
Kokeile Virtamallin käyttöä suunnittelussa, esimerkkinä puumatematiikka 
Virtamalli sopii prosessinomaiseen suunnitteluun tiimissä. Kokeile Virtamallin toimivuutta työssäsi ja arvioi, voisiko sillä 

olla käyttöä. Virtamallissa pohjoisrannalla on matkan mahdollisuudet ja etelärannalla matkan vaarat. Ensin laaditaan 

hyvä kartta oppimisympäristöstä, jossa kuljetaan. Sitten selvitetään mitä työkaluja ja taitoja tarvitaan onnistuneella 

matkalla. Jotta matka olisi mielekäs kaikille, tulee erilaisten matkaajien osallisuus huomioida. Lopuksi etsitään keinot 

jakaa matkan hedelmät kaikkien nautittavaksi. 

Tiimin kanssa tehtävä harjoitussuunnitelma puun rungon käytöstä matematiikassa 
Harjoitus kestää pari tuntia. Sopiva määrä osallistujia on 4-12. Jos osallistujia on enemmän, voidaan työskennellä 

pareittain. Tarvikkeina on runsaasti post-it lappuja ja kynät. Lisäksi tarvitaan seinä tai taulu, johon laput kiinnitetään. 

Lappujen sijoittelun näkee ohjeen lopussa olevasta esimerkistä. Käytetään harjoituksessa tilannetta, jossa haluamme 

kehittää lasten matemaattisia taitoja. Meillä on käytössämme yksi kymmenen metriä pitkä puun runko, joka voidaan 

pilkkoa moottorisahalla millaisiin paloihin haluamme.  

1. Miten puuta, pölkkyjä, kiekkoja ym. voi käyttää matematiikan työstämisessä? Millaiset toimintatavat sopisivat 

lapsille? Villitkin ideat ovat sallittuja. Osallistujat kirjoittavat lapuille tehtävään liittyviä ideoita. Kirjoittamisen 

aikana ei keskustella. Kukin osallistuja käy kiinnittämässä lappunsa seinälle Mahdollisuudet-kohtaan. Vasta 

lappujen kiinnityksen jälkeen kukin osallistuja kuvaa ideoitaan ja niistä keskustellaan.   

2. Mitä hankaluuksia tai vaaroja liittyy puuhun tai puun palasiin? Mikä puussa arveluttaa, on ristiriitainen, epäselvä 

tai ongelmallinen. Kiireen, passiivisuuden, mielekkyyden, resurssien ja kysymysten listaaminen. Mihin 

suunnitelmassa pitää varautua? Kullekin osallistujalle/parille annetaan oma teema lihavoiduista sanoista. 

Osallistujat kiinnittävät paperinsa Varautuminen-kohtaan seinälle. Arveluttavista asioista keskustellaan 

yksitellen. Osallistujat käyvät etsimässä kohtaa jonka voisi yliviivata. 

3. Miten puun runkoa tai sen paloja voisi käyttää erilaisissa oppimisympäristöissä? Miten oppimisympäristöä 

kannattaisi tai pitäisi muuttaa? Osallistujat kirjaavat ylös ideoita puun käytöstä sisällä, ulkona, ohjatussa 

toiminnassa, leikissä, perushoidossa, välineissä, materiaaleissa, järjestelyissä ja rutiineissa? Kullekin 

osallistujalla/parilla on oma teema (lihavoidut sanat). Paperit kiinnitetään Ympäristö-kohtaan seinällä. 

Keskustelu. 

4. Kirjataan lapuille asiat jotka liittyvät lasten taitoihin ja oppimiseen. Miten puun tai sen osien avulla toteutuu 

lukusanat, numerosymbolit, lukujono eteen- ja taaksepäin, lukumäärän laskeminen, suunnat ja järjestykset, 

vertailu, perspektiivi, muodot ja fyysiset ominaisuudet? Miten hyödynnetään painoa, kokoa ja fyysistä 

ponnistelua? (Yleisemmin virtamallissa voi käyttää esim. jakoa kognitiivinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja 

motorinen kehitys sekä positiivinen minäkuva, oman toiminnan ohjaustaidot, ilmaisu ja erityisen tuen tarve) 

Osallistujilla on oma teema. Paperit kiinnitetään Taidot-kohtaan. Keskustelu. 

5. Kirjataan asiat jotka liittyvät osallistumiseen. Miten huomioida arat, vähän liikkuvat, tytöt, pojat, pienet, isot, 

kömpelöt, toiveet, lasten osallistuminen suunnitteluun, syrjäytymisvaara ja onnistuminen. Millainen prosessi 

voisi olla, jos aloitamme lasten kanssa koko puun rungosta ja suunnittelemme yhdessä sen käytön? Miten 

toteutamme Virtamallin lasten kanssa? Osallistujilla oma teema. Laput kiinnitetään Osallistuminen-kohtaan. 

Keskustelu. 

6. Kirjataan asiat jotka liittyvät jakamiseen. Miten teemme puu-projektista yhteisen jutun? Miten lapset, 

vanhemmat ja verkosto voisi osallistua? Sopisiko aiheeseen näyttely, juhlat, pihaprojekti, rakennusprojekti, 

musiikki, draamaprojekti tai päiväkodin yhteinen matematiikkahuone? Laput kiinnitetään Jakaminen-kohtaan. 

Keskustelu. (Lopuksi osallistujat voivat lisätä oman lisäyksensä haluamansa asian oheen). 

Session jälkeen laput jätetään seinälle muun henkilöstön tutustuttavaksi. Suunnitelman viereen jätetään kyniä ja 

lappuja, jotta muutkin voivat lisätä ideansa. Esimerkiksi kahvihuoneen seinä on hyvä paikka suunnitelmalle, sillä silloin 

katse harhailee välillä suunnitelmassa ja suunnitelma alkaa elää. Myös lapsiryhmien kanssa tutustutaan suunnitelmaan 

ja lisätään mukaan lasten näkemykset. Virtamallin hyvänä puolena on, että kaikkien näkemykset tulevat mukaan 

suunnitelmaan ja niistä muodostuu kuin huomaamatta osallistava ja toteutettavissa oleva prosessi. Ehkä ensi vuonna 

voimme heittää kynät ja paperit pois ja siirtyä liikunnalliseen ja kokonaisvaltaiseen puumatematiikkaan. Virtamalli sopii 

monenlaisiin tilanteisiin niin lasten, vanhempien kuin henkilöstönkin käyttöön. 



 

 

Esimerkki lappujen sijoittelusta 

 


