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Ryti teatterin lavalle 
on vaikea rasti
PÄÄKIRJOITUS

R auman kaupunginteatteri tarjoilee Suomen 
ja Rauman juhlavuosien tunnelmissa näytel-
män maamme entisestä presidentistä Risto 
Rytistä, joka sotasyylliseksi tuomittuna jou-

tui istumaan vankilassakin.
Rakastunut Ryti saa ensi-iltansa tulevana lauan-

taina. Esitykseen tuli harjoituskauden loppusuoralla 
ylimääräinen tunnelataus, kun ohjaaja Antti Majan-
lahti kuoli sairaskohtaukseen Raumalla.

Teatterin väki totesi, että ”show must go on” ja 
päätti viedä yhteisen projektin maaliin kunnianosoi-
tuksena ohjaajalle. Niin pitkän linjan teatterimies 
varmasti olisi halunnut.

Rytin saaminen Rauman teatterin lavalle on osoit-
tautunut vaikeaksi rastiksi. Tämä on nimittäin jo toi-
nen  yritys.

Rytistä kertovan näytelmän piti saada ensi-iltansa 
Raumalla jo yksitoista vuotta sitten, mutta se pe-
ruutettiin yllättäen. Ohjelmistomuutoksen syyksi 
ilmoitettiin, ettei kirjailija Anneli Kanto saanut kä-
sikirjoitusta ajoissa läheskään valmiiksi. Niinpä Ry-
ti-näytelmän sijaan Raumalla esitettiin kansalaisso-
dasta kertova Käsky, josta tulikin vaikuttava esitys.

Ryti sopii hyvin Rauman teatteriin, sillä hän oli 
juuriltaan satakuntalainen ja aloitti lakimiesuransa 
Raumalla. Siitä muistuttaa edelleen kyltti Kauppaka-
dun varrella.

Tulokulma aiheeseen on tällä kertaa toinen. Viitteitä 
antaa jo näytelmän nimi, siis Rakastunut Ryti. Vai-
mo Gerda Ryti (omaa sukua Serlachius) on ennakko-
tietojen mukaan keskeisesti esillä tarinassa. Lisäksi 
Rauman kantanäytös on musiikkinäytelmä.

Lisää paikallisväriä tuo Rytin lisäksi Alfred Korde-
lin, raumalaisen merimiehen poika, joka loi valtavan 
omaisuuden tyhjästä.

Ryti hoiti Kordelinin lakiasiat ja ystävystyi tämän 
kanssa. Ryti oli vaimoineen paikalla, kun venäläi-
nen matruusi tappoi Kordelinin marraskuussa 1917. 
Myös Rytit luulivat päiviensä päättyvän tuona hur-
meisena päivänä Lammilla.

Viimeksi Rytiä olisi esittänyt Ilkka Koivula. Tällä 
kertaa Rauman teatterilavalla nähdään hänen vel-
jensä Pertti Koivula. Ei tosin Rytinä, vaan Kordelinin 
roolissa.

”Ryti sopii hyvin Rauman teatteriin, sillä 

hän aloitti lakimiesuransa Raumalla.”
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Rauman normaalikoulun opettaja 
Marika Toivola käänsi opetta-
misensa päälaelleen vuonna 2012 
ollessaan lukio-opettajana. Hän 
alkoi käyttää matematiikan tun-
neilla niin sanottua flipped lear-
ning -menetelmää.

– Murretaan perinteisen oppi-
misen myytti, jonka mukaan op-
pimista on se, että opettaja ker-
too kaikille kaikki asiat yhteisesti, 
Toivola tiivistää ajatuksen.

Sen sijaan oppilaat opiskele-
vat omalla tasollaan ja opettaja 
auttaa oppilasta tulemaan itsen-
sä opettajaksi.

Matematiikan osaaminen 
vaihtelee suuresti
Toivola opettaa matematiikkaa 
yläkoululaisille. Hänen mukaansa 
perinteinen opetus ei toimi var-
sinkaan matematiikassa, jossa op-
pilaskohtaiset erot ovat suuria.

– Osa on alakoululaisen tasol-
la, ja osa tekee jo lukion tehtäviä, 
hän kertoo.

Väittettä tukee tämän vuoden 
alussa julkaistu dosentti Jari 
Metsämuurosen pitkittäistut-
kimus matemaattisesta osaami-
sesta toisen asteen koulutuksen 
lopussa. 

Tutkimuksen mukaan lukion 
tai ammatillisen koulutuksen jäl-
keen noin 18 prosentilla opiske-
lijoista matematiikan taidot ovat 
peruskoulun 5. luokan tasolla tai 
alempana.

