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TAITAJA 2007 TIIVISTELMÄ
Taitaja-kilpailujen tarkoituksena on
•
•
•
•

lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja arvostusta.
edistää ammatin oppimista ja oppimistulosten vertailua.
lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen ja yrittäjyyteen.
lievittää työelämän rekrytointiongelmia kehittämällä ammattitaitoa kilpailu- ja valmennustoiminnalla sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä.

Taitaja-kilpailut edistävät oppimista, kädentaitoja ja käytännön osaamista. Nuoret huippuosaajat kannustavat myös muita jatkamaan ammattitaitonsa kehittämistä
Taitaja 2007 –tapahtuman tavoitteet olivat
a) Toteuttaa Skills Finland ry:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ammattitaidon SM
–kilpailut, Taitaja 2007 tapahtuma siihen liittyvine Taitaja 9 –kilpailuineen ym. tapahtumineen Joensuussa 31.1.-2.2.2007
Tapahtuman toteutukseen liittyi myös seuraavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
itsensä asettamat alatavoitteet
b) Taitaja 2007 -kilpailujen järjestäminen ja toteuttaminen onnistuneesti niin kilpailujen,
yhteistyökumppanien, kilpailijoiden, yleisön kuin toteuttajienkin näkökulmasta
c) Taitaja 2006 -kilpailujen semifinaalien koordinointi osana kilpailukenttään tutustumista
d) Pohjoiskarjalaisen ammatillisen koulutusosaamisen markkinointi valtakunnallisesti koko hankkeen ajan
e) Ammatillisen koulutuksen tason, arvostuksen ja vetovoiman paraneminen. Erityisesti
ne alat, joissa ensisijaisia hakijoita on ollut vähän, saavat lisähakijoita ja sitoutuneita
opiskelijoita
f) Pohjoiskarjalaisen yritysosaamisen ja alueen vahvuuksien voimakas ja onnistunut
esiin tuominen Taitaja 2007 Joensuu -kilpailujen aikana ja ennen kilpailuja tapahtuvassa markkinoinnissa
g) Pohjois-Karjalan tunnettavuuden ja kiinnostavuuden lisääminen yritys- ja
osaamispotentiaalia omaavana maakuntana
h) Hyvän ”pohjoiskarjalaisen hengen” aikaansaaminen ja esille tuominen ja paljon erilaista toimintaa Pohjois-Karjalaan kilpailujen aikana
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Tulokset
Itse kilpailun yhteydessä ja niiden rakentumisen aikana työelämä, koulutus ja opiskelijat
kohtasivat ainutlaatuisella tavalla. Kilpailut eri tapahtumineen tarjosivat erinomaisen medianäkyvyyden Pohjois-Karjalalle. Tapahtuman odotettu mediaosumien määrä oli 600 tiedotusiskua valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Kävijämäärä tavoite oli
30 000- 35 000 kävijää.
Talousalueemme vahvuutena on yritystoiminnan ja talouselämän monipuolisuus. Tilanteen
säilyttämisen ehtona on, että yritykset saavat ammattitaitoista, osaavaa työvoimaa jokaiseen osasektoriin yritystoiminnassa. Työntekijätehtäviin, asiantuntijatehtäviin, hallinnollisiin
ja johtaviin asemiin tarvitaan osaajia, alansa taitavia henkilöitä. Taitaja 2007 tapahtumalla
saatiin tuotua hyvin esille ammatillista osaamista yleisesti ja erityisesti pohjoiskarjalaista
ammatillisen koulutuksen osaamista. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös PohjoisKarjalan nuorkauppakamarin toimesta perinteinen vuosittainen Oppia ja työtä –messut tapahtuma päätapahtumapaikkana olleen Joensuu Areenan viereisessä jäähallissa. Paikalliset yritykset ja organisaatiot pääsivät messuilla esille omilla standipaikoillaan.
Hankkeen toteutumista onnistuttiin tukemaan kahden EU:n tavoite 1 ohjelman rakennerahastohankkeen avulla
1) Pohjois-Karjalan maakuntaliiton myöntämän EAKR –rahoitteisen hankkeen
”Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi” –hankkeen avulla ja
2) Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämän ESR –rahoitteisen ”Mestaritaitajat”- hankkeen avulla.
Ilman em. hankerahoituksia tapahtuman toteutus ei olisi ollut taloudellisesti mahdollista.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hanke kohdistui itse tapahtuman järjestämiseen, markkinointiin ja rakentamiseen Joensuu Areenalle. Itä-Suomen lääninhallituksen hanke kohdistui
Taitaja –kilpailutehtävien tekemiseen ja opettajien työhön tapahtuman aikana sekä tuomariston koulutukseen ja tuomarityöskentelyyn. Itä-Suomen lääninhallituksen hankkeen tavoitteisiin sisältyi myös se, että lajivastaavat hakevat mestaritason työpaikoilta tämän hetken
perusammattilaiselta vaadittavan osaamisen, jonka perusteella laaditaan kilpailutehtävät.
Tämä osio toikin kilpailujen toteutukseen erinomaisen vahvuuden ja laadun.
Hankerahoitus ei kohdistunut kilpailulajien toteuttamiseen liittyviin koneinvestointeihin, jotka
koulutuskuntayhtymä toteutti omalla rahoituksellaan.
Taitaja 2007 ja Taitaja 9 -tapahtumassa ja Oppia ja työtä -messuilla vieraili 33 500 kävijää
kolmen päivän aikana. Suoraa kisaTV lähetystä www.taitaja2007.com - sivuilta seurasi
9123 katsojaa. Mediaosumien määrä em. aiheista oli n. 900 kpl. Tapahtuman yritys- ja työelämäyhteistyösopimusten määrä oli kaiken kaikkiaan ennätyksellinen 233 kpl. Yhteistyösopimusten arvo, jossa mukana materiaaleja, raaka-aineita, kone- ja laitevuokrat, yritysten
henkilöstön työpanosta ja käteistä oli yhteensä 923 760 € (sis. alv 22 %).
Kaikki määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin. Palaute, jota saatiin niin toimijoilta
kuin yritysyhteistyökumppaneilta niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti, oli kiitettävää
ja positiivista.
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Taitaja 2007 toiminnoissa oli mukana kaiken kaikkiaan noin 700 henkilöä. Tapahtuma yhdisti PKKY:n henkilöstöä niin yksiköissä kuin eri yksiköiden välillä. Päämäärä ja tavoite oli
yhteinen, myös onnistuminen koettiin yhteisenä asiana.
Laaja yhteistyökumppaneiden tuki ja sitoutunut toiminta oli merkille pantavaa. Yritysyhteistyökumppanit, eri koulutusorganisaatiot, Pohjois-Karjalan eri kunnat ja Joensuun kaupunki
ottivat tapahtuman myös omakseen. Pohjois-Karjala näyttäytyi yhtenäisenä ja edukseen
valtakunnallisessa mediassa. Ammatillinen koulutus sai positiivista näkyvyyttä ja ko. markkina-arvo jää vielä nähtäväksi tulevaisuudessa hyvän opiskelija-aineksen ja lisääntyvien
hakijamäärien muodossa.
Taitaja 2007 ohjausryhmän lausunto
Ohjausryhmän yrityselämän edustajat kirjoittivat seuraavan lausunnon tapahtuman toteutuksesta. ”Taitaja 2007 oli tapahtuma, joka toi Toisen Asteen koulutuksen lähelle suurta
yleisöä.
Tapahtumassa vieraillessaan ihmiset saivat varmasti konkreettisen käsityksen suomalaisen
koulutusjärjestelmän laajasta tarjonnasta ja sen korkeasta tasosta.
Koulutuksen parissa työskenteleville nämä asiat ovat tietysti tuttuja, mutta etenkin yritys- ja
elinkeinoelämän eri tahoille tällainen tapahtuma oli silmiä avaava.
Samalla tapahtuma antoi myös hyvän kuvan siitä haasteesta, joka koulutuksen järjestäjillä
on miettiessään, kuinka vastata mm. yrityselämän nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.
Taitaja 2007 kaikkine oheistapahtumineen oli hyvä esimerkki koko Pohjois-Karjalan yhteisestä projektista, joka kokosi erittäin positiivisella tavalla yhteen eri toimijat; koulutuksen
kaikki tasot, valtion, kunnat sekä yrityselämän.
Ammattitaitoisesti järjestetyt kilpailut olivat mitä parasta imagomainontaa koko PohjoisKarjalalle sekä tietysti myös mukana olleille tahoille. Saatujen palautteiden mukaan tapahtuman järjestelyt olivat nappisuoritus. Ohjausryhmä kiittää lämpimästi projektin johtoa ja
kaikkia operatiivisessa toiminnassa mukana olleita.”
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1. TOIMINNAN TAUSTAA
1.1 Kilpailujen myöntäminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä haki Taitaja 2007 -kilpailujen järjestämisoikeutta
28.10.2003. Järjestämisoikeuden myöntäminen julkistettiin tammikuussa 2004 Taitaja–
kisojen yhteydessä.

1.2 Taitaja-kilpailujen taustaa
Taitaja 9 -kilpailu
Taitaja 9 -kilpailu on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu käden taitojen moniottelu. Vuonna 2002 kilpailuperinne käynnistyi Espoon tekniikan alan oppilaitoksessa, jossa
järjestettiin myös vuoden 2003 loppukilpailu. Vuoden 2004 karsintakilpailut käynnistyivät
syksyllä 2003 ja loppukilpailut pidettiin tammikuussa Seinäjoella Taitaja 2004 yhteydessä.
Taitaja SM -kilpailu
Joka vuosi järjestetään ammatillista perustutkintotasoa mittaavat nuorten ammattitaidon
SM-kisat. Kilpailijoiden ikäraja on 20 vuotta. Nykyisen laajuisena kilpailuna tapahtuma toteutettiin Taitaja 2003 -kilpailuna Jyväskylässä ja Taitaja 2004 -kilpailuna tammikuussa Seinäjoella. Seuraavat kisat pidettiin Turussa 2005. Taitaja 2006 järjestettiin Tampereella
ja Taitaja 2007 Joensuussa.
Taitaja-kilpailujen tarkoituksena on
• lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja arvostusta
• edistää ammatin oppimista ja oppimistulosten vertailua
• lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen ja yrittäjyyteen
• lievittää työelämän rekrytointiongelmia kehittämällä ammattitaitoa kilpailu- ja
valmennustoiminnalla sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä.
Kilpailun nykymuotoinen kehityskaari alkaen vuodelta 2001 Lahden kisoista.
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Ammattitaidon MM-kilpailut
Joka toinen vuosi järjestetään ammattitutkintotasoa mittaavat nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskisat (ent. taito-olympialaiset). Ikäraja on 23 vuotta. Vuonna
2003 Ammattitaidon MM -kilpailut järjestettiin Sveitsissä, St. Gallenissa.
Vuonna 2005 kilpailut käytiin Suomessa, Helsingissä.
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1.3 Valtakunnallinen yhteistyökumppani Skills Finland ry
Taitaja -brandi ja toiminta on Skills Finland ry:n toimintaa. Vuonna 1993 perustettu yhdistys
tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa, joilla on samat arvot ja tavoitteet ja jotka ovat
kiinnostuneet kädentaitojen arvostuksen kohentamisesta. Skills Finland ry pyrkii
edistämään ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta. Skills Finland ry:n
taustavoimia ovat opetusministeriö, opetushallitus ja oppilaitokset sekä keskeiset
työmarkkina- ja opetusalan järjestöt ja n. 200 yksilöjäsentä.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on hallitusneuvos Timo Lankinen opetusministeriöstä ja varapuheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos. Opetusministeriön, opetushallituksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien lisäksi SAK:lla, EK:llä ja
Akavalla on edustajansa yhdistyksen hallituksessa.
Yhteisöjäsenet ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEL Oy
Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry
Ammatillisten Oppilaitosten Rehtoriliitto/co AIKE Oy
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoalan Keskusliitto
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Liikennevakuutuskeskus/VAT
Mestarikiltaneuvosto ry
Nordkalk Oyj Abp
OKKA-säätiö
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Rakennusliitto ry
Rakennusteollisuus RT ry
SAK ry
SAKKI ry
Satakunnan oppisopimuskeskus
Suomen Maalarimestariliitto ry
Suomen Yrittäjät ry
Tampereen yliopisto/AKTKK
Teknologiateollisuus ry
TELAO ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Urho Viljanmaa Oy

