Kilpailijoiden ilmoittaminen Taitaja2019-semifinaaleihin
Taitaja2019-kilpailun kilpailijoiden ilmoittautumisaika on 1.10.–2.11.2018.

Taitaja-kilpailijoiden ilmoittautumismaksut:

Skills Finlandin jäsenoppilaitokset: 240 € / kilpailija
Muut: 440 € / kilpailija

TaitajaPLUS-kilpailijoiden ilmoittautumismaksut:

Skills Finlandin jäsenoppilaitokset: 160 € / kilpailija
Muut: 240 € / kilpailija

Semifinaali-ilmoittautumisen voi tehdä koulutuksen järjestäjän joukkueenjohtaja, joka toimittaa
kootusti oman taustayhteisönsä kilpailijoiden tiedot oheisella Excel-lomakkeella, joka palautetaan
Emmi-Maria Husulle. Tarkempi ohjeistus löytyy kohdasta ”Ohjeet joukkueenjohtajalle”.
Taitaja2019-kilpailu on kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville, kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville tai sitä
nuoremmille, tarkoitettu nuorten ammattitaitokilpailu. Huomaa, että tänä vuonna lajissa 306 Puhdistuspalvelu ei
ole 21 vuoden ikärajaa.
Jokaisesta kilpailijasta, myös pari- ja tiimilajeissa, tulee tehdä oma henkilökohtainen ilmoittautuminen (rivi).
Ilmoittautumismaksun perii Skills Finland ry ja se sisältää oikeuden kilpailla semifinaalissa ja finaalissa, mikäli
semifinaalitulos oikeuttaa finaaliin pääsyn. Ilmoittautuminen on sitova 7.12. alkaen. Ajankohdan jälkeen
peruutetusta kilpailijasta tulee maksaa ilmoittautumismaksu.
Taitaja2019-kilpailun semifinaalit järjestetään viikolla 5 eli 28.1.–1.2.2019. Kilpailulajit, lajikuvaukset,
semifinaalien ajat, paikkakunnat ja ilmoittautumisen rajoitukset ilmoitetaan Taitaja2019-verkkosivuilla osoitteessa
www.taitaja2019.fi.

TaitajaPLUS- ja +1-kilpailijat
Erityistä tukea tarvitsevalla kilpailijalla on mahdollisuus osallistua TaitajaPLUS-lajien ja Taitaja-kilpailun +1- lajien
semifinaaleihin. +1-lajien kilpailijat kilpailevat määritellyissä Taitaja-lajeissa SM-kilpailun ulkopuolisina kilpailijoina,
mutta samoilla tehtävillä ja säännöillä kuin SM-kilpailijat. Mikäli kilpailijan erityisen tuen tarve vaatii avustajaa tai
apuvälineitä, päättää niiden käytöstä kyseisen lajin semifinaaleissa semifinaalin kilpailujohtaja ja finaalissa lajin
päätuomari. TaitajaPLUS-lajien ja Taitaja-kilpailun +1-lajien osanotto on avoin kaikille ammatillisessa
koulutuksessa oleville opiskelijoille, joille on tehty HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma). Tarkemmin oikeus kilpailla on määritelty kilpailujen säännöissä.
Taitaja2019-kilpailun +1-lajit ovat:




102 AUTOKORINKORJAUS
311 ELÄINTENHOITO
602 ELEKTRONIIKKA

Taitaja2019-kilpailun TaitajaPLUS-lajit ovat:




P1 TAITAJAPLUS – PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA
P2 TAITAJAPLUS − LOGISTIIKKA
P3 TAITAJAPLUS – ASIAKASPALVELU JA MYYNTI

Lukio ja ammattikorkeakouluopiskelijat
Lukio- ja ammattikorkeakoulukilpailijat kilpailevat SM-kilpailun ulkopuolisina kilpailijoina, mutta samoilla
tehtävillä ja säännöillä kuin SM-kilpailijat.
Taitaja2019-kilpailun lukiokilpailijoiden lajit ovat:





204 TIETOJENKÄSITTELY
206 VERKKOSIVUJEN TUOTTAMINEN
301 ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
310 YRITTÄJYYS

Taitaja2019-kilpailun ammattikorkeakoulukilpailijoiden lajit ovat:





201 CAD-SUUNNITTELU
204 TIETOJENKÄSITTELY
310 YRITTÄJYYS
312 MATKAILU

Tutustuthan kilpailujen sääntöihin ennen ilmoittautumista.

Ohjeet joukkueenjohtajalle
1. Koulutuksen järjestäjän johdon tulee ilmoittaa Skills Finlandille, kenet on nimetty
joukkueenjohtajaksi Taitaja2019-kilpailuun. Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse Emmi-Maria Husulle
(yhteystiedot alla). Joukkueenjohtajan toimenkuva, vastuut ja oikeudet on ilmoitettu Taitaja-säännöissä.
2. Joukkueenjohtajan tulee ladata oheinen Excel-lomake ja jakaa se oppilaitoksessa parhaaksi
katsomallaan tavalla. Joukkueenjohtaja voi halutessaan esitäyttää lomaketta koko joukkueelle
yhteisten tietojen osalta.
3. Joukkueenjohtaja palauttaa lomakkeen sähköpostitse Emmi-Maria Husulle, niin että lomake
on suojattu avaussalasanalla. Salasana tulee lähettää Emmi-Maria Husulle tekstiviestillä (yhteystiedot
alla).
4. Lomakkeeseen tulee olla koottuna koulutuksen järjestäjän kaikki ilmoittautumiset.
Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että ilmoittautumistiedot ovat oikein.
Kilpailijoiden nimet ja taustayhteisöt julkaistaan Skills Finlandin sivuilla. Tarvittaessa lisäohjeita saa Jarmo
Linkosaarelta tai Emmi-Maria Husulta.
Taitaja2019-tapahtuma järjestetään 21.–23.5.2019 Joensuu Areenalla.

Lisätietoja
Jarmo Linkosaari, Taitaja-päällikkö, Skills Finland
+358 50 518 5811
jarmo.linkosaari@skillsfinland.fi

Emmi-Maria Husu, johdon assistentti, Skills Finland
+358 50 544 6197
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi

Tukimateriaalia
Taitaja2019-verkkosivuille www.taitaja2019.fi on koottu pikaohjeistus semifinaaleista ja Skills Finlandin
verkkosivuilta löytyy paljon tukimateriaalia semifinaaleihin valmistautumiseen:
 Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailun säännöt: www.skillsfinland.fi/taitaja-tapahtuma/taitaja-SM
 Taitaja2019-semifinaaliin ilmoittautuneet listataan lajikohtaisesti www.skillsfinland.fi-sivuille.
 Tehtäväpankki: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/tehtavapankki
 Julkaisut: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki
o Taitaja – 25 vuotta tietoa, taitoa ja tahtoa
o Taitaja-semifinaalien parhaat käytännöt
o Taitajasta yrittäjäksi
o Henkisen valmentautumisen työkirja

