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taitaJa2011 

kiittää
avon koulutuskuntayhtymän 
kutsuvierasjoukon paluumat-

kalla Worldskills 2005 –tapahtumasta 
vieraiden toimesta lausuttiin varsin 
yksituumainen toive: taitaja-tapahtuma 
on saatava kuopioon. 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 kas-
vuun 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 yhteis-
työtä elinkeino- ja työelämän kanssa. 

Yhteistyö oli tärkeä osa taitaja2011 
-tapahtuman toimintaa ja yhteistyökump-
panit olivat näkyvä osa taitaja2011-tapah-
tuman arkea. Yksin tapahtuman neuvot-
telukunta 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 
taitaja2011-yhteistyö-
kumppanuus työ- ja elin-
keinoelämän 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 taitaja2011-
tapahtuman kanssa ei siis 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 myös 
tulevaisuudessa. ei niin, että tarkoituk-
senamme olisi kaikkien hakeutuminen 
ammatilliseen koulutukseen, vaan niin 
kuin taitaja2011-tapahtuman yksi nel-
jästä teemasta – oikeat valinnat – ohjasi, 
jokainen löytäisi itselleen sopivimman 

koulutusväylän ja -alan. näin nuorten 
sijoittuminen työelämään nopeutuisi, joka 
osaltaan kenties vähentäisi myös ek:n 
henkilöstö- ja koulutustiedustelussaan 
esille nostamia rekrytointivaikeuksia.

nyt, kun varsinainen tapahtuma on jo 
takana päin,  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 koulutuskun-
tayhtymien 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 – 
osoititte olevanne todellisia taitajia!

Ja aivan lopuksi kiitos kaikille yli  
67 000 vieraallemme – me teimme 
puitteet, te teitte tapahtuman!

Ilkka T. Kemppainen
Kilpailujohtaja
Taitaja2011 Kuopio

S
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loitin Taitaja2011-tapahtuman 
markkinointi- ja viestintävastaavan 

tehtävät keväällä 2009 kirjoittamalla 
markkinointi- ja viestintäsuunnitelman. 
taitajia olin käynyt seuraamassa jo useana 
vuonna ja nähnyt miten ammattien ja 
ammatillisen koulutuksen arvostus oli 
noussut vuosi vuodelta. taitaja-brändiä 
on hoidettu hyvin ja sen tunnettuus on 
kasvanut joka vuosi. 

Nyt maineen vaaliminen annettiin 
savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-
savon koulutuskuntayhtymän tehtäväksi. 
taitaja2011 kuopion markkinoinnin ja 

viestinnän painopistealueiksi vahvistettiin 
opintojen ohjauksen tukeminen, 
yhteisöllisyys ja pohjoissavolainen 
osaaminen. Oikea valinta -teemalla 
pyrittiin jo tapahtuman ennakkotilaisuuk-
sissa  kertomaan mahdollisimman laajasti 
eri ammateista ja näin helpottamaan 
nuoria tulevan ammattialan valinnassa. 
Hyvin nopeasti Oikeat valinnat 
-teeman huomattiin liittyvän paitsi 
tulevan ammattiuran valintaan myös 
taitaja2011-tapahtuman valmisteluun 
esim. kestävään kehitykseen, kansainvä-
lisyyteen, rakentamiseen, purkamiseen ja 
yhteistyökumppanuuksiin.

tapahtuman miSSio ja viSio

Taitaja2011-tapahtuman missiona 
oli edistää valtakunnallista ja erityisesti 
pohjoissavolaista ammatillista osaamista, 
kehittää elinkeinoelämän ja koulutuksen 
yhteistyötä Pohjois-savossa sekä ylläpitää 
ja kehittää taitaja-brändiä. taitaja2011 
-tapahtuman visiona oli toteuttaa 
oikeudenmukainen ja rehti kilpailu joka 
innostaa opettajia ja opinto-ohjaajia 
oman työnsä kehittämiseen ja pohjois-
savolaisen osaamisen esille tuominen 
sekä taitaja-tapahtuman tunnettuuden 
lisääminen ja kehittäminen. 

mission pRo 
– kun ihan kiva ei riitä

Ylä-savon ammattiopiston taitaja2011-koordinaattori tuija kokkonen, videotuottaja tomi Rönkkö ja markkinointi- ja viestintävastaava sirpa Hakala-kosunen.

a
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taitajia oli tekemäSSä SuuRi 
joukko ihmiSiä

Oli suuri ilo ja etuoikeus olla mukana 
rakentamassa tapahtumaa yhdessä  
n. 1400 henkilön kanssa. omissa tiimeis-
säni työskenteli mm. toimittajia, kuvaajia, 
videokuvaajia, somistajia, kävijätutkimuk-
sen tekijöitä ja radioassareita. taitajissa 
suoritettiin lukematon määrä opintoihin 
liittyviä tehtäviä ja näyttöjä. Yhdessä 
opettajien, opiskelijoiden ja henkilöstön 
kanssa teimme yhden suurimmista 
kuopion kaupungissa koskaan toteu-
tetuista tapahtumista.