1.4 Pohjois-Karjalan yrityselämä
Pohjois-Karjalan pk-yritykset odottavat kasvun kiihtyvän lähivuosina - erityisesti maakunnan
teollisuudessa on vahva luottamus tulevaisuuteen.
Yritysbarometrin tulokset viittaavat siihen, että Pohjois-Karjalan yrityksissä osaajien pula
lisääntyy tulevaisuudessa entisestään; yhteistyötä eri yritysten sekä koulutusten järjestäjien
kesken kaivataan edelleen. Pohjoiskarjalaisesta yritysosaamisesta ja osaamistarpeista tar-
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vitaan alueellista ja valtakunnallista markkinointia ja tiedottamista niin, että osaajat haluavat
jäädä ja tulla Pohjois-Karjalaan.
Palvelusektorilla työvoimaa lisääviä yrityksiä on nyt enemmän kuin työvoimaa vähentäviä
yrityksiä. Useiden satojen henkilöiden lisätarvetta ennakoidaan kaupan, tietopalvelualan,
henkilöstöpalvelualan ja kiinteistöpalvelualan yrityksissä.
Maakuntaohjelma POKAT 2006 mukaan maakunnan kehittäminen perustuu seudullisiin
erityispiirteisiin ja luontaisiin menestystekijöihin. Tärkeää on yhteistyötyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen maakuntakeskuksen ja ympäröivän maakunnan välillä. Joensuun seudun
vahvuuksien ja veturiaseman hyödyntäminen on koko maakunnan etu. Lisäksi todetaan
että niin yritysten kuin asukkaidenkin houkuttelemiseksi tarvitaan paitsi tekoja myös saavutusten tehokasta markkinointia – menestystarinoiden ja positiivisten uutisten aktiivista esilletuontia ja maakunnan imagon kohottamista. Markkinointiin on suunnattava kehittämispanostuksia, mutta mielikuviin ja asenneilmapiiriin voivat vaikuttaa kaikki pohjoiskarjalaiset
omalla toiminnallaan.

2. POHJOISKARJALAISEN OSAAMISEN MARKKINOINTI -PROJEKTIN
PÄÄTAVOITTEET
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton myöntämän EAKR –rahoitteisen hankkeen ”Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi” –hankkeen avulla pystyttiin toteuttamaan tapahtuman
markkinointia ja rakentamista Joensuu Areenalle
Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi -projektin päätavoitteet olivat
a) Pohjoiskarjalaisen yritysosaamisen ja alueen vahvuuksien voimakas ja onnistunut esiintuominen Taitaja 2007 Joensuu -kilpailujen aikana (31.1.- 2.2.2007) ja ennen kilpailuja
tapahtuvassa markkinoinnissa
b) Pohjois-Karjalan tunnettavuuden ja kiinnostavuuden lisääminen yritys- ja osaamispotentiaalia omaavana maakuntana
c) Hyvän ”pohjoiskarjalaisen hengen” aikaansaaminen ja esille tuominen ja paljon erilaista
toimintaa Pohjois-Karjalaan kilpailujen aikana
d) Pohjoiskarjalaisen ammatillisen koulutusosaamisen markkinointi valtakunnallisesti koko
hankkeen ajan
e) Taitaja 2006 -kilpailujen semifinaalien koordinointi osana kilpailukenttään tutustumista
f) Taitaja 2007 -kilpailujen järjestäminen ja toteuttaminen onnistuneesti niin kilpailujen,
yhteistyökumppanien, kilpailijoiden, yleisön kuin toteuttajienkin näkökulmasta
g) Ammatillisen koulutuksen tason, arvostuksen ja vetovoiman paraneminen. Erityisesti ne
alat, joissa ensisijaisia hakijoita on ollut vähän, saavat lisähakijoita ja sitoutuneita opiskelijoita.

7
3. MESTARITAITAJAT OSAAMISEN LAADUN KEHITTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA–
PROJEKTIN TAVOITTEET
Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämän ESR –rahoitteisen hankkeen ”Mestaritaitajat
osaamisen laadun kehittäjinä ja arvioitsijoina” –hankkeen avulla pystyttiin irroittamaan lajivastaava- ja varavastaava -opettajien irroittautuminen työelämään ja selvittämään tämän
hetken ammattityöntekijän parasta osaamista ja sen pohjalta toteuttamaan kilpailutehtävät
ja itse kilpailut.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä 80 opettajaa irtautuu työstään mm. sijaisten avulla ensin itse kouluttautumaan työelämässä taitajamestarien ohjaamina sekä laatimaan yhteistyössä työelämän mestaritaitajien kanssa ammattitaidon SM-kilpailujen, Taitaja 2007
kilpailutehtävät ja toimimaan myös itse kilpailutapahtuman ajan kilpailujen organisointitehtävissä. Eri ammattialojen mestaritaitajat valmentavat opettajia hallitsemaan nykypäivän
vaatimusten mukaista osaamista.
Yritysten mestaritaitajat ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Taitaja 2007 SMkilpailujen 40 lajivastaava- ja 40 varavastaava -opettajaa suunnittelevat Taitaja 2007 SMkilpailujen kilpailutehtävät opetussuunnitelman määrittelemissä rajoissa noin 40 eri lajiin.
Lajivastaavat ja varavastaavat dokumentoivat kolmepäiväiset kilpailutehtävät, laativat kunkin lajin lajikuvaukset, tekevät kilpailulajien toteutussuunnitelmat ja toteuttavat Taitaja 2007
SM-kilpailut.
Taitaja 2007 SM-kilpailujen tuomareiksi kouluttautuu 40 yritysten mestaritaitajaa.
Yritysten mestaritaitajat ohjaavat opettajia ja opiskelijoita työssäoppimisen hyvien käytänteiden mukaisesti (kokemuksellinen oppiminen) työelämän viimeisimpään tieto-taitotasoon.
Työssäoppimissuunnitelmissa (TOPS) huomioidaan kilpailujen asettamat osaamisvaatimukset.
Koulutetut yritysten ja oppilaitosten tuomarit arvioivat kilpailusuorituksia kolmen päivän ajan
noin 40 eri lajissa tammikuussa 2007.

4. PROJEKTIAIKATAULUT - SUUNNITELMAT JA TEHDYT TOIMENPITEET JA
TULOKSET

Syksy 2004
Suunnitelma
Käynnistetään sisäinen Taitaja-tapahtumista tiedottaminen Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän eri yksiköiden välillä. Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla Joensuussa
järjestetään Pohjois-Karjalan Taitaja 9 -aluekarsinta. Kilpailuun tulee osallistujia kaikista
Pohjois-Karjalan kunnista. Kilpailut ovat hyvää markkinointia Taitaja 2007 tapahtumalle ja
ammatilliselle koulutukselle.
Toteutus
Taitaja 9 Pohjois-Karjalan aluekilpailu järjestettiin lauantaina 27.11.2004. Yhteistyökumppaniksi tapahtuman järjestämiseen lupautui Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry.
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Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 11 joukkuetta eri yläasteilta ympäri maakuntaa. Joukkueet
olivat 3-henkisiä sekajoukkueita.
Ko. joukkueet osallistuivat Turussa loppukilpailuun, joka järjestettiin perjantaina 21.1.2004
Elysee Areenalla. Joukkueet eivät tällä kertaa sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon.

Kevät 2005
Suunnitelma
Taitaja -tapahtuman markkinointi-, tiedotus-, tapahtuma- ja organisointisuunnitelmien laadinta ja tiedottaminen. Käynnistetään yritysten sitouttaminen mukaan Taitaja-tapahtumaan.
Toteutus
Yritysyhteistyökumppaneille järjestettiin tutustumismatkat sekä Taitaja Turku 2005 ja ammattitaidon MM-kilpailuihin 2005.
Turun matkalla oli mukana tahoja, jotka eivät olleet aikaisemmin vierailleet Taitajakilpailussa. Matkan ensisijainen tarkoitus oli tutustuttaa eri tahot ammattitaitokilpailutoimintaan ja sen mahdollisuuksista eri alan yrityksille
Ammattitaidon MM-kilpailuun järjestettiin tutustumismatkoja eri ryhmille:
 Pohjoiskarjalaisten 8-luokkalaisten matka Helsinkiin
4 pohjoiskarjalaista yritystä lähti mukaan sponsoroimaan 8-luokkalaisten linjaautomatkaa Helsinkiin. Abloy Oy, Mantsinen Oy, Perlos Oyj ja Timberjack Oy sekä
PKKY maksoivat yhteensä 4 linja-autollista kahdeksasluokkalaisia tutustumiskäynnille Helsingin ammattitaitokilpailuihin. Matkalla oli mukana noin 230 oppilasta.


Yritysedustajien tutustumismatka Helsinkiin pe 28.5.2005.



Muiden sidosryhmien tutustumismatka 27-28.5.2005.

Jokaiselle ryhmälle järjestettiin erillinen infotilaisuus kierroksen päätteeksi, jossa kerrottiin
Taitaja 2007 -tapahtumasta sekä sen tuomista mahdollisuuksista laajasti koko PohjoisKarjalalle. Päivien aikana syntyi laaja yhteisymmärrys, että yhteistyötä asian ympärillä tullaan tekemään.
Lisäksi messukeskuksessa oli Education Expo-näyttely, jossa oli PKKY:n esittelyosasto.
Ko. osastolla oli nähtävillä Kivikeskuksen toimintaa.
Kaikkien edellä mainittujen toimintojen ensisijainen tarkoitus ja tehtävä oli tutustuttaa kävijät ammattitaitokilpailutoimintaan ja siihen miten eri yritykset voisivat hyödyntää laajasti ko. tapahtumaa omissa markkinointiponnisteluissaan. Tehtävässä
onnistuttiin hyvin, sillä saadut palautteet olivat positiivisia, kannustavia ja kilpailutoiminta koettiin laajasti hyväksi tapahtumaksi näkyä sekä osallistua toimintaan
konkretian tasolla.
Suunnitelma
Organisoidaan viikolla 14 tapahtuva valmennusleiri ammattitaidon maailmanmestaruuskisojen 2005 Suomen maajoukkueelle Pohjois-Karjalaan, päätapahtumapaikkana Joensuu.
Valmennusleirille osallistuu maajoukkue (40 kilpailijaa), joukkueenjohtajat, huoltojoukot,
lähivalmentajat, lajipäälliköt ja ekspertit (yhteensä n. 160 henkilöä).

