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Kilpailijoiden ilmoittaminen Taitaja2021-semifinaaleihin
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään Oulussa 18.–20.5.2021
ja kilpailun semifinaalit järjestetään eri puolilla Suomea 1.–5.2.2021.
Taitaja2021 Oulu -kilpailun semifinaali-ilmoittautumisaika on 5.–30.10.2020.
Taitaja2021-tapahtuman valmistelu on käynnissä normaalin aikataulun mukaisesti. Järjestelyissä
varaudutaan siihen, että koronapandemian rajoittaessa tapahtuma voidaan pitää myös normaalista
poikkeavin järjestelyin, esimerkiksi hajautettuna. Tärkeintä on varmistaa, että tapahtuma voidaan
kaikissa olosuhteissa järjestää turvallisesti. Seuraamme tarkasti tilannetta ja viranomaisten ohjeita.
Tarvittaessa muutoksia voidaan tehdä nopealla aikataululla. Olemme varautuneet erilaisiin
vaihtoehtoihin, joten koulutuksen järjestäjien on turvallista ilmoittaa opiskelijoita Taitaja-kilpailuun.
Semifinaali-ilmoittautumisen tekee koulutuksen järjestäjän nimeämä joukkueenjohtaja, joka toimittaa
kootusti oman taustayhteisönsä kilpailijoiden tiedot oheisella Excel-lomakkeella. Tarkempi ohjeistus
löytyy kirjeen lopusta.

Taitaja-kilpailu
Taitaja2021-kilpailu on kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville, kilpailuvuonna 21 vuotta
täyttäville tai sitä nuoremmille tarkoitettu nuorten ammattitaitokilpailu. Kilpailijan tulee olla
suorittamassa ammatillista tutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana.
Osassa lajeista on poikkeuksia ikärajoissa. Ikärajattomissa lajeissa kilpailijan on suoritettava alan
perustutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana.
Poikkeukset ikärajaan koskevat seuraavia lajeja:
 304 Floristiikka – ikärajaton
 306 Puhdistuspalvelu – ikärajaton
 401 Huonekalupuuseppä – ikärajaton
 410 Viherrakentaminen – ikärajaton
 411 Infrarakentaminen – ikärajaton
Seuraavat lajit ovat parilajeja:
 208 Pelituotanto
 310 Yrittäjyys
 312 Matkailu
 502 Kokki
 606 Kappaletavara-automaatio
 P3 Ravintola- ja cateringpalvelut

Skills Finland | Simonkatu 12 B 24 | FI-00100 Helsinki | www.skillsfinland.fi

2/3

Jokaisesta kilpailijasta, myös parilajeissa, tulee tehdä oma henkilökohtainen ilmoittautuminen.
Ilmoittautumismaksun perii Skills Finland ry ja se sisältää oikeuden kilpailla semifinaalissa ja finaalissa,
mikäli semifinaalitulos oikeuttaa finaaliin pääsyn. Ilmoittautuminen on sitova 18.12.2020 alkaen.
Ajankohdan jälkeen peruutetusta kilpailijasta tulee maksaa ilmoittautumismaksu.
Kilpailijoiden ilmoittautumismaksut

Taitaja-kilpailija

Skills Finlandin jäsenoppilaitos 240 €
Muu oppilaitos 440 €

TaitajaPLUS-kilpailija
160 €
240 €

Taitaja2021-kilpailun semifinaalit järjestetään viikolla 5 eli 1.–5.2.2021. Kilpailulajit, lajikuvaukset,
semifinaalien ajat, paikkakunnat ja ilmoittautumisen rajoitukset ilmoitetaan Taitaja2021-verkkosivuilla
osoitteessa www.taitaja2021.fi.

TaitajaPLUS-kilpailijat
Erityistä tukea tarvitsevalla kilpailijalla on mahdollisuus osallistua TaitajaPLUS-lajien semifinaaleihin.
TaitajaPLUS-lajiin osanotto on avoin kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, joille on
tehty erityisen tuen päätös tai vaativan erityisen tuen päätös. Apuvälineiden ja avustajien käytöstä
tulee ilmoittaa semifinaali-ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmin oikeus kilpailla on määritelty
kilpailujen säännöissä.
Taitaja2021-kilpailun TaitajaPLUS-lajit ovat:
 P1 Logistiikka
 P2 Liiketoiminta
 P3 Ravintola- ja cateringpalvelut

Lukio ja ammattikorkeakouluopiskelijat
Lukio- ja ammattikorkeakoulukilpailijat kilpailevat SM-kilpailun ulkopuolisina kilpailijoina, mutta
samoilla tehtävillä ja säännöillä kuin SM-kilpailijat.
Taitaja2021-kilpailun ammattikorkea- ja lukiokilpailijoiden laji on:
 N4 E-sport (näytöslaji)

Ohjeet joukkueenjohtajalle
Koulutuksen järjestäjän nimittämä joukkueenjohtaja jakaa ilmoittautumislomakkeen oppilaitoksessa
parhaaksi katsomallaan tavalla. Joukkueenjohtaja voi halutessaan esitäyttää lomaketta koko
joukkueelle yhteisten tietojen osalta.
Joukkueenjohtaja palauttaa lomakkeen sähköpostitse Emmi-Maria Husulle 30.10.2020 mennessä niin,
että lomake on suojattu avaussalasanalla. Salasana tulee lähettää Emmi-Maria Husulle tekstiviestillä
(yhteystiedot alla).
Lomakkeeseen tulee olla koottuna koulutuksen järjestäjän kaikki ilmoittautumiset. Joukkueenjohtaja
vastaa siitä, että ilmoittautumistiedot ovat oikein.
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Kilpailijoiden nimet ja taustayhteisöt julkaistaan Skills Finlandin ja Taitaja2021:n verkkosivuilla.
Kilpailijoista saatetaan ottaa kuvia sekä Taitaja-semifinaalissa, että Taitaja-finaalissa. Kuvia voidaan
mahdollisesti käyttää Skills Finlandin julkaisuissa.

Lisätietoja
Petri Hörkkö
Taitaja-päällikkö
+358 50 523 9696
petri.horkko@skillsfinland.fi

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

Tukimateriaalia
Taitaja2021-tapahtumaa koskevat tiedot löytyvät osoitteesta www.taitaja2021.fi. Skills Finlandin
verkkosivuilta löytyy paljon tukimateriaalia semifinaaleihin valmistautumiseen:
 Taitaja- ja TaitajaPLUS-säännöt:
www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/saannot
 Taitaja2021-semifinaaliin ilmoittautuneet listataan laji- ja oppilaitoskohtaisesti
www.skillsfinland.fi-sivuille.
 Tehtäväpankki: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/tehtavapankki
 Julkaisut: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki
o Taitaja – 25 vuotta tietoa, taitoa ja tahtoa
o Taitaja-semifinaalien parhaat käytännöt
o Taitajasta yrittäjäksi
o Henkisen valmentautumisen työkirja

