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Esipuhe
ämä Taitaja2011-tapahtuman
loppuraportti on syntynyt pikkuhiljaa projektin aikana, painottuen kuitenkin
syksyyn 2011. Loppuraportin kokoaminen
on ollut ikään kuin palapeli, jonka osasia
eri tahot ovat valmistelleet. Jokainen
suunnitteluryhmän jäsen on tehnyt
vastuualuekohtaisen raporttinsa, samoin
jokainen lajivastaava on raportoinut oman
lajinsa. Lisäksi Taitaja-kilpailujen säännöt,
Taitaja2011-tapahtuman järjestämissopimus, Taitaja2011-kävijätutkimus
sekä Taitaja2011-tapahtumaa merkittävältä osin rahoittaneen Savon
Taitajat-hankkeen (ESR) loppuraportti ovat
olleet arvokkaita lähteitä tätä raporttia
toimitettaessa. Apuna ovat olleet
myös Taitaja2003-, Taitaja2009- sekä
Taitaja2010-loppuraportit, joiden mukaan
tämän raportin runko on muotoutunut.
Tässä yhteinen kiitos kaikille Teille, jotka
olette olleet edesauttamassa tämän
loppuraportin syntymistä.

T

Savon koulutuskuntayhtymän kutsuvierasjoukon paluumatkalla WorldSkills
2005 –tapahtumasta vieraiden toimesta
lausuttiin varsin yksituumainen toive:
Taitaja-tapahtuma on saatava Kuopioon.
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Tämä yhteinen tahtotila konkretisoitui
Taitaja2011-tapahtuman järjestämisluvan
hakemiseen keväällä 2008 yhteistyössä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.
Kolmen vuoden järjestelykumppanuus
on syventänyt kahden pohjoissavolaisen
koulutuskuntayhtymän yhteistyötä
merkittävästi myös muissa asioissa ja tuo
jatkossakin lisäarvoa pohjoissavolaiselle
ammatilliselle koulutukselle.
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
keväällä 2011 valmistuneen henkilöstö- ja
koulutustiedustelun 2010 mukaan
rekrytoinnit kääntyivät jälleen kasvuun
kaikilla päätoimialoilla vuonna 2010.
Rekrytointitarve kasvoi noin 10 prosenttia
vuodesta 2009. Talouden käännyttyä kasvuun rekrytointivaikeudet alkoivat jälleen
yleistyä. Kyselyn mukaan joka kolmas
yritys oli kohdannut rekrytointivaikeuksia
kyselyvuoden loka-marraskuussa. Eniten
rekrytointivaikeuksia esiintyi ammatillista
osaamista vaativissa tehtävissä.
Kyselyssä rekrytointivaikeuksien
syyksi mainittiin aiempaa yleisemmin
alan imago, jolla tarkoitetaan esimerkiksi
heikosta tunnettuudesta johtuvia ennak-

koluuloja alaa kohtaan tai tietämyksen
puutetta alan tarjoamista työpaikoista.
Tällaisiin haasteisiin myös Taitaja2011
halusi osaltaan tarttua. Taitaja2011
teki hankkeen alusta alkaen läheistä
yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa.
Yhteistyö oli tärkeä osa Taitaja2011-tapahtuman toimintaa ja yhteistyökumppanit
olivat näkyvä osa Taitaja2011-tapahtuman
arkea. Yksin tapahtuman neuvottelukunta
koostui yli viidestäkymmenestä vaikuttajasta eri yhteiskuntasektoreiden alueilta
niin omasta maakunnastamme kuin
valtakunnallisestikin. Taitaja2011 tarjosi siis
yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuden
olla mukana kehittämässä ammatillista
koulutusta, joka osaltaan myös auttaa
ohjaamaan koulutusta vastaamaan
työelämän tarpeita.
Koulutuksen järjestäjille Taitaja2011yhteistykumppanuus työ- ja
elinkeinoelämän kanssa tarjosi mahdollisuuden edelleen kehittää jo olemassa
olevia suhteita sekä luoda lisää uusia
kumppanuuksia, joiden avulla voimme
kehittää ammatillista koulutusta sen eri
sektoreilla. Työelämä oli muun muassa

mukana kehittämässä kilpailutehtäviä
niin semifinaaleihin kuin finaaliinkin.
Näin saimme niihin työelämän tuoreen
näkemyksen, jota voimme edelleen
hyödyntää arkipäivän opetuksessamme.
Yhteistyökumppanuus Taitaja2011tapahtuman kanssa ei ollut pelkkää
sponsorointia, vaan yhteistyötä monella
rintamalla yhteiseksi hyväksi – yhteisen
tulevaisuuden rakentamiseksi. Yksi
Taitaja2011-tapahtumalle asetetuista
tavoitteista olikin saada säilymään nyt
syntynyt luja yhteistyötahto koulutuksen
järjestäjien ja elinkeinoelämän välillä myös
tapahtuman jälkeen.
Taitaja2011-yhteistyökumppanuus ei
tarkoittanut siis pelkästään yhteistyötä
Taitaja2011-tapahtumassa, vaan alkua
tai jatkoa paljon pitkäkestoisemmalle ja
laajemmalle yhteistyölle, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä toisen asteen
ammatillista koulutusta, lisätä sen tunnettuutta ja arvostusta sekä vaikuttaa myös
ammatillisen koulutuksen vetovoimaan
ja näin taata elinkeino- ja työelämälle
osaavaa työvoimaa tulevaisuudessakin.
Ei niin, että tarkoituksenamme olisi
kaikkien hakeutuminen ammatilliseen
koulutukseen, vaan niin kuin Taitaja2011tapahtuman yksi neljästä teemasta –
Oikeat valinnat – ohjasi, jokainen löytäisi
itselleen sopivimman koulutusväylän
ja -alan. Näin nuorten sijoittuminen
työelämään nopeutuisi, joka osaltaan
kenties vähentäisi myös EK:n henkilöstöja koulutustiedustelussaan esille nostamia
rekrytointivaikeuksia.

Taitaja2011-tapahtumaan allekirjoitettiin yhteensä 520 yhteistyökumppanuussopimusta, joiden laskennallinen
arvo oli 2 262 774 €. Tällä summalla oli
merkittävä osuus hyvän taloudellisen
tuloksen saavuttamisessa sekä siinä,
että järjestävien koulutuskuntayhtymien
kontolle jäävien suorien kustannusten
osalta pystyimme alittamaan talousarviosumman. Suuri yhteistyökumppanuussopimusten määrä mahdollistui aktiivisen
kenttätyön, kirkkaan Taitaja-brändin sekä
yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Nyt, kun varsinainen tapahtuma on
jo takanapäin, on aika onnitella kaikkia
Taitaja2011-kilpailuun osallistuneita
kilpailijoita sijoitukseen katsomatta.
Te kaikki olette voittajia - olkaa ylpeitä
osaamisestanne!
On myös aika kiittää kaikkia
Taitaja2011-tapahtuman järjestämiseen
osallistuneita tahoja. Kiitos kaikille
yhteistyökumppaneille, kiitos kaikille
lajivastaaville ja varavastaaville, kiitos
aktiiviselle neuvottelukunnalle, kiitos
suunnittelu- ja johtoryhmille, kiitos
molempien vastuullisten koulutuskuntayhtymien luottamusmiesjohdolle, kiitos
kaikille tukitiimien vetäjille ja viimeisenä
vaan ei vähäisimpänä suurkiitos kaikille
Teille yli 1200:lle opiskelijalle, jotka olitte
mukana eri tehtävissä mahdollistamassa
tämän suurtapahtuman toteutuksen
– myös Te osoititte olevanne todellisia
Taitajia!

Ja aivan lopuksi kiitos kaikille yli
66 000:lle vieraallemme – me teimme
puitteet, Te teitte tapahtuman!
Ilkka T. Kemppainen
Kilpailujohtaja
Taitaja2011 Kuopio
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
MISSIO, VISIO JA ARVOT

TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
TEEMAT

Taitaja 2011 -tapahtuman missiona oli
edistää valtakunnallista ja erityisesti
pohjoissavolaista ammatillista osaamista,
kehittää elinkeinoelämän ja koulutuksen
yhteistyötä Pohjois-Savossa sekä ylläpitää
ja kehittää Taitaja-brändiä.

Taitaja2011-teemoina olivat yrittäjyys,
kestäväkehitys, kansainvälisyys ja oikeat
valinnat. Teemat pyrittiin toteuttamaan lajeissa siten, että kilpailutehtävät sisälsivät
teemoihin liittyviä osiota. Kaikissa lajeissa
tehtävät sisälsivät osuuden, jossa yrittäjyys
ja kestäväkehitys tulivat tavalla tai toisella
esille. Monissa tehtävissä kilpailijat joutuivat yrittäjän, eli urakoitsijan asemaan,
ratkoessaan tehtäväkokonaisuutta.
Kansainvälisyys Taitaja2011-tapahtumassa
toteutui kansainvälisten vieraskilpailijoiden ja vieraiden muodossa.

Taitaja2011- tapahtuman visiona oli
toteuttaa oikeudenmukainen ja rehti
kilpailu, joka innostaa opettajia ja opintoohjaajia oman työnsä kehittämiseen
ja pohjoissavolaisen osaamisen esille
tuomiseen sekä Taitaja-tapahtuman
tunnettuuden lisääminen ja kehittäminen.

Yrittäjyys
Taitaja2011 -tapahtuman tärkeimmät
arvot olivat Taitaja-arvoja:
• osallistumisen vapaaehtoisuus,
• kilpailemisen halu,
• osallistumisen ilo,
• yhdenvertaisuus,
• oikeudenmukaisuus,
• tasapuolisuus,
• avoimuus,
• rehellisyys,
• rehtiys sekä oppimisen halu.
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Kaikissa lajeissa tehtävät sisälsivät
osuuden, jossa yrittäjyys tuli tavalla tai
toisella esille. Yrittäjyys oli mukana myös
omana kilpailulajinaan.
Lajivastaavat saivat tehtäväkseen toteuttaa
lajeissa yrittäjyysteemaa siten, että kilpailijat joutuvat ratkomaan osan tehtävistä
samalla tavalla kuin yrittäjät ratkovat
eteen tulevia ongelmiaan. Tehtävän
muokkaaminen sellaiseksi, että yrittäjyys

tulee selvästi esille, osoittautui muutamissa
lajeissa vaikeaksi. Osassa lajeista yrittäjyyttä
arvioitiin omina tehtäväkokonaisuuksinaan, mutta suurimmassa osassa lajeja se
sisältyi muihin kilpailutehtäviin. Yrittäjyyttä
arvioitin mm. raaka-aineiden käsittelyssä
ja materiaalivalintojen taloudellisuudessa,
asiakaspalvelutilanteissa ja ajan käytössä.
Yksi laji ilmoitti, ettei yrittäjyysteemaa
huomioitu lajissa lainkaan.
Kilpailijoiden näkökulmasta yrittäjyysteema toteutui kokonaisuutena varsin
hyvin. Teeman nostaminen lajeissa yleisön
nähtäväksi todettiin haastavaksi tehtäväksi,
eikä yleisö saanut aina kovin kattavasti
selville, mikä tehtävän osio on sellainen,
jossa yrittäjyyttä arvioidaan.
Kestävä kehitys
YK on julistanut vuodet 2005–2014
kestävää kehitystä edistävän koulutuksen
vuosikymmeneksi. Tavoitteena on saada
kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmenen
kuluessa.
Kestävän kehityksen kasvatuksen ja
koulutuksen päämääränä on lisätä

opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota
toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin
puolesta. Koulun tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan
sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat
rakentaa tulevaisuutta ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestäville ratkaisuille.
Opetusministeriön kestävän kehityksen ja
koulutuksen strategiassa (2006) on ollut
tavoitteena saada kestävä kehitys Taitajakilpailujen lajien suunnitteluun ja toteutukseen vuoteen 2014 mennessä. Kestävä
kehitys oli yksi Taitaja2011-tapahtuman
neljästä teemasta, joka otettiin huomioon
niin tapahtuman yleisjärjestelyissä kuin jokaisen lajin järjestelyissä koko prosessissa.
Teema oli kilpailun järjestäjille mieleinen,
koska kestävä kehitys on ollut sekä Savon
koulutuskuntayhtymän että Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymän strategioissa ja
kehittämisen kohteena jo vuosia.
Molempien järjestävien koulutuskuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmissa
on tavoitteena kestävän kehityksen toimintatapojen edistäminen sekä opetuksessa
että arkitoiminnoissa. Esimerkiksi Savon
ammatti- ja aikuisopistossa kehittämisen

tukena toimivat kestävän kehityksen
sertifioinnin kriteerit (Opetus-, kasvatus- ja
koulutusalojen säätiö) ja tavoitteena on
saavuttaa kestävän kehityksen sertifiointi
aikataulutuksen mukaisesti eri toimipisteissä. Savon koulutuskuntayhtymän
tavoitteena on, että vuoden 2012 loppuun
mennessä Savon ammatti- ja aikuisopiston
kolmella toimipisteellä on kestävän
kehityksen sertifikaatti.
Taitaja2011-kilpailuissa kestävän
kehityksen teemaa tuotiin esille sekä
kilpailulajeissa että kaikissa tapahtumajärjestelyissä. Jokainen laji laati etukäteen
kestävän kehityksen suunnitelman, jossa
huomioitiin mm. keskeiset kestävän
kehityksen näkökohdat kyseisessä lajissa,
materiaalivalinnat, kestävän kehityksen
viestintä, turvallisuusasiat ja syntyvien
jätteiden lajittelu. Kestävän kehityksen
toteutumista ja osaamista arvioitiin
kilpailusuorituksien yhteydessä.
Tapahtuman ajaksi Kuopio-halliin tuotiin
oma Ympäristöpaja-osasto, jossa esiteltiin
kestävän kehityksen teemaa mm. kertomalla kestävän kehityksen sertifioinnista
ammatillisissa oppilaitoksissa sekä esittelemällä Savon ammatti- ja aikuisopiston

muovialan opiskelijoiden uutta innovaatiota,
kovan muovin uusiokäyttöä. Ympäristöpajaosastolla oli esillä myös yhteistyökumppanina toimineen Jätekukko Oy:n materiaalia.
Radio Kantti teki osastolta muutamia
nettiartikkelia ja radiohaastatteluja.
Jätehuolto toteutettiin yhteistyössä
Jätekukko Oy:n kanssa ja Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöyksikkö vastasi
käytännön järjestelyistä yhdessä ympäristöalan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat
otettiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa
ja heille annettiin mahdollisuus näyttöjen
suorittamiseen tapahtuman yhteydessä.
Jätehuollossa kiinnitettiin vahvasti huomiota eri lajien lajittelumahdollisuuksiin.
Jätekukko Oy toimitti yhteistyösopimuksen mukaisesti tapahtumaan jäteastiat
ja lisäksi Savon ammatti- ja aikuisopiston
metallialan opiskelijat valmistivat
toimistojätteille lajitteluvaunut, joiden
avulla lajiteltiin sekajäte, valkoinen ja
värillinen paperi.
Ympäristöalan opiskelijat kiersivät
Kuopio-hallissa, Savon Kuljetushallissa, Autotalo Laakkonen-hallissa
sekä ulkokentillä huolehtien tapahtumaalueen siisteydestä. Lisäksi ympäristöalan
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opiskelijat opastivat ruokapalvelupisteissä
asiakkaita oikeaoppisessa ruokailun
jälkeisessä jätteiden lajittelussa.
Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöyksikkö rakensi tapahtuman ajaksi
kilpailu-alueelle jätekeskuksen, jonne
tapahtuma-alueelta oli helppo toimittaa
syntypaikkalajiteltu jäte. Jätekeskuksessa
oli mm. jätepuristimia, pahvipaalaimia ja
biojätekontti. Taitaja-tapahtuman jälkeen
jätekeskus purettiin ja kaikki lajiteltu jäte
toimitettiin hyötykäyttöön.
Kuopion Energian kanssa erikseen
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Taitaja2011-tapahtumassa
käytettiin ainoastaan vihreää sähköä
ja ruokapalveluissa pyrittiin suosimaan
mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa.
Lisäksi ruokapalveluista vastaavan Savon
Cateringin henkilöstö suoritti ennen
tapahtumaa ympäristöpassin, joka
ohjaa keittiöalan ammattilaisia kestävän
kehityksen mukaisiin toimintatapoihin.
Savon koulutuskuntayhtymän ruokapalveluiden kaikki toimipaikat kuuluvat
Portaat luomuun- ohjelmaan ja näin myös
Taitaja2011-tapahtuman ravintolapisteet
olivat tässä ohjelmassa mukana.
Taitaja2011-tapahtuman yhteydessä
järjestettiin Kestävän tulevaisuuden
Taitajat-seminaari. Seminaarissa kuultiin
yritysten ja elinkeinoelämän odotuksista

8

eri ammattialojen kestävän kehityksen
tiedoille ja taidoille sekä siitä, millaisia
haasteita kestävä kehitys tuo ammatilliselle koulutukselle ja miten haasteisiin
voidaan vastata. Seminaarin alustuksista
vastasivat asiantuntijat Elinkeinoelämän
keskusliitosta, Suomen ympäristöopistosta sekä Kokkikartano Snellmanilta.
Seminaarin järjesti Savon ammatti- ja
aikuisopiston EkoCentrian KestITÄ-hanke.
Kansainvälisyys
Kolmas Taitaja2011-tapahtuman teemoista oli kansainvälisyys. Tavoitteena oli
saada paikalle vähintään 20 ulkomaista
osallistujaa ja näin saada aikaiseksi osaamisen vertailua kansainvälisellä tasolla.
Kansainvälisten vieraiden avulla koulutuksen järjestäjien ja muiden taitajatoimijoiden oli helppo solmia uusia kansainvälisiä
suhteita.
Oikeat valinnat
Oikeat valinnat- teema oli paitsi oma
teemansa koskien nuorten koulutus- ja
uravalintoja, mutta myös ikään kuin sateenvarjoteema muiden kolmen teeman
päällä. Oikeiden valintojen merkitystä
korostettiin tapahtumassa siis myös
koskien yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja
kansainvälisyyttä.

Taitaja 2011-kilpailujen viestinnän
painopistealueena oli opintojenohjauksen
tukeminen, yhteisöllisyys ja pohjoissavolainen osaaminen.
”Oikea valinta” -teemalla pyrittiin jo
tapahtuman ennakkotilaisuuksissa
kertomaan yläkoululaisille mahdollisimman laajasti eri ammateista, jotta oikean
valinnan tekeminen heti yläkoulun jälkeen
olisi helpompaa. Yhteisöllisyyttä, itsestä
ja kaverista välittämistä tuotiin esiin eri
muodoin, mm. ”kaikille opintopaikka”- ja
”opintojen loppuunsaattaminen” -teemoilla. Pohjoissavolaista osaamista tuotiin
esiin eriasteisia koulutusmahdollisuuksia
ja erilaisia ammatteja esittelemällä niihin
liittyvillä tarinoilla. Lisäksi Taitaja2011tapahtuman yhteydessä tuotiin esiin
ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia
vastata yritysten erityisosaamistarpeisiin,
esim. teemalla ammatilliset moniosaajat.

TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
SUOJELIJA
Tapahtuman suojelijana toimi EU:n
talouskomissaari Olle Rehn. Kolme päivää
ennen avajaisia EU:n talouskomissaarin
toimistosta Brysselistä ilmoitettiin, että
talouskomissaari joutuu matkustamaan
Portugalin hätäkokoukseen yhdessä
Euroopan unionin komission puheenjohtajan José Manuel Barroson kanssa, eikä
näin pääse alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti osallistumaan Taitaja2011tapahtumaan.
Tästä syystä suojelija tervehti Taitaja2011kilpailujen avajaisyleisöä tervehdyksellä,
jonka avajaisissa luki kilpailujohtaja
Ilkka T. Kemppainen.
Suojelijan tervehdys Taitaja2011tapahtuman avajaisyleisölle:
”Taitaja 2011-kilpailu kuvastaa Suomen
ja koko Euroopan kasvun eväitä. Kestävä
talouskasvu perustuu osaamiseen. Suomi
tarvitseekin tulevaisuudessa entistä
enemmän eri alojen taitajia.
Kilpailu on hieno osoitus suomalaisesta
huippuosaamisesta ammatillisilla aloilla.
Tänäkin vuonna Kuopion finaalissa yli 350
ammattiensa parasta nuorta tavoittelee
mestaruutta 41 lajissa. Kilpailu auttaa
nuoria ymmärtämään laadukkaan ja

osaavan työn merkityksen. Se on myös
hyvä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä
ammatillisesti.
Taitaja 2011 -kilpailu on monella tavalla
linjassa Euroopan unionin tavoitteiden
kanssa. Minulle onkin suuri ilo ja kunnia
toimia sen suojelijana. Unionin päämääränä on kehittää eurooppalaisten taitoja,
erityisesti kasvavilla aloilla. Kyvykkäät
työntekijät ovat avainasemassa talouskriisistä toivuttaessa.
Osaamiseen panostaminen ei yksistään
riitä. Osaamista pitää myös hyödyntää
työmarkkinoilla. Unionin tavoitteena
onkin nostaa Euroopan työllisyysaste
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Tämä onnistuu vain, jos koulutus
saadaan vastaamaan työelämän tarpeita.
Taitaja2011 -kilpailu kehittää ansiokkaasti
koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
Lisäksi se edistää nuorten työllistymistä,
johon myös EU tietysti tähtää.

Olli Rehn
EU-talouskomissaari
Tapahtuman suojelija

Haluan toivottaa kaikille kilpailijoille
menestystä. Itsensä kehittäminen ei
lopu tähän kilpailuun. Työmarkkinoilla
arvostetaan oman alansa ammattilaisia,
jotka aktiivisesti päivittävät taitojaan.”
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
KOHDERYHMÄT
Taitaja2011-tapahtuman tavoitteena
oli antaa oikeaa tietoa ammateista ja
ammatillisesta koulutuksesta sekä lisätä
ammatillisen koulutuksen kiinnostavuutta, antaa oikea kuva tämän päivän
ja tulevaisuuden ammattityöstä ja sen
sisällöstä, lisätä kiinnostusta ammatillista
koulutusta kohtaan, antaa työnantajille
mahdollisuus kohdata tulevaisuuden
osaajat sekä olla tukena rekrytoinneissa.
Taitaja2011-oli tapahtumana ammatillisen
koulutuksen näyteikkuna.
Tapahtuman tärkeimmät
kohderyhmät olivat:
• Pohjois-Savon ja Itä-Suomen alueiden
peruskoulut alakouluista yläkouluihin
ja niissä erityisesti yläkoulujen
8.-luokkalaiset, heidän vanhempansa 		
sekä opinto-ohjaajansa ja opettajansa
sekä
• työelämä paitsi omassa maakunnassa
myös koko valtakunnassa.

JÄRJESTELYJEN VASTUUTAHOT
Taitaja2011-tapahtuman valmistelu
aloitettiin jo keväällä 2008 ja Skills Finland
ry myönsi kilpailujen järjestämisoikeuden
Savon koulutuskuntayhtymälle ja Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymälle syksyllä 2008.
Virallisesti Taitaja2011-tapahtuman
järjestelyt käynnistyivät vuoden 2009
alussa. Vuoden 2009 alusta aloitettiin
organisaation kokoaminen sekä lajien,
että suunnitteluryhmän osalta. Neljää lajia
lukuun ottamatta lajivastaavat ja varavastaavat löytyivät järjestävien koulutuskuntayhtymien henkilöstöstä ja loput neljä
lajia hoidettiin yhteistyökumppaneiden
(Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,
Jyväskylän ammattiopisto, Ammattiopisto
Luovi ja FutureCAD Oy) toimesta.
TaitajaPLUS -lajeista vastasi Ammattiopisto Luovi, Pohjois-Karjalan ammattiopiston
vastuulla olivat Kivityöt- ja Mekatroniikkalajit, Jyväskylän ammattiopiston vastuulla
oli Painotekniikka-laji ja FutureCAD Oy
vastasi CAD-suunnittelu-lajista.
Koko tapahtumalla oli yhteensä 15
pääyhteistyökumppania ja lisäksi jokaisessa lajissa oli suuri joukko yhteistyökumppaneita, jotka vastasivat muun muassa
lajien tehtävien tuottamisesta yhteistyössä
lajivastaavien kanssa, tuomarityöstä
varsinaisessa kilpailussa, kone-, laite- ja
materiaalitoimituksista sekä lukuisista
muista palveluista.
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KILPAILUORGANISAATIO

Taitaja2011-suunnitteluryhmä

Taitaja2011-johtoryhmä

Taitaja2011-tapahtumalle nimettiin suunnitteluryhmä keväällä 2009. Lopulliseen
Taitaja2011-suunnitteluryhmään kuuluivat
kilpailujohtaja, tekniikkapäällikkö, markkinointi- ja viestintävastaava, tapahtuma- ja
palveluvastaava, IT-vastaava, CIS-vastaava,
tietoverkkovastaava, turvallisuusvastaava, catering-vastaava, kilpailusihteeri, koulukoordinaattori, Ylä-Savon
Taitaja2011-koordinaattori sekä Savon
koulutuskuntayhtymän kiinteistöpäällikkö
Toni Helin, jonka johdolla Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöyksikkö osallistui
Taitaja2011-tapahtuman toteutukseen
aina rakentamisesta purkuvaiheeseen
saakka. Lisäksi suunnitteluryhmään kuuluivat hankepäällikkö Heikki Makkonen ja
hankesihteeri Eija Latosuo Savon Taitajathankkeesta. Heikki Makkonen toimi
oman toimensa ohella myös Taitaja2011tapahtuman talouspäällikkönä.

Taitaja2011-hankkeelle nimettiin
johtoryhmä, jonka tehtävänä oli toimia
hankkeen kokonaisuuden valvojana.
Kokouksissa käsiteltiin hankkeen taloustilannetta, projektisuunnitelmaa, hankkeen
etenemisen aikataulua ja ajankohtaisia
asioita. Taitaja2011-johtoryhmä kokoontui kerran kuussa vuoden 2009 alusta
vuoden 2011 kesäkuuhun.
Taitaja2011-johtoryhmän jäsenet olivat:
• Esa Juvonen, pedagoginen johtaja, 		
Savon ammatti- ja aikuisopisto, 		
Taitaja2011-johtoryhmän puheenjohtaja
• Markku Rissanen, kuntayhtymän 		
johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
• Matti Notko, kuntayhtymän johtaja, 		
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Reino Moilanen, rehtori,
Ylä-Savon ammattiopisto
• Pentti Väisänen, rehtori,
Ylä-Savon ammattiopisto
• Kari Toivanen, opettajien varapääluottamusmies, Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Vesa Miettinen, koulutusalajohtaja, 		
Ylä-Savon ammattiopisto
• Mirka Koivistoinen,
Taitaja2011-johtoryhmän sihteeri
• Ilkka T. Kemppainen, kilpailujohtaja, 		
Taitaja2011-johtoryhmän esittelijä
Kokouksiin osallistui myös kutsuttuna
asiantuntijana hankepäällikkö Heikki
Makkonen Savon Taitajat (ESR)
-hankkeesta.

Taitaja2011-suunnitteluryhmä kokoontui
toimikaudellaan vähintään kerran kuussa
ja sen puheenjohtajana toimi Savon
ammatti- ja aikuisopiston pedagoginen
johtaja Esa Juvonen. Suunnitteluryhmä
oli Taitaja2011-tapahtuman operatiivisista
yleisjärjestelyistä vastaava elin.
Kuukausikokousten lisäksi suunnitteluryhmä piti viikoittain viikkopalaverin,
joissa jokainen päivitti vastuualueensa
ajankohtaiset asiat. Tätä käytäntöä pidettiin tärkeänä etenkin projektin viimeisellä
puolivuotiskaudella. Viikkopalavereiden
puheenjohtajana toimi kilpailujohtaja
Ilkka T. Kemppainen.
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Suunnitteluryhmän jäsenet
ja heidän toimenkuvansa

muut Taitaja-tapahtumiin liittyvät työt
tehtiin oman toimen ohessa erikseen
resursoituna.

Kilpailujohtaja
Tekniikkapäällikön tehtävänä oli:
Taitaja2011-kilpailujohtajana toimi
Ilkka T. Kemppainen. Kilpailujohtajan
toimikausi alkoi 1.1.2009 osa-aikaisena
(yhdistetty koulutuspäällikön ja kilpailujohtajan tehtävä) ja jatkui kokoaikaisena
syyskuun 2009 alusta lokakuun 2011
loppuun. Kilpailujohtajan tehtävää varten
perustettiin Savon koulutuskuntayhtymään määrä-aikainen virka. Kilpailujohtajan virkaan sisältyi tilivelvollisuus,
joka mahdollisti riittävän päätösvallan
ja rationalisoi näin osaltaan projektin
hoitamista.
Kilpailujohtajan tehtävänä oli:
• vastata koko Taitaja2011-tapahtuman
suunnittelusta ja toteutuksesta,
• hankkia yhteistyökumppaneita 		
Taitaja2011-kilpailuihin,
• vastata siitä, että Taitaja2011
-tapahtuma pysyy laaditussa budjetissa
sekä menojen että tulojen osalta,
• kehittää ja ylläpitää kilpailuihin liittyviä
alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä sidosryhmäsuhteita,
• valmistella hankinnat ja tulosraportit
johtoryhmälle sekä järjestäville
koulutuskuntayhtymille,
• kehittää ja edistää yhteistyötä järjestävien koulutuskuntayhtymien koulutusalojen ja työelämän kanssa,
• vastata kilpailujen järjestämiseen
liittyvistä sopimuksista eri yhteistyö-		
tahojen kanssa sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
Kilpailujohtajan hallinnollisena esimiehenä
toimi Savon koulutuskuntayhtymän
johtaja Markku Rissanen. Muiden
suunnitteluryhmän jäsenten esimiehenä
toimi kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen.
Tekniikkapäällikkö
Taitaja2011-tekniikkapäällikkönä
toimi Pasi Jalava 1.10.2009 Jalava siirtyi
kokopäiväisesti Taitaja2011-organisaation
palvelukseen metallialan opettajan tehtävistä. Määräaikainen työsuhde kirjattiin
1.10.2009 – 31.5.2011 väliselle ajalle.
Sitä ennen Vaasan Taitaja2009-kilpailujen
järjestelyihin tutustuminen ja
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• vastata kilpailujen teknisestä suun-		
nittelusta ja toimivuudesta yhdessä
kilpailujohtajan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä
lajivastaavien kanssa Taitaja2011
–kilpailujen tekninen toteutus sekä 		
toimia lajivastaavien lähiesimiehenä,
• valmistella osaltaan tekniikkaan liittyvät
hankinnat ja tulosraportit kilpailu-		
johtajalle,
• valmistella urakoitsijoiden valintaan
liittyvä kilpailutus kilpailujohtajalle,
• urakoitsijoiden valvonta sekä väliaikaisten telttahallien rakennusvalvonta,
• vastata osaltaan tapahtuman turval-		
lisuus- ja liikennejärjestelyistä yhdessä
turvallisuusvastaavan kanssa,
• valmistella Taitaja2011-tapahtumaan 		
liittyvät viranomaisluvat kilpailujohtajalle,
• valmistella osaltaan kilpailujen järjestämiseen liittyvät sopimukset kilpailu-		
johtajalle sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
Markkinointi- ja viestintävastaava
Taitaja2011-tapahtuman markkinointi- ja
viestintävastaavana toimi Sirpa HakalaKosunen. Markkinointi- ja viestintävastaavan toimi oli yhdistetty vuonna 2009
ja kevään 2010 aikana Savon ammatti- ja
aikuisopiston markkinointisihteerin tehtävään ja oli kokoaikainen Taitaja2011hankkeessa vuoden 2010 kesästä alkaen
aina tapahtumaan saakka.
Markkinointi- ja viestintävastaavan
tehtävänä oli:
• tapahtuman markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen yhteistyössä
kilpailujohtajan kanssa,
• käytännön markkinointi- ja viestintä
materiaalien valmistelu ja toimenpitei		
den toteuttaminen yhteistyössä muiden
Taitaja2011-toimijoiden ja – yhteistyö		
kumppaneiden kanssa,
• yhteyksien hoitaminen yhteistyökumppaneiden sekä tiedotusvälineiden 		
kanssa,
• Taitaja2011-tapahtuman esittely
muissa tapahtumissa,

• vastata sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä,
• vastata osaltaan sisällöntuotannosta
eri viestintävälineissä,
• valmistella markkinointiin ja viestintään
liittyvien hankintojen kilpailutus ja
päätökset kilpailujohtajalle sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät 		
tehtävät.