Tähän lehteen on koottu 
kuvia, juttuja ja tuloksia taitaja2011-
tapahtumasta. taitaja2011.fi juttu- ja 
kuvapankki on vapaasti käytössänne. 
muistattehan mainita kuvan lähteeksi 
taitaja2011 ja kuvaajan nimen. 

Taitaja jatkaa kulkuaan seuraavaksi 
Jyväskylään. samalla, kun vielä palaam-
me tämän lehden myötä taitaja2011 
kuopio tapahtuman tunnelmiin, 
tahdon toivottaa onnea tulevan 
tapahtuman järjestelyihin - nähdään 
siis huhtikuussa 2012  Jyväskylässä.

Sirpa Hakala-Kosunen
Markkinointi- ja viestintävastaava
Taitaja2011

O l i  s u u r i  i l o  j a  e t u o i k e u s  o l l a 

m u k a n a  r a k e n t a m a s s a  t a p a h t u m a a 

y h d e s s ä  n .  1 4 0 0  h e n k i l ö n  k a n s s a .
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oukokuun ensimmäinen viikko 
jää lähtemättömästi tuhansien 

pohjoissavolaisten mieliin. kuopio-hallissa 
oli innostunut tekemisen meininki, jota 
seurasi kymmenet tuhannet vieraat – 
ihan lapsista aikuisiin. 

Koulutuksen järjestäjinä olemme 
saaneet runsaasti positiivista palautetta 
tapahtuman järjestelyistä ja tapahtumain 
aikaisesta tunnelmasta. sen loivat 
opiskelijamme, henkilökuntamme ja 
kaikki yhteistyökumppanit. 

Tapahtuma osoitti, että tällainen 
suurprojekti yhdistää monet tahot 
saumattomaan yhteistyöhön. Pohjois- 
savon ammatillinen koulutus sai runsaasti 
yhteistyökumppaneita elinkeinon puolel-
ta, henkilökuntamme uusia kokemuksia 
ja näkemyksiä opetuksen kehittämiseen 
sekä opiskelijamme erinomaisen mah-
dollisuuden näyttää, mihin pystyvät, kun 
oikeasti pääsevät tekemään jotain suurta. 
tapahtuman jälkeen meidän on tarkkaan 
mietittävä, miten voimme ylläpitää tätä 
henkeä tulevaisuudessa. 

Taitaja-tapahtuma Pohjois-savossa 
osoitti myös sen, että kilpailutoiminta 

sai uutta puhtia kotikisoista. menestys 
oli hieno. oppilaitosten välisessä 
vertailussa savon ammatti- ja aikuisopisto 
sijoittui oulun jälkeen toiseksi, heti ennen 
Pohjois-karjalaa. 

Valmennus- ja kilpailutoiminnan 
kehittämiseksi normaaliopetuksen osaksi 
tarvitsemme tueksemme nyt luotuja 
yhteistyökumppanuuksia. Haluamme olla 
jatkossakin taitaja-kisojen kärkeä.

Lämmin kiitos opiskelijoille, henkilökun-
nalle ja yhteistyökumppaneille hienosta 
tapahtumasta. kuten päättäjäisissä 
totesin, viikko oli niin lämminhenkinen, 
että kylmistä alkuviikon säistä huolimatta 
jäät lähtivät kallavedestä.

Markku Rissanen
Kuntayhtymän johtaja,
Savon koulutuskuntayhtymä

iivis kolmen päivän taitaja-
rysäys maanantai-illan avajaisista 

torstai-illan päättäjäisiin 2.–5.5. on nyt 
skills finlandin laivaseminaarin ja parin 
viikon sulattelun jälkeen siirtymässä 
raportoinnin ja muisteloinnin joukkoon. 

Aktiivista tapahtumaviikkoani 
kuopiossa edelsi yli kolmen vuoden 
hankevalmistelu ja suunnittelu kilpailujen 
toisen pääjärjestäjän johtajana sekä neu-
vottelukunnan ja johtoryhmän jäsenenä. 
kokous- ja neuvottelumatkojani kuopion 
ja iisalmen välillä lisäsi vielä hallituksen 
puheenjohtajan tehtävä itä-suomen 
ammattitaito ry:ssä, joka yhdistyksenä 
tuki merkittävästi peruskoululaisten ki-
sakuljetuksia ja kannusti toimialueemme 
taitaja-kilpailijoita stipendilahjoituksilla.

Päällimmäisenä mielessäni on 
tämän vaativan valtakunnallisen 
taitaja-tapahtuman jälkeen mielihyvä 
onnistumisesta, niin itse kaikenkattavien 
ammattitaitokilpailulajien järjestelyissä 
kuin yleisömäärässä ja yhteistyökump-
paneiden palautteessa. etenkin pääyh-
teistyökumppanit, neuvottelukunnan 

yritysten ja järjestöjen edustajat sekä 
skills finlandin ja ministeriön johtavat 
toimihenkilöt antoivat sydäntä lämmittä-
viä kannustuksia ja kiitoksia tapahtuman 
järjestelyistä.

