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Ritva Kokkola 
 

Mukana matikkatädin vauhdissa tiellä matematiikan maailmaan 

 
 
Laskemme todennäköisyyksiä. Heittelemme kolikoita ja nastoja. Pitkän matematiikan 

opiskelijat tarkistavat tuolinsa ennen istumistaan. Opimme uusia sanoja moodi ja mediaani. 

Sigman merkillä yritämme karistaa matematiikan stigman. Emme vielä ymmärrä, että 

rehtorimme on viisas: meistä humanisteista tulee opettajia ja opettajan ura on kiinni 

kasvatustieteen approbaturista. Ja taas lasketaan tilastoja ja todennäköisyyksiä. Sigma palaa 

stigmaksi, häpeäksi osaamattomuudesta.  
 

Sitten eräänä syksyisenä päivänä elämääni pujahtaa valtakunnan virallinen matikkatäti Alli. Hän 

haastaa minut kirjoittamaan lastenkirjan matematiikasta. Matikkatäti lähettelee aineistoa. Tarina 

ottaa vallat. Se antaa yhdeksi päähenkilöksi matematiikan ja näin syntyvät teokset Ansku ja 

Armas ynnä matikkatäti (2013) ja Ansku ja Armas Piin pauloissa (2015). 
 

Olen ammattikoulun englannin opettaja. Kerron opiskelijoille, kuinka hoitaja ei saa sotkea 

millilitroja senttilitroiksi, kuinka talonrakentajan on osattava laskea betonin lujuudet, kuinka 

ihmiselle tehtävän housunlahkeen pituus ei voi olla viisi senttiä eikä viisi metriä. Ilman 

matematiikkaa ei ole elämää eikä rakennuksia eikä lounaaksi ruokaa.  
 

Muistutan raha-automaattien turvakoodeista, vihjaan pikavippien korkoansoihin. Näytän 

aanelosen kokoista piin symbolia ja yllytän  opettelemaan sen desimaaleja ihan vain aivojen 

treenaamiseksi.  Kehotan kertaamaan kertotaulua. Saarnaan laskimen petollisuudesta: yksi 

vikapainallus voi saada aikaan katastrofin.  Paasaan prosenttilaskuista. Painotan päässälaskua. 

Pakotan päättelykyvyn takaisin kunniapaikalleen. Vierailen yläkoulun LUMA-päivillä. Minusta 

on tullut matematiikan ilosanoman levittäjä. 
 

Matemaatikoitten innostus, harrastus ja työ turvaavat pankkitilini. Minun ei tarvitse kehitellä 

lukuja, joita on vaikea jakaa tekijöihin. Minun ei tarvitse laskea, törmääkö meteori tontilleni. 

Minun ei tarvitse tarkistaa lukuja ja huolehtia, päästäänkö turvallisesti Kuuhun tai Marsiin. 

Jotakin hyvää minulle seuraa kvanttifysiikasta eikä minun edes tarvitse tietää, mitä. Ymmärrän, 

että jotakin huikeata löydettiin, kun löydettiin hiukkasfysiikan viimeinen palanen, Higgsin 

hiukkanen, mutta en ymmärrä, mitä tai mikä se on. 
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Matematiikka ympäröi meitä hyvässä ja pahassa. Matemaatikot voisivat kokonaan ottaa vallan, 

keikauttaa maapallon nurin niskoin, emmekä me mahtaisi mitään. Matemaatikoilla on valta! 

Mutta se ei saa olla harvainvaltaa. Mitä enemmän toivomme demokratiaa, sitä enemmän 

tarvitaan vallanpitäjiä ja vallan vahtikoiria. Tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat ja ymmärtävät 

matematiikkaa ja sen osaa arkielämässä. 