Tapahtuma- ja palveluvastaava
Taitaja2011-tapahtuman tapahtuma- ja
palveluvastaavana ajalla 1.4.2010 31.5.2011 toimi Jarmo Kuosmanen.
Tapahtuma- ja palveluvastaavan
tehtävänä oli:
• vastata Taitaja2011-kilpailuihin
liittyvien oheistapahtumien ja palvelujen
toimivuudesta ja valmistelusta yhdessä
kilpailujohtajan kanssa,

• valmistella vastuualueensa hankinnat ja
tulosraportit kilpailujohtajalle,
• suunnitella ja toteuttaa Taitaja2011
-tapahtuman majoituspalvelut yhdessä
yhteistyökumppanin kanssa
• suunnitella Taitaja2011–tapahtuman
ravintolapalvelut yhdessä cateringvastaavan ja kilpailujohtajan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa Taitaja2011
-tapahtuman avajaiset - ja päättäjäiset
sekä muut oheistapahtumat yhdessä
kilpailujohtajan kanssa,
• valmistella vastuualueeltaan kilpailujen
järjestämiseen liittyvät sopimukset
kilpailujohtajalle,
• valmistella Taitaja2011-tapahtumaan
liittyvät viranomaisluvat kilpailujohtajalle
sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
IT-vastaava
Taitaja2011-tapahtuman IT-vastaavana
toimi ajalla 12.4.-30.6.2010 Juhani
Immonen sekä 1.1.2011 – 31.5.2011
Tero Kettunen.
IT-vastaavan tehtävänä oli:
• tietoteknisen ympäristön ja
työasemien suunnittelu,
• mallityöasemien asentaminen eri
kilpailulajeille ja vastuualueille,
• tietoverkon suunnittelu yhdessä
Tietoverkko-vastaavan ja tekniikka-		
päällikön kanssa,
• tietoteknisen ympäristön toteutus, 		
työnohjaus ja valvonta,
• INFO TV-järjestelmän toteutuksen
suunnittelu ja toteutus,
• tulospalvelupalvelimen ja varapalveli-		
men asennus,
• kilpailunaikaisen tulostusympäristön
suunnittelu,
• kilpailujen palvelinympäristön suunnit telu ja toteutus,
• rakennusaikainen ja kilpailujen aikainen
työnohjaus ja valvonta omalla vastuu-		
alueella sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
Tietoverkkovastaava
Taitaja2011-tapahtuman Tietoverkkovastaavana toimi oman työnsä ohella
opettaja Matti Kolehmainen.

Tietoverkkovastaavan tehtävänä oli:
• tietoverkon suunnittelu yhdessä IT- 		
vastaavan ja tekniikkapäällikön kanssa,
• tietoverkon rakentaminen ja ylläpito
sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
CIS-vastaava
Taitaja2011-tapahtuman CIS-vastaavana
toimi oman työnsä ohessa Savon koulutuskuntayhtymän tietohallintosuunnittelija Ari Hyvärinen.
CIS-vastaavan tehtävänä oli:
• vastata CIS-pistelaskujärjestelmästä
Taitaja2011-loppukilpailuissa,
• valmistella CIS-pistelaskujärjestelmä
käyttökuntoon,
• toimia kilpailujen aikana CIS-pistelaskujärjestelmän pääkäyttäjänä,
• huolehtia yhdessä kilpailuorganisaation
kanssa siitä, että jokaisen lajin tulokset
kirjautuivat järjestelmään, ja että 		
tulokset saatiin julkaistua tapahtuman
päättäjäisissä ja tulokset ovat käytettävissä myöhempää tarkastelua varten
• toimia toisena kouluttajana Taitaja2011CIS-koulutuspäivissä sekä
• valmistella CIS-pistelaskujärjestelmä
käyttökuntoon ennen koulutuspäiviä.
Turvallisuusvastaava
Taitaja2011-tapahtuman turvallisuusvastaavana toimi oman työnsä ohessa Savon
koulutuskuntayhtymän turvallisuus- ja
työsuojelupäällikkö Kaj Aaltonen.
Turvallisuusvastaavan tehtävänä oli:
• vastata tapahtuman turvallisuus- ja
pelastussuunnitelmasta yhteistyössä 		
kilpailujohtajan, tekniikkapäällikön ja 		
pelastusviranomaisten kanssa,
• vastata liikenteenohjaussuunnitelmasta
yhdessä tekniikkapäällikön, Savon 		
ammatti- ja aikuisopiston turvallisuus-		
alan sekä viranomaisten kanssa,
• vastata suunnitelmasta mahdollisten 		
uhkatilanteiden varalta,
• vastata järjestyksenvalvontasuunnitelmasta,
• vastata EA- suunnitelmasta,
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• vastata osaltaan turvallisuuteen liitty-		
vissä asioissa yhteistyöstä viranomaisten
kanssa,
• johtaa tapahtuman aikana yleisen 		
turvallisuuden ylläpitoa, järjestyksenvalvontaa ja liikenteenohjausta sekä lisäksi
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.

Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattori
Koska Taitaja2011-tapahtuma keskittyi
Kuopioon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta sijoittuu pääsääntöisesti
Iisalmeen, katsoi johtoryhmä tarpeelliseksi
palkata Ylä-Savoon Taitaja2011-koordinaattorin, jonka työsuhde alkoi 1.8.2010.
Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattorina
toimi Tuija Kokkonen.

Cateringvastaava
Taitaja2011-tapahtuman cateringpalveluista vastasi Savo Catering ja
cateringvastaavana toimi Savo Cateringin
ravintolapäällikkö Maritta Paakkanen.
Cateringvastaavan tehtävä oli osaaikainen vuodenvaihteeseen 2010- 2011
saakka ja sen jälkeen kokoaikainen
tapahtuman purkamiseen saakka.
Catering-vastaavan tehtävänä oli vastata
koko Taitaja2011-tapahtuman cateringpalveluista.
Kilpailusihteeri
Taitaja2011-tapahtuman kilpailusihteerinä
ajalla 1.9.2009 - 31.8.2011 toimi Mirka
Koivistoinen.
Kilpailusihteerin tehtävänä oli:
• toimia Taitaja2011-suunnitteluryhmän,
johtoryhmän sekä – neuvottelukunnan
sihteerinä,
• toimeksiantojen, työryhmien toimintaan
liittyvät sekä eri sopimusten ja asia-		
kirjojen valmistelu,
• sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden
palvelu- ja opastustehtävät,
• osallistuminen erilaisten tapahtumien
toteutukseen ja järjestelyihin,
• toimia Taitaja2011-kilpailujohtajan
sihteerinä ja hänen ohjauksessaan koko
Taitaja2011-tiimin asioiden tukipalveluhenkilönä,
• valmistella kilpailuihin liittyvät
hankinnat Savon koulutuskunta-		
yhtymän hankintaohjeistuksen mukaan,
• vastata kilpailujen aikana kilpailu
toimistosta ja toimia sen henkilöstön
esimiehenä sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
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Ylä-Savon Taitaja2011-koordinaattorin
tehtävänä oli:
• toimiminen yhdyshenkilönä
Taitaja2011-toimiston ja Ylä-Savon
ammattiopiston välillä,
• Taitaja2011-asioista tiedottaminen YläSavon ammattiopiston henkilökunnalle,
koulutuspäälliköille, laji- ja varavastaaville sekä sidosryhmille,
• yhteiskyytien järjestäminen laji- ja
varavastaaville, sekä oppilaitoksen
henkilökunnalle ja opiskelijoille,
• toimia Taitaja2011-markkinointi- ja
viestintävastaavan apuna,
• Taitaja2011-tapahtuman kotisivujen
päivittäminen,
• finalisti-, tuomari- ja kilpailutehtävien
tietojen koonti, muokkaus ja päivittäminen tapahtuman kotisivuille,
• finalistikuvien koonti ja muokkaus
kotisivuja ja lajipylväitä varten,
• lajipylväinen muokkaus eri lajeille,
• tietojen koonti ja muokkaus eri lajeille
INFO- TV:tä varten,
• vastata Taitaja2011- mediatiimin
valokuvaajien ohjaamisesta ja kuvaustehtävien jakamisesta,
• tiedottajien ohjeistaminen kotisivujen
päivittämisestä sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
Koulukoordinaattori ja
Taitaja9-lajivastaava
Taitaja2011-tapahtuman koulukoordinaattorina ja Taitaja9-lajivastaavana toimi
Jaana Aholainen.
Koulukoordinaattorin tehtävinä oli:
• suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa
Taitaja-tapahtuman koulukierrokset
Pohjois-Savon alueen yläkouluilla,
lukioissa ja päiväkodeissa,
• vastata Taitaja2011-opintopoluista,

• toimia Suomen yläkoulujen yhdyshenkilönä opintopolkuihin liittyvissä
tiedotuksissa, kysymyksissä ja käytännönjärjestelyissä (esim. opintopolkutehtävät ja varausjärjestelmä),
• opintopolkuvastaavan rekrytointi ja
perehdyttäminen (opintopolkuvastaavana toimi opinto-ohjaaja Kari Ranta),
• opintopolkualueen suunnittelu yhdessä
opintopolkuvastaavan kanssa,
• opintopolkujen suunnittelu, testaus ja
reititys yhdessä opintopolkuvastaavan
kanssa,
• opintopolkuoppaiden – ja opettajien
rekrytointi ja perehdyttäminen
tehtävään,
• koululaiskuljetusten kilpailuttamisen
valmistelu kilpailujohtajalle,
• kuljetusten aikatauluttaminen ja
tiedottaminen, niille yläkouluille, joilla
tapahtuman puolesta järjestetty kuljetus
Taitaja2011-tapahtumaan,
• seurata opintopolkuvarausjärjestelmän
toimivuutta,

• testata ja tarvittaessa muuttaa tehtäviä
yhdessä tuomareiden kanssa,
• ottaa joukkueiden ilmoittautumiset
vastaan ja huolehtia heille kilpailu-		
asusteet,
• suunnitella kilpailupäivän aikataulutus,
• järjestää joukkueiden, huoltajien ja
toimijoiden ruokailut, majoituksen ja
kuljetukset,
• huolehtia palkinnot joukkueille,
• rakentaa kilpailualue toimijoiden
kanssa,
• vastata kilpailupäivän etenemisestä,
• purkaa kilpailualue toimijoiden
kanssa, huolehtia materiaalin siirtämisen alueelta pois sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät tehtävät

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opasteet, mainostaulut ja lajinäytöt,
opastukset,
rakentaminen,
ruokahuolto,
still- ja videokuvaus,
tilakoristelu,
Kuopio-hallin narikka,
Taitaja9-tulospalvelu,
avajais- ja päättäjäisesiintyjät sekä
tulospalvelu NRJ-areenalla.

Jokaisella tukitiimillä oli vetäjänä
vähintään yksi vastuuopettaja, useimmilla useampia. Tiimien työtä ohjasi
Taitaja2011-toimisto, jossa eri tukitiimit
oli jaettu vastuuhenkilöille.

Tukitiimit
Tapahtuman järjestelyihin osallistui useita
tukitiimejä, joiden vastuulla oli

• tiedotus lajivastaaville (opintopoluilla
vierailevien määrästä, kellonajoista,
ruuhkahuipuista jne.),
• palautteen kerääminen yläkouluilta
ja toimijoilta tapahtuman jälkeen,
yhteenveto palautteesta ja sen siirtäminen Skills finland ry:lle ja seuraavalle
Taitaja-tapahtuman järjestäjälle sekä
• muut kilpailutoiminnan luonteesta
johtuvat esimiehen määräämät
tehtävät.
Taitaja9-lajivastaavan tehtävinä oli:
• tiedottaa Taitaja9-finaalista Taitaja9aluevastaavia läpi Suomen,
• markkinoida koulukierroksien yhtey-		
dessä Taitaja9-kilpailua,
• rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa
kilpailuun tarvittavat toimijat,
• suunnitella kilpailutehtävät Taitaja9varavastaavan ja opettajien kanssa,
• hankkia kilpailutehtäviin tarvittava
materiaali,

jokin tapahtuman rakentamiseen ja/
tai toteuttamiseen liittyvä osa-alue.
Tiimien vetäjät olivat opettajia ja niissä
työskenteli yhteensä n. 1400 opiskelijaa.
Opettajat tekivät tukitiimityöskentelynsä
lähes pelkästään opetusyön resursseilla.
Opiskelijoiden ja opettajien lukujärjestyksiä muokattiin Taitaja2011-tapahtuman
lähestyessä sitä mukaan kuin oli
tarpeen. Esimerkiksi työssäoppimisjaksoja sijoitettiin lukuvuoden viimeiselle
jaksolle niin, että osa opiskelijoista suoritti
työssäoppimisjaksonsa Taitajassa.
Taitaja2011-tukitiimit:
• kilpailutoimisto (sisältää akkreditoinnin,
toimistopalvelut, kävijälaskennan sekä
tulospalvelun),
• Kuopio-hallin siivous ja
NRJ-areenan siivous,
• KEKE-ryhmä,
• ensiapu,
• infopiste,
• IT-tuki,
• Kato- ja kokkeile-pisteet,
• Kuopio-hallin kuulutukset,
• Lajialueiden ja kilpailijoiden
tilojen huolto,
• lajioppaat ja opintopolkuoppaat,
• lähilogistiikka ja jätehuolto,
• järjestys, turvallisuus ja liikenteenohjaus,
• ulkoalueiden siivous,
• lehdistökeskus,
• mediatiimi,
• meikkaus- ja kampaustiimi,
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TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
TOTEUTUS
Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailut
järjestettiin 24.3.2011 hyväksyttyjen
sääntöjen mukaan.
Taitaja2011-tapahtuman ohjelma
Maanantai 2.5.2011
klo 9.00 - 16.00
Kilpailijoiden ja tuomareiden akkreditointi
Kuopio-hallissa
klo 9.00 - 17.00
Lajialueisiin tutustuminen ja
tuomarikoulutus
klo 15.00 - 16.00
Tiedotustilaisuus lehdistökeskuksessa
klo 15.00 - 16.00
Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailijaravintola PRO2
klo 16.00 - 17.00
SM-kilpailijoiden ’PREparty’, Kuopio-halli
klo 18.00 - 19.30
Avajaiset Kuopion jäähallin NRJ areenalla.
klo 21 - 24.00
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli
Puijonsarvi
Tiistai 3.5.2011
klo 9.00 - 17.00
SM-kilpailut Kuopio-hallissa
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous
Lehdistökeskuksessa 2 krs.
klo 10.00 - 11.00
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs.
klo 20.00
Savolaisilta, Scandic Kuopio.
klo 21 - 24.00
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli
Puijonsarvi
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Seminaarit:
klo 9.00 - 11.00
Liian nuori yrittäjäksi? -seminaari
klo 12.00 - 15.00
Pientalojen lämmitysratkaisut ja
ilmanvaihtojärjestelmät -seminaari
klo 12.30 - 16.00
Ainutlaatuinen, valvottu puhdastila opetuskäytössä - lyhyt oppimäärä puhdastila
-passista -seminaari.
klo 13.00 - 15.00
Kestävän tulevaisuuden taitajat -seminaari
Keskiviikko 4.5.2011
klo 7.30 - 8.30
Taitaja9-akkreditointi Kuopion jäähallissa
klo 9.00 - 16.00
Taitaja9-finaali ja Seniori Taitaja Kuopion
jäähallissa. Finaalin juontaa NRJ:n
aamupojat Anssi ja Renne
klo 9.00 - 18.00
SM-kilpailut Kuopio-hallissa
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous Lehdistökeskuksessa 2 krs.
klo 10.00 - 11.00
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs.
klo 19.00 - 22.30
Nuorisokonsertti Kuopion jäähallin NRJ
areenalla Esiintymässä Cheek, Reckless
Love sekä NRJ:n aamupojat
Anssi ja Renne
klo 9.00 - 15.00
Tapahtumapäivä Karjalan Lennostossa
klo 21 - 24.00
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli
Puijonsarvi
Seminaarit:
klo 9.00 - 12.30
International -seminar on Performance for
Exellence -kansainvälinen seminaari
klo 12.00 - 16.00
Asiantuntijaseminaari - ammatillisen
koulutuksen uudet haasteet.

klo 13.00 - 15.00
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen
tulevaisuuteen -seminaari
klo 13.00 - 16.00
Ammatillisen koulutuksen suunta kilpailuista arjen toiminnoiksi!
Torstai 5.5.2011
klo 8.00 - 13.00
SM-kilpailut Kuopio-hallissa
klo 9.00 - 9.30
Joukkueenjohtajien kokous
Lehdistökeskuksessa 2 krs.
klo 10.00 - 11.00
Tiedotustilaisuus Lehdistökeskus 2 krs.
klo 15.00
Palkintojenjako lajialueilla
klo 15.30 - 16.00
SM-mitalistien ’PROparty
klo 17.00 - 19.00
Päättäjäiset ja SM-mitalien jako Kuopion
jäähallin NRJ areenalla.
klo 21 - 24.00
Liekeissä, Puikkari/Sokos Hotelli
Puijonsarvi
Seminaarit:
klo 11.30 - 15.00 ImagineCup

Kilpailulajit
Taitaja2011-kilpailuissa oli 41 virallista
Suomen mestaruuslajia, yksi näytöslaji ja
kaksi ammattinäytöstä. Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestettiin TaitajaPLUSkilpailu sekä Taitaja9-finaali.
SM-kilpailulajeista 35 oli ns. pysyviä lajeja.
Lisäksi kuusi lajia otettiin mukaan, koska
niiden katsottiin edustavan ja tukevan
järjestävien oppilaitosten ja maakunnan
kannalta tärkeitä ammattialoja.
Lajien organisaatio
Jokaisella lajilla oli nimettynä lajivastaava
ja varavastaava. Lajivastaavan tehtävänä
oli vastata koko lajistaan erikseen sovitusti
yhdessä varavastaavan kanssa.
Lajivastaavan apuna olivat lajia vastaavan
perustutkinnon koulutusalan opettajat.
Kilpailulajien suunnittelu ja toteutus oli
pitkälti ryhmätyötä, jossa mukana oli lajin
valtakunnallinen ohjausryhmä.
Lajivastaavien työtä koordinoivat
Taitaja2011-organisaatiossa tekniikkapäällikkö ja hänen tukenaan kilpailujohtaja.
Taitaja-toimiston tärkeimpänä tehtävänä
oli tarjota tukea lajivastaaville, luoda
tekniset edellytykset lajien toteuttamiselle
ja varmistaa suunnittelu- ja toteutustyön
edistyminen sääntöjen mukaisesti.
Lajivastaavat
Ennen lajivastaavien valintaa jaettiin
Taitaja2011-kilpailulajien vastuut
järjestävien koulutuskuntayhtymien
koulutusalojen kesken. Pääperiaatteena
lajivastaavien nimeämisessä järjestävien
oppilaitosten välillä oli, että oppilaitokset
tulisivat vastaamaan lajeista samassa
suhteessa kuin muustakin tapahtuman

järjestämiseen liittyvästä, eli Savon
ammatti- ja aikuisopisto 75% ja YläSavon ammattiopisto 25%. Käytännössä
huomioitiin kuitenkin oppilaitosten
resurssit ja osaaminen lajeittain.
Tämän jaon jälkeen koulutusaloilta
kyseltiin mahdollisia henkilöitä lajivastaavan ja varavastaavan rooliin. Tämän työn
suorittavat Savon ammatti- ja aikuisopiston osalta koulutuspäälliköt ja Ylä-Savon
ammattiopiston osalta koulutusalajohtajat
kukin omilta vastuualueiltaan.
Yhteensä 41 virallisen SM-lajin lajivastaavasta 28 edusti Savon ammatti- ja
aikuisopistoa, yhdeksän Ylä-Savon
ammattiopistoa, kaksi Pohjois-Karjalan
ammattiopistoa, yksi Jyväskylän ammattiopistoa ja yksi yritysyhteistyökumppanina
toiminutta FutureCAD Oy:tä. Kaikkiaan
lajivastaavatehtävissä (ml. näytöslajit,
ammattinäytökset, Taitaja9 ja TaitajaPLUS)
toimi yhteensä 46 henkilöä, joista
opettajia 44. Varavastaavia oli yhteensä
45 henkilöä. Lajivastaavat ja varavastaavat
nimettiin vuoden 2009 alussa.
Lajivastaavien suurimpia tehtäväkokonaisuuksia olivat:
• lajin ohjausryhmän kokoaminen,
• kokonaisvastuu lajin suunnittelusta,
lajin kilpailun toteutuksesta ja
• lajikohtaisen työelämäkumppaneiden
hankkiminen yhdessä kilpailujohtajan
kanssa.

• seuraavan Taitaja-kilpailun kunkin lajin
lajivastaava,
• lajin kansainvälisen kilpailuvalmennuksen lajipäällikkö,
• lajin kansainvälisten kilpailujen
ekspertti,
• työnantajien/työnantajaliiton edustaja,
• työntekijöiden edustaja,
• yritysedustaja sekä
• Opetushallituksen edustaja.
Kussakin lajissa lajiohjausryhmän
puheenjohtajana ja kokousten koollekutsujana toimi lajin lajivastaava. Lajien
ohjausryhmät kokoontuivat 25.8.2010 ja
1.12.2011. Molemmissa lajiohjausryhmäpäivissä oli yli 300 osallistujaa. Lisäksi osa
lajeista piti ylimääräisiä lajiohjausryhmäkokouksia lajin tarpeiden mukaan.
Lajien tuomarit
Taitaja2011-kilpailuorganisaatio asetti jokaiselle lajille päätuomarin ja tuomariston
kunkin lajin lajiohjausryhmien esityksestä.
Tuomaritehtävissä toimi noin 300 alallaan
tunnustettua ja ammatillisesti kokenutta
opettajaa ja työelämän edustajaa.
Tuomareiden määrä vaihteli lajeittain.
Laajapohjaisella tuomaristolla varmistettiin, että arviointi tulisi olemaan asiallista,
tasapuolista ja oikeudenmukaista.
Lajivastaavat perehdyttivät jokaisen
tuomarin tehtäväänsä. Perehdyttämisessä
käytiin läpi Taitaja-kilpailujen säännöt ja
periaatteet, lajin arviointi sekä CISpistelaskujärjestelmä.

Lajiohjausryhmät
Lajivastaavat vastasivat kukin oman
lajinsa lajiohjausryhmän kokoamisesta.
Jokaiseen ohjausryhmään kutsuttiin
Taitaja-sääntöjen mukaisesti:
• edellisen Taitaja-kilpailun kunkin lajin
lajivastaava,

Tuomaristo oli kilpailupaikalla kilpailujen
päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes
lajin viralliset tulokset oli vahvistettu.

17

Taitaja2011-lajit, lajivastaavat ja varavastaavat
Laji	
Laji nr	
Lajivastaava	
			
Auto- ja kuljetustekniikka
100		
Autonasennus
101
Markus Malinen
Autokorinkorjaus
102
Matti Ylönen
Automaalaus
103
Reijo Käpyaho
Kuljetuslogistiikka
104
Petteri Makkonen
Metsäkoneen käyttö
105
Pekka Dahlqvist
		
IT ja viestintäteknologia
200
CAD-suunnittelu
201
Jukka Koskinen
Painotekniikka
202
Veijo Viinikka
Painotuotteen suunnittelu
203
Jarmo Björn
Tietojenkäsittely
204
Heikki Vänskä
Tietokoneet ja verkot
205
Mirja Heikkilä-Luiro
Verkkosivujen tuottaminen
206
Jukka Soininen
		
Palvelut
300
Asiakaspalvelu ja myynti
301
Anne Nissinen
Hiusmuotoilu
302
Jorma Aartonen
Kauneudenhoito
303
Heli Kemppainen
Kukkasidonta
304
Päivi Niskanen
Lähihoitaja
305
Taina Räikkönen
Puhdistuspalvelu
306
Katja Piiparinen
Pukuompelu
307
Pirkko Tuovinen
Somistus
308
Tarja Vainionpää
Hevostenhoito
309
Leena Rimpiläinen
Yrittäjyys
310
Risto Alikoski
		
Rakentaminen
400
Huonekalupuuseppä
401
Jarno Korhonen
Ilmastointiasennus
402
Martti Airasvaara
Kivityöt
403
Ari Hurskainen
Maalaus ja tapetointi
404
Esa-Pekka Mähönen
Putkiasennus
405
Hannu Väätäinen
Sähköasennus
406
Osmo Heikkinen
Talonrakennus; Kirvesmiestyöt
407
Teuvo Toppinen
Talonrakennus; Muuraus ja laatoitus
408
Juha Hietalo
Viherrakentaminen
410
Jarmo Kauppinen
		
Ravitsemispalvelut
500
Kondiittori
501
Mauri Manninen
Ravintolakokki
502
Jari Honkonen
Cateringkokki
503
Tuula Hänninen
Tarjoilija
504
Petra Savolainen
		
Teollisuus
600
Automaatioasennus
601
Terho Jalkanen
Elektroniikka
602
Jori Kortetjärvi
Koneistus
603
Unto Ryhänen
Laborantti
604
Teija Strandman
Levy ja hitsaus
605
Jukka Pasanen
Mekatroniikka
606
Hannu Hyvärinen
Koneenasennus ja kunnossapito
607
Miika Vaarasuo
		
Ammattinäytökset ja näytöslajit		
Lentokonehuolto		
Seppo Huittinen
Muoviala		
Janne Lukkarinen
Matkailu		
Päivi Snellman
		
Taitaja 9		
Jaana Aholainen
		
Taitaja PLUS		
Kiinteistönhoito		
Mikko Pasonen
Puhdistuspalvelu		
Mikko Pasonen
Kokki ja tarjoilija		
Mikko Pasonen
Valmentava ja kuntouttava koulutus		
Mikko Pasonen
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Varavastaava

Petri Heiskanen
Jarmo Puuronen
Urpo Räsänen
Kari Lappalainen
Petri Vikki

Hannu Mäkinen
Eija Väliaho
Kari Rautiainen
Mikko Kukkola
Pia Leppänen

Markku Järvinen
Marja Hurskainen
Teija Ålander
Kaire Uueni-Matikainen
Ritva Ylitervo
Tarja Matikainen
Kristiina Rautiainen
Satu Ahonen
Satu Nasrelarab
Tero Rönkä

Lassi Haaraniemi
Jarmo Holopainen
Veijo Saarelainen
Timo Juntunen
Seppo Puurunen
Jorma Kärkkäinen
Jouni Martikainen
Veikko Vartiainen
Sirpa Valtonen

Hannu Miettinen
Anne Salmela
Leena Nissinen
Marja Hemmi

Herkko Kumpulainen
Ronkainen Reijo
Mikko Vepsäläinen
Leila Moilanen
Jari Makkonen
Kari Kaseva
Jari Huttunen

Hannu Kokkonen
Antti Pietarinen
Hannele Hartikainen
Riitta Laamanen

Harri Huovinen
Harri Huovinen
Harri Huovinen
Harri Huovinen

Lajikohtaiset järjestämissuunnitelmat

Lajikohtainen järjestämisresurssi

Jokainen laji teki lajikohtaisen järjestämissuunnitelman, joka vahvistettiin kunkin
lajin lajiohjausryhmässä.

Lajivastaavilla oli käytössään tehtävän
suorittamiseksi erillinen tuntiresurssi
vuosille 2009 – 2011, joka painottui
syksyyn 2010 ja erityisesti kevääseen
2011. Resurssit jaettiin lajeittain, ja niiden
käytöstä kukin laji päätti itsenäisesti
kuitenkin raportoiden käytetyistä tunneistaan kuukausittain kilpailun johdolle.

Lajikohtaisissa järjestämissuunnitelmissa
määriteltiin vähintään seuraavat asiat:
• lajin nimi ja numero,
• lajikuvaus,
• osallistujavaatimukset,
• tehtävät ja niiden jaksotus,
• semifinaalit,
• finaalin aikataulu,
• taitovaatimukset,
• arviointimenettely,
• kilpailijan itsensä mukanaan tuomat
työkalut ym., jos tarpeen,
• käytössä oleva kilpailumateriaali,
aineet ja tarvikkeet,
• kilpailijoiden lukumäärä,
• luettelo tarvittavista koneista, laitteista
ja kalusteista,
• kilpailupaikan koko ja alustava
koneiden, laitteiden ja kalusteiden
sijoitus lajialueelle,
• ehdotelma siitä, kuinka ja mistä em.
hankitaan,
• laskelma tai tiedot sähköenergian
tarpeesta ja tarvittavista sähkö-		
liittymistä,
• vesi- ja viemäröinti-tarve lajialueella,
• erityisen ilmastoinnin tarve,
• erityisiä turvallisuusjärjestelyitä
koskevat asiat,
• lajin kuljetustarpeet kilpailupaikalle ja
kilpailupaikalla, sekä tarvittava
tukipalveluhenkilöstö,
• lajin kestävän kehityksen suunnitelma,
sisältäen lajialueella syntyvän jätteen
lajittelu- ja jatkokäsittelysuunnitelman
sekä
• lajin alustava kustannusarvio.

Taitaja2011-tapahtuman lajikohtaisesta
resurssista sovittiin työnantajien ja työntekijöiden edustajien kesken 13.3.2009.
Kokoukseen osallistuivat työnantajien
puolelta Savon ammatti- ja aikuisopistosta johtavat rehtorit Esa Juvonen ja Pirjo
Peltola ja Ylä-Savon ammattiopistosta
rehtori Reino Moilanen sekä koulutusalajohtaja Vesa miettinen. Työntekijäpuolta
edustivat luottamusmiehet Kari Toivanen
(SAKKY), Tapio Huttunen (YSAO) sekä
Markku Virtanen (YSAO).

resurssi jaettiin vuosille 2009, 2010 sekä
2011 kunkin lajin vaatimalla tavalla ja
se huomioitiin ko. vuosien talousarviossa
sekä opetusvelvollisuustyöajassa olevien
osalta maksuperuste muodostui OVTES
Osio C 12 §, 6 momentin mukaisesti.
Lisäksi lajiresurssista sovittiin seuraavaa:
• kilpailujen järjestäminen kytketään
osaksi opetusta,
• resurssin käyttöä organisoi lajivastaava
ja sen käytön lopullinen vastuu oli
koulutusalan linjaorganisaatiolla sekä
• virantoimitusmatkojen ja virkamatkojen
osalta noudatettiin voimassaolevaa 		
virkaehtosopimusta.