Tietenkin meitä johtajia suuremman 
työpanoksen taitaja2011-kilpailujen 
rakentamisessa ja läpiviennissä tekivät 
lajivastaavat ja muut eri tehtäväalueiden 
vastuuhenkilöt. kuitenkin onnistumisen 
edellytyksenä oli saumaton yhteistyö ja 
joustava työmotivaatio kaikkien yhteistyö-
kumppaneiden kesken. 

Uskon yhteistyön jatkuvan myös 
kilpailujen jälkeen ja antavan lisänos-
tetta koko maakunnan ja laajemmin 
itä-suomen ammatillisen koulutuksen 
osaamiselle ja tunnettavuudelle.

Matti Notko
kuntayhtymän johtaja
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

t

t
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aitaja-kilpailua ja koko tapah-
tumaa on tietoisesti, yhteistyössä 

skills finlandin ja koulutuksen järjestä-
jien kesken, kehitetty aina yhdistyksen 
perustamisesta vuodesta 1993 lähtien. 
tämän päivän taitaja-tapahtuma on laa-
dultaan korkeatasoinen ja sen suosio on 
vuosi vuodelta kasvanut. taitaja-kilpailu 
oheistapahtumineen on maamme suurin 
vuotuinen ammatillisen koulutuksen 
tapahtuma. 

Ensimmäinen Taitaja-kilpailu järjes-
tettiin vuonna 1988 Hämeenlinnassa. 
tuolloin mukana oli kaksi lajia ja 32 kilpai-
lijaa. noista ajoista taitaja on kehittynyt 
sekä määrällisesti että laadullisesti huimin 
askelin. kukin taitaja-järjestäjä on aina 

tuonut oman panoksensa kehittämistyö-
hön omien erityisten tavoitteidensa ja 
oman osaamisensa mukaisesti. näin joka 
vuosi aina jokin taitajan osa-alue kehittyy 
harppauksittain eteenpäin. kuopiossa 
vuonna 2011 päästiin eteenpäin erityisesti 
laadunhallinnassa sekä yrittäjyyden ja 
kestävän kehityksen edistämisessä. 

Kehitettävää ja haasteita löytyy 
kuitenkin jatkossakin. Jo pelkästään 
työelämässä jatkuvasti tapahtuvat 
muutokset edellyttävät muutoksia myös 
taitajassa. tätä työtä tekemässä meillä 
onneksi on asiantunteva ja yhä laajeneva 
taitaja-verkosto. 

Voidaan perustellusti sanoa, että 
tämän päivän taitaja on arvostettu ja 
tunnettu brändi. sitä on vuosien ajan 
huolella rakennettu ja vaalittu. Positii-
vinen mielikuva perustuu ennen muuta 
taitajan yhteiskunnallisesti merkittävään 
tehtävään; suomalaisen ammattiosaa-

misen tason parantamiseen. merkitystä 
on myös sillä, että kilpailujen avulla on 
saavutettu tavoiteltuja tuloksia. tärkeää 
on myös itse kilpailun laatu sekä koko 
tapahtuman toimivuus ja yleisöystäväl-
lisyys. kuopiossa itse kilpailu ja koko 
tapahtuma oli erityisen laadukkaasti, 
”taitaja-tasolla” toteutettu. myös taitajan 
tunnetuksi tekemisessä onnistuttiin erin-
omaisesti, tästä todisteena uusi taitajan 
kävijäennätys. kuopion taitajan näkyvyys 
ylsi myös savon rajojen ulkopuolelle. 
näkyvä keltamusta taitaja-bussi Helsingin 
vilinässä sai ainakin minut hymyilemään.  
Varmasti sen huomasi moni muukin.

Vaikka kilpailu on aina kilpailu, on se 
myös yhdessä tekemistä. erityisen tärkeää 
tässä työssä on tekemisen ilo ja oman 
osaamisensa arvostaminen. minusta 
kuopiossa erityisellä tavalla näkyi tämä 
yhdessä tekemisen riemu. se välittyi hyvin 
selkeästi kaikille tapahtuman yhteistyö-
kumppaneille ja vierailijoille.  

Kiitokset kaikille taitaja2011-tekijöille! 
taitaja kehittyi isolla loikalla eteenpäin ja 
taitaja-brändi vahvistui entisestään. tästä 
on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin kohti 
Jyväskylää. 

