppilaat innostuvat tämän perusteella usein myös jakamaan kulmaa kolmeen
yhtä suureen osaan. Silloin he ensin piirtävät ympyrän, jonka keskipiste on kulman kärjessä O ja
joka leikkaa kulman kyljet pisteissä A ja B. Sitten he jakavat jänteen AB kolmeen yhtä suureen
osaan, sanotaan BBBBAB 2211 == . Tämän jälkeen he piirtävät puolisuorat OB1, OB2 ja väittävät,
että ∠ AOB on jakaantunut näin kolmeen yhtä suureen osaan. Miten tätä – virheellistä menettelyä –
pitäisi koulussa analysoida?

Voisi ehkä johdattaa keskustelua siihen, että jakautuuko tuolla menettelyllä kulmaa vastassa oleva
kaari todella yhtä suuriin osakaariin. Tämä tarkoittaisi edelleen sitä, että osakaaria vastassa olevat
jänteet olisivat yhtä suuria. Esimerkiksi tapauksessa   = o90  keskimmäisen osakaaren jänne on
havainnollisessa mielessä selvästi pitempi kuin kaksi muuta ”osajännettä”. Näin voisi päästä ainakin
alkuun.

Seuraavaksi käsittelemme pisteen potenssia. Lukion kirjoissa ei tähän asiaan enää juurikaan törmää.
Teoksessa Johdatus tasogeometriaan se on kyllä lyhyesti esitelty (ks. Lehtinen ym. 2007, s. 51).
Siis:

Jos kaksi ympyrän jännettä AB ja CD leikkaavat pisteessä P, niin .PDCPPBAP ⋅=⋅

Todistamme sen siinä tapauksessa, että piste P on ympyräviivan sisäpuolella. Ensin piirrämme
asianmukaisen kuvion merkintöineen. Sitten todetaan, että
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CPBDPA ∠=∠  (ristikulmina); ADCABC ∠=∠  samaa kaarta AC vastaavina

kehäkulmina. Näin BPCDPA ∆∆ ~  (kk), joten
CP
PB

AP
PD

=  eli PBAPPDCP ⋅=⋅ .

Tuota erikoista nimitystä pisteen potenssi ei tule käsiteltyä. Pitäisi kai myös sanoa, että tuloa
PBPA ⋅  semmoisenaan voidaan sanoa pisteen potenssiksi annetun ympyrämme suhteen. Erikoista

on se, että tuo tulo on sama kaikille P:n kautta kulkeville sekanteille.

Pisteen potenssi on päivän teeman kannalta mielenkiintoinen siksi, että sen avulla voidaan helposti
toteuttaa esimerkiksi (tiettyjen) lukujen kerto ja jakolasku. Kertolasku näin:

Erotetaan aluksi suoralta 1l  kerrottavien a ja b pituiset janat AB ja BC, joille AB + BC =
AC. Piirretään asianmukainen kuvio. Piirretään seuraavaksi pisteen B kautta kulkeva toinen
suora 2l . Erotetaan tältä suoralta yksikköjana BD. Piirretään ympyrä kolmion ADC
ympäri. Leikatkoon tämä ympyrä suoran 2l  pisteessä E. Nyt ab = BE.

Teoksesta Johdatus tasogeometriaan otetaan suoraan seuraava kiintoisa esimerkki toisen asteen
yhtälön geometrisesta ratkaisemisesta (Lehtinen ym. 2007, s. 82):

Olkoot a ja b annettuja janoja. Piirrettävä jana x, jolle

x2 +ax – b2 = 0.

Ratkaisu.

1. Piirretään jana a/2.
2. Piirretään kolmio ABC, jonka kateetti AC = a/2 ja kateetti BC = b.
3. Piirretään Akeskinen a/2säteinen ympyrä. Se leikkaa puolisuoran AB pisteessä D

(merkit.).
4. Vaadittu jana x = BD.

Todistus.

Konstruktion ja Pythagoraan lauseen perusteella

2
22

22
baax +






=






 + ,

mikä on yhtäpitävä vaaditun yhtälön kanssa.

Tämän yhtälön erikoistapauksena saadaan geometrinen konstruktio loputtoman kiehtovalle
kultaisen suhteen yhtälölle:

Jananhan sanotaan olevan jaettu kultaiseen suhteeseen, jos koko janan suhde janan suurempaan
osaan on yhtä suuri kuin tämän suuremman osan suhde janan pienempään osaan. Jos sitten
merkitään janan pituutta a:lla ja tuota suurempaa osaa x:llä, niin määritelmän mukainen yhtälö on
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xa
x

x
a

−
=  eli

x2 + ax – a2 = 0.

Näin piirustusongelma Jaettava annettu jana kultaiseen suhteeseen palautuu edelliseen.

Vaikkapa tapauksessa a = 1 saadaan tutulla koulualgebralla

ratkaisu
2

15x −
= .

Se voidaan kirjoittaa muotoon
2
1

2
11

2
1

4
5

2
1

2
5x

2
2 −






+=−=−= . Tämä irrationaalinen

”neliöjuuriluku”x on nyt helppo konstruoida klassisilla välineillä.

Koulumietintää geometrisesta piirtämisestä

Esittelen tässä vaiheessa joitakin ajatuksia opiskelijoille pohdittavaksi seuraavaan tapaan.

• Harpin ja viivaimen avulla ajatustyö voi aineellistua käsityönä; toisaalta onnistunut (kin)
konstruktio voi pistää pohtimaan, miksi ”homma toimii” – tekemisen ja ajattelun
”dialektiikkaa”.

• Harppi ja viivain ovat yllättävän tehokkaita välineitä ongelmanratkaisussa / 
hahmottamisessa geometriassa (vrt. esim. Fermat’n piste).

• Harppi ja viivain eivät maksa juuri mitään, vrt. huippuhieno tietotekniikka tms.
• Työskentely harpilla ja viivaimella vaatii keskittymistä, tulokset näkyvät heti.
• Estetiikka: monet harppiviivain  konstruktiot ovat tavattoman kauniita – eikä pakosti

yksinomaan tekijänsä mielestä.
• Yksi tämän päivän tutkimussuuntaus geometrian klassisiin konstruktioongelmiin liittyen

löytyy  ”Survon isältä”, Seppo Mustoselta.

”Mahdottomuuksia”

Yllä olevan otsikon mukaisesti lähestymme hyvin tunnettua ja perinteikästä tematiikkaa. Ensin
todetaan, että yhden osan piirustusprobleemeista muodostaa se, mitä kaikkea klassillisilla välineillä
voidaan ratkaista ja mitä ei. Mainitsemme kolme kuuluisaa ”mahdottomuutta”:

1. Kuution kahdentaminen
2. Mielivaltaisen kulman kolmiajako
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3. Ympyrän  neliöinti

Näytän kuinka Rosenberg (1984, s. 194) käsittelee kysymystä kulman kolmiajaosta:

Ensinnäkin saadaan kosinin yhteenlaskukaavaa βαβαβα sinsincoscos)cos( −=+
soveltaen

(1) ααα cos3cos43cos 3 −= .

Jos annetun kulman oikea kylki on xakselilla, on vasemmalla kyljellä etäisyydella r kulman
kärjestä olevan pisteen xkoordinaatti

(2) α3cosra = .

Vastaava koordinaatti kolmiajaetun kulman vasemman kyljen pisteelle on

(3) αcosrx = .

Eliminoimalla yhtälön (1) avulla kulma α  ja valitsemalla (mukavuussyistä) r = 2 saadaan
tuntemattomalle x kolmannen asteen yhtälö

(4) 033 =−− axx .

Eräillä kulman α3  arvoilla yhtälö (4) hajoaa ja kolmiajako on mahdollinen. Näin on esimerkiksi
suoran kulman o903 =α  kohdalla. Mutta vaikkapa tapauksessa o1203 =α , on o40=α  ja a =

1120cos2 −=o  on yhtälönä

(5) 0133 =+− xx .

Vakiotermin 1 tekijät  +1 ja 1 eivät toteuta yhtälöä, joten yhtälöllä (5) ei ole rationaalisia juuria
eikä yhtälön vasen puoli näin hajoa rationaalikertoimiseksi ensiasteen ja (neliöjuurilausekkeeseen
vieväksi) toisen asteen tekijäksi. Kulman o120  kolmiajako (yhtä suuriksi kulmiksi) ei siis ole
mahdollinen klassillisilla välineillä.

Rosenberg ei varsinaisesti selittele tuota yleistä johtopäätöstään. Tai oikeastaan sitä, että millaiset
luvut ovat ylimalkaan geometrisesti konstruoitavissa (klassisin välinein).  Askeleen pitemmälle
ottaa tässä asiassa Johdatus tasogeometriaan  (Lehtinen ym. 2007, s. 125 129).

Siellä todetaan ensin, että rationaalilukujen kunta Q on reaalilukujen kunnan R alikunta. Sitten
etsitään pienintä sellaista kuntaa, johon 2  kuuluu ja jolla on alikuntanaan Q. Tälle kunnalle
käytetään merkintää Q( 2 ). Osoittautuu, että vaatimukset täyttävä kunta

Q( 2 ) = {a + b 2 | a, b ∈Q}.

Tätä kuntaa pidetään myös Qkertoimisena vektoriavaruutena. Silloin ”vektorit” 1 ja 2
muodostavat sen kannan, joten dim Q( 2 ) = 2.
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Samaan tapaan määritellään kunta Q(r), kun r ∈R on annettu. Tämän kunnan ei tarvitse olla samaa
muotoa kuin Q( 2 ):n eli sen dimensio ei ole pakosti 2.

Sitten muotoillaan välttämättömiä ehtoja konstruktiotehtäville (tämä ”toimii”, koska nyt
kiinnostavat nuo ratkeamattomat kysymykset; Johdatus tasogeometriaan ei todista seuraavia
lauseita).

Lause A. Jos reaaliluku r voidaan konstruoida geometrisesti, niin dim Q( r) on 2:n potenssi.

Esimerkki on helppo antaa tästä lauseesta A. Onhan luku 2  kunnassa Q( 2 ), jonka dimensio on
2. Luku 2  on edelleen tunnetusti helppo konstruoida vaikkapa yksikköneliön lävistäjänä.

Todetaan seuraavaksi, että rationaalikertoiminen polynomi on jaoton Q:ssa, kun sitä ei voida jakaa
alempiasteisiin rationaalikertoimisiin ( vakiopolynomit eivät käy) tekijöihin. Sitten kirjoitetaan

Lause B. Olkoon rationaalikertoiminen polynomi

n
nn axaxxf +++= − ...)( 1

1

jaoton Q:ssa. Jos reaaliluku r toteuttaa yhtälön f(r) = 0, niin dim Q( r) = n.

Tästäkin on helppo antaa esimerkki aiemman nojalla. ”Kultaisen suhteen rationaalikertoiminen

polynomi” f(x) = x2 + x – 1 on selvästi jaoton rationaalilukujen kunnassa Q. Luku
2

15x −
=

toteuttaa yhtälön f(x) = 0. Näin dimQ(
2

15 − ) = 2 (ja luku
2

15x −
=  on konstruoitavissa, kuten jo

hyvin tiedetään).

Kuution kahdentamiseen liittyy vanha tarina (Lehtinen ym. 2007, s. 126):

Vanha tarina kertoo, kuinka ateenalaiset kysyivät Delossaarella asuvalta Apollojumalan
oraakkelilta, miten heitä vaivaava ruttoepidemia saataisiin taltutetuksi. Tämä vastasi, että
jumalan kuutionmuotoisen alttarin tilalle täytyy rakentaa uusi kuutionmuotoinen alttari,
jonka tilavuus on kaksi kertaa nykyisen alttarin tilavuus.

Mutta klassisin välinein tätä ei voida tehdä. Voimassa on nimittäin

Lause C. Kuutiota ei voida geometrisesti kahdentaa.

Todistus: Olkoon alkuperäisen kuution särmä yksikköjana. Silloin yhtälön 23 =x  toteuttaa
tarkalleen yksi luku x = 3 2 . Osoitetaan, että polynomi p(x) = 23 −x  on jaoton Q:ssa. Tehdään
vastaoletus, että p(x) jakautuu alempiasteisiin rationaalikertoimisiin tekijöihin. Silloin sillä on
ainakin yksi ensimmäisen asteen tekijä x – r, missä r ∈Q. Tällöin p( r) = 0 eli itse asiassa r = 3 2 .
Tässä on ristiriita, koska 3 2  ei ole rationaalinen (Harjoitus 5, kohta 2). Lauseen B nojalla dim
Q( 3 2 ) = 3, joten väitös seuraa lauseesta A.
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Kysymys kulman kolmiajaon yleisestä mahdottomuudesta käsitellään nyt uudestaan seuraavasti.
Etsitään yksi ”mahdoton tilanne”.

Lause D. Tasasivuisen kolmion kulmaa ei voida geometrisesti jakaa kolmeen yhtä suureen osaan.

Todistus: Olkoon α  tasasivuisen kolmion kulma ja β  sellainen kulma, että α =3 β . Toisaalta

βββ cos3cos43cos 3 −= ,

ja toisaalta
2
1cos3cos == αβ .

Näin x = cos β  toteuttaa yhtälön

2
134 3 =− xx

eli

0168 3 =−− xx .

Tekemällä muuttujanvaihto t = 2x saadaan yhtälö

0133 =−− tt .

Tällä yhtälöllä ei ole rationaalisia ratkaisuja, joten sen vasen puoli on jaoton Q:ssa. Näin yhtälön
ratkaisulle 0t  on dim Q( 0t ) = 3 (lause B), joten 0t ei ole geometrisesti konstruoitavissa (lause A).
Väitös seuraa tästä.
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Geometrian välineistöä. Kuvassa on myös erään opiskelijan rakentama, Pascalin aikoinaan ideoima laite kulman
kolmiajaon suorittamiseksi.

Kysymys ympyrän neliöimisestä lienee kaikista tunnetuin ”mahdottomuus”. Ensin todetaan, että
annetun ympyrän neliöimisellä tarkoitetaan sellaisen neliön muodostamista, jonka pintaala on sama
kuin ympyrän ala.

Lause E. Ympyrää ei voida geometrisesti neliöidä.

Todistus: Olkoon ympyrän säde yksikköjanana. Haettavan neliön sivulle x on 22 1⋅= πx , joten
π=x . Tehdään vastaoletus, että π  voidaan konstruoida geometrisesti. Silloin myös π  voidaan

konstruoida. Tästä puolestaan seuraa, että π  on algebrallinen luku (Johdatus tasogeometriaan
antaa tästä vain lähdeviittauksen) eli se toteuttaisi rationaalikertoimisen polynomiyhtälön.
Tunnetusti kuitenkin Lindemann todisti, että π  on transsendenttinen eli se ei toteuta tuollaista
yhtälöä. Tästä ristiriita.

Lopuksi annan opiskelijoille kopiona Ramanujanin lyhyen esityksen Squaring the Circle
(Ramanujan 1913, s. 132). Siinä riittää pohtimista, vaikka esitys on vain vajaan sivun mittainen.
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Viikkotehtävät

Harjoitus 5/Geometria

1. Ratkaise luennolla mainittu yhtälö (4) suoran kulman tapauksessa ja toteuta geometrisesti
tämän ratkaisun avulla suoran kulman kolmiajako.

2. Osoita, että 3 2 on irrationaalinen.

3. Miten voisit pisteen potenssia soveltaen konstruoida jakolaskun a / b ?

4. Konstruoi kolmio, kun tunnetaan sivujen pituudet a ja b ja mediaani mc.

5. a) Piirrettävä annetun janan keskinormaali. b) Puolitettava annettu kulma.

6. a) Piirrettävä ympyrä annetun kolmion ympäri. b) Piirrettävä ympyrä annetun kolmion sisään.

7. a) Kuinka muuttuu tangenttikulman suuruus, kun sen kärki etääntyy ympyrän kehältä lähtien
äärettömän kauas? B) Piirrettävä ympyrälle annetun kulman suuruinen tangenttikulma. c) Mikä
relaatio vallitsee tangenttikulman ja sitä vastaavan keskuskulman välillä?

8. Olkoot a ja b annettuja janoja. Konstruoi pisteen potenssia soveltaen jana x, jolle x2 = ab.

Yhteenvetoa

Opetuskerta 5 on ollut monin tavoin kiintoisa ja kiehtova. Alkuperäisen suunnitelman mukaan piti
käsitellä myös geometristen konstruktioiden filosofista taustaa. Se jäi, koska en löytänyt (ajoissa)
tiettyä Erik Steniuksen artikkelia, jota oli tarkoitus käyttää lähteenä.