Lajikohtaisesta resurssista sovittiin
seuraavaa:
• Taitaja2011- kilpailulajien järjestämiseen
varataan 120 päivän työpanos/kilpailulaji,
yksi työpäivä = 7.5 h; työpanos 900 h /
kilpailulaji,
• em. resurssi piti sisällään:
		 - tapahtumaan sisältyvät koulutus			 päivät (lajivastaava ja varavastaava),
		 - tutustumispäivät Taitaja2009 ja
			 2010-tapahtumiin Vasaan ja Ouluun
			 (lajivastaava ja varavastaava),
		 - tarvittavat semifinaaleiden
			 järjestelyt sekä
		 - lajivastaavan tehtävät
Tehtävästä työstä pidettiin erillinen
lajikohtainen tuntikirjanpito, josta
raportoitiin kilpailujohdolle,
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Semifinaalit
Taitaja2011-semifinaalikilpailuja järjestettiin eri oppilaitoksissa ja paikkakunnilla
yhteensä 79 kpl. Semifinaalit järjestettiin
pääsääntöisesti tammikuussa 2011. Taitaja2011-semifinaalien ilmoittautumisaika
oli 1.10.-31.10.2010 ja jälki-ilmoittautumisaika 1.-15.11.2011. Semifinaaleihin
ilmoittauduttiin Taitaja2011-verkkosivujen
kautta. Ilmoittautuneita oli yhteensä 1665
opiskelijaa.
Semifinaalien käytännön järjestelyjä
koordinoivat lajikohtaisesti nimetyt
semifinaalikoordinaattorit yhdessä oman
lajinsa lajivastaavan kanssa. Koordinaattoreita oli yhteensä 42.
Nykyisen käytännön mukaisesti semifinaalien järjestämisestä otti suuren vastuun
seuraavan vuoden Taitaja-järjestäjänä
toimiva Jyväskylän ammattiopisto.
Taitaja2011-finaalikilpailut
Ammattitaidon SM-kilpailu järjestettiin
Taitaja-sääntöjen mukaisesti Taitaja2011aikataulun puitteissa. Jokaisella lajilla oli
lajikohtainen toteutusaikataulu. Joissakin
lajeissa kilpailu aloitettiin joinakin päivinä
jo ennen virallista aloitusaikaa. Tämä
menettely oli välttämätön erilaisten
valmistelevien töiden sekä yhteiskäytössä
olleiden lajialueiden vuoksi.

20

Lajien finaalikilpailut sujuivat ongelmitta
suunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisesti
tai teknisesti ei esiintynyt merkittäviä
häiriötekijöitä.
Kilpailutehtävät
Lajivastaavien ja lajiohjausryhmien
laatimat kilpailutehtävät julkaistiin
Taitaja2011-verkkosivuilla sääntöjen
mukaisesti tammi-helmikuun vaihteessa
2011.
Finalistit
Taitaja2011-loppukilpailuun osallistui
yhteensä 403 finalistia. Lisäksi lajeissa
kilpaili varsinaisten kilpailijoiden ohella 24
ulkomaista vieraskilpailijaa sekä Suomen
ammattitaitomaajoukkueen jäseniä.
Kilpailun jury ja ylituomari sekä
kilpailun johtaja
Finland ry nimesi Taitaja2011-kilpailun
ylituomarin sekä asetti tapahtuman
järjestäjän esityksestä kilpailun juryn.
Sääntöjen mukaisesti jury käyttää
kilpailussa ylintä päätösvaltaa ja ratkaisee
järjestäjälle tehdyt vastalauseet. Juryn
puheenjohtajana ja kilpailun ylituomarina
toimi Immo Pylvänen (Valmennuspäällikkö, Skills Finland ry).

Juryn muut jäsenet olivat:
• Matti Kauppinen
(TaitajaPLUS-koordinaattori,
Skills Finland ry)
• Sauli Jaara				
(Taitaja2010-kilpailujohtaja)
• Ilkka T. Kemppainen			
(Taitaja2011-kilpailujohtaja)
• Esko Junttila				
(Taitaja2012-kilpailunjohtaja)
• Tuomas Eerola
(Toiminnanjohtaja, HAMK,
Skills Trainers`Academy)
Lisäksi juryn kokouksissa olivat
kutsuttuina asiantuntijoina:
• Iiro Suksi				
(Taitaja2011-tapahtuman auditoija)
• Pekka Matikainen (Taitaja-päällikkö,
Skills Finland ry)
Kilpailun jurylle ei jätetty yhtään vastalausetta käsiteltäväksi.
Taitaja2011-kilpailun johtajana toimi
Ilkka T. Kemppainen.
Tulospalvelu
Tulospalvelussa käytettiin CIS- pistelaskujärjestelmää. Järjestelmän ylläpitämisestä
vastasivat Joni Aaltonen ja Ari Hyvärinen.
Heidän apunaan ja kilpailusihteeri Mirka
Koivistoisen johdolla ja ohjauksessa toimi

tulospalvelutiimi, joka vastasi tuloslistojen
tulostuksesta, julkistamisesta sekä muista
järjestelmän ylläpitämiseen liittyvistä
tehtävistä.
Tulokset julkaistiin päivittäin kilpailujen
virallisella ilmoitustaululla ja lajinäytöillä
niiden valmistuttua.
Kilpailun viimeisenä päivänä kaikki
loppuarvioinnit sekä tulosten ja sijoitusten
laskeminen saatiin tehtyä ennakkoaikataulun mukaisesti ja tulostiedot olivat
kaikilta osin hyvissä ajoin käytettävissä ennen palkintojenjakotilaisuutta. Ennakkoon
laaditussa aikataulussa oli huomioitu
myös sääntöjen määräämät vastalauseajat
ja niiden mahdollinen käsittely.
Kilpailutoimisto
Kilpailutoimiston päätehtävä oli tukea ja
palvella lajeja, kilpailijoita, valmentajia,
tuomareita sekä tapahtuman rakentajia.
Kilpailutoimiston tehtäviin kuului asiakaspalvelun lisäksi myös kävijälaskenta,
akkreditointi sekä tulosten julkistaminen
virallisella tulostaululla.

Opiskelijoiden hankkiminen toimistotukitiimiin onnistui yhteistyössä Savon
ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden
yksikön kanssa, josta koulutuspäällikön ja
ryhmänohjaajien avulla saimme vastuullisen ryhmän käyttöömme tapahtuman
ajalle. Ensimmäinen tapaaminen opiskelijoiden kanssa oli kevättalvella 2011,
jolloin tiimin tulevat tehtävät käytiin
pääpiirteissään läpi. Opiskelijat tulivat
kilpailutoimistoon töihin pariksi päiväksi
jo muutamaa viikkoa ennen varsinaista
kilpailuviikkoa tutustumista, kilpailupassien järjestelyä ja lajeille toimitettavien
toimistotarvikepakettien tekoa varten.
Toimiston varusteisiin kuului kolme
tietokonetta ja kaksi monitoimilaitetta.
Lisäksi toimistoon oli varattu reilu määrä
erilaisia toimistotarvikkeita lajien tarpeita
varten. Kullakin lajilla oli oma lokero,
mihin voitiin kerätä lajialueelle toimitettavaa materiaalia.

olkalaukut, jotka sisälsivät kilpailupassin
sekä muuta tarpeellista kilpailuviikkoa
ajatellen.
Kaikilla Taitaja2011-kilpailijoilla, toimijoilla
ja VIP-vierailla oli omat kilpailupassinsa,
jotka toimivat myös kulkulupina kilpailualueelle ja – alueella. Näillä määriteltiin
toimijoiden kulkuoikeudet eri tiloihin ja
mm. ruokailuoikeus tapahtuma-alueella.
Akkreditointipäivään oli varattu reilusti
työntekijöitä, jotta pystyimme tarvittaessa
lisäämään akkreditointipisteiden määrä.
Akkreditoituminen jakautui kuitenkin
niin tasaisesti koko päivälle, että neljä
akkreditointipistettä riitti hyvin, eikä
suurempia ruuhkia päässyt syntymään.

Kävijälaskenta (3.-5.5.2011) järjestettiin
pääsisäänkäynnille. Kerralla tarvittavien
kävijälaskijoiden määrä oli 10 henkilöä.
Akkreditointi ja kulkuluvat

Kilpailutoimistossa oli töissä aamu- ja
iltavuoroihin jaettuna yhteensä 32
henkilöä, joista suurin osa oli opiskelijoita.
Lisäksi toimistolle ja kävijälaskennalle oli
nimetty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat
opiskelijat oikeisiin tehtäviin ja, että
tauottaminen sujui ilman ongelmia.

Kaikkien kilpailijoiden ja tuomareiden
akkreditointi suoritettiin maanantaina
2.5.2011 Kuopio-hallilla. Akkreditoinnista vastasi kilpailutoimistossa erillinen
akkreditointitiimi. Akkreditoinnin yhteydessä kilpailijoille jaettiin Taitaja2011-
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TULOKSET

ja vaikutukset

Taitaja2011-tapahtuman suunnittelun ja
toteutuksen lähtökohtana ja tavoitteena oli:
• edistää ammatillista huippuosaamista
ja sen arvostusta,
• parantaa ammatillisen koulutuksen
laatua,
• edistää oppimistuloksia,
• kannustaa nuoria oman ammatillisen
osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen
ja yrittäjyyteen,
• lisätä ammatillisen koulutuksen
tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaa,
• toimia ammatillisen koulutuksen
näyteikkunana ja tukea nuorten
ammatin- ja uravalintoja,
• edistää ammatillisen koulutuksen ja
työelämän välistä yhteistyötä ja luoda
uudenlaisia verkostoja ammatillisen
osaamisen kehittämiseksi,
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• tuoda nuorten osaamista yritysten ja
muun työelämän tietoisuuteen ja
lievittää rekrytointiongelmia,
• nostaa esille nuoret, ikäluokkansa
parhaat ammattiosaajat ja kannustaa
heitä kansainväliseen kilpailutoimintaan
sekä
• toteuttaa Taitaja2011-tapahtuma
tehokkaasti laaditun talousarvion
puitteissa.
Tapahtuman kävijämäärätavoitteeksi
asetettiin jo suunnitteluvaiheen alkumetreillä 40000 vierasta.
Yhteistyökumppanuussopimusten
lukumäärälliseksi tavoitteeksi puolestaan
asetettiin 300 kpl ja euromääräiseksi
tavoitteeksi 1,3M €, josta rahana kassaan
tavoiteltiin 250 000 €. Näiden määräl-

listen tavoitteiden katsottiin olevan niin
realistisia kuin riittävän haasteellisiakin
huomioiden aiemmat Taitaja-tapahtumat
ja niiden tulokset. Määrälliset tavoitteet
ylittyivät kaikilla edellä mainitulla
osa-alueella.
Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailuissa kilpailtiin Suomen mestaruuksista
41 virallisessa kilpailulajissa. Lisäksi mitalit
jaettiin kolmessa TaitajaPLUS-lajissa,
yhdessä Taitaja- sekä yhdessä TaitajaPLUSnäytöslajissa. Taitaja2011-lopputulokset
julkaistiin Taitaja2011-verkkosivuilla
osoitteessa www.taitaja2011.fi.
Vuoden 2011 Taitajien Taitajaksi valittiin
Teemu Mikkonen Etelä-Karjalan ammattiopistosta. Hän osallistui Taitaja-kilpailuihin
nyt kolmatta kertaa. Tietokoneet ja verkot

-lajissa Teemu on kaksi kertaa aiemmin
ollut hopeasijalla ja tänä vuonna hän sai
kaulaansa kirkkaimman mitalin.
Jury perusteli valintaansa:
“Taitajien Taitaja on ylpeä omasta
osaamisestaan. Hän on nuoresta iästään
huolimatta oman alansa ammattilainen.
Hän on hymyilevä, iloinen, auttavainen
ja valaa positiivista asennetta myös
kanssakilpailijoihin. Hän omaa valmiudet
toimia myös kansainvälisessä ympäristössä. Hän on ollut koko opintojensa ajan
mukana kilpailutoiminnassa ja kehittynyt
kovan luokan osaajaksi.”
Palkinnoksi Taitajien taitaja sai vuodeksi
käyttöönsä uuden Audi A1-henkilöauton,
jonka lahjoitti Autotalo Laakkonen ja
vakuutti Pohjois-Savon Osuuspankki.
SM-lajien tulosten perusteella neljä
parhaiten menestynyttä koulutuksen
järjestäjää olivat:
1. Oulun seudun ammattiopisto
2. Savon ammatti- ja aikuisopisto
3. Pohjois-Karjalan ammattiopisto
4. Jyväskylän ammattiopisto
Taitaja9-finaalikilpailun voitti toistamiseen
Riihenmäen koulu Mäntsälästä.
Kävijämäärä
Taitaja2011-tapahtumassa oli yhteensä
66 725 kävijää, joka ylitti huikeasti
asetetun kävijätavoitteen ja on samalla
myös koko Taitaja-historian tähän saakka
suurin kävijämäärä. Kävijämäärä perustuu
tarkkaan kokoaikaiseen laskentaan
Kuopio-hallin pääsisäänkäynnillä.
Kävijämäärä jakautui kilpailupäivien
kesken seuraavasti:
• 1. päivä – 13 162 henkilöä,
• 2. päivä – 37 482 henkilöä ja
• 3. päivä – 16 081 henkilöä.
Suunnitteluvaiheessa keväällä ja syksyllä
2010 Taitaja2011-koulukoordinaattori
kävi henkilökohtaisesti kaikissa PohjoisSavon peruskouluissa (mukaan
lukien alakoulut) sekä lukioissa. Lisäksi
kaikkia Suomen peruskoulujen yläkouluja
lähestyttiin Taitaja2011-organisaation
taholta erillisellä kutsukirjeellä, jossa
markkinoitiin tapahtumaa ja kerrottiin
mm. opintopoluista. Lisäksi Itä-Suomen

ammattitaito ry:n jäsenoppilaitokset
kustansivat maakuntiensa peruskoulujen
kahdeksasluokkalaisten kuljetukset
tapahtumaan. Yhdistys tuki jäsenoppilaitoksiaan tässä operaatiossa 3,0 €/
kuljetettava kahdeksasluokkalainen.

Sopimuskumppaneiden ja yhteistyösopimusten lukumäärä poikkeavat toisistaan,
sillä jotkut yhteistyökumppanit olivat
mukana useammassa kilpailulajissa.

Tämän tuloksena Taitaja2011tapahtumassa oli kävijöitä lähes kaikista
Pohjois-Savon, Etelä-Savon, PohjoisKarjalan sekä Kainuun yläkouluista ja näin
tavoitettiin erinomaisesti tapahtuman
tärkein kohderyhmä. Pohjois-Savon osalta
peitto oli lähes 100%.

Raekrytori oli konsepti, jonka Taitaja2009
otti omalla järjestämisvuorollaan
käyttöön. Kaikki pääyhteistyökumppanit sekä Taituri-sopimuskumppanit
saivat käyttöönsä yhteistyösopimuksen
mukaisesti oman esittelyosaston.

Opintopolkukierrokset
Peruskoululaisille suunnatuille
teemoitetuille opintopolkukierroksille
osallistui kaikkiaan 5926 peruskoululaista.
Ennakkoon näille kierroksille oli ilmoittautunut yhteensä 6682 vierasta, mutta
jostain syystä kaikki ilmoittautuneet eivät
osallistuneet ohjatuille kierroksille. Lisäksi
opintopolkuoppaiden toimesta tehtiin
ns. VIP-kierroksia sekä kotimaisille että
ulkomaalaisille ryhmille. Näiden tarkka
lukumäärä ei ole tiedossa.
Yhteistyökumppanuussopimukset
Yhteistyösopimusten teon pohjaksi
laadittiin mediakortti, jonka pohjana
käytettiin käytännössä hyväksi todettua
Taitaja2010-tapahtumaan tehtyä mallia.
Allekirjoitettuja yhteistyökumppanuussopimuksia tehtiin yhteensä 520 kpl ja
niiden laskennallinen arvo oli yhteensä
2 262 774 €. Yhteistyökumppanuussopimuksista rahana kassaan kertyi
321 700 €. Myös näillä mittareilla
mitattuna asetetut tavoitteet ylittyivät
ja samalla myös aiemmat ennätykset
Taitaja-historiassa rikkoutuivat.
Yhteistyösopimuksia tehtiin
seuraavasti (kpl):
Pääyhteistyösopimus
Järjestäjäkumppanisopimus
Taiturisopimus
Mestarisopimus
Iso-Vänkäri
Vänkärisopimus
Kisällisopimus
Pikkukisällisopimus
Palkintosopimus
Oppipoikasopimus
Muita erillisiä näkyvyyssopimuksia
Yhteensä

15
2
17
22
48
33
208
39
79
20
37
520

Rekrytori

Pääyhteistyökumppaneiden osalta nämä
sijoittuivat erilliselle rekrytorialueelle,
jossa myös osa Taituri-kumppaneista oli
esillä. Tälle alueelle myytiin myös erillisiä
esittelyosastoja eri työelämän toimijoille.
Taituri-sopimuskumppaneiden esittelyalueet
sijoittuivat – muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta - pääsääntöisesti lajien yhteyteen.
Laadulliset tulokset
Toiminnallisesti käytännön järjestelyiden
osalta Taitaja2011-tapahtuman katsotaan
onnistuneen erinomaisesti. Tapahtuma
oli menestys, mistä ovat yksimielisiä niin
työelämä, järjestävät koulutuskuntayhtymät kuin tärkeimmät sidosryhmätkin.
Taitaja2011 sai paitsi kotikaupungissaan
Kuopiossa myös Pohjois-Savossa ja koko
Itä-Suomessa poikkeuksellisen näkyvää
julkisuutta kaikissa tiedotusvälineissä.
Erityistä kiitosta on saanut tapahtuman
positiivinen, iloinen ja savolaisen lupsakka
ilmapiiri.
Sekä aiemmin esitettyjen lukujen kuin
myös saadun palautteen pohjalta
voidaan sanoa, että myös laadulliset,
Taitaja-säännöissä mainitut tavoitteet
toteutuivat.
Tapahtuman vaikutusta alueen oppilaitosten hakijamääriin voidaan arvioida vasta
tulevaisuudessa. Tapahtuman ajankohdan
vuoksi syksyn 2011 aloitusmääriin
tapahtumalla ei sen ajankohdan vuoksi
ollut vaikutusta.
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Taitaja2011-tapahtuman
Kato ja kokkeile -pisteet

Taitaja2011-tapahtumassa
suoritetut opintoviikot

Taitaja2011-tapahtumassa oli Kato- ja
kokkeile-pisteitä sekä lajien yhteydessä,
että erillisessä Try - A – Skill-teltassa.
Pisteitä oli yhteensä 13 lajissa. Näissä
vierailijoilla oli mahdollisuus itse kokeilemalla tutustua lähemmin eri ammatteihin.
Näiden merkitys koettiin vierailijoilta
saamamme palautteen mukaan erittäin
tärkeäksi.

Taitaja2011-tapahtuman järjestelyihin
osallistui yhteensä noin 1400 opiskelijaa. Tarkan määrän ilmoittaminen on
kohtuullisella työllä mahdotonta, sillä
osa työskenteli tapahtumaan liittyvissä
tehtävissä useita päiviä tai jopa pidemmän ajanjakson, ja osa vain muutamia
tunteja. Tavoitteena oli kuitenkin,
että kaikki Taitaja2011-tapahtumaan
liittyvä toiminta integroidaan osaksi
opiskelijoiden opintoja. Arvion mukaan
Taitaja2011-tapahtuman yhteydessä
Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä
Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijat
suorittivat reilusti yli 1000 opintoviikkoa.

Koulutus
Järjestävien koulutuskuntayhtymien
henkilöstölle ja opiskelijoille Taitaja2011
oli kehittämisprojekti, johon liittyi mittava
määrä erilaisia koulutustilaisuuksia.
Taitaja2011-lajivastaaville ja –varavastaaville toteutettiin yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun Skills Trainees
Academyn kanssa kilpakummi- ja lajivastaavakoulutukset, joihin osallistui edellä
mainittujen lisäksi myös Taitaja2011suunnitteluryhmä. Todistuksia suoritetusta
Kilpakummi- ja lajivastaavakoulutuksista
kirjoitettiin yhteensä 143 kpl.
Lisäksi järjestettiin tuomari-koulutukset
sekä semifinaali- että finaalituomarointitehtävissä toimineille opettajille ja
työelämän edustajille.
Tarkemmin Taitaja2011-tapahtumaan
liittyvästä koulutuksesta kohdassa koulutus.
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Ammattiosaamisen näytöt
Taitaja2011-kilpailuissa
Taitaja-sääntöjen mukaisesti kilpailutehtävät on laadittava ja arvioitava niin, että
niistä voidaan tarvittaessa antaa osallistujalle todistus suoritetusta ammattiosaamisen näytöstä tai osanäytöstä.
Näyttötodistusten kirjoittaminen lajin tai
kilpailujärjestäjän toimesta ei kuitenkaan
ole ongelmatonta ammattiosaamisen
näyttöjä koskevien ohjeiden ja määräysten
puitteissa. Tästä johtuen Taitaja2011-lajit
antoivat kilpailijoille todistuksia, joiden
avulla he saavat mahdollisuuden hyödyntää vaativia ja korkeaa osaamista vaativia
kilpailusuorituksiaan opinnoissaan.

Yhteenveto kirjoitetuista todistuksista:
• todistus kilpailusuorituksesta tai
osaamisen tunnustamiseen 94 kpl
• näyttötodistuksia kilpailijoille 55 kpl
Johtuen tapahtuman myöhäisestä ajankohdasta lukuvuoden suhteen sekä siitä,
että valtaosa kilpailijoista oli kolmannen
vuoden opiskelijoita, oli kilpailijoiden
näytöt jo suoritettu joko oppilaitoksessa,
työssäoppimisjaksoilla tai Taitaja2011semifinaalien yhteydessä. Tämän vuoksi
suoritettujen näyttöjen osuus varsinaisessa
Taitaja2011-loppukilpailuissa jäi pieneksi.
Todistuksia kirjoitettiin kaikkiaan
12 lajissa.
Taitaja2011-tapahtuman tukitiimeissä
toimineet opiskelijat suorittivat myös
runsaasti ammattiosaamisen näyttöjä.
Näiden kokonaismäärä ei kuitenkaan
ollut tätä loppuraporttia kirjoitettaessa
toimittajan tiedossa. Mainittakoon, että
esimerkiksi turvallisuusalan opiskelijat
suorittivat tapahtuman yhteydessä
yhteensä 71 näyttöä.
Näkyvyys
Tapahtuman ulkoinen tiedotus oli koko
toiminnan ajan aktiivista. Tapahtumasta oli
ilmoituksia niin printti- kuin sähköisessäkin
mediassa. Ilmoittelu tapahtumasta keskittyi
maalis-, huhti- ja toukokuuhun 2011.

Tapahtumasta tiedottamisessa oli
mukana myös Savon Taitajat-hankkeesta
tiedottaminen. Tapahtuma sai keväästä
2010 toteutukseen toukokuussa 2011
yli 1300 mediaosumaa niin lehdissä kuin
sähköisessä mediassa. Siitä julkaistiin
huhti-kesäkuussa 2011 yli 360 artikkelia
tai juttua. Julkaisijoina olivat paikallislehdet, maakuntalehdet ja valtakunnalliset
päivälehdet sekä aikakauslehdet. Myös
maakunnallinen ja valtakunnallinen
sähköinen media oli tiedottamisessa
aktiivisesti mukana.
Tehdyn tutkimuksen mukaan näillä jutuilla
ja ohjelmilla oli yhteensä yli 13.000.000
lukijaa ja katselijaa. Tämän taloudellinen
mainosarvo mitattuna palstamillimetreinä
olisi ollut 615 455€€. Tiedottamisen
onnistumista tukee myös Taitaja 2011
tapahtuman kävijämäärä, joka oli Taitajahistorian kaikkien aikojen suurin.
Julkisuuden ja tiedottamisen suhteen
voidaan tapahtuman ja hankkeen katsoa
saavuttaneen suurimman osan Itä-Suomessa ammatillisen koulutuksen piirissä
työskentelevistä ja erittäin merkittävän
määrän kontakteja suuressa yleisössä.
Taitajasta tehdyt artikkelit olivat ammatilliselle koulutukselle myönteisiä juttuja.
Näkyvyyden suhteen tapahtuman järjestäjät
ovatkin saaneet paljon myönteistä palautetta sekä kilpailijoilta, yhteistyökumppaneilta
sekä tapahtuman vierailijoilta.

Taitaja9-finaalissa juontajina toimineet
NRJ:n Aamupojat herättivät runsaasti
kiinnostusta sekä juontajina, että myös
Kato ja kokkeile-asiakkaina varsinaisissa
kilpailulajeissa. NRJ teki myös suoraa
ohjelmaa koko tapahtumasta.
Tarkemmin Taitaja2011-tapahtuman
saamasta näkyvyydestä kohdassa
Näkyvyys, viestintä ja markkinointi.
Muut tulokset
Tapahtuman jälkeen järjestävissä koulutuskuntayhtymissä tehtiin tapahtuman
tulosten tarkastelu, jossa korostuivat mm.
• järjestävien oppilaitosten hyvin
toteutunut yhteistyö ja sen myönteiset
vaikutukset yhteistyöhön jatkossa
• uudet työelämän yhteistyökumppanit
ja yhteistyöpotentiaali niin organisaatiokuin henkilötasollakin,
• järjestäjäorganisaatioiden saama imagoja good will-hyöty,
• pedagoginen hyöty, joka on suoraa
seurausta opettajien toimimisesta
lajivastaavina, tuomareina, ja tukitiimien
vetäjinä sekä
• yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden
vahvistuminen oppilaitosorganisaatioissa.

budjetoidun 72 834 €:lla kustannusten
loppusumman jäädessä 3 595 166 €:oon.
Rahoituksessa yhteistyökumppanuuksien
osalta tavoitteet ylitettiin puolestaan
71 700 €:lla. Näin kustannusten alitus ja
tulopuolen ylitys yhteensä pienensivät
järjestävien koulutuskuntayhtymien suoria
kustannuksia yhteensä 144 534 €:lla.
Tarkemmin Taitaja2011-tapahtuman
kustannuksista kohdassa Yhteenveto
Taitaja2011- kustannuksista ja rahoituksesta
TAITAJA2011-TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMISAJANKOHTA
Skills Finland ry:n hallitus muutti
järjestäjien tekemän esityksen mukaisesti tapahtuman järjestämisajankohdan
tiistaista torstaihin ajalla 3.-5.5.2011.
Syynä tähän muutokseen oli se, ettei
Kuopion kaupunki pystynyt vuokraamaan Taitaja-tapahtumalle avajaisten,
päättäjäisten, Taitaja9:n ja MISSION
PRO-konserttipaikkana käytettyä Kuopion
jäähallia. Tähän puolestaan oli syynä
Kuopion kaupungin ja Kalpa Oy:n välinen
vuokrasopimus, jonka mukaan hallia ei
voi vuokrata kolmannelle osapuolelle
jääkiekon SM-liigakauden aikana.

Tapahtuman kustannukset
Tapahtuman järjestelyistä aiheutuvat
kustannukset jakautuivat vuosille 2009
– 2011. Kokonaiskustannukset alittivat
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NÄKYVYYS, VIESTINTÄ JA
MARKKINOINTI
Suunnittelu
Taitaja2011 -tapahtuman markkinointi- ja viestintävastaava aloitti
tehtävässään keväällä 2009. Aluksi
tehtävää hoidettiin oman työn ohella,
mutta kesällä 2010 tehtävä oli jo
kokopäivätoimista.
Markkinointi- ja viestintävastaavan
ensimmäisenä tehtävänä oli laatia
Taitaja2011 -tapahtuman viestintä- ja
markkinointisuunnitelma, joka toimi
osana kilpailujen strategiasuunnittelua. Suunnitelma tehtiin helpottamaan
ja ohjaamaan tapahtuman johtamista
ja ohjeeksi jokaiselle Taitaja2011toimijalle. Viestintä- ja markkinointisuunnitelman lisäksi markkinointi- ja
viestintävastaava laati viestinnän
toimenpidesuunnitelman, joka
päivittyi jatkuvasti ja oli nähtävänä
ilmoitustaululla kilpailutoimistossa.
Viimeisinä kuukausina suunnitelmaa
ei ehditty enää päivittämään, vaan
töitä tehtiin muuttuvien tilanteiden
mukaan.
Taitaja- toimintaan liittyviä median
tapahtumia ja trendejä seurattiin
tiiviisti koko projektin ajan. Mediaseurantaa tehtiin Cision- ohjelman
avulla. Seurantaprofiili, laajuus ja kesto
määriteltiin vuoden 2009 lopussa,
jolloin ohjelma otettiin käyttöön.

Skills Finland ry koordinoi ja valvoo
brändin ilmettä ja pitää huolen
siitä, että tapahtuma vastaa myös
laadullisesti sille asetettuja tavoitteita.
Jokainen tapahtumajärjestäjä tuo
kuitenkin omat erityispiirteensä
tapahtumalle.
Taitaja 2011 -kilpailujen tapahtumaviestinnän ja markkinoinnin
tavoitteet
Taitaja2011-tapahtuman viestintä- ja
markkinointisuunnitelmassa määriteltiin tapahtumaviestinnän tärkeimmiksi
tavoitteiksi:
• korkeatasoisen pohjoissavolaisen
ammatillisen koulutuksen esille
tuominen sekä paikallisesti, että
valtakunnallisesti,
• pohjoissavolaisten yritysten ja alueen
vahvuuksien esille tuominen ennen
tapahtumaa ja tapahtuman aikana
tapahtuvassa markkinoinnissa,
• ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja vetovoiman parantaminen
valtakunnallisesti ja erityisesti
Pohjois-Savossa,
• Pohjois-Savon tunnettuuden
lisääminen; koulutusmahdollisuudet,
asuminen, harrastusmahdollisuudet,
liikenneyhteydet jne.,
• yritysyhteistyön kehittäminen,
• hyvän yhteishengen aikaansaaminen
kilpailuja järjestävissä koulutuskuntayhtymissä ja niiden välillä sekä
• Taitaja2011-tapahtuman järjestäminen onnistuneesti.

