
PYRKIMINEN TAPAINLINNAN KOULUN MATEMATIIKKALUOKALLE 

 

Hyvät 6-luokkalaiset oppilaat sekä huoltajat! 

 

Tapainlinnan koulussa aloittaa taas ensi syksynä matematiikkaluokka, jolle voivat hakea oppilaaksi kaikki 

hyvinkääläiset, ensi syksynä 7. luokan aloittavat oppilaat. Hakijoille pidetään pääsykoe maanantaina 

16.1.2023 klo 13.30 Tapainlinnan koululla. Koeaika on 60 min ja valinta tapahtuu ainoastaan 

pääsykokeen perusteella. Tulokset ilmoitetaan koulujen talvilomaan mennessä. Kokeessa painotetaan 

oivaltamista ja matemaattista ajattelua vaativia tehtäviä. Siihen ei tarvitse valmistautua mitenkään 

erityisesti. Luokalle hakeutuminen ja opiskelu eivät edellytä matemaattista erityislahjakkuutta. Oma 

innostus ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan on tärkein edellytys! Hyvätasoinen suoriutuminen 

alakoulun matematiikasta antaa riittävän pohjan opiskelulle. Liian vaativasta ja nopeasta opiskelutahdista 

ei tarvitse olla huolissaan! Opinnoissa edetään ryhmälle sopivaan tahtiin, ja opetussuunnitelman 

mukaisten pakollisten matematiikan kurssien oppimäärät ja arviointiperusteet ovat yleisen oppimäärän 

mukaiset. 

Ilmoittautuminen pääsykokeeseen tapahtuu Wilmassa. Hakuaika alkaa torstaina 1.12.2022 ja 

päättyy torstaina 15.12.2022. Lisätietoja saa puhelimitse jättämällä soittopyynnön yläkoulun 

matematiikanopettajille Tapainlinnan koulun opettajainhuoneen puhelinnumeroon 019 459 2777 (ei 

puhelinvastaajaan) tai sähköpostilla jussi.koskilinna@edu.hyvinkaa.fi / taina.valo@edu.hyvinkaa.fi. 

 

Luokalle hakeutuvan oppilaan ja huoltajien kannattaa tutustua alla olevaan matematiikkaluokan 

opetussuunnitelmaan. Erityisesti kannattaa huomioida, että matematiikkaluokkavalinta vähentää oppilaan 

valinnaisaineiden tuntimäärää neljällä vuosiviikkotunnilla eli yhden pitkän valinnaisaineen verran. 

Matematiikkaluokkalaiset eivät voi pyrkiä Tapainlinnan koulun yrittäjyyskasvatusryhmään 

valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisten valinnaisaineiden tuntimäärien vuoksi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tapainlinnan koulun vs. rehtori Krista Silfverberg ja matematiikan opettajat 

 



Matematiikkaluokan opetussuunnitelma: 
 

MATEMATIIKKALUOKKA TAPAINLINNAN KOULUSSA 

 
Tapainlinnan koulussa halutaan tarjota matemaattisesti lahjakkaille ja 

motivoituneille hyvinkääläisille yläkoulun oppilaille mahdollisuus opiskella 

matemaattisia aineita perusoppiainesta syventäen, jatko-opintojen ja 

työelämän tarpeet huomioiden. 

 

TAVOITTEET 
 

- matematiikan perusoppiaineksen syvällinen läpikäynti 

- motivoiva, innostunut oppimisympäristö 

- lisätä valmiuksia jatkaa matemaattisten aineiden opiskelua 

- ymmärtää matemaattisten aineiden merkitys työelämässä 

 

OPISKELU TAPAINLINNAN KOULUN MATEMATIIKKALUOKALLA 
 

‐ Opetussuunnitelman mukaiset pakolliset kurssit opiskellaan ja arvioidaan 

opetussuunnitelman mukaisesti. 