Yksi lähteeni (Fenn 2003, s. 129) tarjoaa kuitenkin yhtä yksinkertaista selitystä. Siinä vedotaan
ensin Platoniin – toiseen keskeiseen ”aikansa ääneen” Aristoteleen ohella. Platon olisi tämän
mukaan pitänyt suoraa ja ympyrää ainoina täydellisinä geometrisina muotoina. Tähän liittyen sitten
muinaiset kreikkalaiset olisivat pyrkineet rajoittamaan tarkasteluitaan vain sellaisiin kohteisiin,
jotka pystyttiin konstruoimaan viivaimella ja harpilla.

Itse olen opettanut koulutasolla aika lailla geometrisia konstruktioita – muun muassa ns.
geometriapiirustusta – mutta olen kadottanut kaikki muistiinpanoni näistä asioista.
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Seitsemäs opetuskerta

Aluksi

Edellisen opetuskerran on pitänyt Harry Silfverberg (ks. opetusohjelma). Hän on käsitellyt silloin
muun muassa hyvän määritelmän ominaisuuksia. Tänään on yhtenä teemana yhdenmuotoisuus.
Minulla on nyt ongelma siinä, kuinka oikein esittäisin kolmioiden yhdenmuotoisuusopin.

Tuntuisi järkevältä yrittää siinä jonkinlaista systemaattisuutta. Silloin sen tyyppinen luetteloiva
esitystapa, joka on tyypillinen lukioiden oppikirjoissa (vrt. esim. Silfverberg ym. 1997, s. 144145)
ei tunnu hyvältä. Kalle Väisälän Geometriassa asiaa on tarkasteltu järjestelmällisesti. Sieltä siis
apu? Väisälä perustaa systematiikkansa seuraavalle lauseelle:

Kolmiota leikkaava, sivun suuntainen suora erottaa kolmiosta sen kanssa yhdenmuotoisen
kolmion.

Opetuskokonaisuuteni ”logiikan kannalta” lauseen todistaminen sujuu hyvin vielä siinä vaiheessa,
kun todistetaan kulmat yo. tilanteessa yhtä suuriksi. Mutta sitten Väisälä käyttää sivujen
verrannollisuutta osoittaessaan olennaisesti lausetta

Kolmion yhden sivun suuntainen ja kahta muuta sivua leikkaava suora jakaa leikkaamansa
sivut verrannollisiin osiin,

joka tuli edellisellä kerralla esitettyä. No, eikö tämä ole hyvä? Ei ikävä kyllä ole, koska olin
käyttänyt tuon lauseen todistamisessa jo kolmioiden yhdenmuotoisuuslausetta ”kk”. Väisälä on
todistanut tuon lauseen eri tavoin – kenties hieman kyseenalaisesti (ks. Väisälä 1965, s. 101102).

Ylimalkaan olin joutunut ennakoidusti käyttämään ”kkehtoa” saadakseni tietyt piirustusongelmat
esitettyä edellisellä opetuskerrallani. Olin muun muassa halunnut käsitellä pisteen potenssia, koska
sitä kautta oli ollut kätevä konstruoida geometrisesti esimerkiksi (konstruoitavissa olevan) luvun
neliöjuuri. Näin olin saanut tukea 5. opetuskerran abstrakteille lauseille A) – E). Mutta, mutta: siis
myös pisteen potenssia johtaessani olin ”ottanut ennakkoa” ja käyttänyt kkehtoa. Miksi tämä on
merkitsevää tämän päivän kannalta?

Kolmioiden yhdenmuotoisuusopin systematiikkaa etsiessä katse kääntyy – taas kerran – teoksen
Johdatus tasogeometriaan suuntaan. Siellä todistetaan kolmioiden yhdenmuotoisuuslause kk, mikä
vaikuttaa hyvältä…

…  Mutta voi onnetonta, todistus perustuu janojen kertolaskuun, joka on määritelty eri tavalla kuin
pisteen potenssin kautta saatu tapa. Nimittäin näin:

Määrittelemme nyt janojen a ja b kertolaskun. Piirrämme ensin kolmion ABC niin, että AC
= 1, BC = a ja ∠ C = suora kulma. Tällöin ∠ A < suora kulma (lause 18) [Lause 18.
Kolmion kulman vieruskulma on kolmion muita kulmia suurempi]. Sitten piirrämme
kolmion A’B’C’ niin, että A’C’ = b, ∠ A’ = ∠ A ja ∠ C’ = suora kulma. Määrittelemme,
että janojen a ja b tulo ba ⋅ = B’C’(Lehtinen ym. 2007, s. 46).



142

Sen jälkeen, kun janojen tuloa on tarkasteltu pisteen potenssin kautta, olisi varsin sekoittavaa
määritellä se ikään kuin kokonaan uudestaan. Siis suo siellä, vetelä täällä, vai? Vai onko sittenkään?

Nyt voisin lannistuneena (harppi ja viivain koipien välissä… ) palata siihen mahdollisuuteen, että
kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseet vain lueteltaisiin, mikä olisi helposti mekaanisluontoista
lukion geometrian toistoa. Toinen mahdollisuus olisi ottaa Väisälän lause

Kolmiota leikkaava, sivun suuntainen suora erottaa kolmiosta sen kanssa yhdenmuotoisen
kolmion

jonkinlaiseksi ”ad hoc  aksioomaksi” ja edetä sitten systemaattisesti Väisälän mukana. Entä
kolmas? Mitä jos rohkeasti määrittelisi edellä mainitun janojen kertolaskun jo tutun
”potenssitulkinnan” avulla niin että ristiriitaa ei syntyisi kumpaankaan suuntaan. Olisiko tämä
mahdollista?

Piirretään suora l, jolta erotetaan peräkkäin jana a  = AB ja jana b = BC. Asetetaan kohtaan B
normaali n. Kohta A alkupisteenä piirretään jonkin terävän kulman β  suunnassa jana, joka on janan
AB alapuolella ja joka leikkaa normaalin n kohdassa D. Määritellään BD = 1. Olkoon
suorakulmaisen kolmion ABD toinen terävä kulma ADB = α .

Piirretään sitten ympyrä, joka kulkee pisteiden A, D ja C kautta. Leikatkoon tämä ympyrä
normaalin n janan AC yläpuolella kohdassa E. Määritellään ba ⋅  = EB. Nähdäkseni tämä
määritelmä olisi sopusoinnussa ”molempiin suuntiin”. Jos ensinnäkin tulkitaan kulmat ADE ja ECA
kehäkulmina, niin samaa kaarta vastaavina ne ovat yhtä suuret (kehäkulmalausetta todistettaessa
olennaisessa roolissa on tasakylkisen kolmion kantakulmien yhtäsuuruus ja se, että kolmion kahden
kulman summa on kolmannen vieruskulma: siis kkehto ei ole siellä mitenkään ”pujahtanut
mukaan”). Näin erityisesti suorakulmaisissa kolmioissa ABD ja EBC on ∠  ADB = ∠ ECB
(vastaavasta syystä olisi myös ∠ A = ∠ E).

Toiseksi näin asetettu määritelmä on yhteensopiva sen kanssa, mitä aiemmin on tehty pisteen
potenssin ja kertolaskun kanssa. Uskaltaisikohan tätä määritelmää näyttää Harrylle… ?

Kaiken kaikkiaan tässä on ollut oppina se, että edes jokseenkin johdonmukaisen esityksen
rakentaminen ei ole aina ihan helppoa. Voi käydä yksinkertaisesti niin, että sitä sortuu – tai on
ainakin sortumaisillaan – omaan näppäryyteensä. Ilmeisesti geometristen konstruktioiden
problematiikkaa olisi ollut yksinkertaisempaa käsitellä vasta yhdenmuotoisuuden käsittelyn jälkeen.
Samoin kahden opettajan järjestelmä sinänsä vaatii neuvonpitoa ja tarkkuutta, jotta kehäpäätelmiä ei
esiintyisi. Toisaalta on ollut ihan mielenkiintoista keksiä ikään kuin oma määritelmä.

Viikkotehtävien tarkistus

Harjoituslistan kiertäessä esittelen taas työpäiväkirjaani edelliseltä kerralta. Kerron samassa
yhteydessä avanneeni Moodleen kurssillemme sivuston, johon tulen laittamaan ainakin nämä
työpäiväkirjat. Äänitän puhettani vaivihkaa. Sitä nyt kuunnellessani huomaan esimerkiksi
käyttäväni kovin usein sanaa tuota. Yritänpä seuraavalla kerralla, tuota, olla sitä käyttämättä.
Muistan omilta keskikouluvuosiltani, kuinka monet uskonnon tunnit kuluivat sen laskemiseen,
kuinka monta kertaa iäkäs opettajani (kirkonkylämme rovasti – lähinaapurini, jonka kanssa pelasin
pikkupoikana usein muun muassa tiukkoja pöytätennismatseja) sanoi no niin …  No niin
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ensimmäiseksi tehdään tehtävä 2, koska ensimmäisen tehtävän tekijäksi määrätty opiskelija haluaa
hetken aikaa palauttaakseen tehtävän mieleensä. Tehtävän 2 tekijä lähtee liikkeelle ”tuttuun tapaan”
vastaoletuksesta, että 3 2  olisi esitettävissä muodossa m/n, missä syt(m, n) = 1. Hän kuutioi näin

saamansa yhtälön puolittain saaden väittämän 3

3

2
n
m

= . Tästä hän päättelee välittömästi sen, että

tällöin niin m kuin myös luku n olisi parillinen eli hän olisi saanut aikaan ristiriidan oletuksen
syt(m, n) = 1 kanssa.  Totean, että tämä kaipaisi hieman täsmennystä, mutta se jää tekemättä, kun
katson tarpeelliseksi selittää vielä – osalle opiskelijoista – tällaisen epäsuoran todistamisen
yleisideaa. Tulkoon tuo tarpeellinen täsmennys tässä. Ensinnäkin tuosta saadusta väittämästä seuraa
helposti se, että molemmat kuutioluvut ovat parillisia.

Jos sitten ylimalkaan kokonaisluvun p kuutio p3 on parillinen, niin se voidaan kirjoittaa p3 = 2k,
missä k on kokonaisluku. Väitetään nyt, että kantaluku p on myös tällöin parillinen. Osoitetaan
tämäkin epäsuorasti: oletetaan, että p ei ole parillinen eli se on muotoa 2r +1, missä r on
kokonaisluku. Tällöin p3 = (2r+1)3 tuottaa parittoman luvun, mikä on ristiriita. On siis oltava niin,
että p on parillinen.

Tehtävän 1 tekijä ratkaisee yhtälön 033 =−− axx , kun a = 0 ( o90cos2 ⋅=a  = 0) ja 0 < x < 2.
Ratkaisuluvun x = 3  hän konstruoi Pythagoraan lauseen avulla suorakulmaisesta kolmiosta, jonka
hypotenuusa on 2 ja toinen kateetti = 1. Sitten on piirrettävä Okeskinen 2säteinen ympyrän Γ ja
puolisuora OA. Tämän jälkeen on konstruoitava suora kulma, jonka kärki on pisteessä O ja oikea
kylki puolisuoralla OA. Seuraavaksi on erotettava harpilla puolisuoralta jana OX, jonka pituus =

3 . Sitten on asetettava puolisuoran OX normaali n pisteeseen X. Normaalin n ja ympyrän
Γ (yläpuolinen) leikkauspiste olkoon L. Kulma LOX on silloin vaadittu suoran kulman kolmannes.
(Siis mainitun yhtälön ”näkökulmasta”; toki tiedossa on se, että o30 :n kulma on konstruoitavissa
suoraankin tasasivuisen kolmion kautta.)

Tehtävän 3 on sen tekijä ratkaissut tyylikkäästi pisteen potenssin avulla. Yleiskeskustelua herää
siitä onko näin määritellyllä ”janojen jakolaskulla” mitään tekemistä ”tavallisen jakolaskun” kanssa.
Huomataan, että kyllä on, kunhan vain yksikköjanan rooli ymmärretään asianmukaisesti.
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Opiskelijan ratkaisu janojen a ja b jakolaskulle pisteen potenssin avulla.

Tehtävän 4 ratkaiseminen sujuu vaiheittain. Ensimmäinen yritys päättyy siihen, kun osoittautuu,
että tehtävän luonne on jäänyt tekijälle hieman epäselväksi. Annettuina elementteinä ovat
nimenomaan kolmion kaksi sivua a ja b ja kolmannen sivun vastainen keskijana mc. Näistä
elementeistä sitten joko saadaan tai ei saada kolmio. Jos kolmio syntyy, niin on syytä vielä
tarkastella konstruktiota. Kuinkahan mahtaa käydä?

Toinen tekijä yrittää eräänlaisella kokeilumenetelmällä konstruoida kolmion. Hän piirtää ensin
keskijanan ja asettaa ”alustavasti” janat a ja b alkamaan samasta pisteestä kuin keskijanankin. Sitten
hän koettaa saada aseteltua harpin avulla janat a ja b siten, että keskijanan kärjestä olisi sama matka
niiden kärkiin. Tämä tekijä on ymmärtänyt tehtävän perusluonteen oikein, mutta hänen
kokeilumenetelmänsä ei herätä yleisössä luottamusta. Jännitys tiivistyy… , onko ratkaisua
olemassa?

Taitaa se vain löytyä! Kolmas yrittäjä erottaa ensin janan a = AB piirtämältään suoralta L. Sitten
hän piirtää ympyrän Γ (B, 2mc) eli ympyrän, jonka keskipiste on B ja säde kaksi kertaa annettu
keskijana. Kolmanneksi hän piirtää ympyrän Γ (A, b). Ympyröiden Γ (B, 2mc) ja Γ (A, b) toista
leikkauspistettä (janan AB yläpuolista) hän merkitsee A’:lla. Neljänneksi hän piirtää janan BB’
siten, että BB’ || AA’.
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Opiskelijan hieno kolmiokonstruktio, kun kolmiosta tunnetaan kaksi sivua ja kolmannen vastainen keskijana.

Suunnikkaassa ABB’A’ on näin AB = a, BB’ = b ja lävistäjä AB’ = c eli kolmion kolmas sivu.
Miksi? Olkoon suunnikkaan lävistäjien leikkauspiste = M. Konstruktion mukaan BA’ = 2mc, joten
BM on pituudeltaan mc, koska suunnikkaan lävistäjät puolittavat toisensa (tämä on todistettu
kolmioiden yhtenevyysopin yhteydessä). Samasta syystä on AM = MB’, joten BM on todella
kolmion ABB’ sivua AB’ = c (merkintä) vastassa oleva keskijana. Kolmiossa ABB’ on vaaditut
elementit a, b ja mc. Hieno esitys!

Milloin sitten tuo edellä esitetty konstruktio on mahdollinen? Ilmeisesti keskijanan on oltava
ainakin toista annettua sivua lyhyempi. Tällöin tuo konstruktio näyttäisi tuottavan olennaisesti
yksikäsitteisen ratkaisun (toinen ratkaisu   AA’B’≅  ABB’ (sss)). Voidaanko tehtävä sitten
ratkaista jotenkin muuten? Voisiko liikkeelle lähteä keskijanasta?

Jos haettavan kolmion ABC painopistettä merkitään kirjaimella P, niin pisteet A, P ja a:n keskipiste
X (merkintä) olisivat samalla suoralla. Samoin vastaavasti pisteet B, P ja b: n keskipiste Y. Voisiko
tästä havainnosta olla hyötyä, kun vielä tiedetään, että P jakaa kunkin keskijanan suhteessa 2:1
kärjestä lukien (tämän totuuden voimme ottaa annettuna koulugeometriasta, kun tässä kurssissa
emme ole sitä todistaneet – joskin olemme tarkastelleet asiaa ”empiirisen geometrian”
näkökulmasta.).
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Yritetäänpä vähän. Kiinnitetään tasossa piste C ja piirretään jana CZ’, jonka pituus = mc. Erotetaan
janalta CZ’ jana CP siten, että CP : CZ’ = 2:1 – ja tämähän onnistuu, koska osaamme jakaa janan
geometrisesti kolmeen yhtä suureen osaan. Piirretään ympyrät Γ (C, a/2), Γ (C, a) ja Γ (C, b).
Kiinnitetään ympyrältä Γ (C, a)  ”melko mielivaltaisesti” piste B’ (sanotaan keskijanan CZ’ oikealta
puolelta). Kiinnitetään samoin piste A’ ympyrältä Γ (C, a) (keskijanan CZ’ vasemmalta puolelta).
Määritetään janan CA’ keskipiste X’. Pisteet B’, P ja Y’ pitäisi saada samalle suoralle. Olisiko
tämä jotenkin mahdollista? Vastaavasti pitäisi pisteet A’, P ja X’ saada samalle suoralle, kun X’ on
janan CB’ keskipiste. Mutta miten tästä sitten pääsisi eteenpäin? Onko muuttuvia suureita liian
paljon?