Kilpailujen brändi
Taitaja-kilpailu on Skills Finland ry:n
omistama brändi ja ammatillisen
koulutuksen suurin vuotuinen
tapahtuma Suomessa. Kilpailuja on
järjestetty vuodesta 1988 alkaen.
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Markkinointiviestinnän painopisteet
Taitaja2011-kilpailujen viestinnän
painopistealueena oli opintojen
ohjauksen tukeminen, yhteisöllisyys ja
pohjoissavolainen osaaminen. ”Oikea
valinta” -teemalla pyrittiin jo tapahtu-

man ennakkotilaisuuksissa kertomaan
yläkoululaisille paitsi tulevasta
tapahtumasta, myös mahdollisimman
laajasti eri ammateista. Teeman
myötä yläkoululaisille rakennettiin
tapahtumaan opintopolkuja, joita
kulkemalla he saattoivat tutustua
eri ammatteihin. Koulukoordinaattori Jaana Aholainen kiersi 52:ssa
peruskoulun yläkoulussa, kuudessa
lukiossa, viidessä alakoulussa ja
kolmessa päiväkodissa. Vaikka Taitaja
onkin tapahtumana jo kohtuullisen
hyvin tunnettu, koettiin face to
face- tiedottaminen tärkeäksi. Yksi syy
tapahtuman valtaisaan yleisösuosioon
oli juuri tällä henkilökohtaisella
markkinoinnilla.
Mainostoimisto
Taitaja2011 organisaatio kilpailutti
mainostoimistoyhteistyön viiden eri
mainostoimiston kesken. Määräaikaan
mennessä näistä kolme jätti tarjouksen. Valintakriteerinä oli näytetyö sekä
palvelun hinta. Markkinointiviestintä
FC Mainonnantekijät voitti tarjouskilpailun näytetyön perusteella. Heidän
tarjouksensa oli myös hinnaltaan
edullisin.
Yhteistyö mainostoimiston kanssa
aloitettiin yhteisistä pelisäännöistä ja
toimintatavoista sopimisella. Ensimmäisiä töitä olivat ensiesite, kirjelomake, kirjekuoret, sopimus-kannet sekä
nettisivujen graafinen ilme. Nämä
valmistuivat kesän ja alkusyksyn 2009
aikana.
Syksyllä 2009 tehtiin autoteippauksia,
PopUp- seinät ja Roll Upit.
Syksyllä 2009 työt painottuivat
suunnitteluun ja ennakkovalmisteluun.
Keväällä 2010 suunniteltiin ja tehtiin

t
SM-kilpailu
.–5.5.2011

a2011.fi

Ylä-Savon Taitaja2011- koordinaattori
Tuija Kokkonen alkoi myös päivittää
sivustoa elokuusta 2010 alkaen aina
varsinaiseen tapahtumaan saakka.
Tapahtuman lähestyessä Tuijan rooli
päivittäjänä korostui, sillä hän hoiti
myös kieliversioiden päivittämisen.
Kesän 2011 aikana nettisivut riisuttiin
arkistointikuntoon ja syksyllä 2011 ne
siirrettiin Skills Finlandin palvelimelle.
Yhteistyö IT- Systemsin kanssa oli
joustavaa; yhteistyökumppanin
kanssa oli helppo sopia muutos- ja
lisäystarpeista, ja se reagoi nopeasti
muutos- ja lisäyspyyntöihin. Lisäksi
Taitaja2011-organisaatio sai yhteistyökumppanilta paljon kehitysehdotuksia
liittyen Taitaja2011-verkkosivuihin.

Savon Sanomien kanssa solmittiin
yhteistyösopimus, jonka mukaan
Savon Sanomat sai Kuopio-hallin
edessä olevan ”Tervetuloa” -teltan
nimiinsä. Savon Sanomat toimi
Taitaja2011- tapahtuman pääilmoituskanavana tehdyn ilmoittelusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman
mukaan Taitaja2011 alkoi näkyä
lehden viikonloppunumeroissa maaliskuun 2011 alusta alkaen 8 x 100
pmm ilmoituksella. Samankokoinen
ilmoittelu jatkui huhtikuussa ja
huhti-toukokuun vaihteessa ¼ -sivun
tapahtumailmoituksella. Huhtikuussa
kahden viikon ajan Savon Sanomissa
oli lisäksi 50x80pmm kulmailmoitus.

Painotyöt
Taitaja2010-nettisivut oli tuotettu
myös IT-Systemsillä, joten saimme
pohjat nopeasti ja edullisesti valmiiksi
koodattuna. IT-Systems koulutti aluksi
kilpailusihteeri Mirka Koivistoisen,
Panu Pöyhtärin Ylä-Savon ammattiopistosta ja markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa Hakala-Kosusen
rakentamaan ja päivittämään sivuja.
Syksyn 2009 aikana suunniteltiin ja
rakennettiin sivustoa.

Taitaja-tapahtuman järjestämiseen
liittyy paljon erilaisia painotöitä.
Taitaja2011-painotyöt kilpailutettiin
pääsääntöisesti jokainen erikseen.
Kopijyvä Oy:n kanssa tehtiin
yhteistyösopimus, jonka jälkeen
yritysyhteistyökumppanuuksiin liittyvä
mainosmateriaali ja opasteet
painatettiin Kopijyvä Oy:n
toimesta.
Kopiointi

FC Mainonnantekijät suunnittelivat
sivuston graafisen ilmeen ja sivut
aukaistiin yleisön nähtäväksi vuoden
2010 alussa. Taitaja2010-kilpailuorganisaation kanssa sovittiin, että kevään
2010 ajan etusivulta on linkki Oulun
tapahtumaan.
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Skills Finland ry:n määräyksen
mukaan Taitaja-nettisivut tulee tehdä
vapaaseen avoimeen lähdekoodiin
perustuvalla Joomla-sisällönhallintajärjestelmällä. Koska kummankaan
järjestävän oppilaitoksen kotisivuja
ei tehdä Joomalla, kilpailutettiin
Taitaja2011-kotisivujen tuottaja.
Kilpailun voitti IT-Systems Iisalmesta.

Mainosnäkyvyys

DRINKKILIPPU
3054748433+

WWW-sivut

Tässä käytettiin Savon koulutuskuntayhtymän ja Kopijyvä Oy:n
välistä palveluntuottajasopimusta ja
-hinnoittelua kopiointimateriaalin
tuottamisesta.

TAITAJA2011

esitteitä, pinssejä sekä muuta markkinointimateriaalia. Syksyllä 2010 aloitimme kilpailu- ja toimitsijaoppaiden
tekemisen, suunnittelimme opasteet ja
kyltit, päivitimme nettisivujen graafista
ilmettä ja teimme tapahtumailmoituksia sekä erilaisia mainoksia.
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Tapahtuman jälkeen Taitaja2011 kiitti
Savon Sanomissa vielä kilpailijoita,
vierailijoita ja kaupunkilaisia.
Savon Sanomat toimitti Taitaja-liitteen,
joka jaettiin Savon Sanomien välissä
28.4.2011 ja siitä otettiin 5000 kpl
lisäpainos jaettavaksi Kuopio-hallilla
tapahtuman aikana.
Taitaja2011 teki FC Mainonnantekijöiden kanssa liitteeseen ilmoitusosan, jossa oli tapahtuman aikataulut
ja pohjakartta.
Iisalmen Sanomat oli toinen ilmoituslehti, jossa oli huhtikuussa kaksi
tapahtumailmoitusta ja tapahtuman
aikana yksi tapahtumailmoitus. Lisäksi
Iisalmen Sanomien 3-sivulla oli viikon
ajan ennen tapahtumaa 40 x 80 pmm
kulmailmoitus. Iisalmen Sanomat
toimitti oman Taitaja-liitteensä jossa oli
Taitaja2011- ilmoitusosa.
Yksittäisiä ilmoituksia oli myös
Warkauden Lehdessä, Kuopion
kaupunkilehdessä, Comossa,
Opettajalehdessä ym.
Nettiin saimme Taitaja2011- bannerin
esim. Cisionin sivuille sekä useiden eri
yhteistyökumppaniemme nettisivuille.
MSP Eventin kanssa tehdyn yhteistyökumppanuussopimukseen mukaisesti
saimme Kuopion Torille sekä Karjalan
kadun ja Opistotien risteykseen
trussimainoksen.

kilpailualueella tehden lajien määrittelemiä tehtäviä. Lajivierailuista NRJ
kuvasi YouTubeen videot.
Käsikirjoituksen Tervetuloa -teltan
videoon tekivät yhteistyössä Sirpa
Hakala-Kosunen ja Merja Palm.
Finavia/Media-TV:n kanssa teimme
sopimuksen mainosnäkyvyydestä
Kuopion lentoasemalla.
Kuopion kaupungin kanssa
tekemämme mainossopimuksen
mukaisesti meillä oli siltabanderollit
15.3. – 6.5.2011 kolmella eri sillalla
Kuopiossa (Neulamäki, Karjalankatu ja
Linja-autoasema). Sopimukseen sisältyi
myös viiritys Keskustan alueella, mutta
jouduimme luopumaan siitä kaupungin
päällekkäisten varausten vuoksi.
VMV-Yhtiö Oy/Masdanttimedian
kanssa teimme yhteistyösopimuksen
tienvarsimainoksesta 854 cm x 275
cm Lapinlahdella.
Flagmorelta tilasimme 40 kpl
Taitaja2011- salkolippuja, jotka olivat
kaikkien Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston
koulutusyksiköiden lippusaloissa.
Tapahtuman aikana liput liehuivat
myös kaikkien yhteistyöhotellien
lippusaloissa.
Autoteippaukset oppilaitosten
rekkoihin (4 kpl) ja linja-autoon suoritti
Iisalmelainen Ateljeelahja Oy.
Viestintä

MTV3 Savo/Pohjois-karjala alueella
esitettiin helmi-maaliskuussa 10s
teaseri ja huhtikuussa noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa 20 s mainos.
Mainokset kuvattiin yhteistyössä NRJ:n
kanssa.
NRJ:n kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti teimme 30s radiospotin,
joka esitettiin huhtikuussa 300 kertaa.
Lisäksi NRJ:n nettisivuilla toteutettiin
Taitaja- kilpailu, johon kuuntelijat saivat
ilmoittaa oman työpaikkansa taitajia.
Aamupojat esiintyivät Tervetuloa -teltan
videossa sekä vierailivat vaatetusalan,
laboratorioalan sekä kondiittorialan
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Taitaja2011- lehdistökeskus oli
keskeinen toimija tapahtuma-ajan
tiedottamisessa. Kilpailutimme
lehdistökeskuksen toiminnot kolmella
eri viestintätoimistolla. Yhteistyösopimus palveluiden tuottamisesta
tehtiin Vainu Median kanssa, jolla on
jo monen vuoden kokemus Taitaja
-tapahtuman tiedottamisessa.
Tiedottamisessa pyrittiin ottamaan
mahdollisimman hyvin huomioon
tapahtuman kaksikielisyys ja lehdistökeskuksessa olikin yksi ruotsinkielen
opettaja koko tapahtuman ajan

tekemässä juttuja ruotsin kielellä.
Lisäksi lehtori Riitta Koski-Vähälä käänsi
suomenkielisiä tekstejä ruotsiksi.
Lehdistön akkreditointi tapahtui sekä
etukäteen verkkosivujen kautta, että
paikanpäällä lehdistökeskuksessa.
Etukäteen akkreditoitui noin 30
tiedotusvälineiden edustajaa.
Savon ammatti- ja aikuisopiston
tiedottaja Markku Penttilä työskenteli
lehdistökeskuksessa markkinointi- ja
viestintävastaavan ”oikeana kätenä”.
Taitaja2011-tunnuskappale
Tapahtuman tunnuskappaleen
valinnassa päädyttiin valmiin kappaleen käyttöoikeuden ostamiseen
aiempina vuosina käytetyn tunnuskappalekilpailun sijaan. Taitaja2011kilpailuorganisaatio osti oikeudet
Cheekin Jippikayjee –kappaleeseen.
Sopimuksen mukaan saimme käyttää
kappaletta Taitaja2011-verkkosivuilla,
-videoissa sekä tapahtuman markkinoinnissa.
Ennakkovideo
Taitaja2011-tapahtumasta tehtiin ennakkovideo, jossa kuljettiin pikku matka rakennusalan opiskelijan matkassa
kohti Taitaja2010-kilpailuja. Videolla
kuvattiin semifinaaliin valmistautumista ja tunnelmia itse semifinaalissa.
Muurauksen maailman mestari Ville
Rämö vuodelta 2009 toimi videolla
oppipoikansa mestarina. Videolla
esiteltiin myös Kuopion kaupunkia
tulevana tapahtumapaikkana.
Ennakkovideon käsikirjoitti ja ohjasi
Donagh Coleman ja kuvasi PohjoisKarjalan ammattiopiston Outokummun koulutusyksikön audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon opiskelijat.
Video on nähtävissä You Tubessa
ja linkitetty www.taitaja2011.fi
-verkkosivuille. Videosta otettiin
300 kappaleen painos ja sitä jaettiin
erilaisissa messutilaisuuksissa sekä
jonkin verran yläkouluihin.

Haastatteluvideot
Valmistimme etukäteen haastatteluvideoita joissa kerrottiin tulevasta
tapahtumasta. Ennakkovideoissa
esiintyivät kilpailujohtaja Ilkka T.
Kemppainen, tekniikkapäällikkö Pasi
Jalava, tapahtuma- ja palveluvastaava
Jarmo Kuosmanen, opintopolkuvastaava Kari Ranta ja kauneudenhoitoalan kilpailija Johanna Kärkkäinen.
Haastattelut suunnitteli ja käsikirjoitti
markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa
Hakala-Kosunen.
Kuvaukset suoritettiin Savonia AMK:n
kuvauslaboratoriossa Kuopiossa ja
videot tuotti Tomi Rönkkö. Kuvaajina
toimivat Iisalmesta Ylä-Savon ammattija aikuisopiston sekä Varkaudesta
Savon ammatti- ja aikuisopiston
audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opiskelijat. Videot ladattiin
You Tubeen ja linkitettiin taitaja2011.fi
-verkkosivulle.
Tapahtuman videointi
Taitaja2011-tapahtumaa suunniteltaessa päädyimme siihen, että emme
rakenna Kuopion tapahtumaan kilpailustudiota. Keskitimme voimamme ja
resurssimme videoclippien tekemiseen.
Iisalmesta Ylä-Savon ammattiopiston
ja Varkaudesta Savon ammatti- ja
aikuisopiston audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon opiskelijoista saatiin kolme kuvausryhmää,
joita videotuottajamme Tomi Rönkkö
koulutti ja ohjasi. Markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa Hakala-Kosunen
teki suunnitelman kuvauskohteista
lajivastaavilta keräämiensä lajien
tapahtuma-aikataulujen mukaan.
Ryhmät tuottivat 10 videoclippiä.
Lisäksi Ylä-Savon ammattiopiston
opiskelijat tuottivat tapahtuman
jälkeen vielä videoista ja valokuvista
tapahtumakoosteen.
NRJ videoi omia clippejä, jotka he
laittoivat YouTubeen ja NRJ:n verkkosivuille.Taustamarkkinat kuvasi Taitaja9
-kilpailun, TaitajaPLUS -kilpailun,

SenioriTaitajat sekä avajaiset ja
päättäjäiset.
www.backgroundmarket.net/
taitaja2011.html -verkkosivuilla on
tapahtumavideoita ja kuvagalleria.
Taustamarkkinat kuvasi myös suomenmestaruuskilpailuja ja he tekivät
videokoosteen koko tapahtumasta.
Tapahtuman radiointi
YLE Kantti oli tekemässä radioohjelmaa tapahtumasta. Kantin
toimituspäällikkö Anne Heikkinen
yhdessä toimittaja Kimmo Salvénin
kanssa koulutti Savon ammatti- ja
aikuisopiston ja Varkauden lukion
opiskelijoita radioassistenteiksi.
Tiimi työsti tapahtuman aikana 38
haastattelua ja laajan kuvagallerian www.kantti.net/taitaja2011
-verkkosivuille. Kantin tuottama
uutinen tapahtumasta esitettiin myös
televisiossa YLE:n uutisissa. Uutinen oli
nähtävissä YLE Teeman verkkosivuilla.
Sisäinen viestintä
Taitaja2011 -tapahtuman järjesti
kaksi koulutuskuntayhtymää. Savon
koulutuskuntayhtymässä on töissä
noin 1100 henkilöä ja Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymässä noin 450
henkilöä. Oppilaitoksilla on koulutusyksiköitä usealla eri paikkakunnalla,
joten sisäisen viestinnän merkitys
korostui projektin aikana.
Kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen
kävi puhumassa oppilaitosten eri
koulutusyksiköiden henkilöstökokouksissa ja -tilaisuuksissa. Sirpa
Hakala-Kosunen kertoi Taitajista Savon
ammatti- ja aikuisopiston tukipalveluhenkilöstön koulutus- ja virkistyspäivillä Rantasalmella ja Sotkamossa.
Savon koulutuskuntayhtymän johtajan
PikaAVVIISIssa kerrottiin Taitajakuulumiset ja AVVIISISSA oli aina
Taitaja-artikkeli. Huhtikuussa 2011
AVVIISIsta ilmestyi tiedottaja Markku
Penttilän toimittama Taitaja-teemanumero. Ylä-Savon ammattiopistossa
Taitaja-koordinaattori Tuija Kokkonen

oli mukana koulutusalajohtajien ja
-päälliköiden kokouksissa tarpeen
mukaan kertomassa Taitajiin liittyvistä
asioista ja lisäksi henkilöstön kuukausipalavereissa. Hän päivitti myös Taitajiin
liittyvät asiat Ylä-Savon ammattiopiston intranettiin. Yhteinen kahden
koulutuskuntayhtymän Taitaja2011
-lukuvuoden avaus pidettiin Kuopiohallissa 17.9.2010. Tapahtumaan
osallistui noin 700 henkilöä.
Ulkoinen viestintä
Lehdistökeskus hoiti tapahtuman
aikana keskitetysti tapahtumatiedotuksen. Tiedotteet lähetettiin
Cisionin tiedotejakelun kautta. Skills
Finland ry lähetti tapahtumatiedotteet
kilpailijoiden kotipaikkakuntien
tiedotusvälineille. Tapahtuman aikana
pidettiin yhteensä neljä teemoitettua
lehdistötilaisuutta.
Semifinaalitiedotuksen Savon
ammatti- ja aikuisopistossa hoiti Sirpa
Hakala-Kosunen yhdessä tiedottaja
Markku Penttilän ja semifinaaleita
järjestäneiden lajivastaavien kanssa.
Ylä-Savon ammattiopistossa semifinaalitiedottamisesta vastasi Panu Pöyhtäri.
Taitaja2011- ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuihin semifinaalit järjesti
pääasiassa Jyväskylän ammattiopisto,
joka hoiti tiedottamisen järjestämistään
semifinaaleista. Niina Luttisen tekemää
tiedotetta jaettiin mallina myös muille
semifinaalien järjestäjille.
Syksyn 2010 aikana kilpailujohtaja
Ilkka T. Kemppainen ja Markkinointi
ja viestintävastaava Sirpa HakalaKosunen tapasivat tiedotusvälineiden
päätoimittajat; Savon Sanomat,
Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti,
Kuopion kaupunkilehti ja YLE Kantti.
Tapaamisissa kerrottiin tapahtumasta ja
sovittiin tiedottamisesta sekä mainosnäkyvyydestä ko. tiedotusvälineissä.
Internet-sivuja käytettiin tiedotukseen
sekä kilpailijoille että kilpailuvieraille.
Etusivun bannerin avulla tiedotettiin
aina ajankohtaisista asioista, esim.
semifinaaleista, opintopoluista ja
TaitajaPLUS –kilpailusta.
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Mainosmateriaalit

Tapahtumat

Taitaja2011-kilpailuja varten hankittiin
mainosmateriaalia seuraavasti:

Messut ja tapahtumat joissa
Taitaja2011 oli esillä:
• Asiakasilta, 2.12.2009,
Asevelikatu Iisalmi
• Opopäivät 4.2.- 6.2.2010,
Kuopio yliopisto
• BeStep koulutusmessut
20.- 21.1.2010, Savon ammattija aikuisopisto Kuopio
• Avoimet ovet Savon ammatti- ja
aikuisopisto, Siilinjärvi 27.1.2010
• Infotilaisuus Taitajista Savon
tiedottajatiimille 23.3.2010
• Taitaja2010 Oulu 26.4. – 29.4.2010
• Itä-Suomen Taitaja -seminaari
Mikkelissä 11.5.2010
• Skills Finland ry:n kevätseminaari
20.-22.5.2010 Helsinki-Tukholma
• Maakuntajuhlat 3.7.2010, Iisalmi
• Sawo Games- eliittikisat
18.7.2010, Lapinlahti
• Varpaisjärven maalaismarkkinat
24.7.2010, Varpaisjärvi
• Asuntomessut
16.7. – 15.8.2010, Kuopio
• Kuninkuusravit
24. - 25.7.2010, Oulu
• Farmari Suomen Maatalousnäyttely
29.7.- 1.8.2010, Mikkeli
• Sawo Show -koiranäyttely
6.8. - 8.8.2010, Kuopio
• Elomessut 13.-15.8.2010, Kiuruvesi
• Taitaja2011- lukuvuoden avajaistilaisuudet Ylä-Savon ammattiopiston eri yksiköissä 18.8.2010,
Iisalmi ja Kiuruvesi
• Taitaja2011 -lukuvuoden avajaistilaisuus Kuopion torilla ja iltatilaisuus Kuopio-hallissa
17.9.2011, Kuopio
• Bisnesrehvit 23.9.2010, Kuopio
• Aikuiskoulutusviikon tapahtuma
26.10.2010, Iisalmi
• Taitaja9- aluekarsinta
28.10.2010, Iisalmi
• Ylä-Savon ammattiopiston
rakentaman omakotitalon myyntija sisustusnäyttely,
marraskuun 2010 ajan, Iisalmi
• Savon ammatti- ja aikuisopiston
toimistohenkilöstön kehittämispäivät
4.-5.11.2010, Sotkamo
• Varkauden koulutusmessut
10. – 11.11.2010, Varkaus

• 100 kpl
		
• 200 kg
• 300 kpl
• 8000 kpl
• 4000 kpl
• 500 kpl
		
• 3000 kpl
		
• 4000 kpl
		
• 5000 kpl
• 700 kpl
• 1700 kpl
• 3 kpl
• 10 kpl
• 100 kpl
• 120 kpl

Pohjois-Savo- kuvakirjoja,
Taitaja2011-painatuksin
Taitaja2011-karamelleja
elokuvalippuja
Taitaja2011-pinssejä
Taitaja2011-kyniä
taitettavia muistiokansia,
Taitaja2011-painatuksin
A5 muistilehtiöitä,
Taitaja2011-painatuksin
A4 muistilehtiöitä,
Taitaja2011-painatuksin
Taitaja2011-kaulanauhoja
MISSION PRO- kasseja
Taitaja2011-fleece takkia
Pop Up-seiniä
Roll Up- mainoskankaita
Taitaja2011-pikeepaitoja
Taitaja2011-takkeja

Julkaisut
Taitaja2011-tapahtuman markkinointia
varten tuotettiin seuraavat julkaisut:
• Ensiesite
• Tapahtumaesite (taitettu)
• Savon Sanomien Taitaja-liite
• Iisalmen Sanomien Taitaja-Liite
• Taitaja AVVIISI
• Kilpailuopas 15 000 kpl
• Toimitsijaopas 4000 kpl
• Kilpailuextra
• A2 postereita 900 kpl
• A3 postereita 1100 kpl
Vaatetus
Taitaja2011-tapahtumaan hankittiin yhtenäinen asuste, jonka
avulla tapahtumassa työskentelevät
erottuivat tapahtuman vierailijoista ja
kilpailijoista. Tarjouspyyntö laitettiin
Kuopion seudun hankintatoimen
järjestelmään ja määräaikaan saatiin
9 tarjousta. Tarjousten perusteella
fleece-takit hankittiin KB-tuotteelta.
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• Itä-Suomen opetushenkilöstön
VESO-päivät 20.11.2010,
Savonlinna
• ELMA- maaseutumessut
26.–28.11.2010, Helsinki
• Pohjois-Savon opinto-ohjaajien Info
3.12.2010, Kuopio
• Savonian avoimet ovet 18.12.2010,
Kuopio
• Taitaja2011-semifinaalit Jyväskylän
ammattiopistossa, Ylä-Savon
ammattiopistossa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa sekä muissa
oppilaitoksissa ympäri Suomen
• Educa messut 28.1.- 29.2.2011,
Helsinki
• Next Step messut 2. – 3.2.2011,
Jyväskylä
• Opo-päivät 4.2.2011, Helsinki
• KalPan peli 22.2.2011, Kuopio
• Teknologiailta 8.- ja 9.-luokkalaisten
vanhemmille 25.2.2011, Iisalmi
• Next Step koulutusmessut
2.2 - 3.3.2011, Jyväskylä
• Terve Ruoka- messut
25 - 26.3.2011, Kuopio
Näiden tapahtumien lisäksi Taitajia esiteltiin erilaisissa yritystilaisuuksissa sekä
Rotary ja Lions Klubien tilaisuuksissa
Kuopiossa, Varkaudessa, Iisalmessa,
Tuusniemellä ja Leppävirralla.
Yritysyhteistyökumppanuusnäkyvyys
Tapahtumaan tehtiin yhteensä 520
yhteistyökumppanuussopimusta,
joihin liittyi yhteistyökumppanin näkyvyys tapahtuma-alueella ja lajialueilla.
Taitaja2011-kipailuorganisaatio kehitti
www.taitaja2011.fi -verkkosivuille
Yhteistyökumppani –järjestelmän,
joka näkyi vain nimetyille henkilöille.
Lajivastaavat ja varavastaavat kävivät
järjestelmän kautta kertomassa mihin
yrityksiin aikovat lähteä neuvottelemaan lajinsa kumppanuuksista.
Markkinointi- ja viestintävastaava
yhdessä kilpailujohtajan kanssa
seuloi ehdotukset siten, että samaan
yritykseen ei mennyt kuin yksi neuvottelija. Lajivastaavat ja varavastaavat
kävivät myös kertomassa järjestelmään
neuvottelujensa tulokset.

Järjestelmää olisi voinut kehittää
vielä eteenpäin siten, että sieltä olisi
saanut ulos lajin yhteistyökumppanit
ja sopimuksiin liittyvät näkyvyydet.
Toivottavasti seuraava kilpailujärjestäjä
jatkaa järjestelmän kehittelyä. Me
jouduimme tekemään erikseen ns.
markkinoinnin ja viestinnän taulukon,
johon merkitsimme erikseen sopimukseen liittyvät asiat.
Siinä vaiheessa kun Taitaja-toimistossa
oli kovin kiire ja vauhti päällä, olimme
onnekkaita kun saimme pari osaavaa
ja muutenkin mukavaa merkonomiopiskelijaa avuksemme. He päivittivät
yhteistyökumppanuustaulukkoa sitä
mukaan kun allekirjoitetut sopimukset
palautuivat Taitaja2011-toimistolle.
Taitaja2011-markkinoinnin ja
viestinnän toimesta tehtiin yhteensä
620 kpl erilaisia mainoksia liittyen
yhteistyökumppanuussopimuksiin.

Tapahtuman avajaispäivänä sekä
kaikkina kilpailupäivinä järjestettiin
tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuuksien
puhujien kanssa sovittiin ennakkoon
heidän saapumisestaan tilaisuuteen ja
puhuttavista aiheista.

toitumista varten, juttupankki sekä
tiedotteet. Kuvapankki oli erikseen
sivuilla. Medialle-osion etusivulla oli
näkyvissä lehdistökeskusvastaavan
yhteystiedot.
Tuloksia

Markkinointi- ja viestintävastaava Sirpa
Hakala-Kosunen rekrytoi tapahtumaan
yhdeksän toimittajaa ja viisi kuvaajaa
tekemään tapahtuman verkkosivuille
juttu- ja kuvapankkeja sekä yhden
kääntäjän kääntämään tiedotteet
ruotsiksi. Näiden työntekijöiden lisäksi
Ammattiopisto Luovista oli toimittaja/
kuvaaja-pari, jotka kirjoittivat ja kuvasivat sekä tapahtuman verkkosivuille,
että Luovin omaan käyttöön lähinnä
TaitajaPLUS-kilpailuihin liittyen.

Lehdistökeskuksen toiminta

Taitaja2011-kilpailuorganisaatio
hoiti toimittajien ja kuvaajien
työvuorosuunnittelun sekä valmisteli
alustavan suunnitelman juttuaiheista
lajiaikataulujen pohjalta.

Sara Anttila ja Mari Kaislaniemi Vainu
Mediasta hoitivat ulkoisen tiedotuksen
ja koordinoivat tapahtumatoimittajien
ja –kuvaajien toimintaa.

Lehdistökeskuksessa työskennelleiden
kuvaajien lisäksi tapahtumassa
kiersi still-kuvaajia ottamassa kuvia eri
lajeista, kilpailijoista ja tapahtumista.

Lähetimme kaksi yleisennakkotiedotetta, yhden tiedotteen kunakin
kilpailupäivänä sekä kaksi jälkitiedotetta. Lisäksi lähetimme noin kuukautta
ennen tapahtumaa aikakausi- ja
ammattilehdistölle kohdennetut täsmätiedotteet.

Taitaja2011-verkkosivuilla oli erillinen
Medialle-osio, josta löytyivät
esimerkiksi lomake
akkredi-

Median edustajien akkreditoitumisia
tuli yhteensä noin 50, joista ennakkoon 26 ja loput tapahtuman aikana.
Lisäksi tapahtumassa oli toimittajia
ja kuvaajia, jotka eivät ole käyneet
akkreditoitumassa vaan kulkivat
omatoimisesti tapahtuma-alueella.
Median akkreditoituminen hoitui
sujuvasti ennakkoakkreditoitumisen
ansiosta. Määräpäivään mennessä
nettilomakkeella akkreditoituneille
toimitettiin kulkuluvat postitse.
Taitaja2011-tapahtuman mediaseurannan hoiti Cision. Taitaja2011
näkyi ja kuului paikallismediassa
todella hyvin ja alueen päämedia
Savon Sanomat uutisoi tapahtumasta
päivittäin näyttävästi.
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Myös alueen sähköinen media oli
aktiivisesti paikalla.
Ammatti- ja aikakauslehdet ovat
Espoosta aloitetun täsmätiedottamisen ja muutoin järjestelmällisemmän
tiedottamisen myötä oppineet
paremmin tuntemaan tapahtuman
ja aktivoituneet vuosi vuodelta. Näin
myös näissä medioissa Taitaja2011tapahtuma sai hyvän näkyvyyden.

Cisionin käyttö tiedotteiden lähettämisessä helpotti toimintaa. Cision
mahdollisti myös helpommin alueellisen tiedottamisen, sillä medioita voi
etsiä heidän tietopankistaan alueen
perusteella. Cisionia käytettiin myös
Oulun tapahtuman yhteydessä.

Valtakunnallisesti tapahtuma oli huomioitu Helsingin Sanomissa yhdellä
laajalla kuvareportaasilla keskiviikkona
4.5.2011 ja pienellä yhden palstan jutulla perjantaina 6.5.2011. Yleisradio
uutisoi tapahtumasta nettisivuillaan,
radiossa sekä television alueuutisissa.

Facebook ja muut sosiaaliset mediat
yhtenä tiedotuskanavana otettiin
käyttöön jo Oulun Taitaja2010-tapahtumassa. Taitaja2011-tapahtumassa
jatkettiin tätä uutta, hyväksi todettua
käytäntöä, jonka avulla tavoitettiin
sekä nuorisoa että median edustajia.

Tapahtumatoimittajat kirjoittivat
kilpailujen aikana taitaja2011.fi
-verkkosivuille yhteensä 38 juttua eri
aiheista. Kuvaajat kävivät useimmiten
toimittajien kanssa yhdessä juttu- ja
kuvauskeikalla sekä kuvasivat
mahdollisimman paljon kaikkia lajeja
ja erityistapahtumia. Lehdistökeskuksen ja still-kuvaajien yhteistyöllä saatiin
kuvia kaikista lajeista ja tapahtumista
sekä mahdollisimman monista
kilpailijoista.