Eija Alhojärvi
Skills Finland

taitaja-bRändi 
                 siirtyy vahvistuneena Kuopiosta jyväskylään

N ä k y v ä  k e l t a m u s t a 

T a i t a j a - b u s s i  H e l s i n g i n 

v i l i n ä s s ä  s a i  a i n a k i n 

m i n u t  h y m y i l e m ä ä n .

t
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RakennuStoiminta
tilaSuunnittelu,  
tilat ja laitteet

• Suunnittelutyö ja ennakkovalmistelut  
 aloitettiin syksyllä 2009.
• Tapahtuma-alueiden suunnittelussa  
 oli mukana alusta alkaen Pelastuslaitok- 
 sen edustaja mikko luukkonen. tämä  
 loi pohjan turvalliselle ja toimivalle   
 ratkaisulle. kuopio-halliin suunniteltiin  
 selkeät käytävät, joiden leveydet olivat 
 3 - 8 metriä. lisäksi pääsisäänkäynnistä 
 ei laskettu yleisöä kuin yhteen suuntaan 
 ja kuopio-hallin päätyovista pääsi 
 ulkoalueille.
• Lajialueiden suunnittelussa oli   
 mukana lajivastaavat yhdessä tekniikka- 
 päällikön kanssa.
• Tapahtumassa sisätiloja oli yhteensä
 noin 18 000 neliömetriä. kuopio- 
 halli 14 000 ja telttahallit yhteensä 
 4200 neliömetriä.
• Tapahtuman ulkoalueina oli kolme 
 ulkokenttää sekä suuri parkkipaikka. 
• Kaikki lajit pystyttiin toteuttamaan
 samalla tapahtuma-alueella.

tapahtuman Rakentaminen

• Rakentaminen aloitettiin 30.3.2011
 ulkokentän jääkiekkokaukalon
 sulatuksella. lisäksi tapahtuma-
 alueen ulkoalueilta ajettiin yhteensä 
 150 kuormaa lunta. 
 5.4. pidettiin ulkokenttien katselmus.
 katselmuksessa sovimme ulkokenttien
 vaatimista toimenpiteistä. 
• Telttahallien rakentaminen aloitettiin
 11.4. ja teltat olivat valmiita lajien 
 rakentamiselle sovitusti 18.4.
• Lajien rakentaminen kuopio-hallissa
 ja telttahalleissa toteutettiin 18.–28.4.  
 välisenä aikana. lajien pääseminen   
 lajialueilleen oli aikataulutettu.  
• Viranomaistarkastus pidettiin 9.4.
• Tapahtuman sähköistyksiin tarvittiin
 yhteensä noin 20 kilometriä  
 sähkökaapelia. 
• Kuopio-hallin sähkökapasiteettia
 jouduttiin lisäämään suuren sähkö- 
 tarpeen vuoksi. laskennallinen sähkön 
 tarve oli noin 1700a. avuksi jouduttiin 
 rakentamaan väliaikainen muuntamo  
 kuopio-hallin muuntamon rinnalle.
• Tapahtuman rakennustöissä 
 tekniikan osa-alueen apuna toimi
 yhteensä noin 80 opiskelijaa ja viisi
 opettajaa. lVi-, sähkö- ja rakennusalan
 opiskelijoiden panos oli merkittävä
 tapahtuman toteutuksessa.

tapahtuman puRkaminen

• Tapahtumaa alettiin purkaa 
 välittömästi, kun lajien tulokset oli   
 virallistettu ja valitusaika päättynyt.
• Purkuaikataulu oli tiukka. aikaa oli
 torstaista (5.5.) maanantaihin (9.5.) 
 klo 24.00 saakka. määräaikaan 
 mennessä suuret telttahallit tuli olla 
 purettuina ja ulkoalueet siivottuina. 
 kuopio-halli tuli luovuttaa tyhjen-
 nettynä ja siivottuna.
• Alueet ja tilat luovutettiin määrä-
 aikaan mennessä ja viimeinen tavara- 
 kuljetus tehtiin alueelta pois maanantaina  
 9.5.2011 klo 20.00.

Pasi Jalava
Tekniikkapäällikkö
Taitaja2011
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pintopolut Taitaja2011 –kilpai-
luissa olivat yksi näkyvimmistä 

kohteista vierailevien yläkoululaisten 
keskuudessa. opintopolkuja oli seitsemän 
eri aloihin keskittynyttä vaihtoehtoa. 
opintopolkuja kierrettiin ryhmissä ja kukin 
ryhmä sai oppaakseen kaksi kyseisen alan 
opiskelijaa. 

Vierailevat ryhmät olivat varaneet halua-
mansa opintopolkukierroksen etukäteen ja 
tällä perusteella odotimme polkuja tallaa-
maan hieman alle 7000 kävijää. Heitä oli 
vastaanottamassa 14 opintopolkuopettajaa 
ja noin 180 opintopolkuopasta. Varausten 

perusteella ensimmäinen kilpailupäivä tuli 
olemaan rauhallinen, mutta kaksi seuraavaa 
sitäkin vilkkaampia. 