9
Toteutus
Ammattitaidon MM-leiri järjestettiin 3-7.4.2005 Joensuussa. Ammattitaidon MM-leirille
osallistui kaiken kaikkiaan noin 120 henkeä + järjestävän organisaation henkilökuntaa.
Ohjelmaan kuului kilpailutehtävien suorittamista, henkistä valmentautumista, mediakohtaamisen harjoittelua, edustustilaisuuden harjoittelua, esittäytymistä yleisölle (info/esittäytyminen Joensuun Sokoksella), fyysistä harjoittelua (käynnit Vesikossa ja ItäSuomen liikuntaopistolla). Majoitus ja osittain ruokailujärjestelyt hoidettiin (kilpailutusten
kautta) yhdessä PKO:n hotelli Kimmelin sekä Itä-Suomen liikuntaopiston kanssa. Kilpailijat
viettivät päivät kussakin PKKY:n yksikössä, jossa asianomaisen lajin tehtävä oli valmisteltu
Mestaritaitajat -hankkeen puitteissa.
Leirin jälkeen kerättiin kirjalliset palautteet. Palautteet olivat erittäin positiiviset; majoitusolosuhteita, kyydityksiä, ruokailuja ja tehtävien tasoa sekä kilpailuympäristöä välineineen kiiteltiin laajasti.
Suunnitelma
Suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvaa tiedottamista yhteistyökumppaneille, eri yksiköille ja
valtakunnallisille yhteistyökumppaneille ja osallistujatahoille. Suunnitellaan eri formaattien
tiedotusmateriaalia. Toteutetaan kilpailutapahtuman, muiden oheistapahtumien ja infrastruktuurin kokonaissuunnittelu.
Toteutus
Medianäkyminen
-

Karjalainen 28.11.2004 (Taitaja 9)
Karjalainen (ammattitaidon MM-leiri Joensuu)
Karjalan Heili 10.4.2005 (ammattitaidon MM-leiri Joensuu)
Ammattitaidon MM-kilpailun huhtikuun Newsletter (ammattitaidon MM-leiri Joensuu
ja Taitaja 2007 Joensuu)
Kymmenen uutiset (MTV3) 6.4.2005 (ammattitaidon MM-leiri Joensuu)
Pohjois-Karjalan radio 14.4.2005 kello 15.40-15.55 (Taitaja 2007 Joensuu )
Opix-lehti kesäkuun nro (Taitaja 2007 Joensuu)

Sidosryhmäinfo
-

Matkat kts. edellä ja siellä esitteiden/ sekä muun informaation jako
esittelyt koulutuksen ohjausryhmäkokouksissa sekä Pkky:n johtokuntien kokouksissa
esittelyt Mestaritaitajat -hankkeen järjestämissä koulutuspäivissä
Taitaja 2007 esittely Turun järjestämissä valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden
tapaamisessa
Taitaja 2007 esittäytyminen Oppia ja Työtä -messuilla 2005 PKKY:n osastolla
Taitaja golf tapahtuman järjestäminen 14.6.2005

Taitaja tiimien muodostaminen (johtotiimi ja ydintiimi)
Tiimien tavoitteena oli pelisääntöjen, reunaehtojen, toimintatapojen ja toimintasuunnitelmien
laadinta, toteutus ja seuranta.
Johtotiimi kokoontui vuoden 2005 alusta kerran kahdessa kuukaudessa. Ydintiimillä oli viikkopalaveri joka viikko elokuun 2005 alusta lähtien siitä saakka, kun kilpailupäällikkö ja kisasihteeri aloittivat työnsä.
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Syksy 2005
Suunnitelma
Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi –hankkeen ohjausryhmän kokoontuminen
16.8.2005. Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata hankkeen toteutusta ja
tuoda siihen ulkopuolista asiantuntemusta. Jäsenet toimivat jokainen tahollaan toiminnan
eteenpäin viejinä ja tiedottajina. Ryhmä koostuu rahoittajien, elinkeinoelämän, oppilaitosten
ja Joensuun Areenan edustajista.
Markkinointisuunnitelman lopullisen version laadinta. Tarkentuu projektin edetessä yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden ehdotukset huomioiden.
Järjestetään Pohjois-Karjalan Taitaja 9 –aluekarsinta. Kilpailuun tulee osallistujia kaikista
Pohjois-Karjalan kunnista. Kilpailut ovat hyvää markkinointia Taitaja 2007 tapahtumalle ja
ammatilliselle koulutukselle.
Toteutetaan Taitaja 2006 kilpailujen semifinaalien koordinointi osana kilpailulajeihin ja oppilaitoskenttään tutustumista. Jatketaan yhteistyötä Mestaritaitajat -projektin kanssa. Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi -hankkeen puitteissa käydään yhteistyöneuvottelut yritysten kanssa, että löydetään kullekin yritykselle sopivin näkymis- ja osallistumismuoto kilpailussa ja niihin liittyvässä tiedottamisessa. Käynnistetään yhteistyöneuvottelut matkailu-,
kuljetus-, ravitsemus- ja muiden tahojen kanssa.
Toteutus
Laatukäsikirjan päivitys, layoutin suunnittelu, sopimusten laadinta, viranomaiskäynnit ja
yrityskäynnit, markkinointimateriaalin ja videon suunnittelu, nettisivujen laadinta, Taitaja 9
syksy 05 järjestelyt ja ruokailujärjestelyneuvottelut toteutettiin Taitaja –tiimin toimesta.
Ohjausryhmä kokoontui suunnitelman mukaisesti 16.8.2005. Ohjausryhmässä oli vahva
maakunnan yrityselämän ja tapahtuman sidosryhmien edustus. Kokouksessa käytiin läpi
kokousasiat sekä tulevia toimenpiteitä.
Taitaja 9 Pohjois-Karjalan aluekilpailu järjestettiin 9.-10.11.2005 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuussa. Kilpailuun osallistui 33 joukkuetta, yhteensä 99 oppilasta huoltajineen.
Taitaja 9 finaaliin Tampereelle pääsivät Rauhalan koulu Lieksasta ja Kontiolahden koulu
Kontiolahdelta. Lehdistötiedote toimitettiin sähköpostitse kaikille maakunnan lehdille, Pohjois-Karjalan Radiolle, paikallisradiolle sekä Susiraja TV:lle. Taitaja 9 -kilpailu pääsi hyvin
esille maakunnan lehdissä. Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujamäärä kasvoi edellisestä
vuodesta eli tietoisuus ja kiinnostus Taitaja 9 aluekilpailuun on lisääntynyt.
Semifinaalien koordinointi
Taitaja 2006 semifinaaleihin ilmoittautuminen tapahtui 5.-24.9.2005 välisenä aikana. Taitaja
2007 -toimisto hoiti Taitaja 2006 -kilpailun semifinaalien koordinoinnin, joka tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki semifinaali-ilmoittautumiset kulkivat Joensuun kautta. Semifinaaleihin
ilmoittautui kaiken kaikkiaan 1221 opiskelijaa.
Yritysyhteistyöneuvottelut yrityksissä aloitettiin marraskuussa 2005. Joulukuun puoleenväliin mennessä yhteistyössä oli mukana pääyhteistyökumppanistatuksella: Abloy Oy, Tulikivi
Oy, Jalas ja Joensuun kaupunki.
Mestarisopimuksella lähti jo alkuvaiheessa mukaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy yhdessä
Enerke Oy:n kanssa.
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Yritysyhteistyöneuvotteluja pääyhteistyön ja mestarisopimusten osalta jatkettiin keväällä
2006. Lajikumppanuus, kummikumppanuus ja palkintokumppanuusneuvottelut tapahtuivat
pääasiassa lajivastaavien toimesta ja niitä tehtiin koko vuoden 2006 ajan.
Yhteistyöneuvottelut matkailu-, kuljetus-, ravitsemus- ja muiden tahojen kanssa aloitettiin
syksyllä 2005 majoituksen ja ravintolapalvelujen osalta.
Laatukäsikirjan päivitys
Laatukäsikirjaa päivitettiin toimintojen edistyessä.
Sopimusten laadinta
Skills Finland ry:n yritysyhteistyökumppanisopimuspohjat toimivat alustavasti yritysneuvottelujen pohjana. Sopimus muotoiltiin kuitenkin aina yrityskohtaisesti, jotta synergiaetu molemmin puolin oli mahdollisimman hyvä.
Alustava sopimus Joensuun Areenan ja jäähallin vuokraamisesta tehtiin. Areena varattiin
ajalle 23.1.- 6.2.2007 ja jäähalli 28.1.- 4.2.2007 väliseksi ajaksi.
Suunnittelutoimistojen kilpailuttaminen ja valinta oli mahdillista tehdä aikaisintaan toukokuussa 2006, jolloin lajivastaavat olivat saaneet oman lajinsa suunnittelun valmiiksi. Eri alojen urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja valinta tehtiin syksyllä 2006.
Layoutin suunnittelu
Joensuun Areenan suunnitteluun vaikuttavia päätekijöitä olivat tapahtuman arvioitu yleisömäärä (12 000 / päivä), kilpailulajien tarvitsema tila, Joensuun Areenan turvallisuusohjeisto,
jossa määritellään mm. poistumisteiden, käytävien ja yleisömäärän keskinäinen suhde, sekä kaasujen ja palavien aineiden käyttö ja varastointi sisätiloissa. Paloviranomaisten ja poliisin antamat turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet vaikuttivat myös suunnitteluperusteisiin. Suunnittelun perusratkaisut olivat valmiina joulukuussa 2005 ja lopullinen suunnitelma valmistuu toukokuussa 2006.
Viranomaiskäynnit
Syksyllä 2005 käytiin esittelemässä Taitaja 2007 -kilpailuja ja siihen liittyviä suunnittelun
erityispiirteitä, jotka kiinnostavat eri viranomaistahoja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja
Joensuun poliisilaitoksen olivat mukana suunnittelussa jo alkuvaiheessa, jolloin mahdollisia
ongelmakohtia voitiin suunnitella yhdessä.
Tukitiimien valinta
Taitaja 2007 -kilpailuissa tarvitaan erilaisiin järjestelytehtäviin suuri määrä opettajia, opiskelijoi-ta ja eri alan yrittäjiä. Tukitiimit jaettiin kolmeen suureen kokonaisuuteen; tekniikan ja
huollon tukitiimit, Taitaja 2007–kilpailun tukitiimit ja oheispalvelujen tukitiimit. Kokonaisvastuut eri osien koordinoinnista oli joko kisajohtajalla tai kilpailupäälliköllä.
Tukitiimien muodostamisessa suuri rooli oli innokkailla ja motivoituneilla opettajilla, jotka
halusivat hyödyntää opetuksessaan Taitaja-kisojen ainutlaatuisen mahdollisuuden.
Markkinointimateriaalin tuottaminen
Taitaja 2007 -projektin mainostoimistoyhteistyökumppanina toimii Idealmainos Oy. Valinta
suoritettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hankintatoimiston suorittaman kilpailutuksen kautta.
Syksyllä 2005 suunniteltiin erityyppisiä esitteitä ja roll-up-tuotteita, jotta ko. tuotteet olisivat
käytettävissä paikallisilla Oppia ja työtä -messuilla ja Tampereen Taitajissa tammikuussa
2006.
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Taitaja 2007 markkinointivideon kuvaukset tapahtuivat 29.-30.11.2005 välisenä aikana Kontiolahden perinnepihassa ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston eri yksiköissä. Videon kuvaus
tapahtui Ammattiopisto Outokummun opiskelijoiden toimesta ja kuvattavien maskeeraus
Ammattiopisto Palvelut opiskelijoiden toimesta. Videon ohjaajana, toimittajana ja opiskelijoiden ohjaavana opettajana toimi Harri Pajari, TV1:n Kuntotalkoot sarjan ohjaaja ja toimittaja. Esiintyjinä videolla olivat yhdeksäsluokkalainen ja isoäidin roolissa kontiolahtelainen
eläkeläinen. Lisäksi videolla on Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijoita työnsä äärellä.
Markkinointivideon ensimmäinen esitys tapahtui vko 10/ 2006 Skills Finland ry:n järjestämällä laivaseminaarilla, jossa Taitaja 2007 esittäytyi ja toivottaa vieraat tervetulleeksi Joensuuhun.
Nettisivujen laadinta
Skills Finland ry:n yhteistyökumppani, Solinet Oy:n Jussi Mäkelä koulutti Taitaja-toimiston
väkeä Taitaja 2007 –nettisivujen tekemiseen ja päivittämiseen 20.12.2005. Viralliset Taitaja
2007 sivut avattiin välittömästi Tampereen kilpailun jälkeen eli 30.1.2006.
Huomioidut ja kehitetyt toiminnot verrattuna Taitaja 2006 sivuihin:
Pääsylippujen tilaus verkosta
• Palvelu oli tarkoitettu useampia lippuja kerralla ostavalle (minimitilausmäärä esim.
5 kpl)
• Myynnissä muutama erityyppinen lippu (päivälippu, 3 päivän lippu, ryhmäliput)
• Yrityksen / yhteisön osoite (toimitusosoite), yhteyshenkilön sähköpostiosoite
• Mahdollinen erillinen laskutusosoite
• Lisätietokenttä
• Tilauksen jälkeen näytettiin kiitossivu ja lähetettiin automaattinen tilausvahvistus
• Tiedot vietiin datamanageriin ja ylläpitäjälle lähetettiin sähköposti
• Tilauksen postituksen jälkeen datamanageriin merkattiin ruksi kohtaan "toimitettu"
ja asiakkaalle lähti automaattinen ilmoitusviesti
Semifinaaleihin ilmoittautuminen
• Peruslomakkeen yhteyteen luotiin rekrytointilomake
• Oppilaitoksen laskutusosoitteen nimikenttää laajennettiin
• Opiskelijalle lähti sähköpostiviesti, kun hänen tietonsa oli hyväksytty
• Viestissä korostettiin rekrytointipalveluun liittymistä
• Opiskelijan sähköpostiosoite oli ehdottoman pakollinen
Rekrytointipalvelu
• Opiskelijoilla oli mahdollisuus jättää palveluun tietonsa semifinaaliin liittymisen
yhteydessä tai erikseen sivujen kautta omalla lomakkeella
• Tiedot tallennettiin tietokantaan
• Työnantajille tarjottiin julkisella puolella mahdollisuus hakea opiskelijoiden tietoja eri
kriteereillä. Tunnukset sai rekisteröitymällä.
• Yrittäjien tunnukset hyväksytettiin kisasihteerin kautta
Ruokailujärjestelyneuvottelut
Joensuu Areena kilpailutti ravintolatoiminnot tammikuun 2006 aikana. Taitaja 2007 järjestäjillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin odottaa, että ko. kilpailutus oli tehty. Sen jälkeen
päästiin neuvottelemaan yhteistyöstä asian suhteen.
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Kevät 2006
Suunnitelma
Taitaja-kilpailujen tukitiimien valinta: Taitaja 9 loppukilpailun, oheisohjelmien, yritysesittelyjen, luentosarjojen, esiintymisten ja seminaarien suunnittelu alkaa. Sovitaan lopullisesti
oheispalveluista ja niiden vastuuhenkilöistä. Tehdään vastuuhenkilöiden valinta ja sitouttaminen tapahtuman eri osa-alueille. Työryhmien suunnittelukokoukset tiivistyvät.
Yritys ja muut toimintayhteistyöneuvottelut jatkuvat mm. vakuutusyhtiö, kilpailun vakuuttamiseen liittyvät seikat.
Viranomaispalaverit
Joensuun kaupunki;
- elintarvikeviraston kanssa elintarvikkeita käsittelevien lajien hygieniamääräyksistä
- teknisen toimiston kanssa ulkoalueiden opastukseen ja liikenteenohjauksen liittyvissä asioissa.
Sovitaan mediayhteistyöstä ja muista toimintayhteistyötahoista
Neuvottelukunnan kokoaminen
Pyydetään tiettyjä yhteistyötahoja nimeämään edustajansa neuvottelukuntaan, joka kokoontuu 2 krt vuoden 2006 aikana.
Toteutus
Taitaja 2007 tukitiimien sitouttaminen ja kokoaminen aloitettiin keväällä 2006. Ensimmäinen
yhteinen tukitiimipalaveri järjestettiin 9.5.2006. Kutsu ko. tilaisuuteen laitettiin koko koulutuskuntayhtymän väelle. Tiimien muodostus aloitettiin tehdyn organisaatiokaavion mukaisesti
.
Tiimien muodostamisessa koettiin tärkeänä, että alan opettajat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden olla mukana tässä koulutuskuntayhtymälle ainutlaatuisessa tilaisuudessa. Ennen
kesää 2006 lähestulkoon jokaisessa tiimissä oli jo vastuuhenkilö ja lähitiimi.
Tiimien toimintojen täsmentäminen ja tiimien henkilömäärien kasvattaminen jatkui koko
syksyn 2006 vastuuhenkilöiden johdolla.
Oheisseminaarien koordinointi sovittiin tapahtuvaksi koulutuskuntayhtymän ylläpitämän
Pohjois-Karjalan Kesäyliopiston toimesta.
Seminaarit pyörivät kolmen päivän ajan oheistapahtumaluonteisesti Taitajan yhteydessä.
Luentotilana toimivat Joensuun Tiedepuiston Louhela-Sali ja muut kokoustilat. Taitaja 2007
-nettisivuilla oli kohta ”oheisseminaarit”, josta päivien sisältö kävi ilmi.
Seminaarit suunniteltiin keskittymään mm. ammatilliseen koulutukseen, yritysesittelyihin,
yrityselämän tarpeiden esiintuomiseen, osaamisen/osaajan käsitteisiin sekä eri yhteistyömuotojen ja mallien esittelyyn, joita koulutusten järjestäjien ja yritysten välillä on. Lisäksi
Skills ry tavoitteena oli järjestää oma seminaaripäivä, jossa esiteltiin mm. ammattitaidon
MM-kilpailutoimintaa.
Joensuun Seudun Elinkeinoyhtiö Josek Oy:n -yhteistyön kautta tapahtuman yhteydessä
esiteltiin pohjoiskarjalaisia yrityksiä sekä Joensuun seutua ja sen mahdollisuuksia.
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Yritysyhteistyöneuvotteluja jatkettiin koko kevät 2006. Yhteistyöneuvottelut sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Toiminnalliset yhteistyöneuvottelut kaupungin, vakuutusyhtiön sekä
muiden toimijoiden välillä jatkuivat keväällä ja syksyllä 2006. Mm. Areenan käyttöön ja turvallisuuteen liittyvät asiat olivat järjestäjän kannalta oleellisen tärkeitä seikkoja ja hyvän yhteistyön tarve omistajan ja järjestäjätahon kesken korostui.
Keväällä 2006 pidettiin kaksi liikennesuunnittelupalaveria. Taitaja -kisoja varten laadittiin
erillinen liikennesuunnitelma, joka sisälsi liikennesuunnittelun, maa-alueiden varauksen sekä pysäköinti-, ja erillisliikennemerkkien suunnittelun.
Mediayhteistyöneuvottelujen tilanne kevään 2006 lopussa:
- Karjalaisen juttusarja Taitajakilpailujen valmistumisesta, opiskelijavalmennuksesta,
yritysyhteistyöstä alkoi syksyllä 2006
- Karjalaisen mainoskampanja 2 x syksy 2006, 3 x kevät 2007
- NRJ radiokampanja Taitaja 2007 -tapahtumasta pyöri ko. radiokanavalla 112 x 20
sekuntia valtakunnallista radiomainosaikaa 22.1.-2.2.2007 välisenä aikana.
- NRJ teki yhden lähetyksen Taitaja-tapahtumasta Joensuusta. Lähetys tehtiin
31.1.2006.
- Kuntotalkoot -ohjelmasarja pyöri TV 1 Aamutelevision yhteydessä. Taitaja 2007 esittäytyi opiskelija/yritys näkökulmasta kymmenessä jaksossa (8 kpl syksy 2006 + 2 kpl
kevät 2007).
Taitaja 2007 markkinointitoimenpiteitä

