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Nuorten taitoja mitataan Taitaja9-kilpailuissa jo 13. kerran
Ylä-Savon ammattiopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto/Iisalmi järjestävät Taitaja9-paikalliskilpailun
torstaina 30.11.2017 klo 9 - 14 Ylä-Savon ammattiopiston Asevelikadun liikuntahallissa, Asevelikatu 4, Iisalmi. Paikalliskilpailuun on ilmoittautunut 22 joukkuetta Ylä-Savon peruskouluista.

Taitaja9-kilpailu on Skills Finland ry:n organisoima peruskoulun 7-, 8- ja 9-luokkalaisille tarkoitettu hyväntuulinen ja
reipas kädentaitokilpailu. Kilpailun tarkoituksena on herättää peruskoululaisten kiinnostus kädentaitoja vaativiin
ammattialoihin sekä lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja käytännön osaamisen arvostusta. Taitaja9 on
mielenkiintoinen ja hauska tapa tutustua eri ammattialoihin. Paikalliskilpailuihin osallistuu vuosittain yli 3 000 peruskoulun oppilasta eli yli 1000 Taitaja9-joukkuetta.
Taitaja9 on kolmiportainen kilpailu, joka muodostuu paikalliskilpailusta, maakunnallisesta aluekilpailusta ja valtakunnallisesta finaalista. Maa on jaettu 12 alueeseen, joissa järjestetään paikallis- ja aluekilpailut. Peruskoulujen 9luokkalaisten kolmihenkiset sekajoukkueet ilmoittautuvat oman alueensa paikalliskilpailuun, josta parhaat joukkueet
jatkavat aluekilpailuun ja tämän kisan parhaat joukkueet edelleen valtakunnalliseen finaaliin. Iisalmen paikalliskilpailun kolme parasta joukkuetta jatkavat Savon Taitaja9-aluekilpailuun, joka järjestetään 24.1.2018 Savonlinnassa.
Aluekilpailun parhaat joukkueet jatkavat edelleen Tampereelle valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin, joka pidetään
Taitajamästare2018 - Ammattitaidon SM-kilpailujen yhteydessä 14.-17.5.2018. Loppukilpailussa kilpailee yhteensä
108 peruskoulun yläluokkalaista eli 36 Taitaja9-joukkuetta eri puolelta Suomea.
Tehtäviä eri ammattialoilta
Paikalliskilpailussa kilpailutehtävät kattavat laajasti molempien järjestävien oppilaitosten koulutusalat. Kilpailijat
pääsevät näyttämään taitojaan mm. maatalousyrittämisessä, lähihoidossa, elintarvikkeiden valmistuksessa, talotekniikassa, liiketaloudessa, tietoliikennetekniikassa, koneenasennuksessa, kauneudenhoidossa, sähköasennuksessa ja hevostenhoidossa. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat tehtävien avulla eri ammattialoihin ja näin tukea
nuorten ammatinvalintaa.

Taitaja9-kilpailun aikataulu torstai 30.11.2017
klo 8.55 – 9.15

Taitaja9-joukkueiden info Ylä-Savon Asevelikadun auditorio

klo 9.15 – 10.45

1. alkuerät, kaikki 22 joukkuetta
->suoraan semifinaaliin jatkaa aikojen perusteella 6 parasta joukkuetta
ja loput 16 joukkuetta karsivat jatkosta 2. alkuerissä.

klo 11.30 – 12.25

2. alkuerät, 16 joukkuetta
->semifinaaliin jatkaa aikojen perusteella 6 parasta joukkuetta

klo 12.45 – 13.20

Semifinaalit, 12 joukkuetta
->finaaliin jatkaa aikojen perusteella 6 parasta joukkuetta

klo 13.30 – 13.45

Finaali, 6 joukkuetta
-> ajan perusteella 3 parasta joukkuetta jatkaa aluekarsintaan Savonlinnaan

klo 13.45 alkaen

Palkintojen jako
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