Ensimmäinen kilpailupäivä olikin 
rauhallinen opintopolkujen osalta. tämän 
ansiosta toimintaa oli mahdollista vielä hioa 
ja esiin tulleisiin epäkohtiin tehdä muutok-
sia. toinen ja kolmas kilpailupäivä olivatkin 
sitten erittäin vilkkaita. 

Opintopoluille saapui myös ryhmiä, jotka 
eivät olleet ilmoittautuneet etukäteen. 
kävijöitä riittikin ruuhkaksi asti. Ryhmiä 
vastaanottaneet opintopolkuopettajat ja 

oPintoPolut taitaJa2011 -kilPailuis-
sa

taitaja2011-kilpailuissa

o

R y h m i e n  k o k o  v a i h t e l i 

y h d e s t ä  o p p i l a a s t a  l ä h e s 

3 0  o p p i l a a n  r y h m i i n .
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oPintoPolut taitaJa2011 -kilPailuis-
sa

-oppaat heidän johdollaan saivat kuitenkin 
kaikki halukkaat johdateltua poluille ja 
hoidettua ruuhkatilanteetkin tyylikkäästi. 

Ryhmien kierrättäminen väentun-
goksessa ja hälinässä oli vaativaa, mutta 
oppailla riitti innostusta ja hyvää mieltä 
koko kilpailujen ajan. Ryhmien koko vaihteli 
yhdestä oppilaasta lähes 30 oppilaan 
ryhmiin. kilpailupäivien kääntyessä iltaa 
kohti, tunsi jokainen tehneensä täyden 
työpäivän opintopoluilla.

Kun viimeinenkin ryhmä oli viimeisenä 
kilpailupäivänä saateltu opintopolkujen läpi, 

oli varmasti jokaisella opintopolku- 
oppaalla ja opettajalla väsynyt, mutta hyvä 
mieli tehdystä urakasta. 

Kaikki olivat innolla mukana toteut-
tamassa opintopolkuja ja sitoutuneet 
hoitamaan oman osuutensa hyvin. Ja 
lopputulokseen voimme olla tyytyväisiä. 
Päällimmäiseksi taitaja2011-kilpailuiden 
opintopoluista jäi tunne hyvästä yhteistyös-
tä ja yhteen hiileen puhaltamisesta. kiitos 
kuuluu kaikille opintopolkujen toteuttami-
sessa mukana olleille!

Kari Ranta
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ansainvälisten vieraiden 
kutsumisesta vastasi työryhmä, 

johon kuuluivat kilpailupäällikkö ilkka t. 
kemppainen, tapahtumapäällikkö Jarmo 
kuosmanen ja kv-kilpailukoordinaattori 
matti Haapanen. 

Ryhdyttäessä suunnittelemaan 
taitaja2011-tapahtumaa asiassa 
tiedusteltiin lisäksi lajivastaavien ja 
tekniikkapäällikön mielipiteitä ja 
selvitettiin heidän valmiuksiaan ja tilojen 
riittävyyttä kansainvälisten kilpailijoiden 
vastaanottamiseen. asia oli esillä syksyn ja 
kevään aikana useissa kokouksissa. lisäksi 
lajivastaaviin pidettiin jatkuvasti yhteyttä 
sähköpostitse ja tekstiviesteillä.

Tapahtumakutsuja toimitettiin lukuisille 
euroskills Promotion organization (esPo) 
johdon jäsenille, teknisille delegaateille 
sekä suoraan joidenkin Worldskills-järjes-
tön aktiivisille maakohtaisille toimistoille. 
aktiivisen yhteydenpidon ja henkilökoh-
taisten kontaktien avulla tavoitteeksi 
asetettu kiintiö saatiinkin kootuksi. noin 
sadan rekisteröidyn kansainvälisen vieraan 
kokonaismäärästä oli kilpailijoita 24 
henkilöä, valmentajia (trainer) 16 ja tark-
kailijoita (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 kilpailijoi-
den 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 
porukalle. Jo etukäteen tiedossa olleet 
ongelmat suuren vierasjoukon majoitta-
misessa saatiin järjestykseen sijoittamalla 
koko kilpailijaryhmä 50 km:n päässä 
leppävirralla sijainneeseen lomakes-
kukseen. 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 ehdot-
tomasti oman joukkueen valmentaminen 
kansainvälisten kilpailijoiden kohtaamiseen 
ja ammattitaidon mahdollisten erojen sel-
vittäminen. 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, mutta myös tarkkailijoina 
toimineet ryhmät, jotka keräsivät aktii-
visesti tietoa työturvallisuudesta ja lähes 
kaikesta muusta tapahtuman järjestämi-
seen liittyneestä, olivat tuloksiin tyytyväisiä. 
useat kilpailijat olivat kotimaidensa 
Worldskills -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 vallin-
nutta ilmapiiriä kuvaa norjalaisten milan 
suboticin ja axel Gunnarsonin mielipiteet: 
”tulimme tänne, koska haluamme lisää 
kansainvälistä kisakokemusta, ja sitä 
olemme nyt todella saaneet”.