-

-

-

-

Tiedotteet/ kirjeet/julistelähetykset
Kirjeet Pohjois-Karjalan kuntien sivistystoimenjohtajille lokakuu 2005
Kirjeet Pohjois-Karjalan yläkoulujen rehtoreille ja opinto-ohjaajille maaliskuu 2006
Taitaja 2007 tiedote ja julistelähetykset lähetettiin kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin
ympäri Suomea maaliskuu 2006.
Kirjeet Kainuun, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sivistystoimenjohtajille sekä yläkoulujen rehtoreille ja opinto-ohjaajille toukokuu 2006
Seminaarit / tapahtumat
Taitaja 2007 tapahtuman markkinointi Taitaja 2006 Tampere –tapahtumassa
25.-27.1.2006 2006
Oppia ja työtä- messut tammikuu 2007
Taitaja 2007 Joensuu -kilpailun markkinointi Skills -laivaseminaarissa 9.-11.3.2006
Taitaja 2007 esittäytyminen Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen juhlassa maaliskuu
2006
Nettitori Joensuun torilla kesä-elokuu 2006- esillä olo
Kokoomuksen valtakunnallinen puoluekokous Joensuussa 9-11.6.2007 – esillä olo
Mainokset
Taitaja 2007 –tiedot Joensuun kaupunkikartassa tammikuu 2006
Pohjois-Karjalan Yrittäjä -lehti Neuvokas maaliskuu 2006
Taitaja 2007 -banneri Karjalaisen nettisivuilla huhti-joulukuu 2006
Viralliset, valtakunnalliset Taitaja 2007 nettisivut , www.taitaja2007.com ovat käytössä
ja täydentyivät koko ajan.
Ilosaarirock tapahtumalehti kesäkuu 2006
JOMAN pesäpallopelit kesäkausi 2006
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-

-

Artikkelit
Joensuu Region -lehti kesäkuu 2006
Muut yhteydenotot
Yrityskäynnit, puhelin- ja sähköpostiyhteydenotot, lajivastaavapalaverit, tukitiimipalaverit

Lajien ohjausryhmäpäiväjärjestelyt
Ensimmäinen valtakunnallinen lajien ohjausryhmäpäivä järjestettiin yhteistyössä Mestaritaitajat -hankkeen kanssa 21.4.2006. Päivän aikana käytiin läpi tehtyjä toimenpiteitä ja suunnitelmia yleisjärjestelyissä sekä lajikohtaisesti. Päivän osallistujamäärä oli 170 henkilöä.
Skills Finland ry:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella luovuttiin valtakunnallisen neuvottelukunnan asettamisesta. Sen kokoontuminen ja kokoon saaminen ei ole ollut kovin
vaivatonta.

Syksy 2006
Suunnitelma
Toimintaan sidottujen henkilöresurssien määrä kasvaa huomattavasti. Kilpailujen
yksityiskohtainen valmistelu käynnistyy heti syksyn alussa.
Tapahtuman ja yritysyhteistyökumppaneiden toiminnan ja osaamisen markkinointi käynnistyy laajalla rintamalla ja huipentuu syksyn lopussa myös TV- ja radiomainontana.
Valmennetaan opiskelijoita toimimaan kilpailujärjestelyjen eri tehtävissä. Kaikkien laajasta
sitoutumisesta on huolehdittu ja se on hyvällä tasolla.
Tehdään tarkka aikatauluttaminen lajit, oheisohjelmat, päättäjäiset ja avajaiset jne.
Taitaja 9 tiedottaminen ja aluekarsintajärjestelyt vko 45.
Toteutus
Taitaja 2007 tukitiimit
Taitaja 2007 tukitiimien muodostaminen, tukitiimivastaavien sitouttaminen,
yhteistyösopimusten laadinta ja suunnittelutyö jatkui.
Tukitiimivastaavien yhteinen koulutuspäivä oli 15.9.2006.
Oppia ja työtä, koulutus ja työelämä – messuyhteistyö
Sovittiin tapahtuma-aikaisesta yhteistyöstä Joensuun Nuorkauppakamari ry:n kanssa, niin
että JNKK vastaa täysin OT-messujen käytännön järjestelyistä. Markkinoinnissa molemmat
osapuolet tuovat esiin myös rinnakkaistapahtuman. OT – messut 2-päiväinen tapahtuma
(ke,to)
Perjantaina Joensuun jäähalli vapautuu Taitaja 9 loppukilpailun käyttöön.
Medianäkyvyys+ tiedotteet
TV
lokakuu 2006 alkaen 10 ohjelman sarja TV 1 aamuTV:n yhteydessä,
aiheena ammatillinen koulutus ja nuori osaaja yrityksessä.
Kuvaukset pohjoiskarjalaisissa yrityksissä, pääyhteistyö ja mestarikumppanit;
Abloy, Perlos, PKS/ Enerke, Tulikivi, PKO, Punamusta/ Karjalainen, Autotalo
Laakkonen, Markantalo, John Deere Forestry, Taitaja 2007 tapahtuma x 2
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Radio

Sopimukset, NRJ 22.1. – 2.2.2007 Taitaja 2007 -kampanja
Radio Rexin uusi nuorten kulttuurikanava lanseerataan Taitaja 2007
-tapahtumassa