Aika tavalla toisentyyppinen lähestyminen voisi kätkeytyä kaavaan (Lehtinen ym. 2007, s. 66)

( ) 2222
c c

4
1ab

2
1m −+= ,

josta saataisiin 2
c

22 m4)a2(bc −+= . Nyt neliöt a2, b2 ja c2 voitaisiin konstruoida vaikkapa
”Porasen kertomääritelmän” (alla) kautta siten, että yksikkö pysyisi aina samana. Juurrettavan
konstruointi ei olisi tämän jälkeen mikään ongelma (ainoa pulma voisi liittyä siihen, että keskijana
olisi valittu liian pitkäksi). Kun neliöjuurikin osataan määrittää janaaritmetiikassa, niin kolmion
kolmas sivu c ”saisi näin syntynsä”, jonka jälkeen itse kolmio olisi helppo konstruoida.

Mainittua kaavaa keskijanan mc neliölle emme tosin ole todistaneet, mutta kosinilauseen avulla se
onnistuu helposti. Kirjoitetaan vain kolmiossa ABC ensin kosinilauseen mukainen esitys sivun a
neliölle a2 ”osakolmiossa” CDB, missä D on keskijanan mc ja sivun AB leikkauspiste. Kirjoitetaan
vastaava esitys sivun b neliölle b2 kolmiossa CDA. Kulmat CDB ja CDA ovat suplementtikulmia,
joten niiden kosinit ovat toistensa vastalukuja. Laskemalla nyt saadut kaksi yhtälöä puolittain
yhteen saadaan haluttu tulos.

Tehtävät 5 ja 6 on osattu niin hyvin, että niitä ei tarvitse erikseen taululla käsitellä. Tehtävä 7
suoritetaan taululla. Kohdassa a) tekijä on päätellyt ihan oikein vastauksen o0 . Voidaan merkitä
ympyrän Γ  keskipistettä O:lla, siitä lähtevää puolisuoraa OP:llä ja tällä puolisuoralla ”äärettömiin
etääntyvää” tangenttikulman kärkeä A(d):llä, missä d on pisteen A etäisyys pisteestä O. Kun d  ,
niin ilmeisesti kulma A(d)OQ(d) lähestyy suoraa kulmaa, kun Q(d) on ympyrän keskipisteestä O
piirretyn säteen ja (toisen) tangentin yhteinen piste ympyrällä Γ . Yksi käytännön kytkentä
etäisyyteen A(d) ja pisteeseen Q(d) liittyen on satelliittien käyttö Maan viestintäliikenteessä. Toinen
– paljon arkisempi – on Aurinko.

Tunnetusti Aurinko ei ole ”ihan” äärettömän kaukana Maasta. Silti sanotaan esimerkiksi niin, että
se valaisee aina puolet Maasta. Optiikassa Auringon valoa mallitetaan keskenään yhdensuuntaisilla
suorilla. Geometriassa vinon yhdensuuntaisprojektion perusidean voi ehkä ajatella liittyvän tähän.
Tässä vain aivan muutamia kysymyksiä, jotka voivat olla didaktisesti (ja muutenkin)
mielenkiintoisia tehtävän 7, kohdan a) tiimoilta.

Tehtävän 7 kohta b) voidaan ratkaista siten, että ensinnäkin rajataan kulmaa α  niin, että
oo 1800 << α . Tällöin oo 902/0 << α . Konstruoidaan kulma β  = 2/90 α−o . Asetetaan tämän

kulman kärki ympyrän Γ  keskipisteeseen O. Piirretään puolisuora OP, jonka määrää kulman β
oikea kylki. Olkoon kulman β  vasemman kyljen ja ympyrän Γ  leikkauspisteen Q määräämä
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puolisuora OB.  Peilataan piste Q puolisuoran OP suhteen ympyrälle Γ  pisteeksi Q’. Konstruoidaan
puolisuoran OB normaali pisteeseen Q. Merkitään tämän normaalin ja puolisuoran OP
leikkauspistettä kirjaimella A. Kulma QAQ’ on vaadittu kulma.

Tehtävän 7 kohta c) sujuu tekijältään hyvin: tangenttikulma ja sitä vastaava keskuskulma ovat
toistensa suplementtikulmia.

Tehtävän 8 ratkaisu vaikuttaa sinänsä oikealta. Keskustelua kuitenkin syntyy siitä, missä roolissa
pisteen potenssi oikein on siinä ollut. Kyllä se senkin kautta menee. Piirretään ensin suora L, jolta
erotetaan peräkkäin janat AB = a, BC = b. Puolitetaan sitten jana AC. Merkitään tämän janan
keskipistettä O:lla. Piirretään ympyrä, jonka keskipiste on O ja säde janan AC puolikas. Seuraavaksi
asetetaan janalle AC normaali pisteeseen B. Merkitään tämän normaalin ja ympyrän leikkauspisteitä
symbolein D ja D’.

Pisteen potenssin (ympyrämme suhteen) mukaan nyt baBDDB ⋅=⋅ ' . Mutta pisteet D ja D’ ovat
ympyrämme halkaisijan normaalilla, joten BD = BD’ = x (merkintä). Näin siis nyt x2  = ab.

Kerron, että janaa x = BD (tai BD’) sanotaan myös lukujen a ja b geometriseksi keskiarvoksi. Heti
tietysti kysytään, että ”missä sitä oikein tarvitaan?”. Onneksi olin sattunut vilkaisemaan
Matematiikan taitoa, niinpä pääsen kerrankin nopeasti vastaamaan, että ”ainakin meritähti tarvitsee
sitä itsensä rakentamisessa… ”  (ks. Silfverberg ym. 1997, s. 158). Menestykseni huumaa minut
puhumaan vielä hieman myös harmonisesta keskiarvosta ( lukujen a ja b käänteislukujen
keskiarvon käänteisluvusta). Kerron, kuinka ”janalukujen” a ja b aritmeettinen, geometrinen ja
harmoninen keskiarvo saadaan kaikki ”samaan kuvaan”. Niin, ja olen nopeaakin nopeampi kun
ilmoitan, että yksi harmonisen keskiarvon sovellusmahdollisuus löytyy liikeopista. Jos nimittäin
kappale etenee yksikön mittaisen matkan keskinopeudella v1 ja sitten toisen yksikön mittaisen

matkan nopeudella v2, on keskinopeus v =

21

11
2

vv
+

 eli v =
2/11

1

21








+

vv

. Muistan myös joskus

nähneeni (ja todistaneeni)seuraavan tehtävän:

Puolisuunnikkaan kantasivujen suuntaisesta, lävistäjien leikkauspisteen kautta piirretystä
suorasta, jää puolisuunnikkaan sisään jana s. Osoita, että janan s pituus on kantasivujen
pituuksien harmoninen keskiarvo.

Katson tärkeäksi vielä korostaa sitä, että asettamalla edellisessä b = 1, saadaan konstruoitua luvun a
neliöjuuri a . Tällöin tietysti on ensin itse luvun a oltava konstruoitavissa.

Yhteenvetoa harjoituksista. Vaikuttaa siltä, että konstruktioprobleemat klassisilla välineillä on
koettu mielenkiintoisiksi ja mukaviksi. Yhtenä syynä tässä voi olla se, että jotenkin ajatukset
saadaan näin ikään kuin näkyville ja koeteltaviksi. Toinen syy voi olla siinä, että ”tutut ja neutraalit
laskemiset” (jakolasku, kertolasku, neliöjuuri) saavat kuvallisen ilmaisun.
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Yhdenmuotoisuus

Aloitan päivän teeman käsittelyn Matematiikan taidon tapaan määrittelemällä monikulmioiden
yhdenmuotoisuuden:

Monikulmio 1M  on yhdenmuotoinen monikulmion 2M  kanssa, 21 ~ MM , jos
monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä
suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset:

n

n

a
a

a
a

a
aMM

'
...

''
~

2

2

1

1
21 ===⇔   ja

nn ';...;';' 2211 αααααα ===

Yhdenmuotoisten monikulmioiden vastinsivujen pituuksien suhdetta sanotaan mittakaavaksi
(k) (Silfverberg ym. 1997, s. 141).

Matematiikan taito toteaa, että ”kulmien yhtäsuuruus pareittain ei …  yksin riitä takaamaan
monikulmioiden yhdenmuotoisuutta”. Tässä ilmeisesti verrattavilla kulmilla tarkoitetaan
”luonnollisia ja näkyviä” kulmia, ts. monikulmion sivuja vastassa olevia ”varsinaisia kulmia”, ei
esimerkiksi lävistäjien välisiä kulmia.

Vastaavasti mainittu kirja toteaa, että ”vastinsivujen verrannollisuus ei yksin riitä perusteluksi
monikulmioiden yhdenmuotoisuudelle”. Ilmeisesti tässä taas on ymmärrettävä, että kyse on todella
monikulmion sivuista, eikä esimerkiksi toisiaan vastaavista lävistäjistä.

On syytä huomata, että edellä oleva määrittely perustuu sille, että jotenkin yksiselitteisesti voidaan
päättää, mitkä ovat vertailtavien monikulmioiden vastinosia.

Yhdenmuotoisuus on kaikille lukion käyneille niin paljon tuttu asia, että katson ainoaksi
orientoivaksi esimerkiksi riittävän mainita, että ”Asysteemin” arkeissa ...,, 10 AA  on aina

pitemmän sivun suhde lyhyempään = 1:2 . Tästä saadaan myös hyvä muistutus siitä, miten pinta
ala käyttäytyy yhdenmuotoisten kuvioiden kohdalla. Arkin A0 ala on 1 (m2), arkin A1 1/2, arkin A2
1/4,  arkin A3 1/8, arkin A4 1/16 ja niin edelleen. Kaikki arkit ovat kyllä keskenään yhdenmuotoiset,
mutta mittakaava on tuo 1:2  vain ”peräkkäisten arkkien” kohdalla (järjestyksessä isommasta
pienempään), jolloin mittakaavan neliö = 2 : 1.

Kolmioiden yhdenmuotoisuus

Mielestäni tämäntyyppisellä kurssilla olisi syytä saada kolmioiden yhdenmuotoisuudesta irti
enemmän kuin lukiossa. Mutta ensin joudun toteamaan, että sen mitä edellisellä kerralla asiasta
sanottiin saa hetkeksi unohtaa. Kerron myös, että esitys nyt perustuu melko paljon teokseen
Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007, s. 4552), mutta janojen kertolasku on
määriteltävä hieman toisin:
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M1. Piirretään suora l, jolta erotetaan peräkkäin jana a = AB ja jana b = BC. Asetetaan
kohtaan B normaali n. Piste A alkupisteenä piirretään jonkin terävän kulman β  suunnassa
jana janan AB alapuolelle.  Olkoon normaalin n ja mainitun janan leikkauspiste D.
Määritellään BD = 1. Olkoon suorakulmaisen kolmion ABD toinen terävä kulma ∠ ADB =
α . Piirretään sitten ympyrä, joka kulkee pisteiden A, D ja C kautta. Leikatkoon tämä
ympyrä normaalin n janan AC yläpuolella kohdassa E. Määritellään ba ⋅  = EB.

On hyvä korostaa tässä kohtaa myös systemaattista tapaa nimetä kolmion kulmat ja niitä vastaavat
sivut näin: Kolmion ABC kulmia merkitään kärkien mukaan ∠ A, ∠ B ja ∠ C; kolmion sivuja
merkitään pienillä kirjaimilla vastakkaisten kärkien mukaan BC = a, CA = b ja AB = c. Vastaavia
merkintöjä käytetään esimerkiksi kolmiolle A’B’C’. En tiedä vielä, ehdimmekö tutkia lainkaan
pallokolmioita, mutta siellä on aivan erityisen tärkeätä olla tarkkana merkintöjen kanssa.

Kolmioiden ABC ja A’B’C’ yhdenmuotoisuus määritellään sitten sopusoinnussa monikulmioiden
vastaavan määritelmän kanssa: Jos ∠ A = ∠ A’, ∠ B = ∠ B’ ja ∠ C = ∠ C’ sekä a/a’ = b/b’ = c/c’,
niin kolmiot ABC ja A’B’C’ ovat yhdenmuotoiset, merkitään   ABC ~    A’B’C’. Erityisesti
todetaan, että yhtenevyys on erikoistapaus yhdenmuotoisuudesta. Silloin a/a’ = b/b’ = c/c’ = 1.

Varmistamme myös seuraavan asian muistamisen: Pisteen A projektio A’ suoralla l on A:sta
piirretyn l:n normaalin ja l:n leikkauspiste. Jana AA’ on pisteen A etäisyys suorasta l. Janan AB
projektio suoralla l on jana A’B’, missä A’ on A:n ja B’ on B:n projektio l:llä. Käymme senkin läpi,
kuinka edellä mainittu normaali voidaan geometrisesti konstruoida.

Näiden valmistelujen jälkeen päästään lukiosta tutun ”kk”lauseen kimppuun:

Lause 1 (Yhdenmuotoisuuslause kk). Jos kolmiossa ABC ja A’B’C’ on ∠ A = ∠ A’ ja ∠ B = ∠ B’,
niin   ABC ~    A’B’C’.

Todistaminen ei ole aivan pieni juttu. Käyn sitä tässä vielä läpi:

Koska tasokolmion kulmien summa on aina = oikokulma, on selvästi ∠ C = ∠ C’, joten
todistettavaksi jää sivujen verrannollisuus. Olkoon I kolmion ABC sisään piirretyn ympyrän
(H5/6a) keskipiste, ja olkoot D, E ja F sen projektiot sivuilla a, b ja c, jolloin ID = IE = IF = r
(merkintä). Koska   AFI ≅  AEI (kks), on AF = AE = x (merkintä). Vastaavasti BD = BF = y ja
CE = CD = z.

Menettelemällä samoin kolmiolle A’B’C’ saadaan pisteet I’, D’, E’ ja F’, joille I’D’ = I’E’ = I’F’ =
r’; A’F’ = A’F’ = x’, B’D’ = B’F’ = y’ ja C’E’ = C’D’ = z’.

Piirretään nyt suora L. Erotetaan siltä mielivaltainen jana g = JH. Piirretään suoran L normaali n,
joka kulkee pisteen H kautta määritelmän M1 mukaisesti. Piirretään piste J alkupisteenä janan JH
alapuolelle puolisuora kulmassa o90   ∠ IAF = α  (merkintä).  Merkitään tämän janan ja
normaalin n leikkauspistettä kirjaimella G (∠ HGJ = ∠ IAF). Kirjoitetaan HG = 1.

Asetetaan janan g jatkeelle suorakulmainen kolmio AFI siten, että piste F yhtyy pisteeseen H, ja FI
normaaliin n janan g yläpuolella. Piirretään ympyrä, joka kulkee pisteiden J, G ja A kautta.
Merkitään tämän ympyrän ja normaalin n toista leikkauspistettä I*:llä. Määritelmän 1
(M1)mukaan nyt siis I*H = xg ⋅ . Väitetään, että I*H = IH = r. Kulma I*AH = kulma JGH, koska
samaa kaarta vastaavat kehäkulmat ovat yhtä suuret. Näin siis edelleen ∠ I*AH = ∠ IAH, joten
todellakin I*H = IH = r = xg ⋅ .
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Vastaava kolmion A’F’I’ vertailu kolmioon JHG osoittaa, että r’ = gx’. Siis x/x’ = r/r’ = k
(merkintä), joten x = kx’. Vastaavasti y = ky’ ja z = kz’.

Koska a = y + z = ky’ + kz’ = k(y’ + z’) = ka’ ja samoin b = kb’ sekä c = kc’, on a/a’ = b/b’ = c/c’,
mikä oli todistettava.

Mainitsen lopuksi, että lause 1 voidaan tulkita myös niin, että kahden kolmion yhdenmuotoisuuden
määritelmäksi olisi riittänyt vastinkulmien yhtäsuuruus.

Tämän jälkeen seuraa

Lause 2. Olkoon piste A’ kolmion ABC sivulla AC ja piste B’ sivulla BC. Tällöin   ABC ~ 
A’B’C’, jos ja vain jos AB || A’B’.

Nyt todistaminen käy lyhyesti:

Jos AB || A’B’, niin samankohtaisina kulmina ∠ A = ∠ A’, kulma A’CB’ on kolmioilla yhteinen,
joten   ABC ~   A’B’C’ (kk). Olkoon sitten   ABC ~   A’B’C’. Tällöin samankohtaisina
vastinkulmina ∠ A = ∠ A’, joten AB || A’B’.

