Taitaja2018-semifinaalien järjestämisoikeudet nyt haettavana
Hakukirje, ammatillisen koulutuksen järjestäjät
TAITAJA2018-SEMIFINAALIEN JÄRJESTÄMINEN
Skills Finland ry julistaa Taitaja2018-kilpailun semifinaalien järjestämisoikeudet haettavaksi.
Taitaja2018-tapahtuma järjestetään 14.–17.5.2018 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Hakuaika Taitaja2018-kilpailun semifinaalin järjestäjäksi on 21.6.–8.9.2017.
Semifinaalit ovat keskeinen osa Taitaja-kilpailua ja niiden kehittäminen yksi Skills Finlandin
tärkeimmistä tavoitteista. Semifinaalien järjestämisen hyötyjä ja hyviä käytäntöjä on kuvattu
Semifinaalien parhaat käytännöt -julkaisussa. Julkaisu on ladattavissa osoitteessa
http://skillsfinland.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut.
Semifinaalit tulee järjestää vahvistettujen Taitaja- ja TaitajaPLUS-kilpailusääntöjen mukaisesti.
Semifinaalit järjestetään 15.1.–15.2.2018. Semifinaalit järjestetään kaikissa Taitaja2018-kilpailujen
lajeissa, poikkeuksena näytöslajit ja lajinäytökset. Kilpailijat ilmoittautuvat semifinaaleihin 2.10.–
3.11.2017 välisenä aikana.
Taitaja2018-kilpailujen semifinaalijärjestäjän tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat kriteerit:
• semifinaalien järjestäminen liittyy kiinteästi opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen
• semifinaalien järjestäjä sitoutuu järjestämään semifinaalikilpailijoiden tukijoukoille ja
kilpailuhuoltajille ohjelmaa semifinaalikilpailujen ajaksi (esim. tutustuminen oppilaitoksen
tiloihin, yritysvierailuja, ammattiin liittyvä miniseminaari, oppilaitoksen kilpailujärjestelmän
esittely)
• semifinaali on suositeltavaa järjestää yhteistyössä paikkakunnan/alueen elinkeinoelämän
kanssa.
Hakemukset
Semifinaalin järjestäjäksi haetaan oheisella lomakkeella, joka palautetaan sähköisesti osoitteeseen
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi. Taitaja2018-kilpailujen lajiohjausryhmät tekevät päätökset
semifinaalien järjestäjistä ensimmäisessä lajiohjausryhmien kokouksessa 12.9.2017. Semifinaalien
järjestäjät julkaistaan finaalikilpailun järjestäjän sivuilla www.taitaja2018.fi.
Skills Finland ry järjestää hakijoille koulutustilaisuuden semifinaalin järjestämisestä marraskuussa 2017.
Tarkempia ajankohta ja paikka ilmoitetaan semifinaaleja hakeneille.
Lisätietoja
Johdon assistentti Emmi-Maria Husu, puh. 050-523 9696, emmi-maria.husu@skillsfinland.fi.
Taitaja ja TaitajaPLUS-kilpailun säännöt: http://skillsfinland.fi/fi/taitaja-tapahtuma/taitaja2017/
Skills Finland ry

Liite 1. Kilpailijoiden ilmoittautuminen semifinaaliin, semifinaalimaksut ja semifinaalin
järjestämisen tukeminen
Taitaja2018-kilpailujen kilpailijoiden ilmoittautumisaika on 2.10.–3.11.2017.
Taitaja-kilpailijoiden ilmoittautumismaksu on Skills Finlandin jäsenoppilaitoksille 240 € / kilpailija ja
muille 440 € / kilpailija.
TaitajaPLUS-kilpailijoiden ilmoittautumismaksu on Skills Finlandin jäsenoppilaitoksille 160 € / kilpailija ja
muille 240 € / kilpailija.
Skills Finland ry hoitaa ilmoittautumismaksujen laskutuksen. Maksu sisältää kilpailuoikeuden sekä
semifinaalissa että finaalissa. Semifinaalin järjestäjä ei laskuta kilpailijoilta osallistumismaksua.
Taitaja-ilmoittautumismaksuista 100 € / kilpailija tuloutetaan semifinaalin järjestäjälle ja 100 € /
kilpailija finaalijärjestäjälle.
TaitajaPLUS-ilmoittautumismaksuista 80 € / kilpailija tuloutetaan semifinaalin järjestäjälle ja 50 € /
kilpailija finaalijärjestäjälle.
Maksu tuloutetaan semifinaalin- ja finaalinjärjestäjälle paikalla olleiden kilpailijoiden määrän
perusteella, ei ilmoittautuneiden perusteella.

Laskutus, raportointi ja semifinaalitehtävät
Kunkin semifinaalin järjestäjän tulee toimittaa eräpäivätön lasku (proforma) sekä laskun liitteenä tämän
ohjeen mukainen semifinaaliraportti Skills Finland ry:lle. Raportti ja laskutus tulee tehdä vuoden 2018
aikana.
Vastaanotamme laskunne mieluiten sähköisenä verkkolaskuna.
Verkkolaskuosoite: FI4210323000516132
Operaattori: Nordea
Välittäjän tunnus: NDEAFIHH
Paperilaskuosoite:
Emmi-Maria Husu
Skills Finland ry, Simonkatu 12 B 24, 00100 Helsinki
Laskussa tulee olla järjestetyn semifinaalin aika, paikka ja laji, jotta se voidaan yhdistää oikeaan
semifinaaliraporttiin.

Skills Finland ry maksaa semifinaalin järjestäjälle tuen, kun kilpailijoiden osallistumismaksut on
laskutettu koulutuksenjärjestäjiltä.
Mikäli oppilaitos tai koulutuksenjärjestäjä on järjestänyt useampia semifinaaleja, pyydetään järjestäjältä
yksi yhdistetty lasku. Semifinaaliraportti tulee tehdä kustakin semifinaalista erikseen.
Raportointi ja semifinaalitehtävät
Semifinaalin järjestäjä ilmoittaa finaalikilpailuun päässeet kilpailijat Skills Finlandille, joka toimittaa
tiedon Taitaja2018-finaalin järjestäjälle. Kunkin semifinaalijärjestäjän tulee myös tehdä
semifinaaliraportti järjestetystä semifinaalista.
Semifinaaliraportissa tulee olla:
• kilpailun järjestävän oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän nimi
• kilpailulaji/kilpailulajit
• kilpailun päivämäärä
• kilpailun johtajan nimi, asema ja yhteystiedot
• kilpailijoiden kokonaismäärä ja kilpailijoiden tiedot
o nimet ja oppilaitokset
• karsinnan tulokset
o karsinnan lopputulokset
o finaaliin päässeet kilpailijat, nimi ja oppilaitos
• tieto, suoritettiinko semifinaalissa näyttöjä
Raportti toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen emmi-maria.husu@skillsfinland.fi. Ohessa
raporttipohja.
Kunkin semifinaalijärjestäjän tulee toimittaa semifinaaleissa käytetty tehtävä ja arviointilomakkeet
sähköpostilla osoitteeseen taitaja2018@tampere.fi.