Tiedotteet Syyskuu 06 Kirjeet + kysely Taitaja 2007
(yläkoulujen rehtorit; Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala,
Kainuu)
Syyskuu 06 kirjeet + tiedote opintopoluista
(yläkoulujen opinto-ohjaajat; Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, EteläKarjala, Kainuu)
Vko 42 Tiedotteet Taitaja 9 aluekarsinta => loppukilpailu
Pohjois-Karjalan yläkoulut (opinto-ohjaajat, käsityö sekä kotitalousopettajat)
Syyskuu 06 Taitaja 2007 tiedote
Yritysyhteistyökumppanit ja Pkky:n oma henkilöstö
Lehdistö
Lehdistötiedotteet, maakunnallinen lokakuu 06 (Taitaja 2007 + Taitaja 9 aluekarsinta)
Lehdistötiedotteet, valtakunnallinen lokakuu 06 (vastuutaho Skills ry)
Juttusarja nuorista osaajista Karjalaisessa alkaen lokakuusta 2006.
Sopimukset; mainokset Karjalainen –sanomalehdessä tammikuussa 2007.
Yritysyhteistyö
Uusien pohjoiskarjalaisten yritysten sitouttaminen sekä suora tiedottaminen tapahtumasta
jatkui.
Lajivastaavien työskentely (yhteistyö Mestaritaitaja-hanke)
Lajivastaavien koulutuspäivä pidettiin 8.9.2006.
Toinen valtakunnallinen ohjausryhmäpäivä pidettiin Joensuu Areenalla 6.10.2006.
Lay- out
Tarkentui lajikohtaisesti – isompi layout oli jo tehty aiemmin.
Tarjouspyynnöt
Syyskuu 2006 lopussa oli ilmoitus Karjalaisessa isommista kokonaisuuksista sekä lähetettiin suorat tarjouspyynnöt yrityksiin.
Toimijayhteistyö
Ravintoloitsijat, liikennöitsijät, oheisohjelmat, seminaarit jatkuivat
Taitaja 9 -aluekarsintakilpailu Joensuussa 8.-9.11.2006
Taitaja 9 –aluekarsintakilpailu järjestettiin Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla, Tulliportinkatu
3, Joensuussa Otsolan liikuntasalissa 8 - 9.11.2006 klo 9.00 - 15.00.
Samaan aikaan järjestettiin Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla myös Toisen asteen yhteystapahtuma 7- 9.11.2006.
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Aluekarsintaan osallistui 56 joukkuetta ympäri maakuntaa.
Voittajajoukkueet olivat Pataluodon koulu (Ville Karppinen, Mikael Kostamo, Anne Sokkanen) ja Pyhäselän koulu (Viivi Juka, Ville Martikainen, Juho Vartiainen).

Kevät 2007, itse tapahtuman toteutus
Suunnitelma
Taitaja 2007 -kisat ja oppilaitos/rekrytointimessut rakennetaan Joensuun Areenaan ja mahdollisesti muihin ympäristöihin. Toteutetaan Taitaja 2007 -kilpailut oheistapahtumineen
31.1.-2.2.2007. Järjestetään kilpailupaikat, kuljetukset, opastukset, organisoidaan majoitukset, toteutetaan kutsuvieras- ja muut VIP –tapahtumat sekä organisoidaan muut erilliset
markkinointitilaisuudet. Pohjois-Karjala, Joensuu, alueen yritykset ja muut yhteisöt ja koulutuksen tarjoajat esittäytyvät laajalla yhteisrintamalla.
Suuri osa opiskelijoita on sitoutettu toimintaan. Kilpailujen jälkeen tapahtuma puretaan.
Vahvistetaan haluttujen toimintojen jatkuminen projektin jälkeenkin. Puretaan kisaorganisaation toiminta, kootaan tapahtuman kokemukset ja tulokset, jotka raportoidaan ja laaditaan projektin loppuraportti.
Toteutus
Hankeyhteistyö
Lajivastaavien koulutukset ja valtakunnallisten ohjausryhmien kokoontumiset hoidettiin yhteistyössä Mestaritaitajat -hankkeen kanssa. Kilpailupäällikön (Markku Räty) palkkakustannuksista maksettiin toteutuvien tuntimäärien mukaan kustannuksia sekä Mestaritaitajat
hankkeesta että Pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi, Taitaja 2007- hankkeesta
Tehtäväkokonaisuuksien jako projektien Mestaritaitajat / Taitaja 2007 - kesken
Areena lay-out
Taitaja 2007
Lajin layout
Lajivastaavat (Mestaritaitajat)
Lajin lajikuvaus
Lajivastaavat (Mestaritaitajat)
Lajin nettisivut
Mestaritaitajat, Taitaja 2007
Ohjausryhmäpäivät
Taitaja 2007
Lajikuvaukset, layout, semit Mestaritaitajat
Semifinaalit
Taitaja 2007
Tuomarikoulutukset
Mestaritaitajat
Yritysyhteistyö
Taitajat 2007
Eri tukitiimien toiminta aloitettiin Taitaja-tiimin vastuuhenkilöiden vetäminä, jonka jälkeen
tiimit muodostivat itsenäisesti toimivia kokonaisuuksia. Tukitiimien toiminta oli täysin Taitaja
2007- hankkeen koordinoimaa ja järjestämää.
Yhteisiä koulutuspäiviä
- Tukitiimien koulutuspäivä 12.1.2006
- Lajioppaiden koulutuspäivä 25.1.2007
Rakentaminen
Rakentamisessa oli yhteensä 7 itsenäistä rakentamisen luokkaa pkkyn eri oppilaitoksista
vastuuopettajansa johdolla. Heidän vastuualueensa ja aikataulunsa oli etukäteen määritetty
ennakkorakentamiseen, lajirakentamiseen ja lajien avustaviin toimintoihin. Joensuu Aree-
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nalla toteutuksen seurantaa tehtiin yhdessä kilpailupäällikön johdolla. Rakentaminen aloitettiin 22.1.2007.
Yleisjärjestelyt
Yleisjärjestelytehtävissä oli useita luokkia pkkyn eri oppilaitoksista opettajansa johdolla.
Tehtäviin kuului mm. narikan hoito, ulko-opasteiden asennus, mainostaulujen asennus,
Areenan yleisjärjestelytehtävät.
Taitaja KisaTV
KisaTV:n toiminnasta vastasi koulutusjohtaja Esa Huusari. Toteuttajina olivat Outokummun
Ammattiopiston opiskelijat ja opettajat yhdessä Tampereen ammattiopiston opiskelijoiden ja
opettajien kanssa. Koko tiimissä oli yhteensä noin 90 henkilöä.
Taitaja 2007 kisaTV tuotti ohjelmaa kaikkina kolmena päivän kilpailujen aukioloaikoina.
KisaTV:n lähetys oli seurattavissa Taitaja 2007 nettisivujen kautta. Kilpailujen aikana kisaTV:n lähetystä kävi netissä seuraamassa 9123 henkilöä. Lisäksi lähetystä pystyi seuraamaan Areenalla, kolmesta eri LCD näytöstä sekä kilpailualueella olevalta isolta screeniltä. KisaTV lähetyksessä haastateltiin vierailijoita, toimijoita, kilpailijoita, yhteistyökumppaneita sekä kilpailujen järjestäjän edustajia. Lisäksi kenttäryhmät kiersivät eri kilpailualueilla,
OT-messuilla, Taitaja 9-kilpailuissa tehden lähetystä myös muualta kuin studiosta.
Opintopolku
Joensuu Areenalla oli tarjolla 6 ohjeistettua, itsenäisesti suoritettavaa Opintopolkua, jotka
kattoivat kaikki kilpailulajit. Polkujen sisällöt olivat kuitenkin yksilöllisiä ja ammattiperheisiin
jaettuja - kukin Opintopolku sisälsi 5-7 lajia. Vieras saattoi valita kuljettavaksi yhden tai useammankin polun.
Polut suunnattiin pääasiassa nuorille, mutta niitä saattoi hyödyntää kuka tahansa kisavieras. Yhden opintopolun suorittaminen kesti noin tunnin.
Opintopolkujen lähtö ja neuvontapiste sijaitsi heti kilpailutapahtuman pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Siellä oli saatavissa kaikki polkuihin liittyvä materiaali kuten kartat ja kilpailutehtävät. Polkujen visualisoinnissa käytettiin värikoodeja, joten niitä oli helppo seurata. Polkujen varrella oli kuitenkin myös polkuoppaita, jotka auttoivat suunnistamaan oikeaa reittiä.
Opintopolkutiimin vastaavana toimi Sari Turunen/ Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Opintopolkuoppaat olivat Nurmeksen ammattiopiston opiskelijoita ja opettajia.
Puhtaanapito
Puhtaanapidon vastuualueiden, tarvikehankintojen ja toteutuksen koordinointi ja toteutusvastuu oli Pkkyn puhtauspalvelupäälliköllä. Hänellä oli käytettävissään neljä ryhmää
pkky:stä ja yksi ryhmä Kaprakan erikoisammattioppilaitoksesta.
Jätehuoltopalveluista vastasi kolme eri joensuulaista yritystä.
Logistiikka
Logistiikkatoiminnasta vastasi ulkopuolinen logistiikkavastaava, Suomen Teollisuusrahti Oy
Tenho Kuikka. Hänen tehtäviinsä kuului tilausten vastaanotto ja logistiikkapalveluiden järjestäminen. Hänellä oli käytettävissään pkkyn omia opiskelijoita trukinkuljettajina, pakettiautojen kuljettajina ja erilaissa avustavissa tehtävissä. Kuljetus- ja nostokalusto vuokrattiin
kilpailutusten perusteella ulkopuolisilta yrittäjiltä.
Henkilöstökuljetukset kilpailutettiin ja kilpailupäivien aikana Liikennöitsijä MatkaPaasonen
kuljetti kilpailijoita, toimijoita ja muita vieraita hotelleilta kilpailualueelle ja takaisin nonstoppina.
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Tekniikka
LVI- ja sähkösuunnittelusta ja urakoinnista vastasivat Insinööritoimisto LVI-Carelia Oy, LVIMyller ja SähköInsto. Heidän tehtäviinsä kuului suunnittelu, työnjohto, asennus ja päivystystehtävät kilpailujen aikana. LVI- ja sähköurakoitsijoilla oli molemmilla käytettävissään viisi
3. luokan opiskelijaa työharjoittelusopimuksella avustamassa urakointia. Yhteisiä suunnittelupalavereja pidettiin kolme kertaa ennen kilpailujen alkua.
Turvallisuus
Hyvinvointipalvelut Suomalainen Ky:n Ilkka Suomalainen vastasi Taitaja 2007 ja Oppia ja
työtä koulutusmessujen järjestysmies-, liikenteenohjaus ja ensiaputoiminnan koordinoinnista.
Päävastuun järjestysmiestehtävistä kantoi joensuulainen Guru Security & Entertainment
Oy. Heitä avusti Stainer-koulun kannatusyhdistys. Järjestysmiestehtävissä oli yhtä aikaa
parhaimmillaan 27 henkilöä.
Liikenteenohjauksesta vastasi Mutalan Riento Ry:n 15 henkilön vahvuinen tiimi.
Ensiaputoiminnasta vastasi Ammattiopisto Joensuu, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja
opettajat. Heitä oli yhteensä viisi vastuuopettajaa ja noin 80 opiskelijaa. Toiminnasta tehdään myös opinnäytetyö. Heidän tehtäviinsä kuului ensiaputarpeiston määrittäminen, riskikartoitus ja päivystystoiminnan toteutus Joensuu Areenalla.
Tietohallinto
Tietohallinnosta vastasi kkyn tietohallinnon projektipäällikkö Tarmo Sotikov. Hänen vastuualueena oli tietoliikenneyhteyksien järjestäminen ja siihen liittyvien oheistoimintojen koordinointi sekä tulospalvelun ja Atk-tukitiimien tehtävien koordinointi.
Kisatoimisto
Kisatoimisto toimi Joensuu Areenalla 24.1.-5.2.2007 välisenä aikana.
Kisatoimistossa työskenteli toimistopäällikön lisäksi 29.1.-2.2.2007 välisenä aikana 2 vakituista kuntayhtymän toimistohenkilöä, 1 kuntayhtymän opettaja ja 2 kaupan ja hallinnon
opiskelijaa.
Toimiston tärkein tehtävä oli palvella kilpailijoita ja heidän valmentajiaan sekä lajivastaavia
ja tuomareita. Toimistosta jaettiin kulku- ja pysäköintilupia, lounas- ja kahvilippuja sekä
opastettiin erilaisissa asioissa.
Viimeisen kilpailupäivän ilta oli myös kiireinen; lopputulokset toimitettiin välittömästi eteenpäin OKO-pankille, joka toimi palkintoluottokorttien yhteistyökumppanina.
Lipunmyynti
Taitaja 2007 –kilpailun lipunmyynnin vastaavana toimi kuntayhtymän talousjohtaja Pia Hiltunen. Myynnin hoitivat hiusmuotoilun ja kauneudenhoitoalan opiskelijat. Lipunmyyntipisteitä oli Areenalla 6 ja jäähallissa 6.
Infopisteet
Vastaavana toimi ammattiopiston matkailualan opettaja Paula Ahola. Infopistettä hoitivat
matkailualan opiskelijat. He vastailivat suuren yleisön kysymyksiin ja opastivat heitä eri asioissa. Pisteessä toimi myös tapahtuman löytötavarapiste ja kuulutuspyyntöjen vastaanotto.
Kilpailijoiden ja tuomareiden akkreditointi
Vastaavana toimi ammattiopiston AV-viestinnän opettaja Kari Helotie. Akkreditoinnin hoitivat AV-viestinnän opiskelijat. Akkreditointipiste oli Joensuun Tiedepuistolla.
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Akkreditointipisteessä kilpailijat valokuvattiin ja heille annettiin oma akkreditointikortti sekä
Taitaja 2007 –reppu, jossa oli pientä evästä sekä ohjeistusta kilpailupäiviä varten.
Kilpailijoiden lisäksi myös saattajille oli varattu oma akkreditointikortti ja kassi, jonka sisällä
oli ohjeistusta kilpailupäiviä varten.
Rekrytointipalvelu
Taitaja 2007 –kilpailuihin suunniteltiin erityisesti kilpailijoita varten rekrytointipalvelu. Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus jakaa yhteystietonsa yritysten nähtäväksi ja päinvastoin yrityksille tarjottiin mahdollisuus saada kilpailijoiden yhteystiedot yhteydenottoja varten. Rekrytointipalvelu oli esillä omalla osastollaan kilpailuareenalla. Osasto oli sijoitettu
sopivasti Skills:n ja seuraavan kisajärjestäjän Espoon osastojen yhteyteen. Rekrytointipalvelu toteutettiin yhdessä oululaisen Verkkoasema Oy:n kanssa. Järjestelmää esittelemässä
ja käyttämässä oli yhteensä 6 liiketalouden opiskelijaa ja PKKY:n työssäoppimisen ja TVT:n
koordinaattorit. Esittelyyn ja tietojen täyttämiseen oli varattu 2 kannettavaa tietokonetta.
Mikrot oli liitetty internetiin Joensuu Areenan langattomaan tietoverkkoon, jonka kautta käytettiin rekrytointipalvelua.
Kaikkien luvan antaneiden ja käytettävissä olleiden kilpailijoiden tiedot vietiin tietojärjestelmään jo etukäteen. Osa opiskelijoista ilmoittautui ja täytti tietonsa itse.
Koska järjestelmällä on ollut kysyntää yrityselämän puolelta, se tullaan kytkemään osaksi
PKKY:n työssäoppimisen portaalia. Integroiminen mahdollistaa jo olemassa olevien yritysja opiskelijatietojen hyödyntämisen. Järjestelmätasolla rekrytointipalvelu on toteutettu Linuxja MySQL –ympäristöissä. Se on helposti muokattavissa ja siten siirrettävissä myös seuraavien kilpailujen käyttöön. Myös jatkossa ko. tai vastaavan järjestelmän kytkemistä koulutuksen järjestäjän omiin järjestelmiin on suositeltavaa, jolloin käyttö ei jää vain kertaluontoiseksi.
Järjestelmä on toiminnallisesti yksinkertainen. Opiskelijat täyttävät oman lomakkeensa ja
työnhakijat voivat hakea omalla lomakkeellaan työnhakijoita.
Opiskelijat syöttivät omat tietonsa järjestelmään osoitteessa: http://top.pkky.fi/taitaja2007/
Työntekijöiden haku oli toteutettu erillisellä sähköisellä lomakkeella. Haettaessa opiskelijoita
voidaan poiminta tehdä minkä tahansa tekijän perusteella.
Taitaja 9 finaali
Taitaja 9 finaali järjestettiin Taitaja 2007 yhteydessä 2.2.2007 Joensuun jäähallissa. Valmistelut aloitettiin elokuussa 2006. Kilpailupäivän toteuttamiseksi perustettiin viisi tukitiimiä:
oppaat, tiedotus, tuomarit, lavastus ja ajanotto. Tukitiimit muodostuivat opiskelijoista, joita
ohjasivat ammattiopisto Niittylahden sekä ammattiopisto Joensuun käsi- ja taideteollisen
alan henkilökunta. Henkilökuntaa toiminnassa oli mukana 10 ja opiskelijoita n. 120.
Kilpailualueen lavastuksen suunnittelivat ja rakensivat ammattiopisto Joensuun kivialan 15
opiskelijaa. Tehtäviin kuului myös opasteiden ja aulan ulkonäön suunnittelu ja rakentaminen. Opiskelijat toimivat myös yhteistyössä ääni- ja valotekniikasta vastanneen yrityksen
kanssa.
Opastiimin tehtävät oli jaettu kahteen osaan: joukkue- ja yleisoppaisiin. Oppaina toimivat 50
ammattiopisto Niittylahden nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelijaa. Joukkueiden oppaat huolehtivat, että joukkueet olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. He myös ryhmäyttivät joukkueita erilaisten leikkien avulla. Yleisoppaat huolehtivat yleisön opastamisesta, jäähallin siisteydestä sekä erilaisista juoksevista tehtävistä.
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Tuomaritiimi muodostui ammattiopisto Niittylahden viidestä luonto- ja matkailualan sekä 15
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen opiskelijasta. He huolehtivat kilpailun tuomaroinnista sekä
kilpailutehtävien asettamisesta ja vaihtamisesta. Tiimin tehtävänä oli myös tuoda tehtävissä
tarvittavat välineet jäähallille ja viedä ne pois.
Tiedotustiimissä oli 20 nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opiskelijaa. He vastasivat sisäisestä tiedottamisesta eri tiimien välillä sekä opasteiden laittamisesta jäähallilla paikalleen. Tehtävänä oli myös joukkueiden vastaanottaminen sekä infopisteen hoitaminen kilpailun aikana.
Ajanottotiimissä oli kolme henkilöä, jotka opettelivat ajanottojärjestelmän käytön, rakensivat
verkon järjestelmälle, ottivat ajan tehtävistä ja syöttivät tiedot järjestelmään. He keräsivät
myös käsiajanotolla otetut ajat ja tarkastivat, että ajanottojärjestelmässä olevat ajat vastasivat niitä.
Lisäksi työskentelemässä oli n. 10 nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelijaa, jotka kuljettivat henkilöitä ja tavaroita sekä auttoivat kilpailualueen rakentamisessa.
Joukkueita finaaliin saapui 36 eri puolilta Suomea. Jokaisessa joukkueessa oli kolme kilpailijaa sekä vähintään yksi huoltaja. Yhteensä kilpailijajoukko oli n. 170 henkilön kokoinen.
Kilpailu muodostui alkukarsinnasta, jatkokarsinnasta, semifinaalista ja finaalista. Yhteensä
käytiin 21 erää. Finaalissa joukkueita oli neljä: 1. Remonttireiskat, Moision koulu Salo palkintona moposkootterit, 2. KUMMELIT, Käpylän peruskoulu, Helsinki palkintona mp3soittimet, 3. -50%, Käpylän peruskoulu, Helsinki palkintona vuoden lehtitilaus ja 4. Peukalo
keskellä kämmentä, Mikkelin lyseon koulu palkintona muistitikut.