Tiedotustilaisuuksien ennakkojärjestelyt onnistuivat hyvin. Tilaisuuksiin varattu aika oli riittävä ja
puhujat olivat pääasiassa asiansa
osaavia ja ajoissa paikalla. Taitaja2011tapahtuman tiedotustilaisuuksissa oli
käytössä sama konsepti kuin Oulussa
ja Vaasassa. Tämän käytännön
mukaisesti kilpailujohtaja piti jokaisen
tiedotustilaisuuden alussa ajankohtaiskatsauksen tapahtumasta ja oli
näin samalla ainakin kerran päivässä
yhteisesti median käytössä. Tämä
todettiin hyväksi toimintamalliksi paitsi
median myös kilpailujohtajan itsensä
kannalta.

Kuopiossa onnistui
Oli erittäin hyvä, että lehdistökeskus
oli vain lehdistön käytössä, eikä
tilassa järjestetty seminaareja tai muita
tapahtumia. Tämä takasi työrauhan
tiedottajille, tapahtumatoimittajille ja –
kuvaajille. Tällä kertaa myös tiedotustilaisuuksille oli järjestetty erillinen tila,
joka selkeytti toimintaa. Ulkopuolisille
median edustajille oli tarjolla myös
työskentelytila, jonka käyttö jäi
kuitenkin varsin vähäiseksi. Lisäksi
median edustajat pääsivät käyttämään
lehdistökeskuksessa tietokonetta ja
Internettiä. Lehdistökeskuksessa oli
yhteensä kahdeksan tietokonetta ja
monitoimitulostin. Koneiden määrä
todettiin riittäväksi.
Kuvien ja juttujen siirtäminen
verkkosivuille oli hyvin suunniteltu ja
toteutettu. Kuvaajat tallensivat kuvat
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ensin serverille ja latasivat ne sieltä
suoraan verkkoon. Kuvien ja juttujen
siirrossa verkkoon ei ollut ongelmia.

Mediaa oli paikalla todella runsaasti
ja toimittajat ja kuvaajat olivat hyvin
aktiivisia. Kuvapankille oli selkeästi kysyntää. Kuvaajien määrään kannattaa
panostaa tulevaisuudessakin.
Kehitettävää
Lehdistökeskuksen koneissa verkkoyhteys toimi koko tapahtuman ajan
moitteettomasti. Langattomassa
verkossa oli jonkin verran häiriöitä.
Jatkossa lehdistökeskus olisi hyvä
sijoittaa sellaiseen tilaan, jossa langaton verkko toimii häiriöttömästi koko
tapahtuman ajan. Verkkoyhteyksien ja
sähkön tulee kulkea lehdistökeskukseen vielä tapahtuman päättäjäisten

jälkeenkin. Päättäjäisten jälkeen on
tärkeää saada tiedote lähetettyä
nopeasti ja median edustajat saattavat
heti tiedustella alueensa kilpailijoiden
kuvia tai muita tietoja.
Tapahtumatoimittajien juttujen
hyödyntämistä on mietittävä uudelleen. Jutut olisi hyvä saada Taitajan
nettisivuille uutisiksi, sillä juttupankista
niitä ei moni käy etsimässä. Joitain
juttuja linkitettiin Facebook-sivulle ja
jo lyhyessä ajassa juttua oli tykätty ja
kommentoitu. Vaikka me päivitimme
juttuja nettisivuille, meillä ei aika
riittänyt siihen, että olisimme erikseen
laittaneet juttuja myös etusivulle ja
päivittäneet Facebook-sivua.
Facebook-sivuun kannattaa panostaa,
sillä juurikin sosiaalisessa mediassa
liikkuvat ne nuoret, jotka harkitsevat
tulevaisuuden opiskelupaikkaansa,
ja ne jotka opiskelevat parhaillaan
ammattiin ja kenties harkitsevat
Taitaja-kilpailuihin osallistumista. Myös
median edustajat käyttävät sosiaalista
mediaa entistä enemmän tiedonhankintaan.
Vaikka tapahtumatoimittajien juttuja
ulkopuolinen media ei suoraan hyödyntäisikään, ne ovat erittäin tärkeitä,
kun kirjoitetaan päivän päätiedotetta.
Niistä tiedottaja saa materiaalia, jota
hänellä itsellään ei ajan ja muiden
työtehtävien puitteissa ole mahdollista
hankkia päivän mittaan.
Tapahtumatoimittajien juttuja voitaisiin tulevaisuudessa kenties mainostaa
myös kilpailuihin osallistuville kouluille.
Jos juttua satutaan tekemään juuri
oman koulun kilpailijoista, koulut
saattaisivat mielellään hyödyntää
juttuja omilla verkkosivuillaan. Tämä
lienee kuitenkin enemmän markkinoinnin asia kuin tiedottajien, joiden
toimenkuva on hoitaa nimenomaan
tapahtuman ulkoinen tiedotus.

Kestävä kehitys Taitaja2011tapahtuman markkinoinnissa ja
viestinnässä
Myös Taitaja2011 -tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä pyrittiin huomioimaan tapahtuman yhtenä teemana
ollut kestävä kehitys. Jo tapahtuman
suunnitteluvaiheessa tehtiin päätös siitä,
että tapahtumaan liittyvästä turhasta
jakotavarasta luovutaan. Tiedottamista
painotettiin verkkomaailmaan ja se
hoidettiin pääsääntöisesti Internetin
välityksellä. Painotuotteiden määrät
pyrittiin ennakoimaan siten, että turhaa
painatusta ei olisi tapahtunut. Kilpailuoppaan painosmäärää pudotettiin
edellisen vuoden määrästä puoleen,
mutta siitä huolimatta painoksesta osa
jäi jakamatta.
Viestinnän ja markkinoinnin
tukitiimit
Alla olevassa taulukossa on listattuna
markkinoinnin ja viestinnän tukitiimit:

Viestintä

Markkinointi
Somistus
Videokuvaus

Valokuvaus

Vaatteiden hankinta ja jako
Kävijätutkimus

Yhteistyökumppanien näkyvyys

Lajitolppien rakentaminen
Kuulutus

VainuMedia/Sara Anttila ja Mari Kaislaniemi
toimittajina 4 opiskelijaa ja 6 henkilökuntaan kuuluvaa
Savon koulutuskuntayhtymä/Markku Penttilä
Ylä-Savon ammattiopisto/Tuija Kokkonen ja Panu Pöyhtäri
Savon ammatti- ja aikuisopisto/Sisko Toivanen
Tuottaja Tomi Rönkkö:
4 kpl Savon ammatti- ja aikuisopisto Varkauden opiskelijat
4 kpl Ylä-Savon ammattiopisto Iisalmi opiskelijat
5 Ylä-Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat
5 kpl Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat
3 kpl Henkilökunta
Taitaja takkeja oli jakamassa KB-Tuotteelta Kirsi Olkkonen
ja JAOsta Niina Luttinen
Savon ammatti- ja aikuisopiston henkilökunta/Taru Salo,
Jaana Iivanainen ja Tea Itkonen
20 kpl Savon ammatti- ja aikuisopiston merkonomiopiskelijoita Varkaudesta
Tietoykkönen Oy/Jyväskylä
Logojen käsittely painovalmiiksi PDF tiedostoksi Anssi Toivanen
Mainosmateriaalien jako lajialueille: 3 kpl sähköasennuksen opiskelijoita –
asennus paikoilleen Kopijyvä/Arvo jokiniemi
Sähköalan opiskelijoita, Jonna Vattulainen AMK opiskelija ja MSP Event
Kuuluttajat kuuluivat Jarmo Kuosmasen tukitiimiin, markkinointi- ja viestintävastaava käsikirjoitti kuulutukset ja käännätti ne ruotsinkielelle.
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KILPAILUJÄRJESTELYJEN
SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA
PURKAMINEN
Taitaja2011 -kilpailualue
Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailut
järjestettiin Kuopio-hallissa ja sen ympärillä olevilla urheilukentillä ja Savonia
ammattikorkeakoulun pysäköintialueella.
Kuopio-halli sijaitsee aivan keskustan tuntumassa Opistotiellä. Taitaja2011-tapahtuman
käytössä Kuopio-hallissa oli yhteensä 14
400 m² lattiapinta-alaa ja lisäksi kaikki
hallin sosiaalitilat, kuntosali- ja tanssisalitilat sekä katsomot ja niiden päällä olevat
selostamotilat. Myös TaitajaPLUS-kilpailut
järjestettiin Kuopio-hallissa. Automaalaus-laji
järjestettiin Savon ammatti- ja aikuisopiston
automaalaamotiloissa Siilinjärvellä osoitteessa Risulantie 4. Tähän järjestelyyn jouduttiin
päätymään turvallisuus- ja kustannussyistä.
Kuopio-hallin ja Risulantie 4:n välillä oli koko
kilpailuajan non-stop-kuljetukset. Lisäksi Somistus- sekä asiakaspalvelu ja myynti-lajeissa
oli osa tehtävistä yhteistyökumppanina
toimineen osuuskauppa PeeÄssän tiloissa.
Esimerkiksi Vaasan Taitaja2009tapahtumaan verrattuna Kuopiossa hallitilaa
oli käytössä noin 1600 m² vähemmän.
Tämän vuoksi ulkoalueille pystytettiin kaksi
tilapäistä kilpailuhallia, joiden pinta-ala
yhteensä oli 4 200 m². Nämä hallit nimettiin
yhteistyökumppaneiden mukaan Autotalo
Laakkonen- ja Savon kuljetus-halleiksi.
Pääoven edessä oli lisäksi tervetulo- ja sekä
Kato- ja kokkeile- tilana toiminut Savon
Sanomat-teltta. Tämän pinta-ala oli 300 m².
Avajaiset ja päättäjäiset, Taitaja9-kilpailu
sekä MISSION PRO-nuorisokonsertti
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järjestettiin Kuopion jäähallissa, joka on
kevyenliikenteenväylällä yhdistetty Kuopiohalliin ja sijaitsee Kuopio-hallista noin 300
m:n päässä keskustaan päin.
Kuopio-halli ympäristöineen tarjosi
erinomaiset tilat tapahtuman järjestämiseksi.
Erityisen yleisöystävälliseksi todettiin se
seikka, että automaalaus-lajia lukuun
ottamatta kaikki lajit pystyttiin järjestämään
yhden puiston alueella.
Vuokrasopimus Kuopio-hallin ja
jäähallin osalta allekirjoitettiin Taitaja2011tapahtuman ja Kuopion kaupungin toimesta
6.9.2009. Tilojen varaukset tehtiin syksyllä
2008.
Tilasuunnittelu, tilat ja laitteet
Kuopio-halli on ns. monitoimihalli, jossa
urheilun lisäksi järjestetään vuosittain lukuisia erilaisia yleisötapahtumia. Tämä seikka
helpotti osaltaan tapahtuman toteuttamista.
Esimerkiksi vesi- ja viemäripisteet Kuopiohallissa on sijoitettu lattian alle ja niihin
päästään liittymään kohtuullisella vaivalla.
Tästä huolimatta vesi- ja viemäröintitöitä,
sähkötöitä ja esimerkiksi tietoverkkokaapelointia jouduttiin tekemään runsaasti.
Sähkösyöttö Kuopio-hallin jouduttiin
rakentamaan kokonaan uusiksi. Tämä luonnollisesti vaati paitsi riittävää rakennus- ja
asennusresurssia myös tarkkaa suunnittelua
ja laskemista. Teknisessä suunnittelussa
lähtökohtana olikin saada mahdollisimman
turvallisesti, tehokkaasti ja edullisesti
erilaiset kaapelit ja putkistot vedettyä hallin
sisällä niiden liityntäpisteistä lajialueille.
Turvallisuuden vuoksi päädyttiin ratkaisuun,
jossa kaikki kaapelointi ja putkittaminen
johdettiin lajialueille yläkautta trussipalkistoa
pitkin. Tämä käytäntö nosti luonnollisesti
rakentamiskustannuksia,

mutta se oli myös osattu huomioida talousarviota laadittaessa, sillä vastaava ratkaisu oli
käytössä jo Vaasan Taitaja2009-kilpailuissa.
Ulkoalueilla järjestettiin kolme lajia;
Kuljetuslogistiikka, Metsäkoneen käyttö
sekä Hevosten hoito. Savon Kuljetus-halliin
sijoitettiin osa rakentamiseen liittyvistä
lajeista ja Autotalo Laakkonen-halliin
autoalan lajit. Kaikki muut SM-lajit sekä
TaitajaPLUS-lajit järjestettiin Kuopio-hallissa.
Taitaja2011-tapahtuman teknisestä
suunnittelusta ja toteutuksesta sekä
viranomaisyhteyksistä vastasi tekniikkapäällikkö. Helmikuussa 2009 Taitaja2011tekniikkapäällikön tehtävään valittiin Pasi
Jalava.
Suunnittelutyö ja ennakkovalmistelut
aloitettiin heti syksyllä 2009. Tekniikkapäällikkö tutustui Vaasan taitaja2009-, sekä
Oulun taitaja2010-kilpailujen ennakkojärjestelyihin, rakentamiseen ja purkamiseen.
Nämä havainnot ja kokemukset oli tarkoitus
kääntää eduksi Taitaja2011-tapahtuman
suunnittelussa ja lopullisessa toteutuksessa.
Tapahtuma-alueiden suunnittelussa oli
mukana alusta alkaen Pelastuslaitoksen
edustaja Mikko Luukkonen. Tämä loi pohjan
turvalliselle ja toimivalle ratkaisulle. Tällä ratkaisulla saatiin aikaiseksi myös säästöjä sen
kautta, ettei asioita tarvinnut tehdä moneen
kertaan. Esimerkkinä lajikortteleiden välissä
kulkevat käytävät, joiden leveys määriteltiin
heti suunnittelutyön alussa viranomaisten
kanssa yhdessä. Näin suunnittelun pohjana
oli selkeä matriisi, joka puolestaan määritteli
lajialueiden käytössä olevat tilat. Käytävien
leveys oli 3 – 8 metriä.

Aiemmista kilpailuista poiketen, suosituimmat lajit kuten hiusmuotoilu-, kauneudenhoito- ja ravintola- ja cateringkokki- lajit
sijoitettiin Kuopio-hallin pääkäytävän toiselle
puolelle. Tämä suunnittelussa huomioon
otettu järjestely esti sisääntulon ruuhkautumisen. Lisäksi pääsisäänkäynnistä ei laskettu
yleisöä kuin yhteen suuntaan ja Kuopiohallin päätyovista pääsi ulkoalueille. Tämä
järjestely helpotti myös kävijälaskentaa,
koska pääovesta kuljettiin vain ja ainoastaan
sisälle.
Suurin osa koneista ja laitteista, sekä
asennuspalveluista saatiin yhteistyösopimusten kautta.
Tapahtuman rakentaminen
Rakentaminen aloitettiin 30.3.2011
ulkokentän jääkiekkokaukalon sulatuksella.
5.4.2011 pidettiin ulkokenttien katselmus.
Siinä sovimme ulkokenttien vaatimista
toimenpiteistä.
Telttahallien rakentaminen aloitettiin
11.4.2011 ja teltat olivat valmiita lajien
rakentamiselle sovitusti 18.4.2011.
Rakentaminen tehtiin suurelta osin ennakkorakentamisena. Kaikki lajien tarvitsemat
erillisrakenteet, jotka voitiin tehdä valmiina
elementteinä – lajiaitoja ja trusseja lukuun
ottamatta, tehtiin lukuvuoden aikana Savon
ammatti- ja aikuisopistossa sekä Ylä-Savon
ammattiopistossa. Tämä järjestely nopeutti
huomattavasti lajialueiden valmistumista
rakennusviikkojen aikana.
Lajien rakentaminen Kuopio-hallissa ja
telttahalleissa toteutettiin

18.4 - 28.4.2011 välisenä aikana. Lajien
pääseminen lajialueilleen oli aikataulutettu ja
tällä pyrittiin minimoimaan turha väkimäärä
pois työmaa-alueelta. Vasta puitteiden
ollessa kunnossa kaikki lajit pääsivät
toteuttamaan lajialueiden sisustusta. Tämä
ratkaisu mahdollisti tehokkaan ja turvallisen
työskentelyn lajirakenteiden, messuaitojen ja
-seinien rakentamiselle.
Viranomaistarkastus pidettiin 29.4.2011.
Tarkastukseen osallistuivat:
• kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen, 		
Taitaja2011
• tekniikkapäällikkö Pasi jalava,
Taitaja2011
• turvallisuusvastaava Kaj Aaltonen,
Taitaja2011
• palotarkastaja Mikko Luukkonen,
Pohjois-Savon pelastuslaitos
• ylikomissario Harri-Pekka Pohjolainen,
Pohjois-Savon poliisilaitos
Rakennustöissä käytettiin pääsääntöisesti
opiskelijaryhmiä opettajineen. Tapahtuman
rakennustöissä tekniikan osa-alueen apuna
toimi yhteensä noin 80 opiskelijaa ja 5
opettajaa. LVI-, sähkö- ja rakennusalan opiskelijoiden panos oli merkittävä tapahtuman
toteutuksessa.
Vesi- ja viemäriverkon asensi ja toimitti
Savon ammatti- ja aikuisopiton talotekniikan
opiskelijat opettajiensa opastuksella.
Asennustyö oli haastavaa, sillä valtaosa
asennuksista tehtiin trussirakenteisiin. Vesipisteitä
oli yhteensä 21 kpl
ja viemäröintiä
tehostamassa olleita
pumppu-

asemia 5 kpl. Putkituksia tehtiin vedensyöttöön ja –poistoon useita satoja metrejä.
Sähköurakoinnista vastasi Vaasalainen Wasa
Trade Oy. Lopullinen sähköpisteiden tarve
oli noin 1400 kappaletta. Näiden pisteiden
toteuttamiseksi käytettiin yli 40 työmaakeskusta (16 -125 A) ja yli 20 km sähkökaapeleita ja yli 2000 m tietoliikennekaapelia.
Lähes kaikki johdotukset saatiin kuljetettua
trussipalkkien varassa.
Lajiaitojen ja trussien toimittajana oli MSP
Event Oy Oulusta. MSP Event Oy vastasi
rakenteiden toimittamisesta, asentamisesta
ja purkamisesta.
Huonekalupuuseppä-lajissa tarvittavan
purunpoistojärjestelmän saimme yhteistyösopimuksella valmiiksi rakennettuna.
Laitteiston toimitti Eurotec Oy Naantalista.
Purusiilo sijoitettiin paloturvallisuussyistä
Kuopio-hallin ulkopuolelle.
Paineilman tuottaminen lajialueille
tapahtui 5 paineilmakompressorilla. Laitteet
toimitti Kaeser Oy. Kompressorien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota niiden
aiheuttamaan meluun ja näin päädyttiin
ruuvikompressoreihin, jotka pystyttiin
sijoittamaan lajialueille. Paineilmaverkosto
koostui neljästä runkoverkosta, jotka
palvelivat ennalta mitoitettujen tarpeiden
mukaan jaettuja lajialueita. Runkoverkko
tehtiin rengastyyppisesti. Tällä ratkaisulla
taattiin ilmansaanti myös mahdollisissa
ongelmatilanteissa. Yhteys runkoverkosta
koneille ja käyttölaitteille toteutettiin
pikaliittimillä varustetuilla taipuisilla
letkuilla. Paineilmaverkoston
rakentamisen toteutti Savon
ammatti- ja aikuisopiston
talotekniikan opiskelijat
opettajiensa ohjauksessa.
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Lajialueet
Lajialuesuunnittelussa pohjana olivat aiempien kilpailujen pohjapiirustukset ja tekniset
vaatimukset. Lajialueiden pohjaratkaisuihin
vaikutti lajivastaavien toiveet ja yhdessä
tekniikkapäällikön kanssa käydyt keskustelut
sekä tekniset vaatimukset.
Lajialueiden pinta-alat Taitaja2011tapahtumassa jaettiin seuraavasti:
• Autoasennus		
480 m²
• Autokorinkorjaus		
528 m²
• Automaalaus		
280 m²
+ Siilinjärven maalauskammiot ja tilat
• Kuljetuslogistiikka		
6500 m² 		
(ulkoalueita)
• Metsäkoneenkuljetus
96 m²
+ 5000 m² ulkoalueita
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• CAD-suunnittelu		
• Painotekniikka		
• Painotuotteen suunnittelu
• Tietojenkäsittely		
• Tietokoneet ja verkot
• Verkkosivujen tuottaminen

99 m²
99 m²
105 m²
99 m²
99 m²
99 m²

• Asiakaspalvelu ja myynti
• Hiusmuotoilu		
• Kauneudenhoito		
• Kukkasidonta		

140 m²
210 m²
210 m²
225 m²

• Lähihoitaja		
• Puhdistuspalvelu		
• Pukuompelu		
• Somistus		
• Hevostenhoito		
+ 2700 m² ulkoalueita
• Yrittäjyys		

121 m²
165 m²
140 m²
105 m²
65 m²
190 m²

• Huonekalupuuseppä
• Ilmastointiasennus		
• Kivityöt			
• Maalaus ja tapetointi
• Putkiasennus		
• Sähköasennus		
• Talonrakennus; kirvesmiestyö
• Talonrakennus; muur. ja laat.
• Viherrakentaminen		

357 m²
253 m²
188 m²
206 m²
160 m²
176 m²
403 m²
215 m²
523 m²

• Kondiittori		
135 m²
• Ravintolakokki		
319 m²
• Cateringkokki		
319 m² 		
(yhteinen ravintolakokkien kanssa)
• Tarjoilija			
300 m²

Esiintymislava oli kooltaan 10x14 m².
Lavan ääni- ja valotekniikka oli toteutettu
suurtapahtuman monia käyttömuotoja huomioiden. Samoilla laitteistoilla toteutettiin
kaikki NRJ Areenalla järjestetyt tapahtumat
menestyksekkäästi. Tällä saatiin aikaiseksi
myös merkittäviä kustannussäästöjä.
Areenan äänentoistosta ja valotekniikasta
vastasi Viiking Musiikki Oy Kuopiosta ja
kuvatuotannosta, lavan LED- screeneistä sekä
lavan LED- somisteista Taustamarkkinat Oy.
Mediakuutio

• Lentokonehuolto		
• Muoviala		
• Matkailu			

120 m²
160 m²
18 m²

• Taitaja9			

560 m²

Tapahtumaan oli tarkoitus rakentaa
Mediatorni Kuopio-hallin pääkäytävien
risteykseen. Viranomaiskeskusteluissa
suunnitteluvaiheessa pelastusviranomaisen
kanta poikkesi kuitenkin esimerkiksi Vaasan
ja Oulun vastaavien viranomaisten kannasta
siten, ettei Mediatornin rakentamista sallittu
Kuopioon. Lattialla seisovasta Mediatornista
luovuttiin ja se toteutettiin katosta riippuvana Mediakuutiona. Näin myös pääkäytävien
risteykseen taattiin viranomaisen vaatima
esteetön liikkuminen. Ripustukset rakennettiin Kuopio-hallin kattokaariin. Mediatorniin
saatiin kahdeksan 3,6 x 3,6m kokoista
mainospintaa, kaksi kullekin sivulle.

• TaitajaPlus		

200 m²

Telttahallit ja portit

• Automaatioasennus
• Elektroniikka		
• Koneistus		
• Laborantti		
• Levy- ja hitsaus		

200 m²
175 m²
280 m²
120 m²
280 m²

• Mekatroniikka		
160 m²
• Koneenasennus ja kunn.pito 210 m²

NRJ Areena
NRJ Areena rakennettiin Kuopion jäähalliin
ja nimettiin pääyhteistyökumppanina
toimineen radioasema NRJ:n mukaisesti.
Areenalla pidettiin Taitaja2011-tapahtuman
avajaiset, MISSION PRO- konsertti, Taitaja9kilpailut sekä päättäjäiset.

Tapahtumassa tarvittiin lisätilan vuoksi
väliaikaisia telttahalleja. Kaksi telttahallia
lajien toteutukseen oli kooltaan 30 x 70m
ja tervetulotelttana yksi 10 x 30m. Lisäksi oli
viisi kappaletta esittelytelttoja kooltaan
5 x 5m.Opintopolkujen lähtöpisteinä
toimivat 3 x 3m kevytteltat.

Suurtelttojen eteen rakennettiin porttirakenteet, jotka toimivat info- ja mainospintoina.
Pääportti sijoitettiin Kuopio-hallin pääsisäänkäynnin eteen.
Lajialue Siilinjärvellä
Automaalauksen maalausosio toteutettiin
Siilinjärven yksikössä. Maalaustyön
toteuttaminen tapahtuma-alueella olisi
ollut liian suuri niin kustannuksiltaan kuin
työmäärältäänkin.
Lisäksi voimassa olevat ATEX- määräykset
eivät antaneet mahdollisuutta toteuttaa em.
kilpailuosiota väliaikaisratkaisuin.
Ulkoalueet
Taitaja2011-tapahtumassa oli käytössä
kaksi jalkapallokenttää, pieni sorakenttä ja
Savonia AMK:n parkkipaikka.
Kuopio-hallin ulkoalueiden varauksia
jouduttiin pian muuttamaan alkavaksi
4.4.2011. Ulkokenttien kunto keväällä on
yleensä huono lumien ja roudan sulaessa.
Runsaslumisen talven vuoksi ulkoalueilta
ajettiin yhteensä 150 kuorma-autolastillista
lunta lumenkaatopaikoille. Näin minimoitiin
sulamisvesien aiheuttamat ongelmat
ulkoalueilla.

Kentän kunnostamiseksi tarvittiin lähes
1000 tonnia 0 - 35mm kalliomursketta.
Telttahallien pohjille ajettu murske levitettiin
tiekarhulla ja tiivistettiin painavalla jyrällä.
Murske kuorittiin kentiltä yhteistyösopimuksen mukaisesti Savon Kuljetus Oy:n toimesta
ja kentät palautettiin alkuperäiseen kuntoon
tapahtuman jälkeen.

Purkaminen aloitettiin ATK-laitteista.
Samanaikaisesti aloitettiin sähkö- ja
LVI-tekniikan sekä lajiaitojen purkaminen.
Seuraavassa vaiheessa lajivastaavat purkivat
ja pakkasivat oman alueensa tarvikkeet ja
kalusteet. Kun alueet oli tyhjennetty, purettiin
trussit ja loput lajiseinät. Viimeisenä tehtiin
erilaisten lattiapäällysteiden ja –suojausten
purkaminen.

Tapahtuman aikainen päivystys
Tapahtuman aikainen päivystys oli huomioitu ulkopuolisten urakoitsijoiden osalta jo
tarjouspyyntövaiheessa. Sähköurakoitsijalla,
teltta- ja messurakentajilla oli päivystys
alueella koko tapahtuman ajan. Lisäksi
heille oli annettu organisaation puolesta
päivystyspuhelimet, joihin pystyi suoraan
soittamaan vian ilmetessä.

Alueet ja tilat luovutettiin määräaikaan
mennessä ja viimeinen tavarakuljetus lähti
alueelta pois maanantaina 9.5.2011
klo 20:00.

Tekniikkaan liittyvistä päivystyksistä vastasi
tekniikkapäällikkö sekä LVI-asennuksista
vastannut opettaja.

Rakentamis- purkamisaikataulusta teki
haastavan kolme juhlapyhää ja –päivää,
jotka sattuivat tälle ajalle. Poikkeuksellisesti
vuonna 2011 olivat pääsiäinen ja Vappu vain
viikon päästä toisistaan ja nämä sijoittuivat
juuri kiihkeimpään rakennusaikaan.
Äitienpäivä puolestaan juhlittiin toiseksi
viimeisenä purkupäivänä.

Tapahtuman purkaminen

Tukitiimit

Purkuaikataulu oli tiukka. Aikaa oli torstai
5.5. iltapäivästä maanantaihin 9.5. klo 24:00
saakka. Määräaikaan mennessä tuli olla
suuret telttahallit purettuina ja ulkoalueet
siivottuina sekä Kuopio-halli tuli luovuttaa
tyhjennettynä ja siivottuna. Tapahtumaa
alettiin purkaa välittömästi kun lajien tulokset
oli virallistettu ja valitusaika päättynyt.

Tapahtuman rakennustöissä tekniikan
osa-alueen apuna toimi yhteensä noin
80 opiskelijaa ja 5 opettajaa.
LVI-, sähkö- ja rakennusalan opiskelijoiden
panos oli merkittävä tapahtuman toteutuksessa.

Telttahallien rakentamisen ja kenttien
kunnostuksen tieltä jouduttiin kentällä
ollut jääkiekkokaukalo sulattamaan irti
höyryllä. Irtihöyryttäminen kesti noin
kaksi päivää ja sen hoiti Kuopiolainen
SanMat-kunnossapito Oy.
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IT-PALVELUT JA TIETOVERKOT
Yleistä
Taitaja2011-päätapahtumapaikkana
toimineella Kuopio –hallilla ei ollut riittävää
tietoverkkoa, jota Taitaja2011 –tapahtumassa olisi pystytty hyödyntämään. Tästä
johtuen koko halli ja ulkoalueille sijoitetut
suurteltat oli kaapeloitava verkon liitäntäpisteeltä. Tietoliikenneyhteydet Kuopio-halliin
toimitti DNA (yhteys reunalaitteelle saakka).
Tietoliikenne
Kaapelointi toteutettiin opiskelijatyönä
opettaja Matti Kolehmaisen valvomana,
kaapeleina käytettiin kuparikaapelia (cat6).
Verkon aktiivilaitteina käytettiin HP
Procurve –kytkimiä (HP E2610-24 ja HP
E2610-48), jotka ostettiin Savon ammatti- ja
aikuisopistolle ja runkokytkimenä toimi
oppilaitokselta lainattu HP Procurve 5304XL.
Lisäksi verkossa oli kolme langatonta
tukiasemaa vierailijoita varten.
Kuopio-halli liitettiin Savon ammatti- ja
aikuisopiston verkkoon, jolloin voitiin hyödyntää jo olemassa olevia verkon palveluja
(dhcp, dns, ad, tulostuspalvelut, yms).
Kilpailuja varten verkkoon määriteltiin:
• WLAN-hallinnon palveluja varten
(ravintoloiden ja kahviloiden kassat),
• kilpailija-vlan, jossa ei internet-yhteyttä,
• kilpailija-vlan, jossa internet-yhteys sekä
• vierailija-verkko langattomia tukiasemia
varten.
DNA toimitti Taitaja2011 –tapahtumaa
varten seuraavat tietoliikenneyhteydet:
• Kuopio-halli, 100M -yhteys,
ajalle 15.4. – 10.5.
• Kuopio-halli, Adsl 8/1M-yhteys,
Tietokoneet ja verkot -lajialueelle,
ajalle 27.4 tai 28.4. – 6.5.
• Sokos, Adsl 24/2 tai 8/1. Videokuvan 		
siirtoon Kuopio-hallille, ajalle 27.4.
tai 28.4. – 6.5. Somistus –laji
• Kuopio-halli, Adsl 24/2.
Langaton vierasverkko.
Työasemat
Taitaja 2011-tapahtumassa käytettiin
yhteensä 259 työasemaa (218 pöytätyöasemaa ja 41 kannettavaa) ja 210 näyttöä
(osaan kannettavista tietokoneista ei tarvittu
erillistä näyttöä).
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Työasemat hankittiin viivästämällä ja
puskuroimalla joulukuussa, maaliskuussa
ja kesäkuussa 2011 Savon ammatti- ja
aikuisopiston päättyviä leasing –sopimuksia.
Työasemien levykuvat tehtiin valmiiksi
kevään 2011 aikana ja ne toimitettiin
yhteistyökumppanille maaliskuun 2011
lopussa. Pääyhteistyökumppanina toiminut
Consept10 huolehti työasemien monistamisesta. Valmiit työasemat yhteistyökumppani
toimitti Kuopio-hallille 18.4.2011
Työasemat siirrettiin paikoilleen tukitiimin ja
Savon ammatti- ja aikuisopiston tietohallinnon avustamana. Samalla työasemien
asennukset viimeisteltiin (toimialueelle nosto
/ tulostimien asennus).
Palvelimet
Taitaja2011–kilpailujen käytössä oli
kaksi palvelinta kilpailuja varten (INFO
TV–järjestelmä, levyjaot, tulostusjonot ja
cis-tulospalvelu) ja yksi varapalvelin (CIS–
tulospalvelu). Sen lisäksi käytettiin palveluja
Savon ammatti- ja aikuisopiston verkosta
(verkkoon kirjautumiset, dhcp, yms).