Suosion hidasteena 
on runsas työmäärä
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Väitöskirjaa flipped learningista 
eli käänteisestä oppimisesta Tu-
run yliopistossa tekevä Marika 
Toivola tietää, että metodi vaa-
tii opettajalta paljon.

Oppimateriaalin on oltava vah-
vasti eriytettyä sekä ylös- että alas-
päin. Lisäksi teknologia on otet-
tava avuksi tiedon siirtämiseen. 

Toivola ei ole itse tehnyt opetus-
videoita, vaan käyttää pääasiassa 
Opetus.tv:n materiaalia. Käyttä-
mänsä Avoin matematiikka -op-
pikirjasarjan Toivola on sen si-
jaan itse palkatta Tiina Härkö-
sen kanssa tehnyt ja luovutta-

nut sen CC-BY lisenssillä kaik-
kien ilmaiseksi käytettäväksi ja 
muokattavaksi. 

– Opettajille maksetaan palk-
kaa ainoastaan pidettävien ope-
tustuntien mukaan, minkä vuok-
si on tärkeää, että opettajat ver-
kostoituvat ja jakavat tekemiään 
materiaaleja toistensa käytettä-
viksi, Toivola sanoo.

Toivolan, Pekka Peuran ja 
Markus Humalojan kirja Flip-
ped learning – Käänteinen oppi-
minen puolestaan julkaistiin ke-
väällä.

– Siihen näytti olevan 88 vara-
usta Helsingin kirjastoissa, Toi-
vola kuvailee kirjan saamaa suo-
siota.

Ninni Sosala (vas.), keskustelee opettaja Marika Toivolan kanssa murtolukulaskuista. Toivolan oikealla puolella Helmi Jäschke ja Jasmila Klemm uppoutuvat omiin tehtäviinsä.

Vesa-Ville Väänänen

Matias Juujärvi (ikkunan vieressä vas.), Jesse Juhola (edessä vas.), Otso Leppimäki (ikkunan vieres-
sä oik.) ja Frans-Emil Andreasen laskevat ensin yhdessä, ja tarkistavat sitten tehävät itse. Opettaja 
avustaa tarvittaessa.

Aleksandra Räsänen tutkii tabletilta oppimateriaalia ja yrittää 
keksiä, miten koepaperin väärin mennyt tehtävä olisi pitänyt rat-
kaista.

Ei itseopiskelua, vaan 
itseohjautuvuuteen kasvattamista
Marika Toivolan käyttämä metodi herättää kasvavaa kiinnostusta. Flipped learning 
palvelee uutta opetussuunnitelmaa loistavasti, mutta vaatii opettajalta paljon työtä.

Häiriköinnille ei  
ole enää estradia
Marika Toivolan tapoihin kuuluu 
kierrellä luokassa ja sen ulkopuo-
lella. Häntä saa kysyä apuun, jos 
tarvetta on.

Osa oppilaista laskee rauhas-
sa omissa oloissaan, osa kaverei-
den tukemana ryhmissä. Opetta-
jan on helppo huomata, jos jos-
sain pöydässä ei keskitytä olen-
naiseen.

– Kukaan ei ole toistensa oppi-
misen tiellä. Jokainen saa opis-
kella tasolla, jolla kokee onnistu-
misen elämyksiä ja saa sopivasti 
haastetta. Häiriköinnillä ei ole si-
jaa tässä mallissa, koska estradia 
sille ei ole, Toivola sanoo.

Jokaisella oppilaalla on käytös-
sään tabletti eli kämmentietoko-
ne. Internetistä löytyvät sekä op-
pimateriaali että opetusvideot.

– Käänteisessä oppimisessa on 
kyse oppilaskeskeisestä oppimis-
kulttuurista, joita ei saavuteta pel-
killä opettajajohtoisilla opetus-

videoilla. Tutkimusten mukaan 
vain 20 prosenttia opiskelijoista 
katsoo opetusvideoita aina. Suu-
rin osa oppii ymmärtämään luke-
maansa tekstiä ja hyödyntää vi-
deoita vain tarvittaessa, Toivo-
la valottaa.

Oppilaat etenevät 
omaan tahtiinsa
Seiskaluokkalaiset Ninni Sos-
ala, Helmi Jäschke ja Jasmila 
Klemm perehtyvät laskuihin luo-
kan ulkopuolella pöydän ääressä.

Sosalalla on edessään murto-
lukuja.

– Katson videolta, miten näitä 
lasketaan. Joskus kysyn opetta-
jalta, mutta en varmaan joka tun-
nilla, hän kertoo.