Taitaja 2007 ja Taitaja 9 tiedotus
Kilpailujen tiedotusta kohdennettiin seuraaville tahoille:
1. Media
2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oma henkilöstö
3. Yläkoulut ja muut oppilaitokset
4. Yritysyhteistyökumppanit
Syksyn 2006 Taitaja 2007 -kilpailusta sekä Taitaja 9 -kilpailusta tiedotettiin:
-

-

Yläkoulujen opinto-ohjaajat; Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kainuu, Pohjois-Savo (Opintopolku-tiedote + tiedote ja esite)
Pohjois-Karjalan yläkoulujen rehtorit, Pohjois-Karjalan Yrittäjien paikallisyhdistysten
puheenjohtajat, Etelä-Karjalan yläkoulujen rehtorit, Etelä-Savon yläkoulujen rehtorit,
Pohjois-Savon yläkoulujen rehtorit, Kainuun yläkoulujen rehtorit (2 tiedotetta)
Taitaja 2007 pääyhteistyö- ja mestarikumppanit (3 tiedotetta)
PKKY henkilöstö
Laji- ja varavastaavat (tiedote kuukausittain järjestelyjen etenemisestä)
Yritykset ja yrittäjät (1 tiedote)
Pohjois-Karjalan media; sanomalehdet, radio, tv (tiedotteet ja haastattelut)

Tiedotus tiheni selkeästi lähestyttäessä vuoden vaihdetta. Tiedotuksellisesti tärkein kanava
oli kuitenkin www.taitaja2007.com -sivut, joita päivitettiin jatkuvasti.
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Kilpailujen aikainen tiedotus ja Mediakeskuksen toiminta
Taitaja 2007 -kilpailujen lähestyessä tiedotus tiheni edelleen ja medialista laajennettiin valtakunnalliseksi. Kilpailupäivinä 31.1.-2.2.2007 tiedotteita lähti päivittäin. Tiedotteet julkaistiin
välittömästi myös nettisivuilla ”Tiedotteet” -kohdassa. Tiedotusta ja nettisivujen päivitystä
hoidettiin Joensuu Areenan Mediakeskuksessa.
16.1.2007
29.1.2007
31.1.2007
1.2.2007
2.2.2007
2.2.2007