Tulostimet
Tulostimet Taitaja2011 –kilpailuun toimitti
yhteistyökumppanuussopimuksella Canon.
Monitoimilaitteita kilpailuissa oli 5 kpl
ja A4 –tulostimia 16 kpl.
Käytetty työaika
• Tero Kettunen kokoaikaisena atkvastaavana ajalla 1.1.2011 – 31.5.2011,
ylitöitä kertyi kilpailuja edeltävillä viikoilla
(rakennusviikot) ja kilpailujen aikana.
• Verkon kaapelointi: opettaja Matti
Kolehmainen 162+66 tuntia,
opiskelijat (4 + TTE08T/4 –ryhmä)
80 + 33 työpäivää
• Kytkimien määrittelyt (Reijo Suikkanen):
3 työpäivää
• Verkon palvelujen laajentaminen Kuopiohallille (Ari Kokkarinen): 1 työpäivä
• Kohdennettu verkon tilan seuranta
kilpailujen aikana (Reijo Suikkanen):
3 työpäivää
• Kohdennettu palvelimien tilan valvonta
kilpailujen aikana (Ari Kokkarinen):
3 työpäivää
Tukitiimi

Kilpailua varten osa palvelimista oli sijoitettu
Kuopio-hallille.
Lajinäytöt (INFO TV –järjestelmä)
Atk-vastaavan vastuualueeseen kuului
myös lajinäyttöjen asennukset ja tekninen
toteutus tapahtuman ajaksi. INFO TV
–järjestelmäksi valittiin Fiscal Info TV, jota
käyttäen tuotettiin jokaiselle kilpailulajille
erillinen kuva lajin lajinäyttöön.
Lajinäyttöjen (50 kpl) hankinta toteutettiin
siten, että Taitaja2011-kilpailuorganisaatio
neuvotteli yhteistyökumppanina olleen
Veikon Koneen kanssa hankintahinnan
50:lle 46-tuumaiselle LED-televisiolle. Nämä
televisiot tarjottiin järjestävien koulutuskuntayhtymien henkilöstölle erikoishintaan
siten, että ne saivat olla Taitaja2011tapahtuman käytössä koko kilpailuviikon
ajan. Televisiot myytiin henkilöstölle
sähköposti-ilmoituksella alle tunnissa.
Lajinäyttöjen toimitus Etelä-Koreasta viivästyi
kuitenkin niin, että yhteistyökumppani
toimitti tapahtumaan sopimusta vastaavat
sijaistelevisiot ja henkilökunta sai uudet
käyttämättömät televisiot alle liikkeen
sisäänostohinnan.

Tukitiiminä atk-vastaavalla oli Savon
ammatti- ja aikuisopiston tietohallinto,
kaapeloinnissa ja työasemien asennuksissa sekä muissa avustavissa töissä kaksi
opiskelijaryhmää.
Kestävä kehitys IT-palveluissa
Taitaja2011-tapahtuman IT-palveluihin ei
tehty yhtään hankintaa, jota ei olisi otettu
jatkokäyttöön oppilaitokselle.
Työasemat hankittiin Savon ammatti- ja aikuisopiston käyttöön, ne siirrettiin kilpailujen
jälkeen oppilaitoksen ”normaalikiertoon”.
Työasemien ja näyttöjen pakkausmateriaalit
kierrätettiin ja kaikki verkkokaapelit otettiin
jatkokäyttöön opetuksessa.

Taitaja2011 Kuopio
Avajaiset ma 2.5.2011
Savolaisilta ti 3.5.2011
Seminaarit ti-to 3–5.5.2011
Mission Pro-konsertti ke 4.5.2011
Päättäjäiset to 5.5.2011

Oheistapahtumat
Taitajamarssi

Avajaiset

Kun kilpailijoiden ja toimitsijoiden akkreditointi oli saatu maanantai-iltapäivänä
päätökseen, lähti Kuopio-hallilta Taitajamarssi kohti Kuopion jäähallia ja NRJ Areenaa.
Marssi järjestäytyi Kuopio-hallilla n. klo
16.00 ja se saapui jäähallille n. klo 17.00.
Marssiin osallistuivat lähes kaikki kilpailijat ja
heidän saattajansa. Heidät järjestettiin kulkueeksi joukkueittain. Kukin kilpailija esiintyi
omien taustayhteisöjensä lipun alla koulujen
nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Lisäksi marssiin osallistuivat monet tuomarit,
lajivastaavat ja kulkueen lopussa olivat muut
halukkaat marssijat ja taitajahenkiset.

Kuopion Sirkuksen ohjelmaryhmä sai kunnian aloittaa Taitaja2011-avajaiset Kuopion
jäähallin NRJ Areenalla. Nuoret sirkustaiteilijat esittivät avajaisyleisölle yksipyörällä ajoa,
jongleerausta sekä volttinumeron.
Yksi illan kohokohdista oli ohjelmanumero
nimeltään Välähdyksiä tanssin taitajista.
Siinä Kuopion tanssistudio marssitti lavalle
suuren joukon tanssijoita, pikkuballerinoista
hip-hoppareihin. Lopuksi saimme nähdä
jotain mikä nosti avajaisshown vielä aivan
uudelle tasolle - Jorma Uotisen hypnoottisen
pätkän hänen soolonumerostaan La Diva.

Jorma jos kuka osaa ottaa yleisönsä, niinpä
suosionosoituksista ei ollut tulla loppua
esityksen lopussa ja bravo-huutojen kera
Jorma hyvästeli Taitaja2011-avajaisyleisön.
Kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen toivotti
kaikki tervetulleeksi Kuopioon ja Taitaja2011-tapahtumaan sekä luki tapahtuman
suojelijan tervehdyksen. Skills Finland ry:n
tervehdyksen tilaisuuteen toi yhdistyksen
hallituksen varapuheenjohtaja Seija Rasku.
Taitajien Taitaja2010 Mette Pökelmannin
terveiset tulivat videopostikorttina aina
Kanadasta saakka, jossa hän oli opiskelijavaihdossa ja suorittamassa työssäoppimisjaksoaan. Lopuksi avajaisvieraille esiintyi
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Suomen parhaaksi kuoroksi valittu Kuopion
Nuorisokuoro. Taitaja2011-kilpailujen avauksen suoritti Taitaja2011-neuvottelukunnan
puheenjohtaja Hannu Isotalo Lujatalo
Oy:stä.
Avajaistapahtuman juontajina toimivat
taitavat Jaana Tasma ja Julia Leskinen, jotka
luotsasivat yleisön sujuvasti 1,5 tunnin
kestoisen avajaisjuhlan läpi. Niiralan montun
avajaistilaisuuteen oli saapunut noin 1200
henkilöä, jotka saivat nauttia minuutilleen
alkaneen ja loppuneen avajaisohjelman sekä
graafisesti näyttävän lavashown elämyksistä.
Kuopion kaupungin vastaanotto
Samalla, kun nuoriso rokkasi jäähallin
NRJ-Areenalla Mission PRO-konsertissa, oli
aikuisempi Taitaja-väki kutsuttuna Kuopion
kaupungintalolle kaupungin vastaanotolle.
Reilun 100 hengen tilaisuudessa kuultiin
aluksi kaupunginjohtaja Petteri Parosen
esittämä Kuopion kaupungin tervehdys
Taitaja-toimijoille, jonka jälkeen saatiin
nauttia noutopöytien antimista vapaasti ja
savolaisen lupsakkaasti keskustellen.
MISSION PRO-konsertti
Keskiviikkona 4.5.2011 Taitaja2011ammattitaidon SM-kilpailujen yhteydessä
järjestettiin pääsymaksuton ja ikärajaton
MISSION PRO –konsertti Kuopion jäähallin
NRJ Areenalla. Tapahtumaa varten rakennetun lavan molemmin puolin oli kookkaat
LED-screenit ja tunnelmaa täydensi upea
äänentoistojärjestelmä. Puitteet olivat siis
kunnossa näyttävälle show’lle. Yleisöä oli
noin 2000 henkilöä vauvasta vaarin, suurin
osa n. 10-20-v. tyttöjä ja nuoria naisia.
Klo 19 juontajamme, huippusuositut
radioäänet NRJ:n aamupojat Anssi ja Renne,
spiikkasivat sisään illan ensimmäisen artistin,
joka oli Suomi-hip-hopin ykköstähti Cheek.
Hittejä sateli toisensa jälkeen ja yleisö lauloi
mukana, varsinkin Taitaja2011-tunnuskappaleen ’Jippikayjei’ aikana.
Itse itsensä spiikaten, seuraavana esiintyivät
aamupojat Anssi ja Renne. Eurodance raikui,
kun raikulikaksikko otti yleisönsä.
Yleisö oli siis todella lämmitetty, kun illan
pääesiintyjä Reckless Love astui lavalle.
Hurjassa nosteessa oleva Kuopiolaistaustainen bändi oli saapunut samana aamuna
suoraan Los Angelesista uuden singlen
videokuvauksista. Väsymystä ei näkynyt,
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kun bändi Olli Hermannin johdolla rokkasi
kuopiolaisten sydämiin. Konserttiyleisö sai
kuulla myös uunituoreen singlen ’HOT’,
josta tuli Suomessa kesän 2011 kesähitti.
Kymmenen jälkeen jäähallin NRJ-Areenalta
poistui iloinen konserttiyleisö sydän täynnä
uusia kokemuksia.
Savolainen ilta
Taitaja2011- savolaisiltaa vietettiin Scandic
Hotel Kuopion bankettitiloissa tiistaiiltana 3.5.2011. Tilaisuuteen osallistuivat
laji- ja varavastaavat, lajien tuomareita,
kutsuvieraita ja muuta Taitaja-väkeä. Ilta oli
varattu verkostoitumiseen Taitaja-toimijoiden
kesken.
Illan aluksi kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen toivotti vieraat tervetulleeksi,
jonka jälkeen kuultiin savolaistarinoita ja
savolaislauluja taiteilija Juuso Happosen
esittämänä. Paikalla vieraita viihdyttämässä
olivat myös Kuopion konservatorion bändi,
Guinness World Records ME-hanuristi Anssi
K. Laitinen sekä lähitaikuutta taitavasti
taikonut taikuri Alfrendo. Noin 700 vierasta
nautti savolaisesta lähiruuasta ja lupsakasta
tunnelmasta valmistautuen jo seuraavaan
kilpailupäivään.
Seminaarit
Taitaja2011- ammattitaidon SM-kilpailujen
yhteydessä järjestettiin kymmenen lähinnä
ammatilliseen koulutukseen liittyvää
seminaaria. Seminaarien järjestäjinä toimivat
suurelta osin Savon ammatti- ja aikuisopiston eri hankkeet, lisäksi Skills Finland
ry järjesti myös kansainvälisen seminaarin.
Seminaaripaikkoina toimivat Savonia
amattikorkeakoulun kampuksen kokoustilat
Opistotie 2:ssa sekä Best Western Hotelli
Savonian kokoustilat. Osanottajamäärät
vaihtelivat 10-50 henkilöön per seminaari,
kokonaismäärän ollessa noin 300 henkilöä.
Liekki!-festivaalit
Taitaja2011-organisaatio ja Kuopion
konservatorio järjestivät yhteistyössä
Liekki-festivaalin ravintolan Puikkarin tiloissa
Taitaja2011-kilpailuviikolla. Kilpailuviikon
jokaisena iltana kolme konservatorion
opiskelijoista kerättyä bändiä oli viihdyttämässä Taitaja2011-vieraita ja muuta yleisöä
Taitaja-hengessä. Konserttiesitys oli samalla
jokaisen opiskelijan oma ammattiosaamisen
näyttötilanne, niinpä Liekki!-festarit sopivat
erinomaisesti yhteen Taitaja-tapahtuman

kanssa. Festareilla kävi 100-300 henkilöä
per ilta, keskiviikko-illan myöhäistunteina
tila oli jopa aivan täynnä ja tunnelma myös
katossa.
Päättäjäiset
Cheer Stars Finlandin pienet cheerleaderit
esittivät Taitaja2011-päättäjäisten avausnumeron noin tuhannen henkilön päättäjäisyleisölle. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri
Paronen toivoi, että Taitaja2011-vieraat
olivat viihtyneet Kuopiossa ja toivotti
Taitaja-väen jatkossakin tervetulleeksi
Kuopioon. Kulttuuripuolella nähtiin Savoniaammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin
yksikön opiskelijoiden tanssishow ja Kuopion
Nuorisokuoron rock-painotteinen esitys.
Päättäjäisten tärkeintä antia olivat erilaisten
palkintojen jaot, massiivisimpana ja
tärkeimpänä suomenmestaruusmitalien jako
41:ssä SM-lajissa.
Taitajien Taitajaksi 2011 valittiin Tietokoneet
ja verkot lajissa kilpaillut Teemu Mikkonen.
Taitajien Taitajan valinnut jury ei turhaan
kuvannut Mikkosta henkilöksi, joka valaa
positiivista asennetta myös kanssakilpailijoihin.
”Tämä on ollut mahtava kokemus ja se on
kaikkien meidän ansiota, annetaan aplodit
koko kisatapahtumalle”, juuri voitostaan
kuullut Mikkonen kannusti.
Kaksituntisen päättäjäisjuhlan juontajina
toimivat media-alaa opiskeleva Jaana
Tasma Varkaudesta ja ravintola-alaa
opiskeleva Julia Leskinen Iisalmesta.
Tilaisuuden lopuksi oli Taitaja-pokaalin
vaihto Kuopiosta Jyväskylään. Taitaja2011organisaation puolesta Taitaja-pokaalin
luovutti Taitaja2012-edustaille kilpailujohtaja
Ilkka T. Kemppainen. Pokaalin vastaanottivat
Jyväskylän ammattiopiston rehtori Kirsti
Kosonen ja Taitaja2012-kilpailunjohtaja Esko
Junttila. Pokaali matkasi jo toista kertaa
Jyväskylään.

CATERING-PALVELUT

Taitaja2011-tapahtuman ruokahuolto käsitti:

Yleistä

• rakennus- ja purkutöihin osallistuneiden
ruokailut, välipalat sekä kahvitukset,
• Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailijoiden ja 		
tuomareiden lounasruokailun ja välipalat
Kuopio-hallissa,
• Taitaja9-kilpailijoiden lounasruokailun ja
välipalat Kuopion jäähallissa
• toimitsijatehtävissä olleiden opiskelijoiden
ja henkilöstön lounasruokailut ja välipalat
sekä
• VIP-tilan tarjoilut.

Savon koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut Savon Catering järjesti tapahtumaan
kahvila- sekä ruokapalvelut. Kuopio-halliin
järjestettiin ravintolapalvelut jo ennen
tapahtumaa rakennushenkilöstöä varten.
Samoin ravintolapalvelut olivat purkamiseen
osallistuneen henkilöstön ja opiskelijoiden
käytössä 9.5.2011 saakka. Kokonaisaika
Savon koululutuskuntayhtymän järjestämille
ravintolapalveluille Kuopio-hallissa oli
18.4 – 9.5.2011.
Alueelle rakennettiin ravintolapalveluille
omat ravintola-alueensa, joissa toimintaa
voitiin toteuttaa. Yhteensä asiakaspaikkoja
oli noin 500. Taitaja2011-ravintoloissa
oli tarjolla kahvilatuotteita, virvokkeita,
jäätelöä, pikkulämpimiä ja ruokaa sekä
ulkona olleessa myyntipisteessä kahvia sekä
grillimakkaraa.

Näiden kustannuksista vastasi Taitaja2011organisaatio sekä järjestävät oppilaitokset.
Lisäksi Savo Catering vastasi kilpailuvieraiden maksullisesta lounasruokailusta ja
kahvilapalveluista.
Kahvilatuotteet ja ruoat valmistettiin pääosin
valmiiksi Savon koulutuskuntayhtymän,
Savon ammatti- ja aikuisopiston lounasravintola Mesikan keittiössä sekä oppilaitoksen

opetuskeittiössä. Kuopio-hallissa paistettiin
raaka-pakastepullaa ja pizza sliceja sekä
lämmitettiin hod dogeja. Tuotteet säilytetiin jääkaapeissa ja myynnissä ne olivat
vitriineissä.
Ruoat sekä muut elintarvikkeet kuljetettiin
lämpö- ja kylmäkuljetuksiin tarkoitetuilla
vaunuilla termoslaatikoissa. Ruokakuljetuksia varten oli varattu auto, jolla kuljetettiin
vain elintarvikkeita.
Kuopio-hallilla ravintolapalvelujen
läheisyyteen ulkoalueelle järjestettiin
kylmä- ja pakastekontit, joihin tavarantoimittajat toimittivat suoraan tuotteensa.
Kuopio-halliin sijoitettiin suurtalouslaitteita
kuten jääkaappeja, pakastuskaappeja,
kahvinvalmistuslaitteita, paistouuneja sekä
bufeelinjastoja ruokatarjoilua varten.
Tähteeksi jääneet ruoat ja muut elintarviketuotteet kerättiin bioastiaan. Jätehuollosta vastasi Savon koulutuskuntayhtymän
kiinteistöyksikkö. Vastuuhenkilönä oli
kiinteistöpäällikkö Toni Helin.
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Kuopio-hallissa oli ravintolapalveluhenkilökuntaa rakennusviikkojen ajan työssä päivittäin 6 – 10 henkilöä sekä kilpailupäivinä
noin 20 henkilöä, lisäksi mukana oli Savon
ammatti- ja aikuisopiston alan opettajia
sekä opiskelijoita. Kaikilla ravintolapalvelussa
työssä olevilla on hygieniapassit.
Lajialueiden huolto
Savo Catering toimitti lajialueille kilpailijoille,
tuomareille, lajivastaaville ja muille lajien
toimitsijoille kahdesti päivässä välipalaa ja
huolehti siitä, että lajialueilla oli jatkuvasti
saatavilla kahvia, teetä sekä virvokkeita.
Tämä palvelu vähensi osaltaan ruuhkia
kahvi- ja ruokalinjastoilla.
Lajialueiden huollosta vastasi oma tukitiimi.
ASIAKASPALVELU

ja myös niin, että samasta oppilaitoksesta
kaikki kilpailijat ja huoltajat olivat samassa
majoituspaikassa. Kaikki Kuopion majoituspaikat olivat loppuunmyytyjä kilpailuviikon
tiistaista torstaihin 3.-5.5.2011.
Käytössä oli myös Holiday Club Vesileppis
Leppävirralla ja osa tapahtuman vieraista
majoittautui Varkaudessa sekä Nilsiässä
Tahkon loma-alueella. CongressKuopion
kautta majoituksen hankki n. 1900
henkilöä.
Puhtaanapito ja jätehuolto
Puhtaanapidosta vastasi Savon ammatti- ja
aikuisopiston puhdistuspalvelujen ja
ympäristöalan opiskelijat opettajiensa
johdolla. Kilpailuviikon puhtaanapidosta ja
jätehuollosta tehtiin ennakkosuunnitelma,
jonka mukaisesti opiskelijat hoitivat sekä
sisä- että ulkoalueet.

KULJETUS JA LOGISTIIKKA
Kaikki Taitaja2011- tapahtuman lajikohtaiset kuljetukset toteutettiin Ylä-Savon
ammattiopiston sekä Savon ammatti- ja
aikuisopiston kuljetuskalustolla opiskelijavoimin. Lisäksi apuna oli Puolustusvoimien
rekka ja kuljettaja neljän päivän ajan. Tämä
hoidettiin erillisellä yhteistyökumppanuussopimuksella Karjalan Lennoston kanssa.
Kuljetuksista ja logistiikasta vastasivat
yhdessä tekniikkapäällikön kanssa Savon
ammatti- ja aikuisopiston kuljetusalan
opettajat Jukka Martikainen ja Markku
Hätinen.
Ruokakuljetuksia varten vuokrattiin
kaksi pakettiautoa perälautanostimella.
Omavalvontasuunnitelman mukaisesti näitä
autoja käytettiin vain cateringpalvelujen
ruokakuljetuksiin.

Hiljainen huone
Kuopion evankelisluterilainen seurakunta
opiskelijapastori Panu Pohjolaisen johdolla
vastasi Taitaja2011-tapahtuman hiljaisen
huoneen toteutuksesta. Huone sijaitsi
Kuopio-hallin ensimmäisessä kerroksessa.
Taitaja2011-kilpailuorganisaatio koki
positiivisena seurakunnan osallistumisen
tapahtumaan, ja palautteen mukaan myös
kilpailijat ja kilpailuvieraat arvostivat
tätä palvelua.
Kuulutukset
Taitaja2011-tapahtuman pääkuuluttamo
sijaitsi Kuopio-hallin toisessa kerroksessa
kilpailutoimiston yhteydessä. Kuuluttajat
olivat paikalla koko tapahtuman ajan ja
kuulutukset annettiin suomen-, ruotsin- ja
englannin kielillä.
Majoitusjärjestelyt
Taitaja2011-tapahtuman majoitusjärjestelyjä hoiti Kuopion Matkailupalvelu Oy:n
kongressiyksikkö CongressKuopio. Alustavat
huonevarauskiintiöt oli tehty vajaat kaksi
vuotta ennen tapahtumaa.
CongressKuopio avasi verkkosivuille
varausjärjestelmän, jota testattiin ensin
Taitaja2011-toimiston avulla.
Huonevaraukset tehtiin pääosin netin
varausjärjestelmän kautta, mutta myös puhelimella ja sähköpostilla. Kaikki kilpailijat ja
heidän huoltajansa pääsivät samaan hotelliin
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Lajivastaavien tehtävänä oli järjestää oman
lajialueensa puhtaanapito ja syntyneen
jätteen lajittelu ja keräys. Tähän työhön oli
valjastettu eri koulutusalojen opiskelijoita.
Myös loppusiivous hoidettiin opiskelijatyönä.
Jätehuollon tavoitteena oli oikea lajittelu ja
se, että karkeaa jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Kunkin lajin jätteiden tuotto,
laatu ja määrät sekä jäteastiatarpeet kartoitettiin ennakkoon tarkasti. Tapahtumassa
lajiteltiin erikseen keittiöjäte, keräysmetallit,
keräyslasi, keräyspaperi ja -pahvi, karkeajäte,
ongelmajätteet, tiili ja betonijäte, maa-aines,
purkupuu, puhdaspuu sekä hevosenlanta.
Somistus
Tapahtumapaikat Kuopio-halli, Kuopion
jäähalli sekä Hotelli Scandic olivat haastavia somistuksen kannalta. Somistuksen
tukitiimin vetäjänä toimi Savon ammatti- ja
aikuisopiston markkinointisihteeri Sisko
Toivanen, joka työnsä ohella opiskeli
alaa oppilaitoksessamme. Onnistuneen
somistuksen ansiosta tapahtuma-alueesta
saatiin luotua ilmeeltään raikas ja yhtenäinen kokonaisuus.
Narikkapalvelut
Kuopio-hallin ja Kuopion jäähallin narikkapalveluista vastasi Tmi Antti Pietarinen,
turvallisuuspalvelut erillisen palveluntuottajasopimuksen mukaisesti.

Yhteistyökumppanuuksien kautta tapahtumaan tulleet tavarat ja laitteet toimitettiin
tapahtumapaikalle aikataulutetusti ja
kuljetuksista vastasivat tavarantoimittajat
ja yhteistyökumppanit erillisten sopimusten
mukaisesti
Lisäksi tarvittiin ulkopuolisen kuormaautoilijan apua erilaisissa nosto/siirtoajoissa.
Auto oli varustettu isolla autonosturilla.
Kaikki lajien aloilta siirrettävä kalusto pakattiin erillisen ohjeistuksen mukaisesti muuttolaatikoihin, kuljetuslavoille ja rullakoihin.
Pakkaamiseen tarvittava kalusto toimitettiin
lajeille etukäteen lajien tilausten mukaan.
Kaikkiin em. kuljetettaviin tuli selvästi osasto
jonne tavara toimitetaan tapahtuma-alueella
sekä vastaanottajan yhteystiedot. Lajien
tuli merkitä omat kuljetuslaatikot ja lavat
paluukuljetuksia varten. Lavat säilöttiin
keskitetysti tapahtuma-alueelle ja rullakot ja
laatikot varastoitiin koulun terminaaliin.
TURVALLISUUS
Yleistä
Taitaja2011- kilpailujen turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu aloitettiin jo vuonna
2009 tutustumalla Taitaja2009-tapahtuman
turvallisuusjärjestelyihin. Oulun Taitaja2010tapahtumassa oli selkeitä muutoksia Vaasan
järjestelyihin sekä järjestyksenvalvonnan,
että työsuojelun osalta. Oulun kokemuksiin
pohjaten yksi merkittävä oivallus oli
siirtää suosituimmat lajit mahdollisimman

kauas sisääntuloaukosta ja näin helpottaa
tuon pullonkaulan painetta. Jälkeenpäin
ajatellen ajatus toimi loistavasti, mutta vielä
paremmin se olisi toiminut, mikäli catering- ja kauneudenhoitolajit olisivat olleet
kauempana toisistaan, mikä olisi tuonut
väljyyttä käytäville.
Ennen tapahtumaa tehtiin riskikartoitus,
jossa kiinnitettiin huomiota tapahtuman
yleisiin riskeihin tapahtuman rakentamisen,
sen varsinaisen toiminnan ja purkamisen
aikana sekä lajikohtaisesti eri toimipisteissä.
Riskien perusteella tehtiin arviot ja tarvittavat
toimenpiteet riskien saamiseksi siedettävälle tasolle. Riskikartoituksen perusteella
pidettiin neuvottelu viranomaisten kanssa,
jossa päädyttiin siihen, että Taitaja2011tapahtuman osalta turvallisuussuunnitelmat
jaettiin pelastus- ja liikenteenohjaussuunnitelmiin.
Turvallisuuden hallinta Taitaja2011-tapahtuman osalta hoidettiin lähes kokonaan Savon
ammatti- ja aikuisopiston turvallisuusalan
opiskelijoiden voimin, opettajien toimiessa
valvojina. Tätä toimintaa tuki se, että
Taitaja2011-tapahtuman järjestävissä
oppilaitoksissa Taitaja-kilpailutoiminta on
kirjattu eri opintoalojen koulukohtaisiin
opetussuunnitelmiin.
Yö- ja viikonloppuvartiointi ulkoistettiin ja
sen hoiti Turvatiimi Siilinjärveltä. Vartiointiliike käytti omien siirrettävien rikosilmoitusjärjestelmiensä lisäksi Kuopio-hallilla
olevaa kiinteää rikosilmoitinjärjestelmää sekä
paikallisvartiointia.
Mahdollisen kriisitilanteen osalta turvauduttiin Savon ammatti- ja aikuisopiston
omaan kriisisuunnitelmaan ja kaupungin
kriisiryhmään. Kriisitilanteita tapahtumaan
liittyen ei syntynyt.
Toimijoiden perehdyttäminen
Taitaja2011-tapahtuman turvallisuuteen
Tapahtuman turvallisuusperehdyttäminen
tehtiin jakamalla jokaiselle lajialueelle
pelastussuunnitelma sekä pitämällä
henkilöstölle joka kilpailupäivän alussa
informaatiotilaisuus mahdollisten uusien
huomioitavien asioiden vuoksi. Painotus
oli, että jokainen lajivastaava sekä -toimija
huolehtii ensisijaisesti oman alueensa
turvallisuudesta työsuojelun ja pelastustoiminnan osalta.

Turvallisuushenkilöstöstä osa oli mukana
toiminnassa jo rakentamisen aikana,
jolloin he perehtyivät toimintamalleihin ja
– ympäristöön. Liikenteenohjaushenkilöstö
perehdytettiin toimintaan suunnitelmien
avulla, joita he olivat jo itse laatimassa.
Lähialueen oppilaitoksia informoitiin tapahtuman liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen
liittyvistä asioista etukäteen kirjeitse.
Yleisöä ja kuopiolaisia informoitiin muuttuneista liikennejärjestelyistä mediassa ennen
tapahtumaa ja tapahtuman aikana.
Liikenteenohjaus
Tapahtumapaikkana toiminut Kuopio-halli
sijaitsee Opistotiellä, joka on umpikuja ja
risteävä katu yhden keskustaan johtavan
pääväylän kanssa. Opistotiellä sijaitsee
Kuopio-hallin lisäksi kolme oppilaitosta.
Edellä mainitut seikat toivat lisähaasteita
liikennejärjestelyiden suunnitteluun.
Taitaja2011-tapahtuman järjestäjät
yhteistyössä muiden Itä-Suomen alueen
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa
kuljettivat tapahtumaan kaikki Itä-Suomen
kahdeksasluokkalaiset. Tämä kuljetusoperaatio tarkoitti koko tapahtuman ajan
jatkuvaa linja-autoliikennettä kilpailualueen
välittömässä läheisyydessä. Aiemmin
mainittujen seikkojen vuoksi tätä liikennettä
ei voitu ohjata Opistotielle. 20 linjaautopysäkkiä sijoitettiin Kuopion uimahallin
ja jäähallin väliselle Hannes Kolehmaisen
kadulle, joka tapahtuman ajan oli poikkeuksellisesti yksisuuntainen. Näin saatiin
aikaiseksi joustava ja turvallinen kiertoliikenne. Linja-autojen pysäköintialueena toimi
Tasavallankadun ja Tehdaskadun välinen
hiekkakenttä sekä Puijon pesäpallostadionin
pysäköintialue. Hannes Kolehmaisen kadulta
oppilasryhmät siirtyivät saattajiensa johdolla
kevyenliikenteenväyliä pitkin sekä Kuopiohallille ja jäähallille.
Henkilöautot ohjattiin pysäköimään
Puijon urheilualueen pysäköintialueille
ja keskuskentälle, joista oli jatkokuljetus
tapahtuma-alueelle.
Liikenteenohjauksessa toimi 44
turvallisuusalan opiskelijaa sekä heidän
opettajansa. Opiskelijat suunnittelivat
toiminnan etukäteen ja johtivat ja toimivat
liikenteenohjaajina tapahtumassa. Viranomaisten mukaan toiminta ja suunnitelmat
olivat ensiluokkaisia.