Yhtä juhlaa on nyt myös yhdenmuotoisuuslauseen ”sss” käsittely.

Lause 3 (Yhdenmuotoisuuslause sss). Jos kolmiossa ABC ja A’B’C’ on a/a’ = b/b’ = c/c’, niin
nämä kolmiot ovat yhdenmuotoiset.

Todistus: Jos  c = c’, niin kolmiot ovat yhtenevät eli asia on selvä. Käsitellään siis tapausta c ≠ c’.
Oletetaan, että c < c’ (mikä ei rajoita yleisyyttä) eli AB < A’B’. Olkoon D sivun c’ sellainen piste,
että A’D = c. Olkoon edelleen E sivun b’ sellainen piste, että DE || B’C’. Tällöin (1)   A’B’C’ ~ 
A’DE (lause 2), joten A’E/b’ = c/c’, ja edelleen

A’E = c
c
b

'
'  = c

c
b  = b.

Vastaavasti nähdään, että DE = a, joten (2)   A’DE ≅  ABC (sss). Ehdoista (1) ja (2) seuraa nyt,
että   A’B’C’ ~   ABC.

Korostan yhtenevyyslauseen ”sss” roolia yllä olevassa todistuksessa. Korostan sitäkin, että
yhdenmuotoisuuslauseen ”sss” valossa kolmioiden yhdenmuotoisuuden määritelmäksi olisi riittänyt
vastinsivujen verrannollisuus.

Tämän jälkeen käsitellään kysymystä yhdensuuntaisista leikkaajista eli

Lause 4 (Yhdensuuntaiset leikkaajat). Olkoot l, m ja n yhdensuuntaisia eri suoria. Leikatkoon suora
s suoran l pisteessä A, suoran m pisteessä B ja suoran n pisteessä C. Leikatkoon suora t ne
vastaavasti pisteissä A’, B’ ja C’. Tällöin AB/BC = A’B’/B’C’.
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Todistus etenee tässä ihan samaan tapaan kuin teoksessa Johdatus tasogeometriaan. Kuriositeettina
mainittakoon, että Väisälän Geometriassa tämä lause esitetään (ja todistetaan) ennen kolmioiden
yhdenmuotoisuuden käsittelyä. Johdatus tasogeometriaan taitaa pitää triviaalina sen osoittamista,
että esimerkiksi myös suhde AC:BC (kun B on janan AC sisäpiste) on sama kuin suhde A’C’:B’C’.
Mainittu teos käyttää tätä yhdensuuntaisiin leikkaajiin liittyvää seikkaa todistaessaan Menelaoksen
lausetta, mutta ei katso tarpeelliseksi mainita asiaa erikseen (vrt. Lehtinen ym. 2007, s. 67).

Lauseesta 4 saadaan myös eräs konstruktio luvulle (janalle) x = a2. Piirretään jokin kulma O.
Erotetaan ensin kulman oikealta (esimerkiksi) kyljeltä jana OA = 1 ja vasemmalta kyljeltä jana AB
= a. Sitten erotetaan taas kulman oikealta kyljeltä jana AC = a. Piirretään jana AB, ja piirretään
pisteestä C jana, joka on yhdensuuntainen janan AB kanssa. Leikatkoon tämä jana kulman O

vasemman kyljen pisteessä D. Silloin BD = a2. Onhan nimittäin nyt
BD
a

a
1

= .

Opiskelijat saavat seuraavien – jo koulusta tuttujen – lauseiden todistamiset harjoitustehtäviksi.

Lause 5. Jos CD on suorakulmaisen kolmion ABC suoran kulman C kärjestä piirretty korkeusjana,
niin   ACD ~   CBD ~   ABC.

Lause 6. Olkoon c suorakulmaisen kolmion hypotenuusa, ja olkoot a ja b sen kateetit. Jos p ja q
ovat kateettien projektiot hypotenuusalla ja h on hypotenuusan vastainen korkeus, niin

a2 = cp, b2 = cq, h2 = pq.

Pythagoraan lause saa nyt erään varsin tutun todistuksen.

Lause 7. Jos c on suorakulmaisen kolmion hypotenuusa ja a ja b ovat kateetit, niin

c2 = a2 + b2.

Todistus: Käytetään lauseen 6 merkintöjä. Koska p + q = c, on tuon lauseen mukaan

c2 = cc = c(p + q) = cp + cq = a2 + b2.

Johdatus tasogeometriaan huomauttaa tässä kohtaa, että janaaritmetiikassa ei neliöille c2, a2 ja b2

saisi antaa pintaalan merkityksiä. Me emme kuitenkaan erikseen rakenna tässä kurssissa mitään
”mittateoriaa”, joten tulkintoja pintaaloiksi ei voine tässä täysin välttää.

Ilmeisesti Descartes määritteli aikoinaan janojen a ja b tulon lauseen 4 ”hengessä”. Samantyyppistä
menettelyä lienee käyttänyt myös Omar Khaijam. Muinaiset kreikkalaiset tulkitsivat janojen tulon
pintaalaksi, mutta esimerkiksi Descartesilla se oli edelleen jana. Näin Descartes vältti
irrationaalilukuihin liittyvät probleemat (ks. Heimonen & Kurola 1994, s. 147 – 148).



152

Säännöllinen 10kulmio

Kysymys säännöllisen 10kulmion geometrisesta konstruoinnista on mielestäni yksi
alkeisgeometrian kiintoisimmista. Opetuskertaan 5 se ei oikein mahtunut, mutta sen voi esittää
vaikkapa seuraavaan tapaan.

Lause. Ympyrän sisään piirretyn säännöllisen 10kulmion sivu (s) eli o36  kaaren jänne = säteen
suurempi osa, kun säde on jaettu kultaiseen suhteeseen.

Todistus: Tarkastellaan tasakylkistä kolmiota ABC, jonka huippukulma C on puolet kantakulmasta
(eli o36 ).  Puolitetaan kantakulma A. Leikatkoon tämä puolittaja sivun BC pisteessä D. Helposti
nähdään, että DC = AD = AB, ja että kolmiot ABC ja BDA ovat yhdenmuotoisia. Siis

x1
x

x
1eli

BD
AB

AB
AC

==  kirjoittamalla AC = BC = 1 ja AB = x (jolloin BD = 1x).

Puolittaja AD jakaa siis sivun BC kultaiseen suhteeseen. Mutta jaon suurempi osa DC on yhtä pitkä
kuin kolmion ABC kanta AB. Tämä kanta on edelleen sama kuin säännöllisen 10kulmion sivu –
onhan huippukulma C = o36 .

Siis:

1. Piirrä ympyrä Γ (O, r).
2. Jaa ympyrän Γ  säde r kultaiseen suhteeseen.  Valitse näin saadun säteen suurempi

osa.
3. Erota ympyrän kehältä tuon suuremman osan mittaiset jänteet.

Voisi kai kysyä, olisiko yllä olevassa johtamisessa ollut hyötyä myös kolmion kulman
puolittajalauseesta? No, se johdetaan usein sinilauseen sovelluksena. Trigonometristen funktioiden
käyttöönotto taas suorakulmaisten kolmioiden avulla perustuu yhdenmuotoisuuteen. Näin voisi
ehkä ajatella, että ”mikäpäs siinä” – yhdenmuotoisuuteen molemmat menetelmät kietoutuisivat.
Kysyttyä hyötyä ei kuitenkaan olisi paljon, koska joka tapauksessa kolmiomme ABC on tietty
erikoistapaus, joka mahdollistaa olennaisen päättelyn DC = AB.

Yhdenmuotoisuus avaruudessa

Otsikon mukainen asia jää tässä kurssissa aika vähälle huomiolle. On intuitiivisesti varsin selvää,
että vaikkapa kaikki pallot ovat keskenään yhdenmuotoisia. Samoin se, että kaikki kuutiot ovat sitä.
Matematiikan taito (Silfverberg ym. 1997, s. 148) käsittelee asiaa seuraavasti.

Kappaleiden muodon vertailua yksinkertaistaa se, että tavallisimmin sovelluksissa esiintyvät
sellaiset kappaleet, joiden muoto määräytyy täysin eräiden janojen pituuksien ja kulmien
suuruuksien avulla. Esimerkiksi ympyrälieriön ja ympyräkartion muodon määräävät täysin
pohjan säde, kappaleen korkeus sekä akselin ja pohjan välinen kulma. Tällaisten
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kappaleiden yhdenmuotoisuutta voidaan siis tarkastella samaan tapaan kuin
monikulmioiden yhdenmuotoisuutta:

Kappaleet ovat yhdenmuotoiset, jos niissä vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinjanat
verrannolliset.

Matematiikan taidon mukaan edelleen erityisesti ”suorat särmiöt, lieriöt, sekä kartiot ovat
yhdenmuotoiset, jos niiden pohjat ovat yhdenmuotoiset ja korkeuksien suhde on sama kuin
vastinjanojen suhde pohjissa. Tällöin kappaleiden muutkin vastinjanojen suhteet ovat samat.
Vinojen kappaleiden yhdenmuotoisuustarkastelut ovat sikäli hankalampia, että niissä pitää sopivien
kulmien tarkastelulla varmistaa kappaleiden olevan ’yhtä vinoja’”.

Miten tyypillisesti johdetaan koulussa kartion tilavuus? Merkitään ensin kartion pohjan alaa
vaikkapa kirjaimella A ja korkeutta kirjaimella h. Sitten asetetaan kartion kärki origoon ja pohjan
taso kohtisuoraan xakselia vastaan niin, että se leikkaa sitä pisteessä x = h. Tämän jälkeen todetaan
– ehkä aika nopeasti – että jokaisella arvolla ∈x [0, h] on kappaleen pohjan suuntainen.
leikkauskuvio yhdenmuotoinen pohjan kanssa. Jos tuon poikkileikkauksen alaa merkitään A(x):llä,
niin seuraavaksi asetetaan verranto

2)(






=

h
x

A
xA , josta

saadaan integrointia varten ”tilavuuselementti” dxx
h
A 2

2 ja itse tilavuudeksi Ah
3
1 . Ongelmaksi voi

kuitenkin jonkun mieleen jäädä juuri tuo poikkileikkauksen ja pohjan yhdenmuotoisuus.
Matematiikan taidossakin puhuttiin yllä – kartioon puhetta sovittaen – vain siitä, että jos pohjat ovat
yhdenmuotoiset etc. Ongelmaksi voi jäädä sekin, että tasokuvioiden yhdenmuotoisuudesta saatu
”ote” liittyy useimmiten vain monikulmioihin (vrt. asetettu määritelmä alussa).

Väisälä katsoo tarpeelliseksi todistaa seuraavan lauseen (Väisälä 1965, s. 152):

Jos kartio leikataan pohjan suuntaisella tasolla, niin leikkauskuvio ja pohja ovat
yhdenmuotoiset ja niiden alojen suhde = pienemmän kartion ja koko kartion korkeuksien
suhteen neliö.

Tästä Väisälä antaa vielä ympyräkartiota koskevan seurauksen.

Jos ympyräkartio leikataan pohjan suuntaisella tasolla, niin leikkauskuvio on ympyrä.

Vasta näiden valmisteluiden jälkeen Väisälä johtaa (integraalilaskentaa käyttäen) kartion tilavuuden

kaavan Ah
3
1 .
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Yhdenmuotoisuuskuvaukset

Esittelen aluksi otsikon mukaista asiaa siihen tapaan kuin sitä on käsitelty teoksessa Johdatus
tasogeometriaan. ”Euklidisen tason”E yhdenmuotoisuuskuvaukselta f eli similariteetilta f
vaaditaan seuraavat ominaisuudet:

 (S1)  Kaikille janoille AB ja CD on

CD
DfCf

AB
BfAf )()()()(

=  .

(S2)  Kaikille kulmille on ∠ BAC = ∠ f(B)f(A)f(C).

Suhde

AB
BfAfk )()(

=

on f:n mittakaava.

Näin määritelty ”yleinen yhdenmuotoisuuskuvaus” on sopusoinnussa sen kanssa, mitä
monikulmioiden yhdenmuotoisuudelta on aiemmin vaadittu. Ja vielä erityisesti sen kanssa mitä on
sanottu kolmioiden yhdenmuotoisuudesta: silloin on vastinsivujen oltava verrannollisia ja
vastinkulmien yhtä suuria. Ilmeisesti nyt olisi mielekästä määritellä kaksi tasokuviota
yhdenmuotoisiksi, jos on olemassa yhdenmuotoisuuskuvaus, jolla toinen kuvio voidaan kuvata
toisella (vrt. Silfverberg ym. 1997, s. 163).

Yhtenevyyskuvaus voidaan ymmärtää erikoistapauksena, jossa k = 1. Me emme ryhdy tutkimaan
tarkemmin teoksen Johdatus tasogeometriaan lausetta 95. Siinä olisi todettu, että seuraavat ehdot
ovat yhtäpitäviä (Lehtinen ym. 2007, s. 99):

(a) f on yhdenmuotoisuuskuvaus,
(b) f toteuttaa ehdon (S1),
(c) f toteuttaa ehdon (S2),
(d) kaikille kolmioille ABC on ∆ ABC ~ ∆ f(A)f(B)f(C).

Näin ehto (S1) riittäisi yksinäänkin. Eli jos löydetään tason kuvaus f, joka kaikille janoille AB ja CD

toteuttaa ehdot
)()()()( DfCf

CD
BfAf

AB
= , niin f olisi yhdenmuotoisuuskuvaus. Voitaisiinko tämän

nojalla sitten määritellä suoraviivaisesti kaksi tasokuviota yhdenmuotoisiksi silloin, jos niissä
vastinjanat ovat verrannolliset? Näin näyttäisi tekevän esimerkiksi Väisälä (ks. Väisälä 1965, s.
110):

Kahta kuviota sanotaan yhdenmuotoisiksi, jos niissä vastinjanat ovat verrannolliset.

Rosenberg määrittelee yhdenmuotoisuuskuvauksiksi sellaiset affiiniset kuvaukset, joilla aina

AB = kAB  (k > 0).
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Sitten hän määrittelee kaksi kuviota K ja K’ yhdenmuotoisiksi mittakaavassa k, jos on olemassa
yhdenmuotoisuuskuvaus f, joka kuvaa kuvion K kuvioksi K’ (ks. Rosenberg 1984, s. 44). Lienee
niin, että vaaditunkaltainen affiinikuvaus säilyttää myös kulmat. Pienenä testinä tästä olkoon
seuraava tarkastelu. Määritellään affiinikuvaus  f, k > 0:









⋅








y
x

k
k
0

0
.

On helppo nähdä, että kaikki vektorit (x, y) kuvautuvat vektoreiksi (kx, ky), ja että kuvavektorin
(kx, ky)  pituus on k kertaa lähtovektorin (x, y) pituus. Kuvaus f on siis Rosenbergin
määrittelemässä mielessä yhdenmuotoisuuskuvaus. Olkoot sitten (0,0):sta eroavina lähtövektoreina
(a, b) ja (c, d). On samoin helppo nähdä se, että kuvavektoreiden (ka, kb) ja (kc, kd) välisen kulman
kosini = vektoreiden (a, b) ja (c, d) välisen kulman kosini, toisin sanoen kyllä kulmakin säilyy.

Jos vielä palataan teokseen Johdatus tasogeometriaan, niin sen mukaan siis yhtäpitäviä seikkoja
ovat muun muassa (a): f on yhdenmuotoisuuskuvaus ja (d): kaikille kolmioille ABC on ∆ ABC ~
∆ f(A)f(B)f(C. Mutta yhtäpitäviä ovat myös (a): f on yhdenmuotoisuuskuvaus ja (b): f toteuttaa
ehdon (S1). Ehdosta (S1) on siis seurattava ehto (S2). Kyllä näin näyttää olevankin – ainakin
seuraavassa tilanteessa.

Jos nimittäin A, B ja C olisivat kolme pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, niin silloin
ehdon (S1) mukaan

)()()()()()( CfAf
AC

CfBf
BC

BfAf
AB

== .

Mutta nyt ∆ ABC ~ ∆ f(A)f(B)f(C) (sss; tuossa tarkastelussa on oletettu sekin, että pisteet f(A), f(B)
ja f(C) eivät ole samalla suoralla). Yhdenmuotoisissa kolmioissa ovat vastinkulmat yhtä suuret,
joten kyllä siis vastinjanojen yhtäsuuruus säilyttää myös kulmat.