Toimistopalveluista ja kenttätoimien käy-
tännön järjestelyistä vastanneet henkilöt 
olivat Jarmo kuosmanen, matti Haapanen, 
sirpa Hakala-kosunen, mirka koivistoinen 
sekä kv-päällikkö irja nenola. käytännön 
järjestelyistä edellä mainittujen lisäksi olivat 
aktiivisesti mukana koko tapahtuman 
henkilöstö sekä erityisesti avauspäivinä 
mukana ollut sanna Vuorinen.

Matti Haapanen
Turun ammatti-instituutti

k

kansainväliset kilpailijat
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try a skill

”kato ja kokkeile”-teltassa vierailijat 
voivat kokeilla omia kykyjään erilaisissa 
kädentaidoissa, kuten hitsauksessa 
ja korunteossa. ”kato ja kokkeile”-
pisteitä oli myös joidenkin kilpailulajien 
yhteydessä.

Kato ja
Kokkeile
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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
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uopion Sirkuksen ohjelmaryhmä 
sai kunnian aloittaa taitaja2011-

avajaiset kuopion jäähallin nRJ areenalla. 
näimme yksipyörällä ajoa, jongleerausta 
sekä volttinumeron. seuraavana vuorossa 
oli kilpailujohtaja ilkka t. kemppaisen 
tervetulotoivotus kuopion taitajiin.

SM-finalistien vauhdikkaan esittelyn jäl-
keen oli jälleen muutaman puheenvuoron 
aika. Yksi illan kohokohdista oli ohjelma-
numero nimeltään välähdyksiä tanssin 
taitajista. siinä kuopion tanssistudio 
marssitti lavalle suuren joukon tanssijoita, 
pikkuballerinoista hip-hoppareihin. 

Lopuksi saimme nähdä jotain mikä 
nosti avajaisshown vielä  aivan uudella 
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-huuto-
jen kera Jorma hyvästeli taitaja-yleisön.

Skills Finland ry:n tervehdyksen 
tilaisuuteen toi skillsin hallituksen varapu-
heenjohtaja seija Rasku. taitajien taitaja 

2010 mette Pökelmannin terveiset tulivat 
videopostikorttina aina kanadasta saakka, 
jossa mette oli vaihdossa ja suorittamassa 
työharjoitteluaan.

Lopuksi avajaisvieraille esiintyi suomen 
paras kuoro eli kuopion nuorisokuoro. 
taitaja2011-kilpailujen avauksen suoritti 

taitaja2011-neuvottelukunnan puheen-
johtaja Hannu isotalo lujatalo oy:stä. 
avajaistapahtuman juontajina toimivat 
taitavat Jaana tasma ja Julia leskinen, 
jotka sujuvasti johdattivat yleisön 1,5 
tunnin avajaisjuhlan läpi. 

Niiralan montun avajaistilaisuuteen 
oli saapunut noin 1200 henkilöä, jotka 
saivat nauttia minuutilleen alkaneen 
ja loppuneen avajaisohjelman sekä 
graafisesti näyttävän lavashown.

Jarmo Kuosmanen
Tapahtuma- ja palveluvastaava 
Taitaja2011

heer Stars Finlandin pienet 
cheerleaderit esittivät taitaja2011-

päättäjäisten avausnumeron noin tuhan-
nen henkilön päättäjäisyleisölle. kuopion 
kaupunginjohtaja Petteri Paronen toivoi, 
että taitaja-vieraat olivat viihtyneet 
kuopiossa ja toivotti taitaja-porukan 
tervetulleeksi jatkossakin kuopioon. 

Kulttuuripuolella nähtiin savonia-
ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin 
yksikön opiskelijoiden tanssishow ja 
kuopion nuorisokuoron rock-painottei-
nen esitys. Päättäjäisten tärkeintä antia 
oli erilaisten palkintojen jaot, massiivi-
sempana suomenmestaruusmitalien jako. 
taitajien taitajaksi 2011 valittiin tieto-
koneet 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. 
samalla paljastui teemun upea voittoauto 
audi a1, joka ajettiin jäähallin betonilla 

savun läpi koko yleisön ihailtavaksi ja 
vuodeksi teemulle käyttöön. kaksitunti-
sen päättäjäisshown juontajina toimivat 
media-alaa opiskeleva Jaan tasma 
Varkaudesta ja ravintola-alaa opiskeleva 
Julia leskinen iisalmesta. 

Tilaisuuden lopuksi oli taitaja-pokaalin 
vaihto kuopiosta Jyväskylään. kuopio 
kiittää, nähdään Jyväskylässä 
24.–26.4.2012.