Ennakkotiedote
Tiedote
Kilpailupäivä 1
Kilpailupäivä 2
Kilpailupäivä 3
Tulokset

Mediakeskus palveli Taitaja-kilpailujen aikana tiedotusvälineiden edustajia. Median käyttöön oli varattu 5 tietokonetta nettiyhteyksillä, kopiokone, tulostin ja faksi. Tilassa tarjoiltiin
maksutonta kahvia, teetä sekä pientä syötävää.
Lisäksi Mediakeskuksesta sai mediapaketin (Taitaja-kangaskassi), joka sisälsi perustietoja
kilpailusta:
- Kilpailijalista
- Yleistiedote kilpailusta
- Avajaiset ohjelma
- Päättäjäiset ohjelma
- Lajilista ja kilpailijoiden määrä / laji
- Laji- ja varavastaavien yhteystiedot
- Tuomarilista
- Muistiinpanopaperia
- Taitaja 2007 folderi
- Taitaja 2007 kynä
- Taitaja 2007 tabloidi
- Opintopolku-esite
- Taitaja 9 -esite
- Joensuun kaupungin esite
Median oli mahdollista akkreditoitua ennakkoon, jolloin mediakortti postitettiin etukäteen.
Akkreditointeja tuli 31.1. mennessä 36 kappaletta. Suurin osa mediaedustajista haki kuitenkin mediakortin kisatoimistosta vasta tullessaan Areenalle. Yhteensä lehdistön, radion, tv:n
ja ammattilehtien edustajia vieraili tapahtumassa noin 80.
Mediakeskuksessa järjestettiin jokaisena kilpailupäivänä tiedotustilaisuus klo 11.00.
Ke 31.1.2007 klo 11.00 Ammattitaitokilpailuperhe
Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän johtaja
Anne Karppinen, Taitaja 2007 kisajohtaja
Timo Lankinen, Skills Finland ry. hallituksen puheenjohtaja
Eija Alhojärvi, Skills Finland ry. toiminnanjohtaja
To 1.2.2007 klo 11.00 Yritysyhteistyö
Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän johtaja
Anne Karppinen, Taitaja 2007 kisajohtaja
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Märten Beijar, VEHO Oy henkilöstöpäällikkö
Mirja Hannula, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK asiantuntija
Satu Krohns, Abloy Oy henkilöstön kehittämispäällikkö
Martti Pallari, Suomen Yrittäjät johtaja
Pe 2.2.2007 klo 11.00 Kansainvälisyys
Matti Kauppinen, Skills Finland ry. Abilympics-koordinaattori
Immo Pylvänen, Skills Finland ry. valmennuspäällikkö
Veli Mäkinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelujohtaja
Heli Kuusi, Opetushallitus kouluneuvos
Kâtalin Antalpeter, Karoly Gundel College Budapest vice president/assistant principal
Olga Gorbunenko, University of Petrozavodsk professor
Ros Miclem, Cardonald College Glasgow president/principal
Em. tahot esiintyivät aiemmin kv -seminaarissa Tiedepuistolla.
Mediaseuranta
Mediaseurantaa tehtiin vuonna 2006 ainoastaan taltioimalla artikkelit Pohjois-Karjalan alueen lehdistä leikekirjaan. Kilpailupäivien 31.1.-2.2.2007 ajaksi ostettiin lisäksi mediaosumapalvelu, joka kilpailutettiin. Kilpailutuksen perusteella palvelun tarjoajaksi valittiin M-Brain
Oy jonka kautta saatiin osa mediaosumista. Mediaseurantaa ja osumien keruuta leikekirjaan tehtiin myös Taitaja-toimiston toimesta.
Mediaseurannassa määräksi nousi 900 osumaa.
Yhteistyökumppaneiden näkyvyys
Taitaja 2007 yhteistyöyrityksillä oli eritasoisia sopimuksia, joiden mukaan varmistettiin näkyvyys kilpailussa.
Pääyhteistyösopimus
- 200x800cm banderolli
- TV-studion kuvaustausta
- Pääsylippu
- Taitaja-opasteet
- Taitaja-kisalehti
- Tapahtuman yleiset näyttötaulut
- Mainosmateriaali alakohtaisella lajiscreenillä:
o Video max 30s.
o Power Point -esitys, max. 3 diaa
- Logo taustakuvassa
- Avajaisissa ja päättäjäisissä logo 1x2m:n kokoisessa pääyhteistyökumppanitaulussa
Mestarikumppanisopimus
- Yrityksen logo/mainostaulu kilpailualueella
o koko: 100x200 cm
o paikka: lajialueen, mainostaulun alareuna ollessa 350 cm lattiasta
- TV-studion kuvaustaustassa
- Taitaja-tapahtumajulkaisussa lajikumppanina
- Mainosmateriaali alakohtaisella lajiscreenille
o video max. 30s.
o PowerPoint-esitys enintään 3 diaa
- Logo taustakuvassa
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Kumppanuussopimus eli lajikumppanuus
- Mainosmateriaali ja esillepano Taitaja2007 rekrytointipalvelupisteeseen ja VIPtiloihin Tiedepuistossa (yritys toimittaa)
- Taitaja-lehdessä rekrytointipalvelupiste-esittelyn yhteydessä yrityksen logo ja esittely
- www-sivuille yrityksen logo ja yhteystiedot rekrytointipalvelun yhteyteen
Kisällisopimus eli materiaalisponsori
- Yrityksen tuotteet ja yrityksen nimi ovat näkyvillä lajin kilpailualueella
- Taitaja 2007 www-sivuilla on lajin esittelyn yhteydessä yrityksen nimi/logo
- Messulehdessä lajiesittelyn yhteydessä yrityksen nimi
Kannatussopimus A
- Yrityksen logo lajin lajikumppanuustaulussa, kohdassa muut lajiyhteistyökumppanit
Kannatussopimus B
- Yrityksen logo lajin lajikumppanuustaulussa, kohdassa muut lajikumppanit
- Taitaja 2007-nettisivuilla lajikuvauksen kohdassa muut yhteistyökumppanit
Palkintokumppanisopimus
- Taitaja2007 www-sivuilla on lajin esittelyn yhteydessä yrityksen logo
- 1. palkinnon antaja mainitaan päätösjuhlan palkintojenjakotilaisuudessa
- Kaikki palkintojen antajat mainitaan kilpailualueella jaettavien palkitsemisten
yhteydessä
Lehtimainonta
Aluksi Taitaja 2007 lehtimainokset suunnitteli Idealmainos Oy. Elokuussa 2006 siirrettiin
mainosten teko Taitaja-toimistoon.
Syksyn 2006 ja tammikuun 2007 aikana mainoksia oli seuraavissa lehdissä:
- Karjalainen
- Karjalan Heili
- Opix
- Opettaja-lehti
- SOPO
- Savon Sanomat
- Viikko Pohjois-Karjala
- Kainuun Sanomat
- Etelä-Saimaa
- Keskisuomalainen
- Neuvokas
Kilpailupäivien aikana 31.1.-2.2.2007 Taitaja 2007 -kilpailua mainostettiin Karjalaisen etusivulla puolen sivun ilmoituksin.
Taitaja 2007 tabloidi
Taitaja 2007 -kilpailuihin tehtiin oma julkaisu. Sen tarkoituksena oli antaa hyödyllistä tietoa
kilpailuista, kilpailulajeista, ohjelmasta sekä nostaa esille kilpailun yhteistyökumppaneita.
Painatus kuului yhteistyösopimukseen pääyhteistyökumppani Karjalainen-PunaMustan
kanssa. Taiton teki Marko Haverinen Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy:stä.

25

Tabloidista (280mmx400mm) tehtiin kaksi versiota. 8-sivuinen sanomalehtipaperille painettu lehti ilmestyi Karjalaisen liitteenä keskiviikkona 17.1.2007. Karjalaisen tilastojen mukaan
lukijapeitto on Pohjois-Karjalassa ylivoimainen ja peräti 90 prosenttia lukijoista kertoo lukevansa lehden keskittyneesti. Taitaja 2007 tabloidi toimi näin ennakkomainoksena ja tietopakettina kilpailuista. Jakelu oli 47 000 kappaletta ympäri Pohjois-Karjalaa.
Kilpailupäiviä silmällä pitäen tehtiin tabloidista laajennettu 16-sivuinen versio kiiltäväpintaiselle paperille. Pohjana käytettiin ensimmäistä lehteä. Kahdeksalta lisäsivulta löytyivät kaikki kilpailulajit, tuomarit, kilpailijat, laji- ja varavastaavat sekä lajikohtaiset yhteistyökumppanit. Kisaversion painosmäärä oli 30 000 kappaletta ja se toimitettiin niputettuna suoraan
Joensuu Areenalle.
Muu painomateriaali
Syksyn 2006 aikana tehtiin seuraavia painotuotteita:
-

Taitaja 2007pääsylippurannekkeet, painatus PunaMustalla (Liite 26)
Lounas-, kahvi- ja buffeeliput, painatus Joensuun Yliopistopainossa
Kutsukortit avajaisiin, päättäjäisiin ja Joensuun kaupungin vastaanotolle, painatus
PunaMustalla (Liite 27)
Opintopolku-esite, painatus PunaMustalla (Liite 28)
Opintopolku-tehtäväkortti, painatus PunaMustalla (Liite 29)
Taitajasta yrittäjyyteen -esite, painatus PunaMustalla (Liite 30)
Kulkukortit kilpailijoille, tuomareille, laji- ja varavastaaville, medialle sekä VIPvieraille, painatus Pohjois-Karjalan ammattiopisto AV-viestintä
Nimikyltit, kopiointi
Pysäköintilaput, kopiointi
Ohjevihko toimitsijoille 24 sivua, kopiointi
Ohjevihko kilpailijoille 16 sivua, kopiointi
Tuomarikansiot, kopiointi
Areenan opasteet ja tuomaritaulut, Kopijyvä

MTV 3 mainokset
Taitaja 2007 tapahtumaa mainostettiin Itä-Suomen alueella MTV 3:n kanavalla 10 kerran
toistolla.
Kävijätutkimus
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksan opiskelijat toteuttivat tapahtuman kävijöille kyselytutkimuksen Tietoykkönen Oy:n ohjauksessa ja toimesta. Tuloksista on luettavissa mm. se,
että Abloy jäi yhteistyökumppaneista parhaiten kävijöiden mieleen. Kokonaisuutena tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä.

5. TAITAJA 2007 TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖ JA TEHTÄVÄT
5.1 Taitaja 2007 ydinryhmä/ydintiimi (kokoontui 1 krt / vko)
Kisajohtaja Anne Karppinen
Kilpailupäällikkö Markku Räty (yhteistyöprojekti Mestaritaitaitajat)
Kisasihteeri Jaana Sorsa
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Elokuusta 2006 lähtien lisäksi Taitaja 9 koordinaattori Janne Lilja sekä tiedotussihteeri Paula Hulkkonen.
Johtoryhmä (kokoontui n. 1 krt / 2 kk)
Kisajohtaja Anne Karppinen
Kilpailupäällikkö Markku Räty
Kisasihteeri Jaana Sorsa
Projektijohtaja Juha Nykänen (yhteistyöprojektin Mestaritaitajat- edustaja)
sekä suunnittelujohtaja Veli Mäkinen (PKKY)
Apuna toiminnoissa oli lisäksi projektisihteeri Sari Porkka ja kuntayhtymän taloushallinnon
asiantuntemus sekä muut tukitoiminnot.
Lisäksi hankkeeseen liittyi maakunnallinen ohjausryhmä, joka kokoontui 2 krt vuoden
2006 aikana ja kaksi kertaa myös v. 2007 aikana.
5.2 Kisajohtaja, päätoimi
Taitaja 2007 tapahtuman toteutuksesta vastasi kisajohtaja Anne Karppinen toimien samalla
pohjoiskarjalaisen osaamisen markkinointi -hankkeen projektijohtajana. Kisajohtaja toimi
yhteyshenkilönä ja pääkoordinaattorina eri toimijoiden ja toimintojen kesken ja vastasi yhteistyökumppanuus-neuvotteluista sekä tiedottamisen organisoinnista. Kisajohtaja raportoi
ohjausryhmälle. Koulutuskuntayhtymän suunnittelujohtaja toimi kisajohtajan lähiesimiehenä. Kisajohtaja raportoi suunnittelujohtajalle ja kuntayhtymän johtoryhmälle.
Kisajohtaja vastasi tarvittavan henkilöstön rekrytoinnista projektin tehtäviin koulutuskuntayhtymän ohjeistuksen ja hänelle myönnettyjen valtuuksien puitteissa. Sopimukset eri
toimijoiden välillä olivat kisajohtajan vastuulla. Kuntayhtymän hallitus oli delegoinut
kisajohtajalle yhteistyösopimusten allekirjoituksen.
Kisajohtaja vastasi lisäksi asiakaspalveluosiosta ts. koordinoi seuraavat tehtävät:
Asiakaspalvelun tehtävänä oli järjestää kaikille tapahtumassa vieraileville positiivinen, mieleenpainuva kokemus Taitaja 2007 -kilpailujen aikana. Asiakaspalveluprosessin avulla vahvistettiin ammatillisen koulutuksen arvostuksen tavoitetta.
Tehtävät:
1. Majoituspalveluyhteistyö – hotellioppaat ja opaspalvelut
2. Ruokapalveluista sopiminen
3. Kilpailujen juhlatilaisuuksien suunnittelu
4. Tapahtumajärjestäjien aktivointi ja yhteistyö
5. Tapahtumien koordinointi ja markkinointi sidosryhmille
6. VIP -huone ja VIP -tilaisuudet
7. Ohjelmalavan ohjelma => yhteistyö OT-messujen kanssa
8. Opintopolkukokonaisuus
Lisäksi asiakaspalvelun tehtävänä oli organisoida tapahtumaan liittyvät seminaarit, esittelyt
ja luentotilaisuudet. Tapahtumassa ja seminaareissa oli mukana kansainvälinen Workshop.
Kv-osion koordinoinnista vastasi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelujohtaja
Veli Mäkinen.
Yritysyhteistyökumppaneiden seminaaripäivien osioiden toteutuksesta vastasi PohjoisKarjalan kesäyliopisto.
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5.3 Kisasihteeri/Taitaja 2007 kilpailujen aikana toimistopäällikkö
Kisasihteeri siirtyi kilpailujen aikana kilpailutoimiston toimistopäälliköksi oman tiimin vetäjänä.
Toimistotiimi järjesti kilpailijoiden vastaanoton, palvelutoimiston (jossa Taitajaneuvojien ja
Taitajaoppaiden nopean palvelun piste) sekä tuomareiden ja toimitsijoiden infopisteen.
5.4 Kilpailupäällikkö, osa-aikainen tehtävä (yhteistyöprojektin Mestaritaitajat kautta)
Vastuualueena kilpailupäälliköllä oli kilpailualueen tekniikka ja rakentamisen ja purkutöiden
koordinointi. Tehtävänä oli toimia Taitaja 2007 -kilpailun kilpailulajien järjestelytiimien koordinaattorina ja ohjeistaa sekä kouluttaa tiimit kisan tekniseen toteutukseen. Hän koordinoi
myös kilpailussa tarvittavia tietokonepalveluja, tuloslaskentaa sekä niihin liittyviä laitehankintoja.
Lisäksi vastuualueena oli kilpailujen turvallisuus ja palomääräykset / lupien hankinta
sekä materiaali- ja henkilökuljetusten organisointi ja Areenan kilpailuaikaisten palvelujen:
vaatesäilytys, pukeutumistilat, jätehuolto ja siivouspartiointi ja tukitiimien toiminnan koordinointi.
5.5 Tiedotussihteeri ja Taitaja 9 koordinaattori, osa-aikainen 1.8.2006-28.2.2007
Tiedotussihteeri toteutti Taitaja 2007 ja Taitaja 9 loppukilpailujen tiedottamista. Lisäksi tiedotussihteeri vastasi mediaosumien koonnista.
Taitaja 9 koordinaattori vastasi Taitaja 9 loppukilpailun koordinoinnista.
5.6 Henkilötyöpanokset ja tehtävät kootusti
Henkilöstöresurssien tarve painottui toiminnallisesti ja ajallisesti kilpailutapahtuman yhteyteen.
Tukitiimiläisten työpanokset muodostuivat seuraaviksi:

*projektijohtaja (kokonaisvastuu + tapahtumajärjestelyt)
*projektisihteeri

1.1.2005-28.2.2007
1.8.2005-31.3.2007

*kilpailupäällikkö (lajikoordinointi, tietotekninen vastuu, turvallisuus ja
logistiikkavastuu, lay out suunnittelu, teknisen toteutuksen vastuu)
(työpanosta myös Mestaritaitajat –projektin kautta)
yhteistyö tukitiimien vetäjien kanssa

1.8.2005-31.03.2007

*Taitaja 9 loppukilpailun koordinaattori, osa-aikainen

1.9.2006-28.2.2007

*tiedotussihteeri, osa-aikainen
*taloushallinta/toimistopalvelut
osa-aikainen, lisähenkilöt kilpailutapahtuman aikaan toimistotyöhön,
www-sivujen tuottaminen

1.8.2006-28.2.2007

1.1.2005-28.2.2007
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Toiminta
Toiminnan edetessä huomattiin toimivammaksi
- yhdistää kilpailupäällikön vastuualueeseen vastuu turvallisuus- ja logistiikkatehtävien
erikoisosaajista
- palkata tiedotussihteeri osa-aikaisena
- palkata osa-aikaisena Taitaja 9 loppukilpailukoordinaattori
Kilpailun aikana toimijoita oli yhteensä noin 700 henkilöä, joista suuri osa yksiköiden opiskelijoita ja opettajia
Tukitiimien vetäjille sekä ulkopuolisille palvelujen tuottajille maksettiin erilliskorvaukset joko
todellisina tuntityökorvauksina tai palveluna kilpailutuksen perusteella.
Lajivastaavien ja varavastaavien työpanos muodostui seuraavaksi
Projektin laji- ja varavastaavat kouluttautuivat (n. 80 opettajaa) viemään läpi Taitaja 2007
kilpailulajit (38 kpl) kaksi vuotta kestävässä koulutuksessa (2005-2007).
Lajivastaavilla oli käytettävissä kokonaisaikaresurssi, jonka he sijoittivat aikakaavioon. Jokaiselle lajille laadittiin projektisuunnitelma opiskeltavista asioista sekä resursoitiin toteutus.
Opettajat saivat kirjallisen itseopiskeluaineiston, suorittivat parhaiden käytänteiden hakua
SM-2005/2006/MM-2005 kisoista, OPH:n ja Skills ry:n luennot Joensuussa, opettajat olivat
työelämäjaksolla (32 kpl a´5-10 pv) hakemassa viimeisintä kiitettävän tason (K5) osaamista (hiljainen tieto-taito) yrityksistä tai julkisista organisaatioista.
Hankittu tieto siirrettiin Taitaja 2007 kilpailulajien (38kpl) kilpailutehtäviin, jotka antoivat
suunnan kiitettävän tason osaamisvaatimuksista koko toisen asteen ammatilliselle koulutukselle Suomessa.
Laji- ja varavastaavat suunnittelivat ja toteuttivat Taitaja 2007 kilpailulajit.
Hankkivat mm. yrityskumppanit, koneet, laitteet, materiaalit, tuomarit ja muun toteutushenkilöstön.
Kilpailuissa oli 239 tuomaria, jotka koulutettiin tuomarointitehtävään kahdessa valtakunnallisessa ohjausryhmätapaamisessa, itseopiskeluaineiston ja lajikohtaisten koulutusten avulla
(CIS-pistelaskenta). Tuomareista 116 henkilöä tuli yrityksistä tai muista organisaatioista,
103 opettajaa muiden koulutuksenjärjestäjien oppilaitoksista ja 20 omaa tuomaria. Osa
tuomareista arvioi myös ammattiosaamisen näyttöjä kokeilunomaisesti (n. 10 lajia) Taitaja
2007 kilpailutehtävien yhteydessä. Hyväksytystä näytöstä sai ”Taitaja 2007 näyttötodistuksen”
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6. TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Taitaja 2007 kilpailujen toteutuneet kustannukset ja rahoitus ilman tapahtumaan liittyneitä
koulutuskuntayhtymän suorittamia kone- ja laiteinvestointeja on esitetty alla olevassa taulukossa

KUSTANNUSLAJI
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Alv
Bruttomenot yhteensä
RAHOITUS
Tulot (yritysyhteistyösopimukset/rahallinen, pääsyliput,
kilpailijamaksut)
Tapahtumaan liittyneiden projektien EU –rahoitus
Tapahtumaan liittyneiden projektien valtion kansallinen
rahoitus
Joensuun kaupunki
PKKY:n rahoitusosuus ALV palautus huomioiden

KUSTANNUKSET/RAHOITUS €
501 500
1 041 944
364 945
76 221
99 988
2 084 598

268 247
567 469
387 813
30 000
731 081

Yritysyhteistyösopimusten arvo oli 926 810 € (sis ALV), jossa suoraan rahallista panostusta
oli 154 350 €. Kun tapahtuman kustannuksiin lisätään yritysyhteistyösopimuksilla saadun
materiaalin, laitteiden ja työpanoksen arvo (605 331 €) tapahtuman kokonaiskustannukset
muodostuvat 2,59 milj € suuruisiksi (ALV 0).
7. YHTEENVETO
Taitaja 2007 ja Taitaja 9 -tapahtumassa ja Oppia ja työtä -messuilla vieraili 33 500 kävijää
kolmen päivän aikana.
Suoraa kisaTV lähetystä www.taitaja2007.com - sivuilta seurasi 9123 katsojaa.
Mediaosumien määrä em. aiheista oli noin 900 kpl.
Yhteistyösopimusten määrä oli kaiken kaikkiaan 233 kpl.
Yhteistyösopimusten arvo, jossa mukana materiaaleja, raaka-aineita, kone- ja laitevuokrat,
yritysten henkilöstön työpanosta ja käteistä oli yhteensä 923 760 € (sis. alv 22 %).
Kaikki määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin. Palaute, jota saatiin niin toimijoilta
kuin yritysyhteistyökumppaneilta niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti, oli kiitettävää
ja positiivista.
Taitaja 2007 toiminnoissa oli mukana kaiken kaikkiaan noin 700 henkilöä. Tapahtuma yhdisti PKKY:n henkilöstöä niin yksiköissä kuin eri yksiköiden välillä. Päämäärä ja tavoite oli
yhteinen, myös onnistuminen koettiin yhteisenä asiana.
Laaja yhteistyökumppaneiden tuki ja sitoutunut toiminta oli merkille pantavaa. Yritysyhteistyökumppanit, eri koulutusorganisaatiot, Pohjois-Karjalan eri kunnat ja Joensuun kaupunki
ottivat tapahtuman myös omakseen. Pohjois-Karjala näyttäytyi yhtenäisenä ja edukseen
valtakunnallisessa mediassa. Ammatillinen koulutus sai positiivista näkyvyyttä ja ko. markkina-arvo jää vielä nähtäväksi tulevaisuudessa hyvän opiskelija-aineksen ja lisääntyvien
hakijamäärien muodossa.
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Ohjausryhmän lausunto
Yrityselämän edustajista koostunut ohjausryhmä kirjoitti tapoahtumasn toteutuksesta seuraavan lausunnon.
”Taitaja 2007 oli tapahtuma, joka toi Toisen Asteen koulutuksen lähelle suurta yleisöä.
Tapahtumassa vieraillessaan ihmiset saivat varmasti konkreettisen käsityksen suomalaisen
koulutusjärjestelmän laajasta tarjonnasta ja sen korkeasta tasosta.
Koulutuksen parissa työskenteleville nämä asiat ovat tietysti tuttuja, mutta etenkin yritys- ja
elinkeinoelämän eri tahoille tällainen tapahtuma oli silmiä avaava.
Samalla tapahtuma antoi myös hyvän kuvan siitä haasteesta, joka koulutuksen järjestäjillä
on miettiessään, kuinka vastata mm. yrityselämän nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.
Taitaja 2007 kaikkine oheistapahtumineen oli hyvä esimerkki koko Pohjois-Karjalan yhteisestä projektista, joka kokosi erittäin positiivisella tavalla yhteen eri toimijat; koulutuksen
kaikki tasot, valtion, kunnat sekä yrityselämän.
Ammattitaitoisesti järjestetyt kilpailut olivat mitä parasta imagomainontaa koko PohjoisKarjalalle sekä tietysti myös mukana olleille tahoille. Saatujen palautteiden mukaan tapahtuman järjestelyt olivat nappisuoritus. Ohjausryhmä kiittää lämpimästi projektin johtoa ja
kaikkia operatiivisessa toiminnassa mukana olleita.”

Tilastokuvaajat
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800
Lahti

600

Imatra

400

Jyväskylä

200

Seinäjoki

0
Mediaosumien
määrä

Turku
Tampere
Joensuu

suoraa kisa-TV:ta seurasi 9123 katsojaa

50
40
30
20
10

LahImatJyväskySeinäjoTur-

0
Tapahtukävijämää-

TampeJoen-

kävijöitä 33 500

Lehtileikkeet ja mediaosumat on kerätty projektin lehtileikekirjaan.

LIITTEET
-kilpailulajit
-kävijätutkimus
-lajikuvaukset ja lajikohtaiset raportit sähköisenä CD:llä, liitteenä aineiston lukuohje ja esimerkkinä osa yhden lajin aineistoa