Viestintä liikenteenohjauksessa hoidettiin
VHF- puhelinten avulla.
Tapahtumaan oli järjestetty myös etelästä
tuleva junakuljetus. Junalla saapuneille
vieraille oli järjestetty opastus rautatieasemalta tapahtumapaikalle.
Tapahtuman aikainen turvallisuus
Taitaja2011-tapahtuma-alue oli jaettu 14
lohkoon, jossa jokaisessa oli turvallisuushenkilöpari. Turvallisuushenkilöstön tehtävänä
itse tapahtuma-alueella oli huolehtia oman
lohkonsa turvallisuudesta ja mahdollisesta
evakuoinnista. Paikallisjohto ja itse valvonta
suoritettiin opiskelijavoimin. Toiminnan
kannalta oli tärkeää, että opiskelijat
pääsivät mukaan jo rakentamisvaiheessa,
jolloin päästiin pikku hiljaa perehtymään
toimintaan ja toimintamalleihin. Myös
turvallisuushenkilöstön välinen sisäinen
viestintä hoidettiin VHF- puhelinten avulla.
Taitaja2011-tapahtumassa vieraili lähes
67 000 kävijää kolmen päivän aikana.
Yksisuuntainen liikenne pääsisäänkäynnillä
sekä välitön opastus sisääntulosta alkaen oli
onnistunut ratkaisu näin suuren ihmismassan ohjauksessa ja liikuttelussa. Suuresta
yleisömäärästä johtuen, Kuopio-hallin
kapasiteetti oli kuitenkin äärirajoilla.
Tapahtuman aikana tuli tietoon yksi
järjestyshäiriö, joka kirjattiin ylös ja
johti myöhemmin poliisitutkinnan kautta
sovitteluun.
MISSION PRO -iltakonserttia varten tehtiin
erillinen pelastussuunnitelma tapahtuman
luonteesta johtuen. Konsertissa käytettiin
ulkopuolisia järjestyksenvalvojia.
Ensiapu
Ensiapua varten perustettiin sosiaali- ja
terveysalan opiskelijavoimin ensiapupiste,
jossa opettajat toimivat valvojina. Pisteeseen
hakeutui muutama ihminen lepäämään
valittaen huonovointisuuttaan. Pisteessä
paikkailtiin myös muutamia pieniä haavoja.
Jokainen lajivastaava, varavastaava ja
suunnitteluryhmän jäsen joko suoritti EA1kurssin tai päivitti aiemmat EA-tietonsa ja
–taitonsa ennen finaalikilpailua. Näin kaikilla
ydintoimijoilla oli EA-valmius varsinaisen
tapahtuman aikana.
Jokaisessa lajipisteessä oli oma ensiapukaappinsa, joista oli käytetty joitain laastareita.
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Yhteistyö eri tahojen kanssa
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT 2011

Neuvottelukunta
Taitaja2011-neuvottelukunta koottiin
Pohjois-Savon keskeisten työelämänorganisaatioiden joukosta. Tätä joukkoa
täydennettiin lisäksi joukolla valtakunnallisia
vaikuttajia. Neuvottelukunnan nimesi
Taitaja2011-johtoryhmä joulukuussa 2009 ja
siihen kuului yhteensä 60 jäsentä.
Neuvottelukunnan tärkeimpänä roolina oli
toimia viestinviejänä työelämän suuntaan.
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Päätellen poikkeuksellisen laajasta yhteistyöstä työelämän kanssa (520 sopimusta)
täytti Taitaja2011-neuvottelukunta sen työlle
asetetun tavoitteen hyvin. Neuvottelukunta
kokoontui yhteensä viisi kertaa, minkä lisäksi
neuvottelukunnan jäsenet olivat kutsuttuina
Taitaja2011-tapahtumaan sekä Taitaja2011avajaisiin ja -päättäjäisiin.
Neuvottelukunta vieraili myös Taitaja2011kilpailuorganisaation kutsumana ja
isännöimänä Taitaja2010-tapahtumassa

Oulussa. Ouluun matkattiin tuhannen
hengen Taitaja2011-junalla, johon
neuvottelukunnalle oli varattu kaksi omaa
vaunuosastoa.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi
Lujayhtiöiden hallituksen puheenjohtaja
Hannu Isotalo ja varapuheenjohtajana
Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha
Vidgrén.

Taitaja2011-neuvottelukunnan jäsenet
Ahmala Jari
Aho Lasse
Airas Rauno
Alhojärvi Eija
Alho-Törrönen Sirpa
Fagerlund Eino
Haaparanta Ismo
Hahtala Timo
Harju Martti
Heimonen Kari
Herranen Arto
Huttunen Jussi
Immonen Jarmo
Isotalo Hannu
Jussila Ari
Juvonen Esa
Jääskelä Juha
Kaitokari Paavo
Kangasperko Petri
Kankaanpää Tapio
Kauppinen Kyösti
Kemppainen Ilkka T.
Kilpeläinen Mikko
Koivula Maj
Lankinen Timo
Leinonen Matti
Arkkipiispa Leo
Liinamaa Jaana
Lukkarinen Ilpo
Lämsä Eero
Martikainen Ilpo
Matikainen Veikko
Meriläinen Tuomo
Miettinen Hannu
Miettinen Merja
Mähönen Harri
Niiranen Matti
Notko Matti
Ojanperä Jaakko
Ollila Timo
Paronen Petteri
Pitkänen Pertti
Puurunen Kirsti
Riekkinen Wille
Rissanen Markku
Ruotsalainen Olavi
Saarelainen Timo
Sahala Jyrki
Satuli Petri
Savolainen Antero
Savolainen Leila
Skog Harri
Tervo Antti
Tolppi Veli-Matti
Torssonen Esko
Tourunen Jari
Tsupari Hannu
Vartiainen Perttu
Vidgren Juha
Virranta Kari

KPSS Finland Oy
Olvi Oyj
Savon koulutuskuntayhtymä
Skills Finland ry
Savon yrittäjät
Savon Yrittäjät
YARA Oyj
Teknologiateollisuus
Iisalmen kaupunki
Pohjois-Savon poliisilaitos
Enfo Oyj
Pohjois-Savon liitto
Elinkeinoelämän keskusliitto
Lujatalo Oy
Karjalan lennosto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Arctic Machine Oy
Kuopion Kaupunki
Juankosken kaupunki
Osuuskauppa PeeÄssä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Taitaja2011
Karelia-Upofloor Oy
Iisalmen Sanomat Oy, Varkauden lehti
Opetushallitus
Rakennusliitto, Itä-suomen aluetoimisto
Karjalan Hiippakunta
J&J Liinamaapalvelut Oy
Osuuskunta Promilk / Itä-maito
Kiuruveden kaupunki
Genelec Oy
Rakennusteollisuus
Kuopion Kaupunki
SAK
Kuopion Yliopistollinen Sairaala
Osaamistalo Oy
Kuopion Kauppakamari
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kuopion Osuuspankki
Itä-Suomen lääninhallitus
Kuopion kaupunki
Normet Oy
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kuopion hiippakunta
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Suonenjoen kaupunki
Honeywell Oy
SSG Oy
Petritex Oy
Ylä-Savon kauppakamariosasto
Savon koulutuskuntayhtymä
Opetusministeriö
Sakupe Oy
Savonia ammattikorkeakoulu
Suomen Kiitoautot Oy
Savon Sanomat
Varkauden kaupunki
Itä-Suomen Yliopisto
Ponsse Oyj
Pohjois-Savon TE-keskus

Myyntipäällikkö
Toimitusjohtaja
Yhtymähallituksen puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Yrittäjien puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Asiantuntija
Kaupunginjohtaja
Poliisipäällikkö
Hallituksen puheenjohtaja
Maakuntajohtaja
Aluepäällikkö
Hallituksen puheenjohtaja
Komentaja
Pedagoginen johtaja
Toimitusjohtaja
Talous- ja strategiajohtaja
Kaupunginjohtaja
Toimitusjohtaja
Yhtymähallituksen puheenjohtaja
Kilpailujohtaja
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Pääjohtaja
Toimitsija
Arkkipiispa
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Aluepäällikkö
Toimialajohtaja
Aluejohtaja
Hallintoylihoitaja
Johtava konsultti
Toimitusjohtaja
Kuntayhtymän johtaja
Toimitusjohtaja
EU-projektipäällikkö
Kaupunginjohtaja
Toimitusjohtaja
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Piispa
Kuntayhtymän johtaja
Kaupunginjohtaja
Toimitusjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
DI
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Kansliapäällikkö
Toimitusjohtaja
Kuntayhtymän johtaja
Toimitusjohtaja
Päätoimittaja
Kaupunginjohtaja
Rehtori
Hallituksen varapuheenjohtaja
Ylijohtaja
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Taitaja2011-tapahtuman
yhteistyökumppanuussopimukset
Yhteistyökumppaneiden hankkiminen
ja sopimusten tekeminen aloitettiin
voimaperäisesti elokuussa 2010.

Yhteistyösopimusten arvo koostui
yhdistelmästä koneita, laitteita, työpanosta ja/tai rahaa.Yhteistyöpaketin sisältö oli
lähes aina lajikohtainen ja yksityiskohdat
sovittiin yhteistyökumppanin resurssien ja
tavoitteiden mukaisesti erikseen. Kumppanilla oli oikeus käyttää Taitaja2011
–logoa omassa markkinoinnissaan.

Yhteistyön tavoitteena oli:
• tarjota yhteistyökumppanille näkyvyyttä
ja mahdollisuus organisaation tai sen
tuotteiden markkinoimiseen mainonnallisin keinoin,
• tarjota yhteistyökumppanille rekrytointimahdollisuus,
• tarjota yhteistyökumppanille mahdollisuus organisaation imagon vahvistamiseen tulevaisuuden työntekijöiden
parissa,
• verkostoituminen oppilaitosten,
opettajien ja yritysten välillä sekä
• tarjota työelämän organisaatioille
mahdollisuus vaikuttaa koulutukseen
ja sen kehittämiseen.
Taitaja2011-tapahtuma oli hyvä foorumi
tuoda esille mm. työelämän osaamisvaatimuksia. Pääyhteistyökumppaneille
ja Taiturisopimuskumppaneille tarjottiin
myös mahdollisuus saada oma osasto
Kuopio-halliin rakennetulta Rekrytorilta.

Sisälsi suurmainosnäkyvyyden kilpailussa
sekä yhden alla olevista yhteistyöpaketeista.
A. 1 x Taituri + 2 x Vänkäri (arvo 22 000 €)
B. 2 x Mestari + 1 x Vänkäri (arvo 23 500 €)
C. 6 x Vänkäri (arvo 21 000 €)
Pääyhteistyökumppanuus tarjosi parhaan
huomioarvon Taitaja2011- tapahtumassa;
avajaisissa, päättäjäisissä sekä näkyvyyden
kaikissa painomateriaaleissa, mainoksissa
(printti, TV) ja Taitaja2011.fi -verkkosivuston etusivulla. Pääyhteistyökumppanuus
sisälsi oman esittelyosaston kilpailualueella.

Näkyvyys lajialueen mainostolpassa
(500 x 300 mm), lajialueella (800 x 500
mm) sekä lajin LED-näytössä ja lajin
verkkosivuilla. Oikeus vaatettaa kilpailijat
yrityksen logoilla varustetuilla, lajiin
liittyvillä ja asianmukaisilla vaatteilla muut
yhteistyösopimukset huomioiden.
Sisälsi kaksi VIP-passia tapahtumaan.
Iso-Vänkärisopimus tehtiin Taitaja2011kilpailuorganisaation kanssa.
5. VÄNKÄRI lajikohtainen
3500.00 € (+ alv 23 %)
Näkyvyys lajialueen mainostolpassa (500
x 300 mm) sekä lajin LED-näytössä ja lajin
verkkosivuilla. Oikeus vaatettaa kilpailijat
yrityksen logoilla varustetuilla, lajiin
liittyvillä ja asianmukaisilla vaatteilla muut
yhteistyösopimukset huomioiden.
Vänkärisopimus tehtiin Taitaja2011kilpailuorganisaation kanssa.
6. KISÄLLI lajikohtainen
2.500 € (+ alv 23 %)

Sopimus tehtiin Taitaja2011kilpailuorganisaation ja Skills Finland ry:n
kanssa. Sopimukseen sisältyi optio jatkaa
pääyhteistyökumppanina myös seuraavissa Taitajissa. Sopimukseen kuului lisäksi
kymmenen VIP-passia tapahtumaan.

Näkyvyys 800 x 500 mm mainostelineessä lajialueella, lajin LED-näytössä
ja lajin nettisivuilla. Kisällisopimus tehtiin
Taitaja2011-kilpailuorganisaation kanssa.
Lajien tuomarisopimukset tehtiin Kisällisopimuksina.

• Autorobot Finland Oy
• Consept.10
• Electrolux Oy
• ISS-Palvelut Oy
• Jalas Oy
• Ponsse Oy
• Kiitolinja
• Kuopion kaupunki
• Lemminkäinen Oy
• Luovi
• NRJ
• Olvi Oyj
• Olvi-säätiö
• S-Ryhmä
• Teknologiateollisuus ry

2. TAITURI lajikohtainen
15.000 € (+ alv 23 %)

7. PALKINTOKUMPPANI lajikohtainen

Taitaja2011-yhteistyökumppanuuspaketit

Maksiminäkyvyys (2700 x 1200 mm)
lajin kilpailualueella, sekä logonäkyvyys
lajikohtaisessa painetussa materiaalissa,
lajin LED –näytössä ja lajin verkkosivuilla.
Sisälsi viisi VIP-passia tapahtumaan
Mestarisopimus tehtiin Taitaja2011kilpailuorganisaation kanssa.

Taitaja2011-tapahtuman
pääyhteistyökumppanit:

Taitaja tarjosi yhteistyökumppaneilleen
valmiit yhteistyöpaketit, joiden perusteella
yhteistyökumppaneiden oli helppo valita
itselleen sopivin osallistumistapa.
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1. PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI
30.000 € (+ alv 23 %)

4.	ISO-VÄNKÄRI lajikohtainen
5000.00 €

Maksiminäkyvyys (2700 x 1200 mm) lajin
kilpailualueella, näkyvyys lajikohtaisessa
painetussa materiaalissa, lajialueen LEDnäytöissä sekä lajin verkkosivuilla. Oma 2
x 3 m esittelyosasto lajialueen yhteydessä.
Sisälsi viisi VIP-passia tapahtumaan.
Taiturisopimuksia myytiin yksi lajia kohti.
Taiturisopimus tehtiin Taitaja2011kilpailuorganisaation kanssa.
3. MESTARI lajikohtainen
10.000 € (+ alv 23 %)

Rahapalkinto kilpailussa menestyville ja
400 x 300 mm näkyvyys mainosseinässä.
Yhteisö/yritys mainitaan palkintojenjaon
yhteydessä. Mahdollisuus tulla luovuttamaan palkintosumma henkilökohtaisesti
lajikohtaiseen palkintojenjakotilaisuuteen
5.5.2011
• 1. palkinto 600 €
• 2. palkinto 450 €
• 3. palkinto 300 €
8. PIKKUKISÄLLI lajikohtainen
1250 € (+ alv 23 %)
Näkyvyys (40 x 30 cm) mainosseinässä
lajialueella, lajin LCD-/LED -näytöissä ja
nettisivuilla. Pikkukisällisopimus tehtiin
Taitaja2011 Kuopion kanssa.

VIP-passin edut:
• Pysäköinti kisa-alueella,
lähellä pääsisäänkäyntiä
• Taitaja VIP-tilan vapaa käyttöoikeus
• Lounaat ja virvokkeet tapahtumassa
• Sisäänpääsy kaikkiin kisatapahtumiin
• Mahdollisuus omien asiakastilaisuuk-		
sien järjestämiseen (kysy lisätietoja
Taitaja yhteyshenkilöltäsi)

Yritys sai näkyvyyden kilpailualueen
opasteissa, kartoissa ja tapahtumakatalogissa.
ESITTELYTELTAT
2.500 € (+23% alv) / kpl

Lisänäkyvyyselementit

Yhteistyökumppani saI omaan käyttöönsä
n. 5 x 5 m esittelyteltan. Teltat sijaitsivat
Kuopio-hallin edustalla. Hintaan sisältyi
teltan vuokra, otsalauta, sähköliittymä ja
valaistus.

PÄÄPORTTI
10.000 € (+ alv 23 %)

MEDIAKUUTIO KUOPIOHALLIN SISÄLLÄ
3.000 € (+ alv 23 %) /pinta

Kilpailualueen sisääntuloportti nimettiin
yhteistyökumppanin mukaan ja ulkoasu
tehtiin yhteistyökumppanin visuaalisen
ilmeen mukaiseksi. Portissa luki myös tapahtuman nimi Taitaja2011 Kuopio. Yritys
sai näkyvyyden kilpailualueen opasteissa,
kartoissa ja tapahtumakatalogissa.

Mainostila Kuopio-halliin rakennetun
mediakuution seinässä. Koko 3600 x
3600 mm. Myynnissä oli yhteensä
8 pintaa.

Taitaja2011-pääportti nimettiin Machinery
Group Oy:n mukaan.

STAMP IT-passi jaettiin kaikille yläkoulujen
kahdeksasluokkalaisille, jotka osallistuiovat tapahtumaan. Passi toimi opintoohjauksen tukena ennen tapahtumaa
ja koulutuksen markkinoinnin apuna
tapahtuman jälkeen.

VÄLIAIKAISEN KILPAILUHALLIN
SISÄÄNKÄYNNIT
7.500 € (+ 23% alv) / kpl
Hallit nimettään erikseen Savon Kuljetus
Oy:n ja Autotalo Laakkonen Oy:n
mukaan. Yhteistyökumppanit saivat
näkyvyyden kilpailualueen opasteissa,
kartoissa ja tapahtumakatalogissa.
”TERVETULOA” -HALLIN SISÄÄNKÄYNTI
7.500 € (+ 23 % alv)
Halli sijaitsi Kuopio-hallin edustalla.
Hallissa oli kaikkien kilpailutapahtumaan
tulevien vieraiden vastaanottotilaisuus.
Hallista vieraat aloittivat tutustumiskierroksensa tapahtuma- alueella. Halli
nimettään Savon Sanomat- halliksi.

STAMP IT! - PASSI
2000 € (+ 23 % alv)

Korttiin myytiin yksi mainos ja se nimettiin
Osuuskauppa PeeÄssän mukaan.
KAULANAUHA KILPAILUPASSILLE
4.000 € (+ ALV 23 %)
Näkyvä mainospaikka, joka säilyy muistona myös tapahtuman jälkeen. Nauhoja
teetettiin 3000 kpl ja niihin painettiin
Taitaja2011-, Savon ammatti ja aikuisopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston logot
sekä Savonia ammattikorkeakoulun logo.
Kaulanauhan yhteistyökumppanina toimi
Savonia ammattikorkeakoulu.
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KOULUTUS

Lajivastaavakoulutus

Taitaja2011 lajivastaavien koulutuksesta
sekä yleisestä tuomarikoulutuksesta
vastasi HAMK Skills Trainers´ Academy.
Koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin
yhteistyössä Taitaja2011 -kilpailujärjestäjän ja Skills Finland ry:n kanssa. Muita
yhteistyötahoja olivat Suomen ympäristöopisto SYKLI, Innotiimi, lajiohjausryhmät,
Taitaja2009-, Taitaja2010-, Taitaja2012sekä Taitaja2013- toimijat.

Taitaja2011 lajivastaavakoulutus (9
op) järjestettiin 12.5.2009 – 1.9.2011.
Lajivastaavakoulutus on osa Taitajalaadunvarmistusta ja se on suunnattu
lajivastaaville, varalajivastaaville sekä
kilpailujohdon asiantuntijatehtävissä
toimiville.

Koulutusten osalta yhteyshenkilöinä toimivat: Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen,
Skills Finland ry; kilpailujohtaja Ilkka T.
Kemppainen, Taitaja2011, hankepäällikkö
Heikki Makkonen Savon Taitajat (ESR)
-hanke sekä toiminnanjohtaja Tuomas
Eerola, HAMK Skills Trainers´ Academy.
Erilaisissa tukitehtävissä toimivien
perehdyttämisestä tehtäviinsä vastasi
Taitaja2011- kilpailujärjestäjä.

Koulutus sisälsi 7 lähipäivää, ohjattua
etätyöskentelyä, perehtymisen Taitaja2010–finaalitapahtumaan Oulussa sekä
työssäoppien lajivastaavan tai varavastaavan taikka näihin tehtäviin rinnastettavan työn Taitaja2011 -tapahtumassa.
Lähipäivistä 6 järjestettiin Kuopiossa ja
yksi (palautepäivä) Iisalmessa. Lisäksi
lajivastaavat ja varavastaavat osallistuivat
valtakunnallisiin ja lajikohtaisiin lajiohjausryhmäpäiviin. Koulutusmateriaalit tallennettiin Taitaja2011 -kilpailun järjestäjän
ylläpitämälle Sharepoint-sivustolle.
Lajivastaavakoulutuksen keskeiset
sisällöt olivat:

Kilpailukummikoulutus
Lajivastaaville ja varavastaaville suunnattu Taitaja-toimintaan perehdyttävä ja
innostava kilpailukummikoulutus (3 op)
järjestettiin 18.2. – 28.4.2009. Koulutus
sisälsi kaksi lähipäivää sekä ohjatun
etätyöskentelyn.
Koulutus alkoi Iisalmessa 18.2.2009 sekä
Kuopiossa 19.2.2009 järjestetyillä Starttipäivillä. Kilpailukummikoulutus sisälsi
tutustumisen Taitaja2009–tapahtumaan
Vaasassa ja sen kirjallisen raportoinnin.
Koulutus päättyi 28.4.2009 Kuopiossa
järjestettyyn lähipäivään.
Kilpailukummikoulutuksen suoritti 50
laji- tai varavastaavaa.

Taitaja2011 -kilpailutehtävät
ja niiden arviointi
• Taitaja-säännöt
• kilpailulajin lajikuvaus ja kilpailutehtävät
• tehtävien ja arvioinnin perusteet
• näyttöjen ja kilpailuarvioinnin yhteis-		
kehittäminen
• tuomarityöskentely ja pistelasku
Kilpailuinformaatiojärjestelmän
(CIS NG) avulla

Yritysyhteistyön ja Taitaja -tapahtuman kehittäminen
• ohjausryhmätyöskentely
• Taitaja-semifinaalit ja Taitaja2010
-kilpailut
• lajibudjetti, yhteistyökumppanuudet
• yritysyhteistyö, oppilaitosyhteistyö ja
muu sidosryhmätoiminta
• tapahtuman markkinointi ja tiedotus
Lajivastaavakoulutuksesta myönnettiin
todistus 93 laji- ja varalajivastaavalle sekä
Taitaja2011-suunnitteluryhmän jäsenille.
Tuomarikoulutus
Semifinaalituomarointiin perehdyttävä
yleinen tuomarikoulutus lajivastaaville,
varavastaaville ja semifinaalituomareina toimiville järjestettiin Kuopiossa
8.12.2009.
Taitaja2011-finaalituomarointiin, lajikohtaisten arviointirakenteiden laatimiseen
sekä CIS NG -pistelaskujärjestelmään
ja tulospalveluun perehdyttävä yleinen
tuomarikoulutus järjestettiin Kuopiossa
24.2. – 12.4.2011. Koulutus oli suunnattu lajien päätuomareille, lajivastaaville
sekä varavastaaville.
Osana koulutusta otettiin koekäyttöön
Taitaja-tuomaritesti. Lajituomareiden
perehdytyksestä tehtäviinsä vastasivat
kunkin lajin lajivastaava ja päätuomari
ennen finaalikilpailujen alkamista järjestetyissä lajikohtaisissa tuomarikoulutuksissa.

Taitaja2011 -kilpailulajin suunnittelu,
rakentaminen ja toteutus
• lajin kilpailualueen layout
• tapahtuman esteettömyys ja TaitajaPLUS
• koneet, laitteet, materiaalit
ja lajin logistiikka
• turvallisuus ja kestävä kehitys

Yhteenveto koulutuksista
Koulutus
Kilpailukummi
Lajivastaava
Tuomari (semi)
Tuomari
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Laajuus (op)
3
9
-

Toteutusaika
18.2. – 28.4.2009
12.5.2009 – 1.9.2011
8.12.2009
24.2. – 12.4.2011

Lähipäiviä
2
7
1
2

Etätehtävät
X
X
X

Työssäoppiminen
X
-

Todistukset
50
93
-

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kuopion Taitaja2011 –tapahtumassa
oli mukana suuri joukko ulkomaisia
kilpailijoita. Tapahtumakutsuja toimitettiin
lukuisille EuroSkills Promotion Organization (ESPO) johdon jäsenille, teknisille
delegaateille sekä suoraan WorldSkillsjärjestön maakohtaisille toimistoille.
Aktiivisen yhteydenpidon ja henkilökohtaisten kontaktien avulla tavoitteeksi
asetettu 20 vieraskilpailijan kiintiö saatiinkin kootuksi. Noin sadan rekisteröidyn
kansainvälisen vieraan kokonaismäärästä
oli kilpailijoita 24 henkilöä, valmentajia
(trainer) 16 ja tarkkailijoita (observer)
arviolta kymmeniä. He osallistuivat yhteensä 16 eri ammattilajiin. Tämän lisäksi
mukana oli lukuisa joukko seminaareissa
ja muissa tapahtumissa vierailleita
kansainvälisiä osallistujia, jotka viipyivät
tapahtumassa vain lyhyen aikaa.
Kilpailijoiden ja mukana tulleiden valmentajien ja tarkkailijoiden määrää voi pitää
varsin hyvänä ja todeta, että laajemman
ja vielä kansainvälisemmän joukon
vastaanottaminen olisi aiheuttanut
ongelmia tulkkipalveluiden järjestämisessä
ja kilpailijoille käännettävien tehtävien
ja toimintaohjeiden toimittamisessa.
Nytkin kävi ilmi, että tehtävien laadintaan,
kääntämiseen ja arvioinnin toteuttamiseen jäi parantamisen varaa.
Yhtenä syynä kansainvälisten kilpailijoiden
kutsumiseen oli alun perin tarve saada
kansainvälisyys näkymään laajemmassakin
merkityksessä. Ne vähäiset ongelmat,
joita suuren joukon keskuudessa syntyi,
peittyivät siihen reippaaseen ja iloiseen
yleisilmeeseen, joka oli ominaista koko
tapahtumalle. Jo etukäteen tiedossa
olleet ongelmat suuren vierasjoukon
majoittamisessa saatiin järjestykseen
sijoittamalla koko kilpailijaryhmä 50 km:n
päässä Leppävirralla sijainneeseen lomakeskukseen. Onnistuneiden ja joustavien
kuljetusjärjestelyjen avulla etäisyyden
aiheuttamat ongelmat pystyttiin hyvin
ylittämään ja minkäänlaisia kilpailuihin
liittyviä viivästymisiä ei majoituksesta
aiheutunut.
Ulkomaisten kilpailijoiden mukaan
kutsumista puolsivat kaiken kaikkiaan
monet syyt. Niistä tärkeimpänä
oli ehdottomasti oman joukkueen
valmentaminen kansainvälisten kilpaili-

joiden kohtaamiseen ja ammattitaidon
mahdollisten erojen selvittäminen.
Myös valmentajat ja järjestäjät halusivat
vakuuttua omista valmiuksistaan. Niin
ikään laitteiden, aikataulujen ja yleisten
järjestelyjen kansainvälinen testaaminen
kävi järjestäjille mahdolliseksi.
Kv-vieraiden ryhmässä eniten hyötyivät
kilpailijat itse. Myös tarkkailijoina toimineet ryhmät, jotka keräsivät aktiivisesti
tietoa työturvallisuudesta ja lähes kaikesta
muusta tapahtuman järjestämiseen
liittyneestä, olivat tuloksiin tyytyväisiä.
Useat kilpailijat olivat kotimaidensa World
Skills -valmennettavia, joten heidän ja
omien mestareidemme tapaaminen on
tulevaisuudessakin jo varmistunut.
Eniten kansainvälisiä kilpailijoita
oli mukana parilajina toteutetussa
mekatroniikassa, jossa oli mukana
Iso-Britannian, Norjan ja Ruotsin edustus.
Yleistä kv-kilpailijoiden keskuudessa
vallinnutta ilmapiiriä kuvaa norjalaisten
Milan Suboticin ja Axel Gunnarsonin
mielipiteet:
”Tulimme tänne, koska haluamme lisää
kansainvälistä kisakokemusta, ja sitä
olemme nyt todella saaneet”.
Ulkomaiset kilpailijat tulivat
seuraavista maista:
• Hollanti
• Venäjä
• Viro
• Tanska
• Ruotsi
• Norja
• Itävalta
• Kanada
• Marokko
• Iso-Britannia

2
5
3
1
2
2
2
1
1
5

Kansainvälisten vieraiden toimistopalveluista ja kenttätoimien käytännön
järjestelyistä vastanneet henkilöt olivat
Jarmo Kuosmanen, Matti Haapanen,
Sirpa Hakala-Kosunen, Mirka Koivistoinen
sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston
kansainvälisyyskoordinaattori Irja Nenola,
joka toimi englanninkielisen seminaarin
toteuttajana yhteistyössä SkillsFinland
ry:n kanssa. Käytännön järjestelyistä em.
lisäksi olivat aktiivisesti mukana koko
tapahtuman henkilöstö sekä erityisesti
avauspäivinä mukana ollut Sanna
Vuorinen.

KAKSIKIELISYYS
TAPAHTUMASsa
Taitaja-sääntöjen mukaan kilpailujen
pääkieli on suomi ja toisena kielenä on
ruotsi. Kilpailulajien laji- ja tehtäväkuvaukset tulee olla molemmilla kielillä. Mikäli
lajissa on kilpailija, jonka äidinkielenä
on ruotsi, myös lajin ohjeet, arvioinnit ja
tiedotteet toimitetaan ruotsiksi. Mikäli
kilpailija tarvitsee kilpailusuoritusten
aikana tulkkia, tulee siitä sopia semifinaalin kilpailujohtajan ja lajin päätuomarin
kanssa erikseen. Kilpailijan käyttämä kieli,
suomi tai ruotsi, tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli sääntöjen eri kieliversioissa ilmenee
ristiriitoja, ratkaistaan asia suomenkielisen
sääntöversion mukaisesti.
Taitaja2011-tapahtuman kaksikielisyyskoordinaattori työskenteli marraskuusta
2010 – tammikuuhun 2011 opettajana
ja käänsi opetustyön ohella lajikuvaukset
sekä lyhyitä tekstejä verkkoon ja kilpailuoppaaseen. Tehtävä jatkui kokopäiväisenä ajalla helmi – toukokuu 2011.
Taitaja2011-kaksikielisyyskoordinaattorina
toimi ruotsinkielen lehtori Riitta KoskiVähälä Savon ammatti- ja aikuisopistosta.
Edellytyksenä kaksikielisyyskoordinaattorin rekrytoinnille vasta vuodenvaihteessa juuri ennen kilpailuja on se,
että kaksikielisyyskoordinaattori tulee
koulumaailmasta ja tuntee entuudestaan
ammatillisen koulutuksen sekä sen
opetussuunnitelmat.
Kaksikielisyyskoordinaattorin
tehtävät
Kaksikielisyyskoordinaattorin tehtäviin
kuului lyhyempien tekstien, tervetulokirjeen sekä koko kilpailuoppaan
kääntäminen ruotsin kielelle. Tapahtuman
suojelijan tervehdys käännettiin Vaasassa.
Lisäksi kaksikielisyyskoordinaattori
käänsi verkkosivut ja niiden päivitykset
sekä auttoi lajivastaavia hankkimaan
ruotsinkielisiä asiakkaita lajeihin, joissa
niitä tarvittiin.
Lajissa Cateringkokki oli lisäksi tulkki koko
kilpailuajan. Kyseiseen lajiin osallistui
kilpailijoita, jotka eivät ymmärtäneet
suomea. Näin kilpailua ei olisi voitu
toteuttaa, jos kääntäjä olisi ollut läsnä
ainoastaan tehtävien annon yhteydessä.
Osassa kilpailulajeja tarvittiin myös
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ruotsinkielisiä asiakkaita. Tämä koettiin
erityisen hankalaksi, sillä maakunnassa
ei juurikaan asu äidinkielenään ruotsia
puhuvia.
Taitaja2011-kilpailutehtävien ja
verkkosivujen kääntäminen
Taitaja2011-ammattitaidon SM-kilpailuissa oli ruotsia äidinkielenään puhuvia
kilpailijoita kymmenessä lajissa. Näiden
lajien käännöstyö ja käännöksen jälkeinen
asiatarkastus tehtiin Vaasassa. Vaikeimmaksi asiaksi käännöstyössä koettiin
teknisten piirustusten kääntäminen. Asiaa
vaikeutti lisäksi käännöksiä koskenut kireä
aikataulu ja lajien osalta aikataulujen
venyminen käännettävän materiaalin
toimittamisessa. Kääntäjiä työllisti lisäksi
muutamassa lajissa tapahtuneet useat
muutokset tehtävissä.
Verkkosivujen kääntämisen suhteen
esityö tehtiin Vaasassa jo ennen kuin
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kaksikielisyyskoordinaattori aloitti
työnsä Taitaja2011-organisaatiossa.
Kaksikielisyyskoordinaattori hoiti sivujen
kääntämisen ja kaksikielisyyspäivitykset
siirryttyään kokopäiväiseksi helmikuun
2011 alusta.