Jarmo Kuosmanen
Tapahtuma- ja palveluvastaava 
Taitaja2011

avajaiset ma 2.5.2011 klo 18.00–19.30

“la diva” hurmasi avajaisissa

Päättäjäiset to 5.5.2011 klo 17.00–19.00

taitajien taitaja jakoi voittonsa koko kisaväen kanssa

k

C

N ä i m m e  y k s i p y ö r ä l l ä 

a j o a ,  j o n g l e e r a u s t a 

s e k ä  v o l t t i n u m e r o n .

T ä m ä  o n  o l l u t  m a h -

t a v a  k o k e m u s  j a  s e 

o n  k a i k k i e n  m e i d ä n 

a n s i o t a .
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miSSion pRo-konSeRtti 
Ke 4.5.2011 klo 19.00–22.30 
(ovet auki klo 18–)

aitaja2011 ammattitaidon 
sm-kilpailujen yhteydessä 

järjestettiin pääsymaksuton ja ikärajaton 
mission Pro -konsertti. kuopion jäähalliin 
oli rakennettu hieno festarikokoinen lava, 
jonka molemmin puolin oli kookkaat 
led-screenit ja tunnelmaa täydensi upea 
äänentoistojärjestelmä. Puitteet olivat siis 
kunnossa näyttävälle show’lle. Yleisöä oli n. 
2000 henkilöä vauvasta vaarin, suurin osa 
n. 10–20-vuotiaita tyttöjä ja nuoria naisia. 

Klo 19 juontajamme, huippusuositut 
radioäänet nRJ:n aamupojat anssi 
ja Renne, spiikkasivat sisään illan 
ensimmäisen artistin, ei vähempää kuin 
hip-hopin ykkösstaran Cheekin. Hittejä 
sateli toisensa jälkeen ja yleisö lauloi 
mukana, varsinkin taitaja2011-kisabiisin 
’Jippikayjei’ aikana. Hieno veto kaiken 
kaikkiaan! 

Itse itsensä spiikaten, seuraavana 
esiintyivät anssi ja Renne. eurodance 
raikui, kun raikulikaksikko otti yleisönsä, 
lensipä jossain vaiheessa paidatkin päältä 
pois. tytöt tykkää!

Yleisö oli siis todella lämmitetty, kun 
illan pääesiintyjä Reckless love astui 
lavalle. Hurjassa nosteessa oleva bändi 
oli saapunut samana aamuna suoraan 
los angelesista uuden singlen video-
kuvauksista. Väsymystä ei näkynyt, kun 
bändi olli Hermannin johdolla rokkasi 

kuopiolaisten sydämiin. saimmepa kuulla 
myös tuon uuden tulevan singlen ’Hot’, 
kuulostaa kesähitiltä mallia 2011. kym-
menen jälkeen jäähallin nRJ-areenalta 
poistui iloinen konserttiyleisö sydän 
täynnä uusia kokemuksia valmistautuen 
jo sm-finaalipäivään.

SavolaiSilta 
Ti 3.5.2011

aitaja2011 Savolaisiltaa vietettiin 
scandic Hotel kuopion banketti-

tiloissa tiistai-iltana 3.5.2011. tilaisuuteen 
osallistuivat laji- ja varavastaavat, lajien 
tuomareita, kutsuvieraita ja muuta taitaja-
väkeä. ilta oli varattu verkostoitumiseen 
taitaja-toimijoiden kesken. 

Kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen 
toivotti vieraat tervetulleeksi, savolais-
tarinoita kertoi ja savolaislauluja lauloi 
taiteilija Juuso Happonen. Paikalla vieraita 
viihdyttämässä olivat myös 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 
Ti – to, 3.–5.5.2011

aitaja2011 ammattitaidon sm-
kilpailujen yhteydessä järjestettiin 

kymmenkunta lähinnä ammatilliseen 
koulutukseen liittyviä seminaareja. 
seminaarin järjestäjinä toimivat suurelta 

osin savon ammatti- ja aikuisopiston 
eri hankkeet, lisäksi skills finland ry 
järjesti myös kansainvälisen seminaarin. 
seminaaripaikkoina toimivat savonia 
amk, tekun kampuksen kokoustilat 
opistotie 2:ssa sekä Best Western Hotelli 
savonian kokoustilat. osanottajamäärät 
vaihtelivat 10–50 henkilöä per seminaari, 
kokonaismäärän ollessa 300 henkilöä.

Jarmo Kuosmanen
Tapahtuma- ja palveluvastaava 
Taitaja2011

t

t

t
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aitaja2011-kisat olivat monella 
tapaa ainutlaatuiset. kisattiinhan 

sentään savon piäkaupungissa kuopiossa. 
kieroudesta ei kuitenkaan ollut merkkiä-
kään ja rehti fiilis huokui kaikkialta – sekä 
tuomareista, kilpailijoista että yleisöstä. 

