Taitaja2018 semifinaalin huomiolista
ENNEN SEMIFINAALIA
Organisoituminen

OK

- semifinaalijärjestäjien
organisoituminen sääntöjen
mukaisella tavalla

Semifinaalikilpailun johtaja, tuomarit,
lajikohtaiset semifinaalikoordinaattorit, varat
ja dokumentointi (kuka dokumentoi)

- perehtyminen Taitaja
semifinaalijärjestelyjen sääntöihin

Kilpailun esijärjestelyt

Vastuuhenkilö

Huom!

- kilpailutehtävien laadinta

Lajivastaava vastaa semifinaalitehtävien
tuottamisesta yhdessä
semifinaalikoordinaattorin ja
semifinaalijärjestäjien kanssa. Kts. säännöt.

- kilpailutehtävien esitestaus

Testauksen salaamistoimet, kuka testaa?

- pistelaskujärjestelmään
perehtyminen

Laskentatapa CIS-järjestelmän mukainen.

OK

Kutsussa tuotava esiin mitä semifinalisti tuo
mukanaan semifinaaliin ja mitä saa
kilpailupaikalta, esim. varusteet.

- kutsukirje

Saapumisohjeet kilpailupaikalle.
Tarvittaessa majoitusinfo.
- osallistujamäärien tarkistaminen

Finalistimäärä semifinaaliin osallistuvien
mukaan.

- tiedottaminen

Lehdistö, sisäinen, markkinointi
ryhmävierailuille, yhteistyökumppaneiden
kutsuminen yms. Ilme Taitaja2018 ja Skills
mukainen, lupa käyttää Taitaja-logoa.

- sponsoreiden näkyvyyden
varmistaminen

Oppilaitoksen käytäville ja kilpailutilaan
voidaan laittaa julisteita tai käytävälle
erillinen esittelytilaisuus.

- tilavaraukset: kilpailupaikat,
valmentajien tila, huoltopisteet,
yleisön kulku- ja katsomotilat

Kilpailualueen järjestely
- valaistus, suojaimet

Vastuuhenkilö

Huom!

OK

- koneiden, laitteiden ja
työkalujen testaus

Jokaiselle kilpailijalle työpiste, jossa koneet,
työkalut, tarvikkeet, työpöytä, tuoli ja roskaastia yms.

- koneiden ja laitteiden huolto

Tarvittaessa

- tarvittavat lisälaitteet esille

Semifinalisteille tarvittava määrä

- kilpailutehtävät

Jos ruotsinkielisiä semifinalisteja,
muistakaa käännösaikataulu ja mahdollinen
semifinaalin aikainen tulkkaus.

- työtilan siivous

Ennen ja jälkeen

- aikataulut, kilpailijoiden ohjeet

Selkeästi esille kilpailutilaan ja käytäville

- ensiapupiste

Kilpailualueella on oltava
perusensiapuvälineet. Ennalta selvitettävä
oppilaitoksen ensiapuvalmius ja–
käytänteet. Laaditaan kirjalliset ohjeet
arvioijille.

Opasteet

Vastuuhenkilö

- selkeät opasteet kilpailijoille ja
vierailijoille

Diplomit ja palkinnot

Huom!

OK

Ulos, sisälle, käytäville, suorituspaikoille,
EA, WC:t yms.

Vastuuhenkilö

Huom!

- kaikille kilpailijoille diplomit

Semifinaalin järjestäjä kirjoittaa Taitaja2018
sivuilta löytyvälle pohjalle.

- palkinnot

Semifinaalin järjestäjä hoitaa! Esim.
semifinaalin yhteistyökumppanilta tai
semifinaalin järjestävältä oppilaitokselta.

OK

KILPAILUPÄIVÄNÄ
Kilpailijoiden vastaanotto

Vastuuhenkilö

Huom!

- kysyttävä ennalta
erityisruokavaliotarpeet
- ruokailuvaraus
opiskelijaruokalaan

Kilpailijoille taattava esteetön ja
viivytyksetön ruokailu

- ilmoittautumisten vastaanotto
pääsisäänkäyntiaulassa

Kilpailijat todistavat henkilöllisyytensä
esim. opiskelijakortilla.

- kilpailijoiden opastus

Opiskelijat avustavat.

- kilpailijoiden vaatteiden säilytys
- kilpailijoiden omien työkalujen
tarkistaminen

OK

- kilpailijoiden iän tarkistaminen

Hyvä tarkistaa jo ennakkoon semifinaaliilmoittautumisten perusteella.

