
PERUSKOULUN 7. LUOKKIEN PÄÄSSÄLASKUKILPAILU SYKSYLLÄ 2022 

Ohjeet opettajalle 

1) Opettaja ilmoittautuu Lyyti-lomakkeella ja pyytää lähettämään päässälaskukysymyspaperin 

ratkaisuineen. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään torstaina 27.10.2022. Yksi 

ilmoittautuminen koulusta riittää. Viikolla 43 lähetämme pdf-tiedoston opettajan antamaan 

sähköpostiin. Mikäli pdf-tiedostoa ei ole tullut opettajan sähköpostiin viikolla 43, niin silloin 

kannattaa ottaa yhteyttä maol-toimistoon: puh. 050 436 6320 (9:00-15:00) tai sähköposti: 

maol-toimisto@maol.fi. 

2) Opettaja jakaa päässälaskukilpailumonisteen kilpailuun osallistuville oman koulun opettajille. 

Opettajat monistavat päässälaskukilpailumonistetta tarvittavan määrän omalle luokalle ja 

pitävät päässälaskukilpailun 3.11.2022 Mahtavaa Matematiikkaa -päivänä. Jos annettu päivä 

ei käy, niin päässälaskukilpailu on kuitenkin pidettävä viikolla 44 omassa koulussa. 

Päässälaskukilpailussa aikaa on 15 min tehdä 50 päässälaskutehtävää. Opettaja kerää 

monisteet pois, antaa pisteet ja valitsee luokan parhaimmat (1–3 kpl). Paperin voi 

halutessaan palauttaa oppilaille seuraavalla viikolla eli viikolla 45. 

3) Opettaja pyytää parhaita oppilaita osallistumaan valtakunnalliseen päässälaskukilpailuun. 

Kun oppilas on tähän suostunut, niin opettaja lähettää oppilaan huoltajalle esimerkiksi 

Wilma-viestin ja kysyy suostumuksen oppilaan tietojen välittämiseksi MAOLille. Tarvittavat 

tiedot ovat oppilaan nimi, luokka, koulu ja sähköposti. Nämä tiedot poistetaan MAOL:n 

rekistereistä ja lomakkeista kilpailun päätyttyä.  

4) Opettaja ilmoittaa oman luokan tai koko koulun parhaimmat oppilaat päässälaskukilpailun 

finaaliin. Linkki Lyyti-ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään samalla kuin alkukilpailun 

tehtävät. Lomakkeessa kysytään oppilaan nimi, luokka ja koulu, sekä sähköpostiosoite. 

Lisäksi kysytään opettajan nimi ja sähköposti. Loppukilpailuun on ilmoittauduttava 

viimeistään 21.11.2022 mennessä. Jonka jälkeen opettajan sähköpostiin toimitetaan 

kilpailuun tarvittavat tiedot ja Meet-linkki. 

5) Loppukilpailu järjestetään 25.11. perjantaina klo 12.15–13.00. 

Loppukilpailu linkki lähetetään opettajille. MAOL suosittelee, että kilpailuun osallistuttaisiin 

tietokoneen, tabletin tai ChromeBookin avulla, jossa on toimiva nettiyhteys. Selaimena 

suositellaan esimerkiksi Google Chromea tai Mozilla Firefoxia. Koulun kaikki loppukilpailijat 

kannattaa viedä samaan tilaan, jolloin tarvitaan yksi valvoja. Kilpailun tuomari MAOL:n 

puolesta on Meet-linkin takana, jolle voi tarvittaessa esittää kysymyksiä kilpailun aikana. 

Loppukilpailun kulku on seuraava: 

1) Opettajille lähetetään sähköpostitse linkki loppukilpailulomakkeeseen. Sähköpostissa 

tulee myös salasana lomakkeelle. 

2) Kello 12:15 opettaja jakaa oppilaille linkin kilpailulomakkeeseen. Oppilas täyttää 

kilpailulomakkeessa tarvittavat tiedot: nimi, luokka, koulu ja oppilas jää odottamaan 

valvojan antamaa salasanaa. Valvoja on saanut koodin etukäteen. 

3) Kun kello on 12:30 valvoja antaa koodin ja heti sen jälkeen kello laitetaan käyntiin. Oppilas 

syöttää koodin, painaa Seuraava painiketta ja alkaa vastaamaan kysymyksiin. 

4) Kun kello on 12:45 valvoja sanoo, että aika on päättynyt. Oppilas ei enää saa vastata 

kysymyksiin vaan ainoastaan painaa sivun alareunassa olevaa Lähetä-painiketta. Kun oppilas 

painaa Lähetä-painiketta, niin oppilaan vastaukset tallennetaan järjestelmään. Tämän 

jälkeen oppilas sulkee selaimen. 

 

6) Kun kilpailun tulos selviää, niin se ilmoitetaan MAOL:n web-sivulla mahdollisesti jo samana 

päivänä. Kymmenen parasta osallistujaa palkitaan. Otamme yhteyttä voittajien opettajiin. 


