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30 Solmua ja yli 250 artikkelia
Parhaillaan lukemasi numero 2/2005 on Solmun historian 30. lehti. Ensimmäinen Solmu 1/1996–1997 ilmestyi joulukuussa 1996; lehdet numeroitiin aluksi lukuvuosittain, kunnes vuoden 2001 alusta siirryttiin kalenterivuosiin. Kuluneiden yhdeksän vuoden aikana Solmussa on ilmestynyt hieman yli 250 artikkelia, joista
viimeistään nyt suuri kiitos kaikille kirjoittajille!
Solmu on kouluille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille tarkoitettu verkkolehti, johon liitetään esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusmateriaalia sekä kouluissa käytettäväksi tarkoitettua opetusmateriaalia. Solmun artikkelit ovat luettavissa verkkosivulla http://solmu.math.helsinki.fi, jossa myös kaikki muu materiaali sijaitsee ja on tulostettavissa. Solmun paperiversio postitetaan vain niihin kouluihin, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.
Solmun verkkosivuilla vierailut ovat jatkuvasti lisääntyneet. Vierailujen perusteella lehden numeroiden lisäksi suosituiksi materiaaleiksi ovat osoittautuneet
mm. Matti Lehtisen kirjoittama Matematiikan historia, Marjatta Näätäsen kokoamat laajat unkarilaisvaikutteisen matematiikan opetuksen tiedostot sekä Riitta Snellmanin keräämät peruskoulun ja Ossi Hyytin
keräämät lukion matematiikan opetuksen linkkikokoelmat. Lisää kirjoituksia toivotaan erityisesti peruskoulun yläluokkien tasolle näiden luokkien opettajilta.
Solmun toimituskunnassa ovat alusta alkaen olleet

Heikki Apiola, Matti Lehtinen ja Marjatta Näätänen,
samoin graafinen avustaja Marjaana Beddard on ollut mukana koko ajan. Solmun toiminnan käynnistäneessä toimituskunnassa olivat myös Kerkko Luosto päätoimittajana, Jouni Seppänen toimitussihteerinä ja Kullervo Nieminen. Sittemmin päätoimittajaksi on vaihtunut Pekka Alestalo ja toimitussihteereiksi ovat tulleet Mika Koskenoja ja Antti Rasila.
Nykyisessä toimituskunnassa ovat myös Ari Koistinen ja Tommi Sottinen. Solmua avustavat yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyshenkilöt, joiden nimet
ja yhteystiedot löytyvät painettujen Solmujen sivulta 2. Kansainvälistä yhteistyötä on erityisesti Englannin NRICH-projektin (nrich.maths.org) ja Unkarin
KöMaL-matematiikkalehden (www.komal.hu) kanssa.
Lehden aloittamisen tekivät taloudellisella tuellaan
mahdolliseksi Nokia ja Taloudellinen Tiedotustoimisto. Vuosina 1997–2001 Opetusministeriö avusti Solmua
LUMA-rahoilla. Tällä hetkellä Solmua tukevat taloudellisesti Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Suomen
Kulttuurirahasto, joka on tukenut erityisiä projekteja,
kuten EU-yhteistyönä tehtyä matematiikan verkkosanakirjaa. Solmun taustaorganisaatio on Suomen matemaattinen yhdistys, ja valtaosa toiminnasta tapahtuu
Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Kiitos kaikille toimintaamme kuluneiden vuosien aikana tukeneille!
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