Kääntäen myös ehdosta (S2) pitäisi seurata ehto (S1). Miten tätä voisi tarkastella suoraan?
Tarkastelu onnistuisi helposti ainakin niillä samantapaisilla rajoituksilla mitä jo aikaisemmin on
asetettu. Sijaitkoot toisin sanoen pisteet A, B ja C siten, että ne eivät ole samalla suoralla. Jos eivät
myöskään kuvapisteet f(A), f(B) ja f(C) ole samalla suoralla, niin ∆ ABC ~ ∆ f(A)f(B)f(C) (kk).
Yhdenmuotoisissa kolmioissa ovat vastinsivut verrannollisia, toisin sanoen

)()()()( DfCf
CD

BfAf
AB

=  eli (S1) pätee.

Hohhoijaa, vai eikö ehkä sittenkään…

Siis hohhoijaa taas…  Juutuin näin pitkiin jaaritteluihin siksi, että on jotakin hämäävää siinä, että
ensin määritellään yhdenmuotoisuus ”pitkällä kaavalla”, mutta sitten heti todetaan, että
vähemmälläkin selvitään. Yleensähän matematiikassa pelkistetään, eikä ”puhuta turhia”.
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Joku epämääräinen ärtymys – tai ehkä pikemminkin hämmästely – on vaivannut
yhdenmuotoisuuden käsittelyäni. On ollut masentavaa huomata, että näin tutussa asiassa voi olla
epäselvyyttä. Vasta tätä kirjoittaessani tajuan – sikäli kuin nyt mitään tajuan – mistä se on johtunut.

Matematiikan taidossa (Silfverberg ym. 1997, s. 143) sanotaan, että vastinsivujen verrannollisuus ei
yksin riitä perusteluksi monikulmioiden yhdenmuotoisuudelle. Päättelyn takeeksi esitetään
vakuuttavan tuntuisesti monikulmiopareja, jotka vääjäämättä näyttävät tukevan väitettä. Hieman
täsmällisemmin: Kirjassa esitetään esimerkiksi ensin monikulmio M1, jonka sivut ovat a, b, c ja d;
sitten esitetään monikulmio M5, jonka sivut ovat 2a, 2b, 2c ja 2d; monikulmiot ovat kuitenkin
muodoltaan varsin erilaiset, niinpä kirjassa todetaankin, että ne eivät ole yhdenmuotoiset. Sitten
tulee ”yleinen opetus”, että vastinsivujen verrannollisuus ei yksin riitä perusteluksi monikulmioiden
yhdenmuotoisuudelle. Minä olin ”koodannut” tämän jostakin syystä mielessäni väitteeksi, että
vastinjanojen verrannollisuus ei riitä monikulmioiden yhdenmuotoisuuden perusteluksi. Näin oli
minussa syntynyt kuuluisa ”kognitiivinen dissonanssi”!

Opetukseni laadin kuitenkin niin, että tämä sisäinen tappelus ei tullut siinä näkyviin. Taioin esiin
hyvän lauseen homotetian erinomaisuudesta yhdenmuotoisuuden käsittelyssä – ja sitä kautta vältyin
juuttumisen semanttisiin ongelmiini.

Näin paljastunut kauhistuttava tietämättömyyteni aiheutti merkillistä epäluuloisuutta Suurten
Auktoriteettien suuntaan. Yritin lukea todella tarkasti, mitä Rosenberg ja Merikoski kumppaneineen
asiasta sanovat. Lisää sotkua tuotti pieni epämääräisyys todistelussa, jonka olin havaitsevinani
kirjassa Johdatus tasogeometriaan. Siellähän sanotaan, että yhdenmuotoisuuskuvaukseen liittyvät
ominaisuudet (a) – (d) ovat yhtäpitävät (ks. edellä). Siellä ei kuitenkaan todisteta – siltä se ensin
näyttää – että kohdat (b) ja (c) ovat todella yhtäpitävät. Haa! ajattelen – ei ne pystykään siihen, ovat
väärässä! Siis he eivät pysty osoittamaan, että vaateet (S1) ja (S2) ovat paitsi keskenään yhtäpitäviä
niin myös yhtäpitäviä sen kanssa, että f on yhdenmuotoisuuskuvaus. Niin, miksi? No, tietenkin
siksi, että jo monikulmioiden yhdenmuotoisuudelle ei riitä yksin perusteluksi vastinsivujen
verrannollisuus. Siis mielessäni tuon väitteen vastinsivu on muuttunut vastinjanaksi, voi, voi, voi.

Itse Väisäläkin näytti siis olevan väärässä, kun hän kirjoittaa, että kahta kuviota sanotaan
yhdenmuotoisiksi, jos niissä vastinjanat ovat verrannolliset. Yritin löytää tästäkin jonkun virheen ...

…  Mutta en sitä kuitenkaan keksinyt. Yritin itse todistaa myös niitä kohtia, jotka kirjassa Johdatus
geometriaan olivat jääneet mielestäni vaillinaisiksi. Onko itsepäisempää kuin pieni, onneton, tyhmä
opettaja? Yritin itse asiassa keksiä, että ominaisuudesta (S1) ei voi seurata ominaisuutta (S2), ja
kääntäen. Mutta onnistuin (hieman yksinkertaistaen) osoittamaan juuri päinvastaista. Silti vieläkään
en tuntenut olevani oikein selvillä vesillä.

Palasin siihenkin, että riittääkö yhtenevyyskuvauksessa todella se, että kaikkien janojen pituudet
säilyvät? Tuli tämmöinenkin kysymys, että miksi sitten asivuinen neliö ja asivuinen neljäkäs eivät
olisi yhtenevät. Eivätkö niissä vastinjanat ole yhtä pitkät – vastinjanat ”luonnollisesti tulkittuna”.
Mutta vasta nyt mielestäni pääsin taas ikään kuin kartalle. Nelikulmioissa on annettuina muitakin
janoja kuin vain sivut – ne eivät vain ole tavallisesti samaan tapaan näkyvissä kuin sivut.
Aksioomaa ”kaksi pistettä määrää suoran” soveltaen nelikulmiossa määrittyy myös lävistäjät – ja
miksei myös ”osajanat” liittyen lävistäjien leikkauspisteeseen. Jos siis asivuinen neliö on jotenkin
kuvattu asivuiseksi neljäkkääksi, niin kaikki vastinjanat – luonnollisella tavalla tulkittuna – eivät
suinkaan ole yhtä pitkät. Ihan triviaali havainto tietysti, jouduin häpeissäni toteamaan.
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Mutta seuraavaksi tietenkin ajattelin, että Matematiikan taito on väärässä. Haa! Siis harppi tanassa,
viivain vyössä sen kimppuun! Ollakseni kuitenkin ritarillinen riitapukari ratsastin vielä kerran kera
Rosinanteni sen ääreen; luin taas, että monikulmioiden yhdenmuotoisuudelle ei riitä yksin
perusteluksi vastinsivujen verrannollisuus. Nyt vasta tajuan, että eihän siinä puhuta ollenkaan
kaikista vastinjanoista, ainoastaan vastinsivuista. Nääntyneenä riimittelen omavaltaisesti Goethen
Faustia tyyliin ”Nyt selkee jo seko, alussa olikin mun teko: lukuvirhe nääs, kaikki sattuikin mun
pääs… ”

Näin Matematiikan taito oli juoksuttanut minua aika tavalla – tosin aivan omasta syystäni. Miksi
ihmeessä olin muuttanut ilmaisun vastinsivu ilmaisuksi vastinjana? Ehkä kuitenkin tuossa
introssaan Matematiikan taito olisi voinut todeta jotakin siihen tapaan, että vaikkakaan
monikulmioiden vastinsivujen verrannollisuus ei takaa yhdenmuotoisuutta, niin kaikkien
vastinjanojen verrannollisuus sen kyllä tekee. Kolmioissa vastinsivut ja vastinjanat tarkoittavat
samaa asiaa. Ainakin tämmöiselle höppänälle se olisi vallan hyvin sopinut – jonkinlaisena
selkokielisenä versiona. No, ainakin kognitiivisen dissonanssin inha särähtely sielussa on tullut
koettua…

Voi sitä silti ehkä muillekin sattua ja tapahtua. Eräässä kirjassa, jossa käsiteltiin kompleksitason
funktion konformisuutta, ja tämän yhteyttä ”paikalliseen yhdenmuotoisuuteen”, kirjoitettiin näin:

… that is, the small areas are similar figures (since corresponding sides are
proportional)… (Boas 1983, s. 621).

Tuohon tekstiin liittyvät kuviot olivat nelikulmioita. Kirjoitetut verrannot liittyivät vain kahden
nelikulmion vastinsivuihin, eivät kaikkiin mahdollisiin vastinjanoihin. Näyttää siltä, että tämän
nojalla sai päätellä nelikulmiot yhdenmuotoisiksi.

Homoteettinen kuvaus

Teen sitten melkoisen ”didaktisen hyppäyksen” lainaamalla teoksesta Johdatus tasogeometriaan
voimakkaan olemassaololauseen (Lehtinen ym. 2007, s. 103):

Jos f on yhdenmuotoisuuskuvaus, niin on olemassa sellainen homotetia h ja
yhtenevyyskuvaus g, että f = hg o .

Vasta tämän jälkeen ryhdymme määrittelemään tason homoteettista kuvausta h seuraavaan tapaan:

Kun k > 0, niin pisteestä O eroavan pisteen P kuvapisteeksi P’ valitaan suoran OP piste P’,
joka sijaitsee pisteestä O katsoen samalla puolen suoraa kuin P ja toteuttaa ehdon OP’ =

OPk ⋅ . Kun k < 0, niin O:sta eroavan pisteen P kuvapisteeksi P’ valitaan suoran OP piste
P’, joka sijaitsee pisteestä O katsoen eri puolella suoraa kuin P ja toteuttaa ehdon OP’ =

OPk . Kummassakin tapauksessa homotetiakeskus O kuvautuu itselleen ja kuviot
kuvautuvat pisteidensä mukaisesti. Suure k on homotetiasuhde. Sen itseisarvo |k| kuvaa
janojen pituuksien muuntosuhdetta kuvauksessa.
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Ei taida tulla ollenkaan tarpeeksi korostettua sitä, että samaan tapaan voitaisiin määritellä homotetia
avaruudessa.  Sitä kautta voisi ehkä tutkailla hedelmällisesti esimerkiksi kysymystä kartion pohjan
ja pohjan suuntaisen leikkauskuvion yhdenmuotoisuudesta.

Nyt kuitenkin osoitamme vain tason homotetian yhdenmuotoisuuskuvaukseksi Matematiikan taitoa
myötäillen (vrt. Silfverberg ym. 1997, s. 160161). Ensin todistetaan

Lause 8. Homotetiassa kuvajanan pituuden suhde kuvatun janan pituuteen on homotetiasuhteen
itseisarvo.

Todistus: Tarkastellaan janan AB kuvautumista homotetiassa, jossa keskuksena on O ja
homotetiasuhteena k. Merkitään janan kuvaa f(A)f(B):llä. Käsitellään vain tapaus k > 0.
Homotetian määritelmän nojalla

Of(A) = OAk ⋅  ja Of(B) = OBk ⋅ ,
joten

Of(A) : OA = Of(B) : OB = k.

Kolmioiden AOB ja f(A)Of(B) kärjestä O alkavat sivut ovat siis verrannolliset [Vaikuttaa siltä, että
Matematiikan taidossa ei tehdä tarpeellisia oletuksia, jotta todella voitaisiin puhua kolmioista].
Koska lisäksi ∠ AOB = ∠ f(A)Of(B), on   AOB ~   f(A)Of(B) (sks, H7/2). Näin myös

f(A)f(B) : AB = k = |k|.

Näin siis  homotetia toteuttaa vaatimuksen (S1), mikä yhdenmuotoisuuskuvaukselle on aiemmin
asetettu. Oikeastaan seuraavaa lausetta ei enää tarvitsisi todistaa, mutta tulkoon se tässä ikään kuin
”varmuuden vuoksi”.

Lause 9. Kulma ja siitä homotetiakuvauksella saatu kulma ovat yhtä suuret.

Todistus: Käsitellään vain tapaus, jossa k > 0. Olkoot f(A), f(B) ja f(C) pisteiden A, B ja C
kuvapisteet homotetiassa, jossa kulma ABC kuvautuu kulmaksi f(A)f(B)f(C). Edellisen lauseen
perusteella kolmion f(A)f(B)f(C) [Tässä taas taidetaan vähän unohtaa tarpeellisia oletuksia]  sivujen
pituudet ovat verrannolliset vastinsivujen pituuksiin kolmiossa ABC, joten   ABC ~   f(A)f(B)f(C)
(sss). Näin ∠ ABC = ∠ f(A)f(B)f(C).

Homotetia on siis yhdenmuotoisuuskuvaus. Homotetiasuhteen itseisarvo on sama kuin
yhdenmuotoisuuskuvauksen mittakaava. Homotetia pienentää kuvattavan kuvion kokoa, kun 0 < |k|
< 1, ja kasvattaa sitä, kun |k| > 1.

Johdatus tasogeometriaan määrittelee kolmiot T = ∆ ABC, T’ = ∆ A’B’C’ homoteettisiksi, jos on
olemassa sellainen homotetia h, että h(A) = A’, h(B) = B’ ja h(C) = C’. Kuvioiden homoteettisuus
määritellään siellä jakamalla kuviot kolmioihin ja vaatimalla, että kaikki vastinkolmiot ovat
samassa suhteessa homoteettisia.

Palatkaamme vielä hetkeksi keskeiseen lauseeseen (jonka todistusta emme esitä)
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Jos f on yhdenmuotoisuuskuvaus, niin on olemassa sellainen homotetia h ja
yhtenevyyskuvaus g, että f = hg o .

Voisi ehkä ajatella, että järjestys saisi olla yllä myös toinen: f = h o g’, missä g’ on jokin
yhtenevyyskuvaus. Havainnollisestihan kyse on ilmeisesti siitä, että yhtenevyyskuvauksella voidaan
muuttaa kuvion asentoa ja paikkaa, homotetialla kuvion kokoa.

Viikkotehtävät

Harjoitus 7/Geometria

1. a) Todista luentorungon lause5, b) Todista luentorungon lause 6.
2. a) Todistettava yhdenmuotoisuuslause sks: Jos kolmioissa ABC ja A’B’C’ on ∠ A = ∠ A’ ja

b/b’ = c/c’, niin nämä kolmiot ovat yhdenmuotoiset, b) Ilmaise tämä yhdenmuotoisuuslause
myös sanallisesti.

3. Todista lause pisteen P potenssista ympyrän Γ  suhteen siinä tapauksessa, jossa P on Γ :n
ulkopuolella. {Annettuna totuutena saa pitää sitä, että samaa kaarta vastaavat kehäkulmat
ovat yhtä suuret.}

4. Todistettava (janaaritmetiikassa) Pythagoraan lauseen käänteislause: Jos a, b ja c ovat
kolmion sivut ja a2 + b2 = c2, niin tämä kolmio on suorakulmainen.

5. a) Konstruoi säännöllinen viisikulmio 1säteisen ympyrän sisään, b) Laske tuon viisikulmion
sivun pituuden tarkka arvo.

6. Säännöllisen viisikulmion ABCDE lävistäjät AD ja BE leikkaavat pisteessä F. Osoita, että

AF
FD

FD
AD

= .

7. Olkoon f yhdenmuotoisuuskuvaus mittakaavassa k. Jos kuvion P pintaala on A, niin mikä
on kuvion f(P) pintaala? Yritä havainnollistaa asiaa myös parilla esimerkillä.

8. a) Miksi kaikki ympyrät ovat keskenään yhdenmuotoiset?, b) Miksi kaikki neliöt ovat
keskenään yhdenmuotoiset? Tarkastele asiaa homotetian näkökulmasta. c) Ovatko kaikki
suorakulmiot keskenään yhdenmuotoiset?

Yhdeksäs opetuskerta

Opetuskerralla 8 on Harry Silfverberg käsitellyt muun muassa geometrisen todistamisen tasoja.
Harjoituslistan kiertäessä opetustilassa esittelen entiseen tapaan työpäiväkirjaani opetuskerralta 7.

Viikkotehtävien käsittely
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Jo koulusta tutun tehtävä 1:n käsittely sujuu tekijältään hyvin. Samoin tehtävän 2 esittäminen
onnistuu tekijältään ansiokkaasti. Ei myöskään tehtävä 3 tuota ongelmia. Mutta tehtävä 4,
Pythagoraan lauseen käänteislause, on selvästi koettu hankalaksi: vain neljä opiskelija ilmoittaa sen
tehneensä.