Kirjeet yläkouluille

Taitaja9- kilpailu

Kilpailupäivät

Taitaja9 – kilpailussa oli neljä ruotsinkielistä joukkuetta ja siksi myös ne
tehtävät oli käännettävä. Käännöstyön
suoritti kaksikielisyyskoordinaattori
ja asiatarkastus suoritettiin Vaasassa.
Taitaja9-kilpailua koskien kaikki tehtävät
on käännettävä, sillä ennen kilpailua ei
tiedetä onko mestaruudesta kilpailevien
joukkueiden mukana ruotsinkielisiä.

Kaksikielisyyskordinaattori oli koko
kilpailuajan niiden lajien käytössä, joissa
oli ruotsinkielisiä kilpailijoita. Kuudessa
lajissa oli joko tuomari tai lajivastaava,
joka pystyi toimimaan myös tulkkina.
Lisäksi yhdessä lajissa oli tulkki paikalla
koko kilpailuajan. Tämä luonnollisesti
kevensi kaksikielisyyskoordinaattorin
työtaakkaa kilpailupäivien aikana.

Ruotsinkielisten joukkueiden antamasta
palautteesta kävi ilmi, että tehtävät
oli käännetty tarkasti ja oikein. Näin
myös Taitaja9-kilpailun osalta säästyttiin
protesteilta.

Muun työnsä ohella kaksikielisyyskoordinaattori auttoi myös Ruotsista ja Norjasta
saapuneita vieraskilpailijoita sekä heidän
saattajiaan.

Syyskuun lopussa 2010 lähetimme kirjeet
kaikille Suomen yläkouluille. Kaksikielisyyskoordinaattori teki myös tämän
kirjeen käännöstyön.

TAITAJA2011-PROJEKTIN
AIKATAULU

kuntayhtymien omarahoitukseen sekä
Savon Taitajat (ESR)-hankkeeseen.

Koko hankkeella oli aikataulu kahdella
tasolla, yleisaikataulu ja projektiaikataulu.
Projektiaikataulussa oli toimenpiteet
tehtävä- ja vastuualuetasolla aikataulutettuna. Yleisaikataulussa olivat hankkeen
kannalta keskeiset tapahtumat, tilaisuudet ja deadlinet.

Kuluista valtaosa ajoittuu vuodelle
2011. Tuolloin henkilöstöresurssit olivat
suurimmillaan ja lähes kaikki hankinnat
tehtiin myös vuoden 2011 puolella.
Aiempina vuosina rakentamisvaiheessa
eteen tulleilta yllättäviltä suurilta kulueriltä vältyttiin osin hyvän ennakoinnin ja
suunnittelun, osin runsaan ja kattavan
yhteistyökumppanuusverkoston avulla.
Runsasluminen talvi ja sen pitkittyminen
routaongelmineen kuitenkin aiheuttivat
muutamia kulueriä, joista niistäkin
selvittiin pääsääntöisesti yhteistyökumppanuussopimuksien avulla ja näin ne
eivät olleet paisuttamassa Taitaja2011budjettia.

Lisäksi rakennus-, tapahtuma- ja
purkuviikoille oli omat yksityiskohtaiset
aikataulunsa kelloaikoineen.
TALOUS
Taitaja2011-tapahtuman
kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kirjanpito ja kustannusseuranta
oli sekä Savon koulutuskuntayhtymän
että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
kirjanpidon yhteydessä erikseen järjestäjälle koituvien kustannusten osalta.
Maksuliikenne projektin aikana hoitui
pääsääntöisesti Savon koulutuskuntayhtymän kautta. Kustannusarvio 3,7 M €
esitettiin ja hyväksyttiin koulutuskuntayhtymien yhtymähallituksissa syksyllä 2008.

Tapahtumalla oli yhteensä 15 pääyhteistyökumppanuutta ja jokaisessa kilpailulajissa oli useita yhteistyösopimuksia, joista
rahana kassaan saatiin yhteensä
321.700 €.
Yhteenveto Taitaja2011
-tapahtuman kustannuksista
ja rahoituksesta

Kustannusten jakauma eri vuosille
2009
423.476 €
2010
1.053.485 €
2011
2.118.205 €
			
Kustannusten jakauma maksajittain
SAKKY
YSAO
Savon Taitajat- projekti

2.275.465 €
245.172 €
1.074.529 €

Rahoitus
Taitaja2011 -tapahtuman rahoitus
muodostui seuraavasti:
Opetushallituksen myöntämät
harkinnanvaraisen yksikköhinnan
korotukset vuosille 2010 ja 2011:
1.943.080 €
• Savon koulutuskuntayhtymä 		
1.452.111 €
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
490.969 €
Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen
sopimusten rahassa maksettu osuus:
321.700 €

Kirjausmenettely
Vastuu kustannuksista jaettiin järjestäville
koulutuskuntayhtymille niiden kesken
erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti
siten, että Savon koulutuskuntayhtymän
osuus oli 75% ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 25%.
Vuoden 2009 kustannukset olivat
pääsääntöisesti henkilö- ja tilavuokrakustannuksia. Vuoden 2010 puolella kustannukset kohosivat edelliseen vuoteen
nähden noin kaksi ja puoli kertaisiksi.
Tämä selittyy pääasiallisesti henkilökustannuksilla, sillä Taitaja2011-toimisto alkoi
toimia lähes täydellä miehityksellä ja lajien
suunnittelutyö käynnistyi syyslukukauden
2010 alussa täydellä teholla.
Vuoden 2010 puolella myös markkinointikustannukset kohosivat huomattavasti.
Oulun Taitaja2010- matkat sekä Skills
Finlandin kevätseminaari nostivat myös
osaltaan vuoden 2010 kustannuksia.
OKM:n harkinnanvaraista yksikköhinnankorotusta järjestävät koulutuskuntayhtymät saivat vuosille 2010 ja 2011 yhteensä
1.943.080 euroa. Vuoden 2009 osalta
rahoitus perustui järjestävien koulutus-

Taitaja2011 -tapahtuman kustannukset
on kirjattu omilla projekti numeroillaan
ajalta 01.01.2009 – 30.09.2011. Savon
koulutuskuntayhtymässä (SAKKY)
kirjaukset on tehty Taitaja2011 ja Savon
Taitajat (ESR) -projekteille. Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymä (YSAO) on kirjannut maksamansa kustannukset omassa
kirjanpidossaan Taitaja2011 -projektille.
Toteutuneet kustannukset ja budjetti
• Taitaja2011 -tapahtuman kokonaiskustannuksiksi budjetoitiin 3.668.000 €
• Toteutuneet kokonaiskustannukset
1.1.2009 – 30.9.2011 olivat
3.595.166 € *1)
• Budjetoidun ja toteutuneen erotus:
-72.834 €
• Toteutumaprosentti 98,0 %

ESR- ja valtion rahoitus Savon Taitajat
projektille:
998.000 €
• Palautuvat arvonlisäverot ko. projektista:
4.350 €
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä:		
3.267.130 €
Kuntayhtymien yhteinen
omarahoitusosuus:
328.036 €
Sopimuksen mukaan Savon koulutuskuntayhtymän osuus on 246.027 €
ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
82.009 €

*1) Yhteistyökumppanuuksien runsas
määrä ja laskennallinen arvo
2.262.774 € ovat osaltaan pienentäneet
järjestämiskustannuksia.
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SAVON TAITAJAT- HANKE

Hankkeen lähtökohdat

Hankkeen kuvaus

Hankkeen lähtökohtana oli, että ammatillisen koulutuksen tason ja työelämävastaavuuden kehittämiseksi Pohjois-Savossa
ja koko Itä-Suomessa on välttämätöntä
syventää yritysten ja oppilaitosten välistä
yhteistyötä. Yrityksistä saatavaa tietoa
on käytettävä niin opetuksen kuin
ammattitaitokilpailujen kehittämiseen.
Ammatillisille opettajille on luotava uusia
mahdollisuuksia tutustua oman alansa
yritysten toimintaan. Myös yritysten
henkilöstön tietoisuutta ammatillisesta
opetuksesta ja sen menetelmistä on
lisättävä.

ESR-osarahoitteinen Savon Taitajat
hanke oli olennainen osa Taitaja2011tapahtuman valmistelun ja toteutuksen
rahoituksessa. Savon koulutuskuntayhtymä jätti hankehakemuksen marraskuussa
2008. Hankkeen päätoteuttaja oli Savon
koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana
oli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.
Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto hyväksyi hankkeen ja myönsi
sille rahoituksen 26.3.2009. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio oli 1.073.000
€:a, johon saatiin ESR- ja valtion rahoitusta 998.000 €.
Kuntayhtymien omarahoitusosuus oli
75.000 €, joka jakaantui suhteessa
75 / 25 Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymien kesken. Hankkeen kestoaika
oli 1.1.2009 – 30.9.2011.
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Hankkeen tavoitteet
Hankkeen kokonaistavoitteita olivat:
• ammatillisen koulutuksen kehittäminen
yritysyhteistyötä parantamalla ja
ammattitaitokilpailuja hyödyntäen,
• ammatillisen koulutuksen laadun ja 		
työelämävastaavuuden parantaminen,
• ammatillisen koulutuksen arvostuksen
ja kiinnostavuuden kasvaminen sekä

• Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen
tason parantuminen ja tunnettuuden
lisääntyminen valtakunnallisesti.
Hankkeen välittömät tavoitteet:
• etsiä keinoja, kuinka eri ammattialojen
yritysten osaajat siirtävät oman alansa
osaamista ammatillisille opettajille ja
opiskelijoille,
• tämän tiedon dokumentointi ja
hyödyntäminen opetustyössä,
• yritysten henkilöstö ja opettajat yhdessä
työstävät Taitaja2011 – kilpailujen
kilpailutehtävät, lajikuvaukset
sekä osaamisen arvioinnin ja tekevät
lajikohtaisen suunnitelman kilpailujen
toteuttamiseksi,
• toteuttaa Taitaja2011- kilpailut
suunnitelmien mukaisesti,
• toimialakohtaisten yhteistyöverkostojen
luominen,
• hankkeeseen osallistuu 200 henkilöä
oppilaitoksista ja yrityksistä,
• hankkeeseen osallistuu 40 - 50
yritystä sekä
• hankkeen järjestämissä koulutuksissa
tehdään 700 lähiopetuspäivää.

Hankkeen toiminta
Hankkeen toiminta aloitettiin heti vuoden
2009 alussa. Hankkeelle valittiin osaaikaiset hankepäällikkö ja projektisihteeri,
jotka toimivat tehtävissään koko projektin
toteutuksen ajan. Hankepäällikkönä toimi
Heikki Makkonen ja hankesihteerinä
Eija Latosuo.
Taitaja2011 -lajivastaavien ja varavastaavien
rekrytointi aloitettiin vuodenvaihteessa
2008 – 2009 ja heidän koulutusohjelmansa
suunnittelu jo vuoden 2008 loppupuolella.
Lajivastaavat ja varavastaavat sekä muut
keskeiset Taitaja2011 -toimijat suorittivat
Hämeen ammattikorkeakoulun Skills
Trainers Academyn 9- opintopisteen
lajijärjestäjä koulutuksen. Tähän kuului
perehdytyspäivä, 6 lähiopetuspäivää ja kaksi
tuomarointiin ja pistelaskujärjestelmään
liittyvää koulutuspäivää sekä useita välitöitä.
Lajivastaaville ja varavastaaville järjestettiin opintomatkat sekä Vaasan 2009 että
Oulun 2010 Taitaja- kilpailuihin. Oulussa
he toimivat erilaisissa järjestely- ja tuomaritehtävissä. He osallistuivat myös Oulun

kahteen lajiohjausryhmäpäivään syksyllä
2009 ja useimmat olivat järjestämässä
Oulun kilpailujen semifinaaleja (25 lajia)
talvella 2010. Lajivastaavat osallistuivat
myös Skills Finlandin ammattitaitoseminaariin toukokuussa 2010.
Kuopion Taitaja2011- ohjausryhmäpäivät
pidettiin elokuussa ja joulukuussa 2010.
Lajien suunnittelutyön onnistumisesta
vastasivat lajivastaavat. Molempiin
ohjausryhmäpäiviin osallistui noin 300
henkilöä eli mukana oli yli 200 yhteistyökumppanien edustajaa eri puolilta
Suomea. Lajiohjausryhmäpäivissä käytiin
läpi lajikuvauksia, lajien toteutusta ja
kilpailutehtäviä sekä niiden arviointiperusteita. Näiden päivien aikana luotiin
vahvaa perustaa yhteistyölle työelämän
edustajien kanssa ammatillisen koulutuksen ja ammattitaitokilpailujen kehittämiseksi. Yhteistyö työelämän edustajien
kanssa jatkui ohjausryhmäpäivistä aina
kilpailuiden toteuttamiseen saakka.
Savon Taitajat -hanke oli tukemassa ja
rahoittamassa koko toimintansa ajan
Taitaja2011- kilpailujen valmistelua.

Savon Taitajat kustansi merkittävän osan
lajivastaavien ja varavastaavien työ-,
matka- ja majoituskustannuksista, jotka
kohdistuvat Taitaja2011- tapahtuman
lajien valmisteluun ja toteuttamiseen.
Varsinaisissa kilpailulajeissa tehtiin
valmistelu- ja toteutustyötä keskimäärin
730 tuntia per laji. Luku pitää sisällään
laji- ja varavastaavan työmäärän valmistelun ja toteutuksen ajalta. Se sisältää myös
lajijärjestäjä- koulutuksen lähiopetuspäivien tunnit.
Hankkeen tulokset
Savon Taitajat -hankkeeseen osallistui 159
henkilöä, joista ammatillisen opetuksen
palveluksessa olevia oli 99 ja yhteistyökumppanien henkilöstöä 60. Nämä
edustivat 32 eri yhteisöä.
Projektin järjestämissä koulutuksissa
tehtiin yhteensä 3108 henkilötyöpäivää.
Edellä olevat luvut sisältävät vain PohjoisSavon maakunnan alueella toimivien
yhteistyökumppaneiden henkilöstön.
Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui
lisäksi 104 henkilöä eli osallistujia oli
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kaikkiaan 263. Hankkeen kautta saatu
ESR- ja valtion rahoitus 998.000 €:a
käytettiin kokonaisuudessaan ja lajien
valmistelun sekä toteutuksen henkilöstökuluja kirjattiin tämän lisäksi kummankin
järjestävän koulutuskuntayhtymän suoriin
Taitaja2011- kustannuksiin.
Hankkeen yhtenä tavoitteena ollut
Taitaja2011- kilpailuiden suunnitelman
mukainen järjestäminen onnistui niin
ulkoisen kuin sisäisen arvioinnin mukaan
erinomaisesti.
Kaikissa lajeissa suunnitelmat saatiin valmiiksi ja toteutus tehtyä niiden mukaisesti.
Kilpailujen toteutuksen laatua osoittaa
se, ettei niissä jätetty yhtään vastalausetta
järjestelyjä tai arviointia vastaan. Kilpailut
ja oheistapahtumat toimivat suunnitelmien ja tehtyjen aikataulujen mukaisesti.
Tapahtuman avajaiset alkoivat ja päättäjäiset loppuivat minuutilleen ohjelmassa
ilmoitettuina aikoina.
Taitaja2011 tapahtuma oli yleisömenestys. Vierailijoita kävi lähes 67.000.
Erityisen hyvin paikalle saatiin peruskoulun päättäviä, ammatin valintaa tekeviä
nuoria Itä-Suomen ja Kainuun alueilta.
Tapahtuma sai mediassa erittäin hyvin
ja positiivista huomiota. Tapahtumaa
pidettiin merkittävänä ja hyvin järjestettynä ammatillisen koulutuksen esittelyfoorumina. Voitaneen todeta, että hankkeen
tavoitteet ammatillisen koulutuksen
arvostuksen, tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi toteutuivat hyvin.
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Merkittävänä tavoitteena oli ammatillisen
koulutuksen työelämävastaavuuden
parantaminen ja koulutuksen sekä
työelämän yhteistyön syventäminen. Lajien
järjestämisen suunnittelu ja toteutus tehtiin
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kumppaneista merkittävä osa oli työelämän
edustajia. Tapahtumassa tehtiin yhteensä
520 yhteistyösopimusta.
Järjestelyjen yhteistyöstä on saatu hyvä
pohja yhteistyön aloittamiseen tai
syventämiseen työelämän kanssa. Tämän
yhteistyön ylläpitämiseksi on ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävä jatkuvasti työtä.
Yritys- ja työelämän kanssa tehtävän
yhteistyön kehittämistavoite Taitaja2011tapahtuman osalta saavutettiin, mutta
yhteistyön ylläpitäminen vaatii jatkuvaa
työtä.
Yhteenveto Savon Taitajat-hankkeesta
osana Taitaja2011-tapahtumaa
Savon Taitajat hankkeen rahoituksella oli
merkittävä osuus Taitaja2011- tapahtuman kestävän rahoituksen turvaamisessa.
Hankkeen rahoitus oli n. 27 % tapahtuman kokonaisrahoituksesta. Hankkeelle asetetut tavoitteet – ammatillisen
koulutuksen arvostuksen ja tunnettuuden
parantaminen, työelämäyhteistyön
kehittäminen ja Taitaja2011- tapahtuman
onnistunut järjestäminen – toteutuivat
kaikki suunnitellun mukaisesti. Kokonaisaikataulussa pysyttiin – tapahtuma
avattiin täsmälleen suunniteltuna ajankohtana. Hankkeelle myönnetty rahoitus

hyödynnettiin kokonaisuudessaan.
Kaikkeen yllä esitettyyn viitaten voitaneen
todeta, että hankkeelle asetetut tavoitteet
saavutettiin, hankkeen toteutus oli onnistunut ja se oli edistämässä Taitaja2011tapahtuman laadukkaita järjestelyjä.
VAKUUTUKSET
Taitaja2011-kilpailuorganisaatiolla
oli tapahtumajärjestäjävakuutus sekä
vastuuvakuutus. Taitaja-sääntöjen
mukaisesti kaikki kilpailijat olivat
lähettävien oppilaitosten vakuutusturvan
piirissä ja yhteistyökumppanit vakuuttivat
sopimusten mukaisesti omistuksessaan
olleen Taitaja2011- tapahtuman käyttöön
luovuttamansa kaluston.

KÄVIJÄTUTKIMUS

Kilpailujen seuraaminen

Yleistä

Kilpailulajeista hiusmuotoilu oli vastaajien
mielestä parhaiten esillä. Seuraavaksi
eninten mainintoja annettiin cateringkokintyölle sekä kauneudenhoitoalalle.

Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin 3.5.-4.5.2011. Haastattelut tehtiin Taitaja2011-tapahtuman
aikana. Taitaja2011-kilpailuorganisaatio
vastasi kenttätyön toteuttamisesta ja
tutkimuksen Tietoykkönen Oy. Vastaavina tutkijoina toimivat Rauno Svahn ja
Johanna Leveelahti. Haastatteluja tehtiin
yhteensä 415 kappaletta.
Haastatelluista 25% (103 henkilöä) oli
peruskoululaisia, 50% (206 henkilöä)
ammatillisessa koulutuksessa olevia ja
6% lukiolaisia (26 henkilöä). Loput olivat
muita tapahtumavieraita tai –Taitaja2011toimijoita. Naisten osuus haastatelluista
oli 62% ja alle 18-vuotiaiden 54%. 55%
haastatteluun osallistuneista tuli PohjoisSavon alueelta.
Tietolähteet tapahtumasta
Vastaajista 79 prosenttia kertoi saaneensa
tiedon tapahtumasta oppilaitoksestaan,
14 prosenttia radiosta, 9 prosenttia
televisiosta ja 5 prosenttia tapahtuman
kutsusta.

TaitajaPLUS-lajit
Vastaajista noin joka viides (18%) kertoi
tietävänsä mitä TaitajaPLUS tarkoittaa
ja 8 prosenttia vastaajista oli tutustunut
TaitajaPLUS –lajeihin.
Osallistuminen seminaareihin
Vastaajista 4 prosenttia kertoi osallistuneensa tapahtuman seminaareihin.
Tyytyväisyys tapahtumaan ja
tapahtuman suosittelu

Tapahtuman vaikutus käsityksiin
ammatillisesta koulutuksesta
Neljännes vastaajista (26 %) kertoi
tapahtuman vaikuttaneen käsityksiin
ammatillisesta koulutuksesta myönteisesti. Vastaajia jotka arvioivat tapahtuman
vaikuttaneen käsityksiin kielteisesti
oli kaksi, mutta kumpikaan heistä ei
halunnut perustella vastaustaan.
Taitaja2012 – tapahtuman järjestämispaikkakunnan tunnettuus
Vastaajista 37 prosenttia ilmoitti tietävänsä missä Taitaja–tapahtuma järjestetään
vuonna 2012.
Näistä vastaajista 73 prosenttia nimesi
järjestämispaikkakunnaksi Jyväskylän.

Kokonaisuudessaan tapahtumaan oltiin
tyytyväisiä. Vastanneista 81 prosenttia
kertoi olevansa tyytyväinen tapahtumaan
kokonaisuudessaan.
Vastaajista 69 prosenttia kertoi suosittelevansa tapahtumaa opiskelukavereilleen ja
tuttavilleen.
Uudet ideat ja tuki ammatinvalintaan

Syyt tapahtumaan osallistumiselle
Vastaajista noin kaksi kolmesta (69 %)
tuli tapahtumaan koulun/luokan mukana
ja joka kuudes (17 %) kertoi syyksi
mielenkiinnon tapahtumaa kohtaan.

Joka kuudes vastaaja (17%) kertoi
saavansa tapahtumasta uusia ideoita tai
tukea aiemmille suunnitelmille ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.
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KEHITTÄMISKOHTEET
Kehittämiskohteita Taitaja-tapahtumaan
liittyen on pohdittu jo useiden vuosien
ajan ja koko taitajaprosessi on kehittynyt
huimasti 2000-luvulla. Edellisten vuosien
Taitaja-päälliköt ovat kokoontuneet
vuosittain Skills Finlandin johdolla pohtimaan taitajatapahtuman tulevaisuutta ja
kehityksen suuntaa.
Seuraavassa muutamia Taitaja2011tapahtuman aikana syntyneitä kehittämisajatuksia koskien taitajatoimintaa
tulevaisuudessa:
Semifinaalit
Semifinaalit ovat koko taitajatoiminnan
tärkein osa-alue. Tämä toiminta kattaa
käytännössä koko Suomen. Myös ne
paikkakunnat, joilla ei ole mahdollisuuksia
järjestää Taitaja-finaalia.
• Semifinaalien tulisi jatkossa saada
enemmän valtakunnallista näkyvyyttä.
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Toiminnasta tulisi tiedottaa johdonmukaisesti ja koko valtakunta huomioiden;
tässä työssä näen Skills Finland ry:llä
suuren roolin
• Semifinaalien tulisi sijoittua mahdolisuuksien mukaan erilaisiin paikallisiin
yleisötapahtumiin. Tämä toisi kilpailutoiminnan tutuksi myös aivan tavalliselle
kansalle.
• Semifinaalipaikkakuntien kierrätys vielä
nykyistä tehokkaammin. Tällä hetkellä
on vielä maakuntia ja merkittäviä
koulutuksen järjestäjiä, jotka eivät ole
mukana taitajatoiminnassa.
• Yhteistyökumppaneiden aktivointi
myös semifinaalitoimintaan. Näin myös
kustannuksia semifinaaleja järjestäville koulutusorganisaatioille voitaisiin
pienentää.
Taitajakoordinaattorit
Koulutuksen järjestäjien tulisi nimetä
oppilaitoksiin henkilöt, jotka koordinoivat
taitajatoimintaa. Taitajakoordinaattoritoiminnan tulisi organisoitua ainakin

alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti
jotta hyviä käytänteitä voitaisiin levittää ja
kehittää edelleen uusia. Tämän toiminnan
aktivoimisella saataisiin varmasti taitajatoiminnan kantaa levitettyä niin, että
semifinaaleihin osallistuvien määrä vielä
entisestään nousisi ja kilpailutoiminta näin
pikkuhiljaa muodostuisi aidosti osaksi
perusopetusta.
Opintopolut
Opintopolkutoiminta oikein toteutettuna
on oiva opinto-ohjauksen ja ammatinvalintaohjauksen apuväline. Taitaja2011tapahtumassa lajiopastuksissa ei kaikilta
osin onnistuttu, sillä osassa lajeista paikalla
ei ollut asiansa hallitsevaa opettajaa. Jatkossa kilpailua järjestävien oppilaitosten
kannattaa huolehtia siitä, että kaikki
lajioppaat ovat kokeneita opettajia.
Talous
Taitajatoiminnan kustannukset ovat jo
tällä hetkellä sitä suuruusluokka, että

moni koulutuksen järjestäjä varmasti
miettii panostuotosperiaatteella hankkeeseen mukaan lähdön kannattavuutta.
Jatkossa on mietittävä kriittisesti sekä
lajien määrää että finaalikilpailijoiden
määrää lajeissa.
Näillä molemmilla on merkittävä vaikutus
kustannuksiin. Myös paisunutta oheistapahtumien määrää kannattaa arvioida
kriittisesti.
Taloudessa on huomioitava myös yleisen
taloudellisen tilanteen kehittyminen. Jos
yhteistyökumppanuuksien saaminen
vaikeutuu, vaikuttaa se suoraan tapahtuman järjestäjälle kontolle jäävät suoriin
kustannuksiin.
Taitaja-laatukäsikirja
Skills Finland ry:n tulisi laatia Taitajalaatukäsikirja, johon koko taitajaprosessi
perustuu. Näin kilpailujärjestäjällä olisi
selkeä ohjeistus tehtäväänsä ja operatiivinen työ virtaviivaistuisi turhien kyselyjen

jäädessä pois. Nyt kysymyksiin jouduttiin
odottamaan vastauksia välillä työvaliokunnasta asti.
Yhteistyökumppanuussopimukset
Pääyhteistyökumppanuuksien osalta optiovuoden mukana olo sopimuksissa tulisi
miettiä uudelleen. Nykyisellään optiovuosi estää paikallisten yhteistyötahojen
mukaan tulon. Nämä tahot saattavat olla
tapahtumajärjestäjän kannalta merkittäviä yhteistyökumppaneita.

tapahtuman ohjelma sekä koko kilpailualue. Taitaja2011-tapahtuman osalta
kilpailuoppaan painosmäärää pudotettiin
puoleen edellisestä vuodesta, mutta siitä
huolimatta sitä jouduttiin toimittamaan
paperinkeräykseen tapahtuman jälkeen.
Taitaja2011-tapahtumasta saadun
käsityksen mukaan pääkohdejoukkomme
ei ole kiinnostunut kilpailuoppaasta
nykymuodossaan. Jatkossa tämän painamisesta tulisi luopua ja siirtää tarvittava
informaatio sähköiseen muotoon. Näin
säästäisimme sekä rahaa että luontoa.

Myös yhden yhteistyökumppanin
monopoli lajiin kahlitsee sekä lajin
toteutusta että tapahtuman järjestäjän
mahdollisuuksia hyödyntää omia valmiita
verkostojaan lajin toteuttamisessa. Näin ei
tilanteen pitäisi olla missään lajissa.
Kilpailuopas
Kilpailuopas on taitajatapahtuman
vierailijoiden käyttöön tarkoitettu
käsiopas, jossa on esiteltyinä kilpailulajit,

57

Loppusanat
ämän loppuraportin kirjoittamiseen kului odotettua enemmän
aikaa. Osa ongelmista aiheutui siitä, ettei
toimituksen käytössä ollut tarvittavaa
materiaalia oikea-aikaisesti. Tämä taas
johtui koko projektia vaivanneesta aikatauluongelmasta. Pyydettyjä materiaaleja
sai säännön mukaisesti pyydellä useilta
toimijoilta useampaan kertaan vielä
deadlinen jälkeenkin. Osa pyydetyistä
dokumenteista ei vielä tätä kirjoitettaessa
ollut saapunut perille – saapuneeko
koskaan.

T
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Sovituista aikatauluista lipsuminen
aiheutti töiden kasaantumista, ylitöitä ja
ylimääräisiä kustannuksia etenkin suunnitteluryhmän osalta, jonka tehtävänä oli
pitää koko projekti aikataulussa.

Voi todeta olevansa etuoikeutettu,
kun on saanut olla mukana tällaisessa
projektissa ja saanut tehdä töitä näin
osaavan ja innostuneen joukon kanssa.
Siitä nöyrin kiitos Teille kaikille!

Tässä onkin järjestämisvastuussa olleilla
koulutuksen järjestäjillä selkeä kehittämiskohde tulevaisuudessa.
Kaikesta huolimatta tämä Taitajamatka on
ollut hieno ja rikastuttava kokemus alusta
aina tähän loppuraporttiin saakka.

Toivon, että tästä loppuraportista on
hyötyä niin uusille kuin vanhoillekin
taitajatoimijoille uusilla taitajamatkoilla.
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Toimitus
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Painopaikka
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Kiitokset kaikille opiskelijoille, henkilökunnalle
ja yhteistyökumppaneille, jotka olivat mukana
tekemässä Taitaja-tapahtumaa
Kuopiossa vuonna 2011.

Toimitus Ilkka t. kemppainen ULKOASU MARKKINOINTIVIESTINTÄ FC MAINONNANTEKIJÄT OY
PAINO OFFSETPAINO L. Tuovinen KY PAINOSMÄÄRÄ 600 kpl LUETTAVISSA www.taitaja2011.fi
KUVAT Taitaja2011-arkisto/opiskelijat: aapo yrjänä, christian vidgrén, heli kojonen
jonna partanen, katariina puumalainen, laura kumpulainen, lauri tolppa,
markku salminen, mira koponen, pauli kallio, suvi autto, ville tuhkanen, ville varonen
KUVAT Taitaja2011-arkisto/henkilöstö: heikki hirvonen, juha savolainen, panu pöyhtäri,
sirpa hakala-kosunen, timo katajisto, tuija kokkonen
Markkinointiviestintä FC Mainonnantekijät Oy / Offsetpaino L. Tuovinen Ky 2011