Sosala on edennyt tabletil-
la olevan matematiikan kirjan 
kappaleeseen 12. Vieressä las-
keva Jäschke on kappaleessa 19.

Yhdessä luokkahuoneen sisällä 
opiskelevista ryhmistä ovat Jes-
se Juhola, Matias Juujärvi, 

Frans-Emil Andreasen ja Ot-
so Leppimäki.

Juhola on opiskellut asioita ko-
tona etukäteen. Tunnilla pojat las-
kevat samoja tehtäviä.

– Tarkistamme yhdessä tehtä-
vät. Jos jollain on eri tulos kuin 
muilla, katsotaan mistä se joh-
tuu, Juhola kertoo.

Kokeen tuloksia pohditaan 
yksin ja yhdessä
Toivolan tunnilla on tällä kertaa 
mukana myös kuutosluokkalai-
nen Aleksandra Räsänen, jo-
ka on juuri tarkistamassa teke-
määnsä koetta. 

Opettaja on merkinnyt koepa-
periin väärin menneet tehtävät. 
Räsäsen tehtävä on nyt miettiä, 
mikä meni pieleen.

– Desimaalien pyöristys on 
mennyt väärin, Räsänen arvioi.

Tuokion kuluttua Marika Toi-
vola liittyy oppilaan seuraan, ja 
he pohtivat vielä yhdessä vir-
heen syytä.

Räsänen on Toivolan mukaan 
esimerkki siitä, että luokkarajo-
jenkaan ei tarvitse olla esteenä 
oppimiselle.

– Olemme sopineet alakoulun 
opettajan kanssa, että oppilas saa 
tulla tunneilleni, jos haluaa.

Arvosana löytyisi 
ilman kokeitakin
Jokaisella oppilaalla on oma 
etenemistahtinsa. Toivola myös 
tekee eritasoisia kokeita eri ar-
vosanoille. 

Oppilas saa itse valita, mitä nu-
meroa tavoittelee. Itse kokeista ei 
kuitenkaan tule numeroita. 

Niiden tarkoituksena on tu-
kea oppilaan itsearviointitaito-
jen kehittymistä ja auttaa oppi-
lasta hahmottamaan osaamisen-
sa taso suhteessa saavutettava-
na olevaan tavoitteeseen. Kokeen 
jälkeen opettaja ja oppilas pohti-
vat oppilaan oppimista yhdessä.

– Pystyisin kyllä antamaan ar-
vosanat ilman kokeitakin, koska 
näen koko ajan, miten opiskelut 
etenevät.

– Olen myös pyytänyt oppilai-
ta olemaan kertaamatta kokee-
seen, jotta matemaattisen oppi-
misen kehittyminen hahmottui-
si, eikä lyhytaikainen muisti ko-
rostuisi, Toivola kertoo.

Koe tehdään yksin, ja arvioi-
daan itse tai vertaisarvioinnilla. 
Vertaisarviointi tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että oppilaat yrit-
tävät ratkaista tehtävän yhdessä.

Vanhemmat positiivisia,  
mutta huolissaan
Oppilaiden vanhemmille Toivo-
la on pitänyt erillisen vanhem-
painillan, jossa hän on selittänyt 
flipped learningia ja siihen liitty-
vää arviointikulttuurin muutosta.

Toivolan mukaan vanhemmat 
suhtautuvat pääosin hyvin. Huoli 
lapsen pärjäämisestä nousee kui-
tenkin esiin ja siitä, osaako hän 
valita oikea tasoisen kokeen ovat 
nousseet kuitenkin esiin.

– Kyllähän siinä huoli herää, 
jos yhtäkkiä koulusta tulee lapsi, 
joka kertoo ettei opettaja opeta 
mitään eikä kokeisiin saa lukea.

– Vanhemmilla on edelleen vah-
va mielikuva arvioinnista osaa-
misen mittaamisena. Sitähän se 
ei perusopetuslain mukaan ole, 
vaan arvioinnilla on pyrittävä oh-
jaamaan ja kannustamaan opis-
kelua sekä kehittämään oppilaan 
edellytyksiä itsearviointiin, Toi-
vola sanoo.

Kokemukset flipped learnin-
gista viiden vuoden ajalta ovat 
vakuuttaneet Toivolan.

– Paluuta vanhaan ei ole. On 
ihanaa nähdä oppilaiden mate-
maattisen identiteetin voimistu-
minen ja saada auttaa oppilasta 
juuri silloin, kun hän kokee sil-
le tarvetta.