Ratkaisun esittäjä rajaa tarkastelunsa teräväkulmaiseen kolmioon ABC. Sivua BC vastaan hän
asettaa korkeusjanan h = AD (merkintä), joka jakaa sivun a osiin a1 ja a2. Suorakulmaisissa
kolmioissa ABD ja ACD hän voi nyt käyttää Pythagoraan lausetta, ja osoittaa, että h = b.

Kiinnostavaa voisi olla sellainenkin lähestyminen, että aivan suoraviivaisesti konstruoitaisiin janat
a2, b2 ja c2 ”Porasen määritelmää” käyttäen ja katsottaisiin mitä tästä oikein saataisiin irti.
Konstruoitavan ympyrän on silloin siis kuljettava ensimmäisessä tapauksessa janan AC = 2a alku
ja loppupisteen sekä ”ykkösen” kärkipisteen D kautta, kun tämä ykkönen on asetettu kohtisuorasti
janan AC alapuolelle kohtaan B, missä B määräytyy ehdosta AB = a.

Kiinnitetään piste A ja puolisuora AC. Seuraavan ympyrän on vastaavasti kuljettava pisteiden A, C’
ja D’ kautta, missä AC’ = 2b ja yksikköjana B’D’ määräytyy ehdosta AB’ = b ja B’D’ = 1 ja B’D’
⊥  AC. On ilmeistä, kuinka ympyrä liittyen janan c2 määrittämiseen on konstruoitava. Mainituista
ympyröistä voi sanoa ainakin sen, että niiden keskipisteet sijaitsevat yhdensuuntaisilla puolisuoran
AC normaaleilla – kohtiin B, B’ ja B’’ liittyen. Mutta entä jatko? Yksi ”strateginen kuvio” voisi
kenties rakentua siitä, että jotenkin osoitettaisiin janojen a ja b vastaisten kulmien summan olevan
suora kulma, jolloin sivun c vastaisen kulman olisi tietysti myös oltava suora kulma.

Kosinilause antaisi tietysti myös erään mahdollisuuden, joskaan ei tässä yhteydessä ehkä kovin
kiintoisaa. Entä vielä tämä? Konstruoidaan suorakulmainen kolmio A’B’C’, missä A’C’ = b ja B’C’
= a. Siinä kolmas sivu A’B’ = 22 ba + . Toisaalta oletuksen a2 + b2  = c2 perusteella on c =

22 ba + . Näin ∆ ABC ≅ ∆ A’B’C (sss), joten vastinkulmina ∠ C’ = ∠ C = suora kulma.

Tehtävässä 5 saamme dokumenttikameran kautta nähdä kuinka säännöllinen viisikulmio on
konstruoitu. Taustalla on idea säännöllisen 10kulmion konstruktiosta. Kohta b) on hieman
häkellyttävästi tehty katsomalla taulukkokirjasta tarkka arvo luvulle o36sin . Olisi pitänyt ilmeisesti
ohjeistaa tarkemmin. Näytän omaa laskusuoritustani, joka on kolme sivua pitkä.

Tehtävän yksi kiintoisa puoli on tietysti siinä, että sitä kautta saavat selvityksensä eräät
taulukkokirjan ”kummajaiset”, kuten esimerkiksi kulmien o36  ja o54  trigonometristen funktioiden

tarkat arvot. Toinen kiintoisa seikka liittyy itse ratkaisuun s =
2

5210 − . Ilmeisesti nimittäin luku

s on konstruoitavissa klassisilla välineillä. Silloinhan saadaan ”uusi” konstruktio säännölliselle
viisikulmiolle. Tästä saan mielestäni hyvän kysymyksen tenttiin. Tehtävä 5 on peräisin Väisälän
Geometriasta, mutta hän ei puhu siinä yhteydessä mitään tästä konstruktiopuolesta. Kytkentöjä
voisi vallan hyvin löytyä myös kulman kolmiajakoon. Ei taida olla ”sattumaa” se, että

oo 363/108 = .

Tehtävää 6 on ensin yritetty ratkaista jonkinlaisena konstruktiotehtävänä. Tämä ei herätä
läsnäolijoissa luottamusta. Toinen tekijä saa suorituksen asianmukaisesti läpi soveltamalla
kolmioiden yhdenmuotoisuutta. Säännöllinen viisikulmio on monin tavoin kiintoisa. Piirtämällä sen
kaikki lävistäjät saadaan ”viisitähti”, joka rajaa sisäänsä uuden säännöllisen viisikulmion. Sen
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”kääntymiskulma”, jonka suuruus on o108 , saadaan geometrisesti jaettua kolmeen yhtä suureen
osaan ja niin edelleen.

Tehtävät 7 ja 8 osataan hyvin. Tosin se, että mielivaltaisten yhdenmuotoisten kuvioiden K ja K’
pintaalojen m(K) ja m(K’) suhde = mittakaavan k neliö, jätetään ”uskon asiaksi” kuten
koulussakin.

Inversio

Viimekertaiset haahuiluni johtivat minut suorastaan Miguel de Cervantesin mielenmaisemiin.
Yrittääkseni sieltä kunniallista paluuta lainaan aluksi ”toista seikkailija Miguelia”, nimittäin Miguel
de Guzmánia:

Geometrian vanhin kuvaus on homotetia. Jo Thales Miletolainen tunsi sen ja käytti sitä
useisiin tarkoituksiin, sekä rauhanomaisiin että sotaisiin: puun korkeuden mittaamiseen
siihen kiipeämättä, sekä laivan ja rannan etäisyyden arvioimiseen – jotta laivaa olisi voinut
ampua senaikaisilla aseilla. Vieri monta vuosisataa – yli 24 – ennen kuin kuvaan ilmestyi
inversio, paljon kummallisempi muunnos (Guzmán 1990, s. 69).

Inversiota oli tarkoitus käsitellä jo opetuskerralla 7, mutta silloin siihen ei riittänyt aika. Alun perin
olin ajatellut inversion yhteydessä käsitellä hieman myös kompleksista meromorfifunktiota f(z) =
1/z, mutta tämä jää nyt kokonaan pois. Inversion tekee tämän viimeisen opetuskerran kannalta
erityisen mielenkiintoiseksi se, että sitä kautta saadaan konstruoitua  ”epäeuklidisia tapahtumia”
Poincarén ympyrään.

Me joudumme tyytymään kuitenkin ajanpuutteen takia hyvin suppeaan inversion esittelyyn.
Lähteenä on taas pääosin Johdatus tasogeometriaan (Lehtinen ym. 2007, s. 104 108). Tarpeelliset
määrittelyt tehdään siellä seuraavaan tapaan – joskin olen joutunut esitystä vähän muokkaamaan
meille sopivammaksi.

Olkoon Γ  = Γ (O, r) ympyrä. Jos piste P ≠ O, niin ilmeisesti puolisuoralla OP on sellainen
yksikäsitteinen piste P’, että 2' rOPOP =⋅ . Olkoon E taas ”euklidinen taso”. Joukon E \ {O}
kuvaus f(P) = P’ on inversio eli ympyräpeilaus ympyrän Γ  suhteen. Piste P’ on pisteen P
inversiopiste.

Alla oleva Lause 1 ilmaisee inversion perusominaisuuksia.

Lause 1. Olkoon Γ  = Γ (O, r) ympyrä. Inversio f

(a) kuvaa Γ :n sisäpuolen ulkopuoleksi ja ulkopuolen sisäpuoleksi, ja sen kiintopisteiden
joukko on ympyrä Γ  (kehän pisteet),

(b) kuvaa itselleen jokaisen O:n kautta kulkevan suoran, josta O on poistettu,
(c) on bijektio ja oma käänteiskuvauksensa.

Lausetta 1 emme ehtineet todistaa. Sen sisältö on kyllä melko ilmeinen, varsinkin kun inversiopiste
voidaan määrittää geometrisesti. Tämä kohta käsitelläänkin kunnolla:
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Piirustustehtävä 1. Olkoon Γ  = Γ (O, r) ympyrä. Määritettävä pisteen P ≠ O inversiopiste
ympyrän suhteen.

Ratkaisu. Jos P on ympyrällä Γ , niin inversiopiste P’ = P (lause 1). Oletetaan, että P on Γ :n
sisäpuolella.

Piirretään P:n kautta puolisuoran L = OP normaali n. Olkoon sen ja Γ :n leikkauspiste Q.
Piirretään Q:n kautta Γ :lle tangentti. Tämän tangentin ja L:n leikkauspiste P’ on vaadittu piste.

Todistus: Koska ∆ OPQ ~ ∆ OQP’ (kk), on

'OP
OQ

OQ
OP

=  eli
'OP

r
r

OP
= ,

joten 2' rOPOP =⋅ . Tapaus, jossa P on ympyrän Γ ulkopuolella, saadaan suorittamalla edellinen
päättely lopusta alkuun.

Tarkastelu: Ratkaisu saadaan aina ja se on yksikäsitteinen.

Inversiopisteen geometrinen määrittäminen.

Inversiolla on monia mielenkiintoisia ominaisuuksia. Lause 2 ilmaisee niistä muutamia.
Todistaminen on kuitenkin sen verran mutkikasta, että se jää meiltä tekemättä (ks. Lehtinen ym.
2007, s. 105 106).

Lause 2. Olkoon 0Γ = Γ (O) ympyrä. Inversio f sen suhteen kuvaa jokaisen

(a) O:n kautta kulkevan ympyrän Γ , josta O on poistettu, suoraksi, joka on kohtisuorassa
sitä Γ :n halkaisijaa vastaan, jonka toinen päätepiste on O.
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(b) O:n kautta kulkemattoman ympyrän Γ = Γ (K) ympyräksi siten, että pisteet O, K ja f(K)
ovat samalla suoralla.

(c) O:n kautta kulkemattoman suoran L pisteen O kautta kulkevaksi ympyräksi, josta piste O
on poistettu, ja jonka halkaisija on kohtisuorassa L:ää vastaan, kun halkaisijan toinen
päätepiste on O.

Euklidinen vs. epäeuklidinen geometria

Matti Lehtinen on muotoillut määritelmän, jonka avulla pääsemme tämän kurssin viimeiseen asiaan
(Lehtinen 2006, s. 67):

Nimitystä epäeuklidinen geometria voidaan käyttää geometriasta, jossa jotkin euklidisen
geometrian olettamukset on muutettu toisiksi tai nimenomaan sellaisesta geometriasta, jossa
paralleeliaksiooma on korvattu jollakin muulla oletuksella.

Me tarkastelemme epäeuklidista geometriaa hieman vain siinä merkityksessä, että Playfairin
muodossa annettu paralleeliaksiooma (”Jos piste P on suoran a ulkopuolella, niin P:n kautta kulkee
enintään yksi asuoran suuntainen suora”) kielletään, mutta muista – ”tavallisista ja luonnollisista
aksiomeista” – pidetään kiinni.

Aluksi kertaamme vähän euklidisen geometrian loogista rakennetta. Meidän kurssimme ei ole
aksiomaattisesti rakennettu, mutta opetuskerralla 2 kyllä jotakin pystyttiin tästä asiasta sanomaan.

Sitten käsittelemme niitä kuuluisia historiallisia käänteitä, joita epäeuklidisen geometrian syntyyn
liittyy. Didaktisesti tässä on kiintoisaa esimerkiksi todistamisen keskeinen rooli. Toisin sanoen
näyttää siltä – voin kyllä olla täysin väärässäkin –, että epäeuklidisen geometrian ”juttuja”
(esimerkkejä alla) ei keksitty ensimmäiseksi kokeilemalla tai jotenkin muuten ”havainnollis
geometrisesti”, vaan nimenomaan päättelemällä. Mainittuja ”juttuja” ovat vaikkapa seuraavat
(Nevanlinna 1964, s. 78):

1. Suoran l ulkopuolella olevan Ppisteen kautta kulkee (suoran ja pisteen
määräämässä tasossa) äärettömän monta suoran l suuntaista suoraa. Nämä
yhdensuuntaiset sijaitsevat ristikulmaparissa, jota rajoittaa kaksi rajasuuntaa
(rajayhdensuuntaiset)

2. Kolmion kulmien summa on aina pienempi kuin o180 . Poikkeama (ns. kulmadefekti)
on suoraan verrannollinen kolmion pintaalaan ja on siis sitä suurempi, mitä
suurempi pintaala on. Kulmadefekti lähenee arvoa o180 , kun kolmion alaa rajatta
suurennetaan. Hyvin suurikokoisen kolmion kulmien summa on siis lähes nolla.

3. Pisteet, joiden etäisyys annetusta suorasta on vakinainen, eivät ole suoralla viivalla
(kuten euklidisessa geometriassa), vaan niiden urana on käyrä viiva, ns. hypersykli.

4. Jos kimppu yhdensuuntaisia tason suoria leikataan kohtisuorasti, niin leikkaava
viiva ei sekään ole suora, vaan käyrä, ns. orisykli.
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Tunnetusti Bólyai ja Lobatsevski (epäeuklidisen geometrian historian kannalta keskeiset henkilöt)
päätyivät uuteen mullistavaan oppiinsa varsin outoa tietä pitkin: he yrittivät todistaa
paralleeliaksioomaa ”tavalliseksi lauseeksi”, toisin sanoen lauseeksi, joka olisikin Eukleideen
muiden aksiomien looginen seuraus, ei ”välttämätön aksiooma”. Ajatuksena oli siis se – kun
huomioidaan mitä aiemmin sanoimme epäeuklidisen geometrian käsitteestämme – että päädyttäisiin
ristiriitaan. Tästä sitten pääteltäisiin ikään kuin takaisin premissien systeemiin, että se on väärä;
erityisesti tuon systeemin osanen Playfairin paralleeliaksiooman negaatio olisi väärä eli itse
Playfairin aksiooma olisi tosi (johdettu) lause. Menettely on siis samaa tyyppiä kuin matematiikassa
sinänsä tavalliset epäsuorat todistukset.

Mihinkään ristiriitaan ei kuitenkaan päädytty. Näin nuo ”tuotekehittelijät” päätyivät vakaumukseen,
että epäeuklidinen geometria on ainakin jossakin loogisessa mielessä yhtä mahdollinen ja toimiva
kuin perinteinen Eukleideen systeemi.

On luultavasti melko hankalaa selittää kouluasteella perin pohjin epäeuklidisen geometrian syntyä.
On kyllä olemassa hyviä argumentoinnin oppikirjoja, joissa päättelymuotoja ”maallistetaan” (ks.
esim. Siitonen ja Halonen 1997, s. 113 116). Toisaalta selittäminen on tietysti jokseenkin
mahdotonta jo siksi, että aksiomaattista geometriaa ei koulussa opeteta. Sitten voidaan tietenkin
myös kysyä, tarvitaanko sen kummempia selittelyitä ollenkaan, koska kerran epäeuklidiset ilmiöt
”saadaan näkyviin” vaikkapa mainiolla Poincáren mallilla.

Kuten sanottu, saadaan inversion avulla rakennettua yksi epäeuklidisen geometrian malli.
Malli on peräisin Henri Poincarélta (1854 – 1912).  Inversio ominaisuuksineen on euklidista
geometriaa, mutta sen kautta saadaan myös ikään kuin uusi tulkinta ”tavalliselle geometrialle”.
Tulkinta vaatii pohjakseen euklidisen geometrian.

Poincarén mallin taso, Ptaso Π  on Okeskisen ympyrän Γ  sisäpuoli. Ptason pisteet, P
pisteet, ovat Π :n pisteitä. Tason suorat, Psuorat, ovat Π :hin kuuluvat osat Γ :aa vastaa
kohtisuorista ympyröistä ja O:n kautta kulkevista suorista. Psuoraa γ  määrittävä ympyrä

1Γ  on γ :n kantaja.

Olkoot A ja B kaksi Ppistettä. Jos A, B ja O ovat samalla suoralla (luonnollisen
näkemyksen mukaisesti), Psuora AB on tämän suoran Π : sisäpuolelle jäävä osa. Tällaisia
suoria on vain yksi.

Jos A, B ja O eivät ole samalla suoralla, niin olkoon D pisteen A inversiokuva (ympyrän Γ
suhteen). Pisteiden A, B ja D kautta kulkee yksi ja vain yksi ympyrä 1Γ . Inversiossa tämä
ympyrä kuvautuu itselleen.

Ympyrät Γ  ja 1Γ  leikkaavat toisensa kohtisuorasti. Ympyrän 1Γ  Ptasossa Π  oleva osa on
siis pisteiden A ja B kautta kulkeva Psuora (Lehtinen 2006, s. 69).