- valo- ja videokuvausluvat
lehdistölle ja muille tilaisuuden
kuvaajille

Varmista ennakkoon, että lupa kysytty
kaikilta semifinaali-ilmoittautumisen
yhteydessä. Huom. alle 18v. vanh.
suostumus. Lomake Taitaja2018-sivulla.

- materiaalin käyttölupa
tilaisuudessa valo- ja
videokuvaavilta opiskelijoilta

Lomake Taitaja2018-sivulla.

Kilpailutehtävän
suorittaminen

Vastuuhenkilö

Huom!

OK

- lajikohtainen valmistautuminen
- yhteisessä käytössä olevat
tarvikkeet

Ilmoitetaan selkeästi kaikille päivän
alkaessa.

- varamateriaalit ja tarvikkeet

Ylimääräisiä tehtäväpaketteja.

Kilpailuun
valmistautuminen
ja kilpailutilanne

Vastuuhenkilö

Huom!

- kilpailunumerot

Jokaiselle kilpailijalle arvotaan päivän
alkaessa. On kirjattava tarkkaan kunkin
numero ja nimi.

- nimilaput

Kilpailijoille ja toimitsijoille

- henkilökohtaiset tauot

Opiskelijat opastavat kisaajat wc:n ja
taukotilaan tarvittaessa.

- kilpailualueeseen tutustuminen

Varataan kilpailijoille riittävä aika tutustua
kilpailussa käytettäviin koneisiin ja
laitteisiin. Tarvittaessa myös koulutus!
HUOM- työturvallisuusvastuu!

- yhteiset muut tarvikkeet

Kilpailualueelle varataan kaikkia tarvittavia
tarvikkeita ja materiaaleja.

- virkistäytyminen

Varataan kilpailijoille juomaa sekä
tarvittaessa pientä purtavaa.

Arvioijat
- valitaan alan ammattilaiset

- koulutus
- palkkio

Vastuuhenkilö

Huom!
Tuomareina voivat toimia opettajat sekä
työelämän edustajat.
Tuomariston valinnalla tulee varmistaa
että arviointi on asiallista, tasapuolista ja
oikeudenmukaista.
Tuomareiden tulee olla ammatillisesti
kokeneita.
Perehdytetään tehtävään ennalta.
Yleensä ei makseta rahallista korvausta.
Semifinaalijärjestäjä neuvottelee esim.

OK

OK

näkyvyyden
kumppanuuden/sponsoroinnin kautta.

Kilpailutehtävän säilytys ja
tulosten ilmoittaminen

Vastuuhenkilö

Huom!

- jokaisen kilpailijan
kilpailutehtävä merkitään
huolellisesti

Kilpailutehtäviä säilytetään mahd.
valitusten vuoksi 3 kuukautta.

- palautetaan kilpailijoille
sovitusti

Semifinaalinjärjestäjä ohjeistaa.

- tulokset

Semifinaalin kilpailunjohtaja ilmoittaa
semin epäviralliset tulokset mukana olleille
kilpailijoille ja huoltajille sekä lajinsa
semifinaalikoordinaattoreille välittömästi
tuloksen selvittyä. Tästä alkaa 2vrk.
valitusaika. Ajankuluttua
semifinaalikoordinaattori ilmoittaa
finalistien emmimaria.husu@skillsfinland.fi

Valmentajat

Vastuuhenkilö

Huom!

- jotain ohjelmaa

Esim. paikalliset yritykset – yritysvierailut.
onko tapahtumia tms.

- ruokailuohjeistus

On tiedotettava ennalta valmentajille
ruokailumahdollisuuksista sekä hinnoista.

Vierailijaryhmät

Vastuuhenkilö

- oppaat, opastajat,
katsomopaikat

KILPAILUN JÄLKEEN

Huom!

OK

OK

OK

Kuka esittelee mitä kisassa tapahtuu?

Vastuuhenkilö

Huom!

- työtila kuntoon
- kaikki tarvikkeet paikoilleen
- tulosten tarkistaminen ja niistä
tiedottaminen virallisesti

Valitusajan umpeuduttua. Kilpailijoille,
oppilaitoksille, tulokset myös Skills Finland
ry:lle ja finaalijärjestäjälle

- palautteen antaminen ja
kiitokset kilpailujen järjestelyihin
osallistuneille

opiskelijat, kollegat, keittiö, siivoojat ja
muut mukana olleet tapahtuman
rakentajat

- sponsoreiden kiittäminen

kortti, kirje tms.

- semifinaaliraportti

Pohja Taitaja2018 sivuilla. Huom. Vasta
Skills Finlandille palautettu raportti
oikeuttaa 100e/semifinalisti korvaukseen.

OK

