KILPAILU KAIKILLE NETTI-MOPIN KÄYTTÄJILLE KOKO LUKUVUODEN
2015-2016
PÄÄPALKINTONA ÄLYPUHELIN
Mikrolinna Oy julkistaa taas uuden koko lukuvuoden kestävän kilpailun, jolla se haluaa edistää
matemaattisten aineiden oppimista ja harrastamista Suomessa.

Vain ahkerat voivat voittaa pääpalkinnon.
Kuukausikilpailuja – sinustako kuukauden Moppaaja?
Kilpailuaika: 1.9.2015 – 25.5.2016 (kilpailu on päättynyt)
Oppiaineet:
Peruskoulun ala-asteiden oppiaineet: Matematiikka, Fysiikka-kemia
Peruskoulun yläasteiden oppiaineet: Matematiikka, Fysiikka, Kemia
Ammattioppilaitosten oppiaineet: Matematiikka, Fysiikka, Kemia, Lääkelaskut
Kilpailusarjat:
Sarja 1: Peruskoulun ala-asteet
Sarja 2: Peruskoulun yläasteet
Sarja 3: Ammatilliset oppilaitokset

Palkinnot ja kaikki voittajat (kilpailu on päättynyt):
•
•
•
•

Pääpalkinto älypuhelin (arvo vähintään 100 euroa)
Elämyslahjakortti (arvo 30 euroa)
7 kpl kuukausipalkinnot
2 kpl Moppi-sukat (arvonta 14.12.2015 ja 27.5.2016)

Moppi-tuotteet suomalaista suunnittelua ja työtä.
KUUKAUSIKILPAILUT:

Kaikista sarjoista eniten tehtäviä oppiaineittain tehneiden kesken arvotaan yksi yllätyspalkinto.
Arvontaan tulee näin aina 13 osallistujaa.
Voittajasta tulee

KUUKAUDEN MOPPAAJA

Lisäksi eniten peruskoulun ala-asteella matematiikan 0-6 tehtäviä tehneen oppilaan luokalle
lähetämme Netti-Moppi –heijastimet.
Tämä kilpailu on voimassa ainakin syyskauden 2015 ja keväällä niin kauan kun heijastimia riittää.

KUUKAUSIKILPAILUJEN ARVONTAPÄIVÄT:
1.10.2015 Syyskuun arvonta:
* Kuukauden Moppaaja löytyi Ikaalisten yhteiskoulun luokalta 8C
* Heijastimet sai Salon Kirkonkylän koulun luokka 3A, jossa oli ahkeroinut Noora
Lindholm tekemällä eniten ala-asteen matematiikan tehtäviä syyskuussa.
2.11.2015 Lokakuun arvonta:
* Kuukauden moppaaja Petri Hinttala 9F, Haapaveden yläkoulu
* Heijastimet menivät Lavian yhtenäiskoulun 5. luokalle. Eniten ala-asteen tehtäviä teki

luokan oppilas Antton Kesänen.

1.12.2015 Marraskuun arvonta:
* Kuukauden moppaaja Jarkko Ylitapio, Lapin ammattiopisto
* Heijastimet menivät Lapin yliopston harjoittelukouluun luokalle 2B. Eniten ala-asteen

tehtäviä teki luokan oppilas Noa-Henrik Karjalainen.

1.2.2016 Tammikuun arvonta:
* Kuukauden moppaaja Niko Morko Haapaveden yläkoulusta
* Heijastimet menivät Komisuon koulun 6. luokalle. Saara Urmas teki eniten ala-asteen
matematiikan tehtäviä tammikuussa.

1.3.2016 Helmikuun arvonta:

* Kuukauden moppaaja Elisa Forsell Saimaan Ammattiopistosta.
* Viimeiset heijastimet menivät uudelleen Komisuon koululle, nyt 5. luokalle. Arttu Kakko
teki eniten ala-asteen matematiikan tehtäviä helmikuussa.
1.4.2016 Maaliskuun arvonta:

* Kuukauden moppaaja Saija Laitala Kainuun Ammattiopistosta.
2.5.2016 Huhtikuun arvonta:
* Kuukauden moppaaja Karoliina Haapakoski Haapaveden yläkoulusta.

MUUT ARVONTAPÄIVÄT:
14.12.2015 Syyslukukauden aikana kaikkien tehtäviä tehneiden kesken arvotaan
MOPPI-SUKAT
Voittaja: opiskelija Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa

27.5.2016

* Pääpalkinto älypuhelin
Voittaja Inka Siltala, Haapaveden yläkoulu

Elämyslahjakortti, Heidi Hyväri, Haapaveden yläkoulu
Moppi-sukat, oppilas Lapin yliopiston harjoittelukoulusta
Pääpalkinnon arvontaan pääsee sarjoittain tekemällä oikein sen kouluasteen tehtäviä mihin oppilas
kuuluu seuraavasti:
Sarja 1: Peruskoulun ala-asteet
Matematiikka luokat 0-6: 600 tehtävää oikein
Fysiikka-kemia: 200 tehtävää oikein
Sarja2: Peruskoulun yläasteet
Matematiikka (luokat 7-9): 400 tehtävää oikein
Fysiikka (luokat 7-9): 300 tehtävää oikein
Kemia: 400 tehtävää oikein
Sarja3: Ammatilliset oppilaitokset
Ammatti-matematiikka: 600 tehtävää oikein
Fysiikka: 300 tehtävää oikein
Kemia: 400 tehtävää oikein
Lääkelaskut: 200 tehtävää oikein

Elämyslahjakortin arvontaan pääsee jokaisen oppiaineen koko kilpailuaikana eniten tehtäviä tehnyt
oppilas jokaisesta sarjasta. Kortin voi käyttää mihin tahansa Lippupisteen tapahtumaan.

Moppi-sukat arvotaan kaikkien tehtäviä tehneiden kesken

MUUT EHDOT:
Palkinnosta ei mene saajalta veroa.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Mikrolinna Oy:n henkilökunta perheenjäsenineen ei voi osallistua kilpailuun.
Palkinnon voittaja vapauttaa ehdoitta kilpailun järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän
kilpailuun ja/tai palkinnon lunastamisesta ja/tai sen käyttämisestä. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä
säännöt, sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä ilman ehtoja.