Harry Silfverberg laati GeoGebralla dynaamisen demonstraation yllä sanottuun liittyen. Alla on
siitä yksi ”stillkuva”. On silti mielenkiintoista sekin, että Psuora (”suora” Poincarén tasolla)
voidaan konstruoida klassisista euklidista välineistöä käyttäen, kuten yllä väitetään. Näin saatava
ympyrän kaari (tai keskipisteen O kautta kulkeva suora) leikkaa kohtisuorasti Poincarén ”maailman
reunan”.
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Poincarén ”suoran” AB muodostuminen inversion ja kolmen pisteen kautta kulkevan ympyrän avulla (H.
Silfverberg).

Lehtinen käy läpi Eukleideen geometrian aksiomatiikkaa kohta kohdalta (Lehtinen 2006, s. 69 72).
Ilmenee, että kaikki ovat voimassa paitsi paralleeliaksiooma.

Näinkin ilmeisesti tulee osoitettua se, että paralleeliaksiooma on todella riippumaton muista
euklidisen järjestelmän aksiomeista (vrt. Lehtinen ym. 2007, s. 13; Nevanlinna 1964, s. 89  90,
Nevanlinna 1973, s. 3  8).

Toisaalta ei Lehtinen Geometrian alkeissaan (Lehtinen 2006, s. 69) esitä tarpeellisia todistuksia itse
inversion kautta tapahtuvalle Poincarén suoran konstruktiolle. Apua ei oikein löydy myöskään
teoksesta Johdatus tasogeometriaan. Sieltä on kyllä yksi harjoitustehtävä, jolla voisi asian kannalta
olla merkitystä (Lehtinen ym. 2007, s. 108):

Oletetaan, että ympyrä Γ  ei kulje ympyrän 0Γ  keskipisteen kautta. Todistettava: Jos ja vain
jos nämä ympyrät leikkaavat toisensa kohtisuorasti, niin f( Γ ) = Γ  [inversio f tapahtuu
ympyrän 0Γ  suhteen].

On siis yritettävä itse hahmotella vaadittavaa todistusta. Tällaiseksi se – aika monen vaiheen jälkeen
– muotoutuu. Edellä mainittu harjoitustehtävän ajatukset eivät ole siinä käytössä.
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Yksinkertaistetaan ensin hieman merkintöjä. Olkoon kuvion (yllä) O1keskinen ympyrä = Γ (O, r)
Valitaan eri pisteet A ja B ympyrän Γ (O, r) sisäpuolelta siten, että pisteet A, B ja O eivät ole
samalla suoralla, ja siten, että A ≠ O. Merkitään inversiota ympyrän Γ  suhteen kirjaimella f.
Määritetään f(A) = A’ (merkintä). Koska pisteet A, B ja O eivät ole samalla suoralla, eivät
myöskään pisteet A, B ja A’ voi olla samalla suoralla. Jos nimittäin näin olisi asianlaita, saataisiin
heti ristiriita oletuksen kanssa (edellä mainitun Lauseen 1 perusteella). Näin siis pisteet A, B ja A’
määrittävät (yksikäsitteisesti) erään ympyrän Γ ’(O’, r’) (merkintä; tämä ympyrä on sama kuin yllä
olevan kuvion O2keskinen ympyrä), joka kulkee pisteiden A, B ja A’ kautta.

Väitetään nyt ensinnäkin, että f( Γ ’) = Γ ’ eli siis väitetään, että inversio f kuvaa ympyrän Γ ’
itselleen.

Todistus. Valitaan piste K’∈ Γ ’, missä K’≠ O. Sen kuvapiste K’’ inversiossa f ympyrän Γ suhteen
määräytyy ehdosta

OK’∗ OK’’ = r2.

Toisaalta OA∗ OA’ = r2, joten OK’∗ OK’’ = OA∗ OA’. Pisteet A, A’, K’∈ Γ ’(O’, r’), joten pisteen
potenssin (ympyrän Γ ’ suhteen) perusteella myös K’’∈ Γ ’. Samalla on saatu myös geometrinen
menetelmä ympyrän Γ ’ pisteen X’ kuvapisteen X’’ määräämiseksi inversiossa f: piirretään
puolisuora OX’; tämän puolisuoran ja ympyrän Γ ’ toinen leikkauspiste = kuvapiste X’’ – paitsi
siinä tapauksessa, että X’ on ympyröiden Γ ’ ja Γ  leikkauspiste, jolloin X’ = X’’.

Nyt siis tiedetään, että kaikki ympyrän Γ ’ pisteet lukuun ottamatta mahdollisesti pistettä Y = O
kuvautuvat inversiossa f ympyrälle Γ ’ itselleen. Mutta ei voi olla niin, että ympyrä Γ ’ kulkisi
pisteen O kautta, koska silloin ympyrä Γ ’ ilmeisesti kuvautuisi suoraksi, mikä olisi ristiriita. Siis
f( Γ ’) = Γ ’.

Määritellään sitten kahden toisiaan leikkaavan ympyrän väliseksi kulmaksi leikkauspisteen kautta
kulkevien tangenttien välinen kulma (vrt. Lehtinen ym. 2007, s. 107. On ilmeistä, että kahden
ympyrän leikatessa syntyy leikkauspisteitä kaksi. Huomattakoon, että teoksessa Johdatus
tasogeometriaan annetaan erikseen ympyröiden leikkausaksiooma (Lehtinen ym. 2007, s. 40):

Jos ympyrällä Γ ’on ainakin yksi ympyrän Γ sisäpiste ja ainakin yksi ulkopiste, niin Γ ’ja
Γ leikkaavat toisensa.

Tämän leikkausaksiooman vaatimukset ovat voimassa. Onhan esimerkiksi ympyrän Γ ’piste A
ympyrän Γ sisäpiste, ja inversiopiste f(A) sen ulkopiste.

Seuraavaksi väitetään, että ympyrämme Γ (O, r) ja Γ ’(O’, r’) leikkaavat toisensa kohtisuorasti
pisteissä P ja Q (merkintä).
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Ympyrät Γ  ja Γ ’ leikkaavat toisensa kohtisuorasti pisteissä P ja Q.

Todistus. Yllä olevaan kuvaan on piirretty ensinnäkin ympyröiden Γ (O, r) ja Γ ’(O’, r’)
keskipisteiden määräämä suora OO’. Kuvasta ilmenevällä tavalla on tämän suoran ja ympyrän Γ ’
ympyrän Γ  sisäpuolelle jäävän kaaren leikkauspistettä merkitty kirjaimella D ( ≠ O). Edellisen
väitteen todistamisen yhteydessä ilmeni, että inversiossa f saadaan pisteen D kuvapiste D’
(merkintä) suoran OO’ ja ympyrän Γ ’ toisena leikkauspisteenä. Näin piste D’ on ympyrällä Γ ’ ja
lisäksi DD’ = ympyrän Γ ’ halkaisija = 2r’.

Inversion f määritelmän mukaisesti OD ∗ OD’ = r2. Sijoitetaan tähän OD’ = OD + 2r’. Silloin siis

OD ∗ (OD + 2r’) = r2 eli

OD2 + 2r’OD – r2 = 0.

Ratkaisemalla tämä toisen asteen yhtälö saadaan

OD = 22 r'r +  r’ eli

OD + r’ = 22 r'r +  eli

OO’ = 22 r'r +  eli

OO’2 = r2 + r’2,
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joten Pythagoraan lauseen käänteislauseen nojalla kolmiossa OPO’ on kulma ∠ OPO’ suora.
Toisaalta tämä kulma = ∠ (r, r’). Tästä seuraa, että myös pisteeseen P piirrettyjen ympyröiden Γ  ja
Γ ’ tangenttien t ja t’ (merkintä) välinen kulma on suora. Koska edelleen ∆ OPO’≅ ∆ OQO’ (sss),
on myös ∠ OQO’ suora eli ympyrät Γ  ja Γ ’ leikkaavat kohtisuorasti myös pisteessä Q. 

Siis kaiken kaikkiaan on nähty (euklidista geometriaa noudattaen), että pisteet A ja B määräävät
yksikäsitteisesti ympyrän Γ ’ kaaren, joka leikkaa ympyrän Γ  kohtisuorasti. Antamalla tälle
kaarelle ympyrän Γ  sisällä uusi, epäeuklidinen tulkinta, on saatu aikaan epäeuklidinen ”suora” AB.

Teoksessa Johdatus tasogeometriaan annetaan ”ensimmäinen liittymisaksiooma” seuraavasti
(Lehtinen ym. 2007, s. 9):

Jokaista kahta pistettä A ja B kohti on olemassa täsmälleen yksi suora l niin, että A ∈l ja
B∈l.  Tällöin voidaan merkitä l = AB.

Tämä aksiooma toteutuu siis myös ympyrän Γ  sisäpuolella, kun ”suora” tarkoittaa edellä
käsitellyllä tavalla konstruoitua ympyrän Γ ’ kaarta.

Huomautus 1. Edellä kuvattu konstruktio ei ole mahdollinen, jos A = O, koska inversiota ei ole
silloin määritelty. Mutta tällöinkin pisteet A ja B määräävät yksikäsitteisesti erään suoran, nimittäin
osan tavallista euklidista suoraa, ympyrän Γ (O, r) halkaisijan. Juuri sanottu pätee myös silloin, jos
pisteet A, B ja O ovat samalla suoralla.

Huomautus 2. Epäeuklidisten ilmiöiden havainnollistamiseksi Poincarén ympyrällä löytyy mainio
javaappletti (Castellanos ym. 2007). Jos sen avulla piirtää esimerkiksi pienen epäeuklidisen
kolmion, on kulmien summa lähellä o180 :tta. Mutta kun kolmio on suuri, on kulmasumma jo hyvin
pieni. Nevanlinna huomauttaa siitä, että yleisestikin epäeuklidinen geometria ”pienessä
maailmanosassa” ei juuri poikkea euklidisesta geometriasta (Nevanlinna 1964, s. 8588). Näin
syntyy kiehtova kysymys maailman ”tosigeometrisesta luonteesta”, sikäli kuin ajatellaan
geometrian pyrkivän mallittamaan meidän todellista avaruuttamme.

Tentti

Tenttikysymykset (ensimmäistä lukuun ottamatta) laadin perjantaiiltana opetuskerran 9 jälkeen.
Harry teki ensimmäisen kysymyksen.

MATED8 Geometria 15.12.2008

1. a) Hyvän määritelmän ominaisuudet.
b) Määrittele käsite monikulmio.
c) Anna yksi esimerkki kuviosta, jonka olettaisit monen 7luokkalaisen uskovan olevan
monikulmio, vaikka se ei sitä (mielestäsi) ole. Perustele miksi valitsit juuri tämän kuvion.
d) Anna yksi esimerkki monikulmiosta, jonka olettaisit monen 7luokkalaisen rajaavan
monikulmioihin kuulumattomaksi. Perustele miksi valitsit juuri tämän kuvion. (Harry).

2. Mitä ovat tason yhtenevyyskuvaukset? Havainnollista jokaista. Ratkaise jokin geometrinen
ongelma siten, että käytät ainakin yhtä yhtenevyyskuvausta.
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3. Konstruoi säännöllinen 10kulmio. Huomaa vaiheet ratkaisu, todistus ja tarkastelu.

4. Voidaan osoittaa, että 1säteisen ympyrän sisään piirretyn säännöllisen viisikulmion sivu s

on
2

5210 − . Konstruoi luku s. Konstruoi edelleen tämän nojalla säännöllinen 5kulmio.

5. Esitä ja todista Pythagoraan lause. Muotoile ja esitä Pythagoraan lauseen käänteislause.
(Voit saada pari ylimääräistä pistettä, jos osaat myös todistaa käänteislauseen.)

6. Osoita geometrisesti  inversiota soveltaen , kuinka Poincáren mallissa ”suoran” L
ulkopuolella olevan pisteen P kautta voidaan piirtää ainakin kaksi suoraa L’ ja L’’, jotka
eivät leikkaa suoraa L, ts. ne ovat ”yhdensuuntaisia” suoran L kanssa. Tee riittävän suuri
kuvio! Onko tällainen mahdollista tavallisessa euklidisessa geometriassa? Perustele
vastauksesi.

Monet opiskelijoista ovat vastanneet kysymykseen 2 luettelemalla perusteita kolmioiden
yhtenevyydelle. Kysymyksen sanamuoto olisi voinut olla hieman toisenlainen. Koska myös
yhtenevyyskuvausten yhdistäminen tuottaa yhtenevyyskuvauksen, olisi voinut puhua ehkä neljästä
(tai kolmesta) peruskuvauksesta yhtenevyyteen liittyen.

Tehtävässä 3 eivät opiskelijat ole oikein muistaneet, mitä todistaminen tällaisessa yhteydessä
tarkoittaa. Monet ovat ratkaisseet esimerkiksi ”kultaisen suhteen yhtälön” ja ajatelleet, että niin
tulee todistettua konstruktio 10kulmiolle.

Tehtävän 4 sanamuoto on huono. Se, mitä tehtävällä tarkoitin, ei pakosti välity ollenkaan. Olisi

pitänyt kirjoittaa vaikkapa näin: Konstruoi geometrisesti luku s =
2

5210 − . Piirrä sitten 1

säteinen ympyrä ja sinne säännöllinen monikulmio, jonka sivu = s. Millaisen monikulmion saat?

Tällöin suoraviivainen – mutta ihan kiinnostava – menettely luvun s konstruoinnille olisi voinut
käynnistyä seuraavasti. Ensin olisi pitänyt määrittää yksikköjana. Sitten olisi pitänyt Pythagoraan
lausetta soveltaen muodostaa ”janaluku” 5  ja kaksinkertaistaa se. Näin saatu jana olisi pitänyt
vähentää 10 yksikön mittaisesta janasta. Tämä työvaihe olisi voinut vaatia sopivaa pienennystä,
jotta ”pitkä jana” 10 olisi mahtunut koepaperille. Mutta sitten olisikin oikeasti käytettävissä enää
vain tietty jana, ilman mitään ”lukuesitystä”. Tämän janan neliöjuuri pitää pystyä määrittämään; se
onnistuisi vaikkapa pisteen potenssia soveltaen. Ja vielä lopuksi olisi ”neliöjuurijana” puolitettava.

Vasta kaiken tämän jälkeen olisi pitänyt piirtää ympyrä, jonka säde = yksikköjana, ja erottaa siltä
luvun s suuruiset jänteet. Tämä prosessi olisi ehkä käytännössä vielä hieman helpompi, jos ensin

veisi esityksessä s =
2

5210 −  jakajan 2 uloimman neliöjuuren sisään.

Yhdestä koepaperista löytyy toisenlainen lähestyminen – tosin se ei ole täysin onnistunut
laskuteknisten käsittelyongelmien takia. Piirretään ensin 1säteinen ympyrä Γ (B,1) ja sille
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halkaisija, joka leikkaa ympyrän kehän kohdassa A. Sitten piirretään mainitulle halkaisijalle
normaali kohtaan B ja puolitetaan se. Merkitään näin saatua pistettä kirjaimella C. Puolitetaan
∠ ACB. Merkitään tämän puolittajan ja säteen BA leikkauspistettä kirjaimella D. Pythagoraan
lausetta, kulman puolittajalausetta ja taas Pythagoraan lausetta käyttäen saadaan esitys

CD
4

5210 −
= , joten

kaksinkertaistamalla CD saadaan säännöllisen viisikulmion sivu. Näin saa myös asianmukaisen
selvityksen eräs ilmeisen suosittu tapa säännöllisen viisikulmion konstruoimiseksi.

Tehtävä 5 on ollut varsin selväpiirteinen. Silti asioiden kunnollinen muotoilu on ollut osalle
vaikeaa, samoin Pythagoraan lauseen käänteislauseen todistaminen.

Paralleeliaksioomasta on ollut niin paljon puhetta, että kaikki ovat kyllä osanneet vastata tehtävän 6
jälkimmäiseen kysymykseen. Sen sijaan kysymyksen alkuosa on ollut hankalampi.

Uusintatentti

MATED8 Geometria 30.1.2009

1.   a) Määrittele käsite kolmion korkeusjana.
  b) Arvioi, missä määrin antamasi määritelmä täyttää hyvän määritelmän ehdot.

c) Luonnostele tehtävä, jolla testaisit kuinka hyvin perusasteen oppilaat ymmärtävät käsitteen
korkeusjana. (Harry)

2. Janan keskinormaali on suora, joka kulkee janan keskipisteen kautta ja joka on
kohtisuorassa janaa vastaan (määritelmä).

a) Todista: Janan keskinormaalin jokainen piste on yhtä etäällä janan päätepisteistä.
b) Todista: Jokainen piste, joka on yhtä etäällä janan päätepisteistä, on janan

keskinormaalilla.
c) Ratkaise ja tee tarkastelu piirustusongelmassa: Kolmen pisteen kautta on piirrettävä

ympyrä.