- Lisäksi matematiikkaluokan oppilaat suorittavat 7. luokalla toiminnallisen 

matematiikan kurssin (1 vvt) ja 8. -9. luokilla matematiikkaluokan 

valinnaisaineen (2 vvt/8. lk. ja 1 vvt/9. lk.  yht. 3 vvt). Nämä kurssit lasketaan 

oppilaiden valinnaisaineiden tuntimäärään mukaan, eli ne eivät lisää yläkoulun 

kokonaistuntimäärää. Toiminnallisen matematiikan kurssi lisää 7.luokan 

tuntimäärää yhdellä vuosiviikkotunnilla, mutta vähentää vastaavasti 

9. luokan tuntimäärää yhdellä vuosiviikkotunnilla. 

- 7. luokan toiminnallisen matematiikan kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

- 8.-9. luokan valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla. 8. luokalla 

valinnaisaine sisältää matematiikan soveltamista mm. fysiikassa, kemiassa ja 

tietotekniikassa ja 9. luokalla keskitytään matematiikan osaamisen 

syventämiseen jatko-opintojakin ajatellen. 

- Matematiikkaluokalle haetaan 6. luokan kevättalvella osallistumalla 

pääsykokeeseen, johon ilmoittaudutaan etukäteen. 

‐ Valinta tapahtuu pääsykokeen perusteella. Jos luokalle ei tule valittuja 

oppilaita tarpeeksi, luokkaa ei perusteta. 

- Oppilaat, joiden lähikoulu ei ole Tapainlinnan koulu, voivat hakea ja tulla 

valituiksi matematiikkaluokalle. Tällöin huoltajat vastaavat mahdollisista 

koulumatkakuluista. 

- Matematiikkaluokkalaiset eivät voi pyrkiä Tapainlinnan koulun 

yrittäjyyskasvatusryhmään valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisten 

valinnaisaineiden tuntimäärien takia. 

 

 

 

 



Matematiikkaluokan lisäkurssien sisällöt 

 

7. luokka/Toiminnallista matematiikkaa (1 vvt) 

 

‐ ongelmanratkaisua 

- pulmatehtäviä 

- pelejä 

- matematiikan historiaa 

- matemaattista askartelua 

- Kurssista annetaan suoritusmerkintä. 

 

8.-9. luokka/Matemaattisten aineiden soveltava ja syventävä kurssi (3 vvt) 

 

- 8. luokalla valinnaiskurssilla keskitytään muihin matemaattisiin aineisiin ja 9. 

luokalla painotetaan matematiikan opiskelua jatko-opintoihin valmistaen. 

- Kurssin sisältö: 

• Ohjelmointia jollakin tarkoitukseen sopivalla ohjelmointikielellä 

Ohjelmointitaito auttaa ymmärtämään 

ohjelmien toimintaa ja kehittää loogista ajattelukykyä. 

• Kemian laboratoriotöitä. Mielenkiintoisia, näyttäviä ja vaativia 

laboratorioharjoituksia matematiikkaan integroituna. 

• Elektroniikkaa. Tutustutaan erilaisiin kytkentöihin ja elektroniikan 

komponentteihin. 

• Tähtitiedettä 

• Algebraa 

- Kurssista annetaan numeroarvosana. 

 

ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 

‐ Oppilas osaa: 

• tehdä itse yksinkertaisia tietokoneohjelmia 

• työskennellä oma-aloitteisesti laboratoriossa kirjallisten ohjeiden 

mukaisesti työturvallisuutta noudattaen 

• tunnistaa tavallisimpia tähtikuvioita sekä hallitsee aurinkokunnan 

rakennetta ja tähtitieteen historiaa 

• tehdä erilaisia elektroniikan kytkentöjä ja ymmärtää komponenttien 

toimintaa 

• polynomien kertolaskua ja sieventää rationaalilausekkeita 

 

‐ Oppilas on aktiivinen, yritteliäs ja oma-aloitteinen. 

‐ Oppilaan asenne opiskeluun myönteinen. 

‐ Oppilas osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja kantaa vastuunsa omalla 

panoksellaan. 

 

 


