
TAITAJA9 -kilpailulla halutaan innostavalla tavalla tehdä tunnetuksi toisen asteen ammatillista ja  
lukiokoulutusta sekä niiden monia mahdollisuuksia. Kilpailu suoritetaan osittain osastoilla tai osittain  
ratakilpailuna liikuntasalissa. 

Paikalliskarsintaan voivat ilmoittautua ensisijaisesti kaikki Ammattiopisto Tavastian omistajakuntien  
alueella toimivien yläasteiden joukkueet (Akaa, Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Pälkäne ja Urjala). 

 
JOUKKUEEN KOKOONPANO

• Joukkueen muodostavat samasta koulusta olevat kolme yläkoulun oppilasta.  
Kilpailijat voivat olla eri luokka-asteilta (7-9 -luokka).

• Joukkue voi olla sekajoukkue tai tyttö- tai poikajoukkue. Yksi joukkueen jäsenistä toimii kapteenina.
• Koulusta ja vaikkapa samalta luokaltakin voi kilpailuun ilmoittaa yhden tai useamman joukkueen. 
• Paikalliskarsinnan joukkuemäärä on rajoitettu 90 joukkueeseen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus valita  

joukkuemäärät kouluttain. Valinnalla mahdollistetaan tasapuolisuus eri koulujen välillä.

KILPAILUTEHTÄVÄT JA PALKINNOT

• Paikalliskarsintojen kilpailutehtävät ovat Ammattiopisto Tavastian opintoaloilta ja lukiosta.
• Tehtävistä annetaan ns. tyyppitehtäväkuvaukset ja ne vastaavat luonteeltaan kilpailutehtäviä.  

Tehtävä voi olla esim. jatkojohdon-, makkaratikun-, linnunpöntön teko tai renkaan vaihto, EA-tehtävä,  
lautasliinan taittelu, napin ompelu jne.  

• Tehtävien tarkempia kuvauksia ja ohjeita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi
• Paikallis-, alue- ja loppukilpailussa kolmen parhaan joukkueen jokainen jäsen palkitaan.
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ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen Hämeenlinnan paikalliskarsintaan viimeistään perjantaina 26.10.2018 
sähköpostitse mika.heinonen@kktavastia.fi
 
Ilmoittautumisvaiheessa kertokaa seuraavat tiedot
• Joukkueen nimi
• Joukkueen kapteeni ja joukkueen muut jäsenet
• Yhteysopettajan puhelinnumero

Aluekilpailu on Lahdessa tammikuussa 2019.  Mikäli joukkueenne sijoittuu paikalliskarsinnassa  
viiden parhaan joukkoon ja pääsee jatkoon aluekarsintaan, Ammattiopisto Tavastia nimeää joukkueenne  
ns. kummijoukkueeksi ja huolehtii kustannuksista sekä kuljetuksista osallistuessanne aluekarsintaan ja  
mahdolliseen loppukilpailuun.

Jatkoon päässeiden osalta ilmoittautuminen aluekarsintaan hoidetaan Ammattiopisto Tavastian toimesta.  
Joukkueen kapteenilla tulee olla toimiva sähköpostiosoite tiedotuksia varten.

KUVAAMINEN

TAITAJA9 -kilpailu on julkinen tapahtuma, joka kuvataan (paikalliskarsinta, alue- ja loppukilpailu). 
Oppilailta ei pyydetä erillistä kuvauslupaa. Kuvia julkaistaan kisojen aikana eri tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa  
mediassa. Kuvia voidaan käyttää myös TAITAJA9 ja Taitaja -kilpailujen markkinoinnissa ja tiedotuksessa.

LISÄTIEDOT

Paikalliskarsintojen tiedustelut Mika Heinonen 
puh. 050 4400 484 tai mika.heinonen@kktavastia.fi

Tarkemmat valtakunnalliset säännöt, tiedotteet ym. löydät Taitaja9 -kisasivuilta,  
www.skillsfinland.fi. Sieltä löydät myös edellisten vuosien kilpailujen tehtäviä, kuvia kilpailuista jne…
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Joukkue kasaan ja kisaamaan!
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