3. Todista lause: Kolmion korkeusjanat tai niiden jatkeet leikkaavat toisensa samassa
pisteessä. Ohje. Piirrä kolmion ABC kärkien kautta vastakkaisten sivujen suuntaiset suorat,
jolloin syntyy uusi kolmio A’B’C’. Tarkastele tätä ja alkuperäistä kolmiota.

4. Todista ensin: Jos kolmion kulma A’ on yhtä suuri kuin jokin toisen kolmion kulma A, niin
kolmioiden alojen suhde = yhtä suurien kulmien viereisten vastinsivujen suhteiden tulo.
Perustele toiseksi, kuinka saadusta lauseesta seuraa lause Yhdenmuotoisten kolmioiden
alojen suhde = vastinsivujen suhteen neliö = yhdenmuotoisuussuhteen neliö.

5. a) Olkoon Γ  = Γ (O, r) ympyrä. Määritettävä geometrisesti pisteen P ≠ O inversiopiste
ympyrän suhteen. Huomaa myös vaiheet todistus ja tarkastelu.
b) Selosta, miten rakennetaan Poincarén malli epäeuklidiselle geometrialle. Kiinnitä
erityistä huomiota siihen, miten Poincarén mallissa inversion avulla (ja vähän muunkin)
saadaan pisteiden A ja B määräämä ”suora”.
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c) Selosta mitä tarkoitetaan paralleeliaksioomalla. Päteekö se Poincarén mallissa?
Perustele vastauksesi.

6. a) Yksi mahdollisuus konstruoida geometrisesti janojen (”janalukujen”) a ja b kerto ja
jakolasku sekä neliöjuuren otto liittyy pisteen potenssiin ympyrän suhteen. Selosta, kuinka
tämä tapahtuu.
b) Sovella edellistä geometriseen konstruktioongelmaan Neliö on muunnettava
tasasivuiseksi kolmioksi.

Yksi lukija

Pyysin dosentti Jorma Merikoskea lukemaan todistustani Poincarén suoralle. Hän teki työtä
pyydettyä ja vielä enemmänkin. Hän nimittäin lueskeli työpäiväkirjaani muiltakin osin.

Hänen käsityksensä mukaan Poincarén suoraa koskeva tarkasteluni on kunnossa. Hän arveli
kuitenkin, että se olisi lyhyemminkin tehtävissä. Siihen tapaan, että valitaan ympyrän kaarelta piste
ja annetaan sen lähestyä tämän kaaren ja ympyrän Γ  leikkauspistettä.

Merikoski oli lukenut myös kirjoitustani 4. opetuskerralta, jossa mietiskelen Väisälän yhtenevyyden
käsitettä avaruudessa. Merikosken mukaan Väisälä on ollut epäjohdonmukainen yhtenevyyden
tarkastelussaan muun muassa siksi, että hän on määritellyt yhtenevyyden tasossa päällekkäin
asettelun kautta. Kun Väisälä sitten puhuu kääntäen yhtenevyydestä, hän sallii operoimisen
avaruudessa (Väisälä 1965, s. 29):

Kahta kuviota sanotaan suoraan yhteneviksi, jos ne voidaan saada yhtymään siirtämällä,
siis tasosta nostamatta. Jos sitä vastoin ensin täytyy kääntää toinen kuvio nurin, ennen kuin
se saadaan yhtymään toisen kanssa, niin kuvioita sanotaan kääntäen yhteneviksi.

Vastaavasti hänen olisi pitänyt sallia operointi 4ulotteisessa avaruudessa ”hansikaskysymyksissä”.
Merikoski huomautti myös siitä, että Väisälä kyllä määrittelee yhdenmuotoisuuden avaruudessa
(vastinjanojen verrannollisuutena). Tällöin hänen olisi pitänyt määritellä yhtenevyys
yhdenmuotoisuuden erikoistapauksena, mitä hän ei kuitenkaan tee.

Merikoskea oli itseään koulupoikana Väisälän menettely oppikirjassaan vaivannut. Hän olisi
halunnut kysyä asiaa opettajaltaan, mutta kysymättä oli se sitten kuitenkin jäänyt. Sitä hän ihmetteli
vieläkin, että tietäväinen 1950luvun lopun opettaja ei ollut puuttunut tuohon, muilta osin niin
erinomaisen oppikirjan, epäjohdonmukaisuuteen. Merikoskelle itselleen nämä asiat palautuivat
mieleen vuosikymmenten unohduksen takaa. Hän korosti vielä sitä, että yhtenevyys avaruudessa ei
ole mikään matemaattinen ongelma. Sitä paitsi: ”Vasemman käden hansikkaasta saadaan oikean
käden hansikas kääntämällä se nurin”.

Kolmas asia, joka Merikoskea oli työpäiväkirjassani kiinnostanut, koski mietiskelyäni
yhtenevyyden (tai yhdenmuotoisuuden) ”runsaasta määrittelystä”. Hän huomautti, että hyvään
määritelmään halutaan kaikki käsitteen olennaiset ominaisuudet, eikä sen tarvitse rakentua
keskenään riippumattomista elementeistä. Eräs analoginen tilanne yhtenevyyden määrittelylle on se,
kun määritellään tasoa kohtisuorasti leikkaavaa suoraa (tason normaalia):

Jos suora leikkaa tason ja on kohtisuorassa kaikkia leikkauspisteen kautta tasoon piirrettyjä
suoria vastaan, niin suoran sanotaan olevan kohtisuorassa tasoa vastaan (Väisälä 1965, s.
140, lihavointi J.P)
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Tunnetusti silti pätee seuraava lause:

Jos tasoa leikkaava suora on kohtisuorassa kahta leikkauspisteen kautta tasoon piirrettyä
suoraa vastaan, niin suora on tason normaali.

Määriteltyjä käsitteitä tarvitaan kuitenkin usein juuri ”runsaassa muodossa”.

Loppusanat

Vaikka analyysin seinälehtityö ei opiskelijoiden mielestä juurikaan opettanut ”matematiikkaa”, niin
ilmeisesti monia muita hyviä asioita sen kautta kuitenkin opittiin tai koettiin – esimerkiksi
kielinäkökulmaa, josta Sorvali ja Tossavainenkin puhuivat, samoin yhteistoiminnallisuutta,
koulunäkökulmaa sekä jaettua asiantuntijuutta. Tämän työskentelyn kautta opittiin myös
opettamista. Se, että opiskelijat eivät katsoneet oppineensa näin ihmeemmin varsinaisesti
matematiikkaa, johtuu nähdäkseni matematiikan opiskelun tehtäväkeskeisistä perinteistä – joka toki
on tärkeä asia, mutta ei sentään ihan ”koko totuus” ainakaan didaktisessa matematiikassa. Ehkä
huomionarvoisin asia seinälehtityöskentelyyn liittyen löytyy sen ruokkimasta innovatiivisesta ja
iloisesta otteesta. Seuraava kuva välittää tämän paremmin kuin mitkään sanat:

             Aikamaopiskelija demonstroi pyörähdyskappaleen tilavuuselementtejä kurkun viipaleilla.

Tossavaisen mukaan didaktisessa matematiikassa on syytä olla mukana myös historiallinen
näkökulma; siinä voidaan korostaa myös luovuutta ”ja jopa taiteellisten piirteiden merkitystä”
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(2004, s. 125).  Myös tämän tyyppinen tematiikka tuli hyvin esiin analyysin kurssilla. Didaktisen
matematiikan yhtenä keskeisenä seikkana on Tossavaisen mukaan myös pyrkimys peruskäsitteiden
syvälliseen ymmärtämiseen monien mallien ja havainnollistuksien avulla. Silloin vältellään
teoreettisia pitkälle etenemisiä ja teknisesti vaativia sovelluksia (2004, s. 123). Nähdäkseni tässä
mielessä onnistuttiin kurssillani esimerkiksi tärkeän Riemannin integraalin kohdalla.

Opiskelijoiden työpäiväkirjat Lukuteorian ja algebran kurssilta toimivat useimpien opiskelijoiden
kohdalla hyvin ”kotouttajina” matematiikan maailmaan. Jotkut (aikama)opiskelijat vieroksuivat
silti hieman taas tällaista työmuotoa, jossa ei pitänyt vain ”laskea”. Oppimateriaalina lukuteoriasta
RSAkirjoitukseni toimi asianmukaisesti; se antoi myös mallia siitä, kuinka opettaja voi
matematiikassakin sijoittaa oppisisältöjä mielenkiintoisella tavalla maailmaan. Se antoi myös yhden
esimerkin tuleville opettajille oppimateriaalin tuottamisesta.

On toki olemassa paljon hyviä oppikirjoja, mutta opettajan ei juuri koskaan pitäisi alistua niiden
liialliseen määräysvaltaan opetuksessaan, koska tämä voi passivoida häntä monin tavoin niin
didaktisesti kuin tiedollisesti. Sitä paitsi: ihan parhaimmistakin oppikirjoista voi löytyä
epäjohdonmukaisuuksia, kuten nähtiin jopa Väisälän Geometriasta. RSAkirjoitukseeni liittyi myös
toiminnallisuutta, koska sen avulla pystyttiin tuottamaan aitoa ”NSAkestävää” salausta – tosin
hieman opettajakeskeisesti, koska Maple ei ollut kaikkien saatavilla.

Mitä nykyaikaiseen opetustekniikkaan tulee, niin Mapleen tutustuttiin siis jonkin verran, omiin
graafisiin laskimiin entistä paljon paremmin ja geometriassa GeoGebraan.

Julkaisemattomat työpäiväkirjani (analyysissa) loivat minulle opettajana kiintoisia ja avartavia
näkymiä, jotka monin tavoin ”palautuivat” hyvässä mielessä opiskelijoille. Julkaistu työpäiväkirjani
(geometriassa) antoi opiskelijoille kuvaa matematiikan opettajan sielunelämästä. Tuosta
sielunelämästä paljastui nähdäkseni hyvin muun muassa se, kuinka sitkeästi matematiikan opettaja
voi joutua selvittelemään vaikkapa yhden ainoan kaavan johtoa. Näin kävi esimerkiksi pallon ja
ympyrälieriöiden tilavuuksien kohdalla. Oppikirjat eivät tämän tyyppisissä asioissa pakosti auta,
vaan ne voivat usein ”unohtaa” tärkeitä asioita.

Solmussa julkaistiin artikkeli, jonka olivat kirjoittaneet Markku Halmetoja, Jorma Merikoski, Maisa
Spangar, Matti Lehtinen, Lauri Pippola ja Timo Tossavainen. Kirjoittajat ruotivat lähinnä pitkän
matematiikan opetussuunnitelmaa, mutta siinä oli myös samoja sävyjä kuin geometrian
työpäiväkirjassani, kun ”johdin kaavoja”. Integraalilaskennan kurssia 10 tarkastellessaan kirjoittajat
viittasivat myös Väisälän Geometriaan, jota käytin itsekin jonkin verran taustamateriaalina (Solmu
2009):

Opetussuunnitelmassa on oltava sitovana määräyksenä, että integraalilaskennassa käydään
selkeästi läpi 1) ympyrän ala, 2) pallon ja pallosegmentin tilavuus, ja 3) pallon ja kalotin
pintaala. Pallon ja kalotin pintaalat on helppo perustella Väisälän esittämällä tavalla,
mikä luultavasti on peräisin itseltään Arkhimedeeltä. Matematiikka ei esiinny edukseen
ajattelevan lukiolaisen (niitäkin on) silmissä, ellei noita keskeisiä kaavoja voida jotenkin
perustella.

Varsinaista ”lukijatutkimusta” en geometrian työpäiväkirjani osalta tehnyt, mutta kaikille
kurssilaisille se tuli kyllä melko tutuksi. Käytin sitä materiaalina myös varsinaisen
opettajankoulutuksen ainedidaktiikassa.
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Toimintatutkimuksen syklinen skeema Kohosen tapaan esitettynä toimi jokaisen kurssini kohdalla.
Geometrian kurssissani myös äänitin sekä omaa että opiskelijoitten puhetta. Omalta osaltani tämä
johti heti opettajapuheeni parantamiseen. Sinänsä tallennetun puhemateriaalin kokonaistarkastelu
olisi ollut lähes oman tutkimuksensa ansaitseva.

Sorvali ja Tossavainen antoivat didaktiselle matematiikalle myös yhteiskunnallisen tehtävän:
matematiikan ja sen opettamisen tiimoilta pitäisi osallistua myös julkiseen keskusteluun. Itse olen
kirjoittanut aiheesta tiedotusoppiin tarkoitetun tutkielman Matemaatikot julkisuuden Möbiuksen
vyöllä (Poranen 2009).

Huomaan, että tästä tutkielmastani on loppujen lopuksi tullut myös eräänlainen kehityskertomus.
Yhtenä teemana siinä on ollut didaktisen matematiikan käsitteellinen selvitys ja tulkintatyö. Mutta
näyttää siltä, että ”pääasiasta” on tullut jossakin määrin sivuasia, koska oma opettajuus on noussut
varsin keskeiseen osaan.

En pidä tätä kuitenkaan minään epäonnistumisen merkkinä. Ei nimittäin vaikuta siltä, että didaktista
matematiikkaa voisi kovinkaan kiintoisasti määritellä jonakin omana matematiikan alanaan –
esimerkiksi siinä mielessä, että lueteltaisiin jotain erityisiä oppisisältöjä, jotka siihen kuuluisivat; tai
siinä mielessä, että matematiikkaa lähestyttäisiin ”kokeellisena ilmoitusmatematiikkana”.

Mielestäni didaktiseen matematiikkaan liittyy ennen kaikkea se, että sen kautta suuntaudutaan
opettajuuteen. Vielä yksinkertaisemmin ja toivottavasti vähän tarkemmin: didaktisen matematiikan
opettajan on perusteellisesti mietittävä ja huomioitava sitä, että hänen opiskelijoistaan tulee
opettajia kouluun. Tämä näkemys ei ole pakosti ristiriidassa sen kanssa, mitä Sorvali ja
Tossavainen ovat asiasta sanoneet – esimerkiksi silloin, kun he näkivät didaktisen matematiikan
siltana kasvatustieteellisen tutkimuksen ja matematiikan välillä.

Joka tapauksessa yhdeksi tärkeäksi kysymykseksi muotoutuu luonnollisesti se, mitä hyveitä tulisi
didaktisen matematiikan opettajan opiskelijoilleen pyrkiä välittämään. Vastaaminen tähän
kysymykseen ei ole helppoa. Kohtalaisen helppoa se on ehkä aineenhallinnan osalta:
koulunopettajalla on oltava perusteellinen ja aktiivinen ymmärrys ainakin muutamista
tiedematematiikan aloista, niiden ajatustavoista ja historioista mahdollisimman laajasti
ymmärrettynä; hänen on pystyttävä kytkemään nämä seikat myös koulutodellisuuteen. Mutta sitten
vastaaminen muuttuu jo paljon hankalammaksi. Käy oikeastaan siten, että vastaamisyritykset
muuttuvat kysymyksiksi. Miten pitäisi ylipäätään opettaa ja kasvattaa? Millaisia työmuotoja pitäisi
viljellä? Mikä on koulumatematiikan opettamisen varsinainen päämäärä?

Kysymyksillä ei ole loppua. Näen, että omalta osaltani olen tässä työssäni vastannut niistä kuitenkin
joihinkin. Tai ehkä paremminkin näen ”hankalien kysymyksien” tärkeyden entistä paremmin.
Opettajan rooli on huikaisevan kiintoisa ja todellinen – olkoonpa hän opettajana didaktisessa
matematiikassa tai koulussa. Hän on ikään kuin kahden maailman kansalainen. Hän ei voi väistellä
tätä tavallista maailmaa, vaan hänen on pystyttävä katselemaan sitä silmästä silmään, monesti vielä
liiankin läheltä. Toisaalta opettaja on maailman ihmeiden, ihanteiden, merkityksellisyyden ja
kauneuden sanansaattaja. Jokainen meistä, olipa kyse lapsesta, nuoresta tai aikuisesta, janoaa
tuollaisia viestejä.

Tutkielmani haluan päättää iloiseen ja optimistiseen kuvaan, joka kertoo didaktisen matematiikan
opiskelun parhaimmista tunnelmista – hienon hitaasti kudotusta didaktisesta hetkestä:
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Hämeenlinnalaiset opiskelijat ovat pitäneet upean esityksen käyrän pituuden määrityksestä Riemannin
integraalin avulla.
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