Kisatunnelma oli huima ja yleinen 
ilmapiiri ilmiömäinen. kisajärjestelyihin 
oli todella panostettu ja näin kilpailijana 
voin vain kiittää lajialueille järjestetyistä 
välipaloista - eihän kukaan jaksa painaa 
töitä ikuisesti ilman muonitusta.

taitajien taitajalle 
audi a1 vuodekSi käyttöön

Monet ovat kyselleet taitajien taitaja 
2011-tittelin myötä käyttööni luovutetun 
auton ajokilometreistä: vielä ei ole ehtinyt 
kertyä paljoakaan, mutta voin vakuuttaa 
kaikille, että vakaa tavoitteeni on kasvat-
taa lukua tasaisen varmasti! autolle löytyi 
välittömästi hyvä parkkipaikka koulun 
pihasta rehtorin auton vierestä – nauraen 
ehtikin jo koulun muu johto ohjeistaa 
minua tarkastamaan audin rehtorin autoa 
lähinnä oleva kylki joka päivä lommojen 
varalta. Ja kuten pitääkin, rehtori otti 
asian huumorilla!

kokeile RohkeaSti

Tulevaisuudesta sen verran, että 
varusmiespalveluksen suoritettuani aion 
jatkaa opiskelua korkeamman asteen 
opinnoissa. Haluankin kannustaa ihmisiä 
opiskelemaan uutta ja nuoria perus-
koulunsa päättäviä ja mahdollisesti vielä 
ammattinsa suhteen epävarmoja haluan 
innostaa seuraavin sanoin: ”kokeile 
rohkeasti!”

Seuraavissa kisoissa Jyväskylässä minut 
todennäköisesti näkee tuomarointipuu-
hissa. taitajista ei ilmeisesti pääse millään 
eroon: tämä on liian koukuttavaa!

Teemu Mikkonen
Taitajien Taitaja 2011

taitajien
taitaja
Teemu Mikkonen

t
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uinka sujui 9-luokkalaisilta 
liinavaatteiden viikkaus, puun-

kantotelineen nikkaroiminen, täytekakun 
koristelu tai polkupyörän etusisuskumin 
vaihtaminen? 9-luokkalaiset ottivat 
toisistaan mittaa taitaja9-loppukilpailussa 
kuopiossa 4.5.2011.

Taitaja9-loppukilpailussa kuopiossa 
taituroi 36 kolmihenkistä sekajoukkuetta 
ympäri suomen. nämä 36 joukkuetta 
olivat selvittäneet 
tiensä valtakunnalliseen 
loppukilpailuun 
aluekilpailujen kautta. 

Taitaja9-kilpailu on 
peruskoulun 9-luok-
kalaisille tarkoitettu 
kilpailu kädentaidoissa. 
kilpailun tavoitteena on 
tukea nuorten amma-
tinvalintaa ja lisätä 
kädentaitoa vaativien 
alojen tuntemusta. 

Kuopiossa kilpailtiin 
ensimmäistä kertaa 
kuuden radan mallilla, 
joten säpinää, vauhtia 
ja näkemistä riitti läpi 
kilpailupäivän. kilpailus-
sa joukkueet suorittivat 
13 erilaista kädentaitoa 
vaativaa kilpailuteh-

tävää. Huippujännittävä finaali ratkesi 
Riihenmäen koulun joukkueen voittoon. 

Palkintojenjaossa nähtiin kuusi iloista 
joukkuetta, ehkä iloisimmista ilmeistä 
vastasivat kuitenkin Riihenmäen koulun 
joukkueen tarleena Punta, atte eetula ja 
Jelle Peltonen noustessaan voittamiensa  
moposkoottereiden selkään nRJ:n aa-
mupoikien Rennen & anssin luotsaaman 
huutomyrskyn säestämänä. 

Jaana Aholainen
Taitaja9-lajivastaava
Taitaja2011

Suomen taitavin ySiluokka
löytyi Riihenmäen koulusta Mäntsälästä

N R J : n  a a m u p o j a t  l u o t s a s i v a t  j ä n n i t t ä v ä n 

T a i t a j a 9 - l o p p u k i l p a i l u n  N R J  A r e e n a l l a . 

k
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tulokSet
taitaja9-kilpailun

SIjA NRO NIMI OSALLISTUjAT KOULU

1 16 Riihenmäen koulu tarleena Punta, atte etula, Jelle Peltonen Riihenmäen koulu

2 26 team omena enna koulimo, Roope Penttinen, niklas ligner salpausselän peruskoulu

3 18 team antone neea Honkala, tomi tolvanen, anton niemelä Vääksyn yhteiskoulu

4 29 team makkis Petra Pussi, antti anttonen, antti Borovkoff telakkakadun koulu

5 30 lyseo tiimi C tia kakkola, Jari Väisänen, Jeremias kampman kajaanin lyseo

6 22 Patelan taitajat sini kokkonen, Henri Jutila, Patrik Pyykkönen Pateniemen koulu

7 23 sHH satu suhonen, Heikki hyvärinen, Heikki Viljakainen Joroisten yläaste

8 31 tantor Pinja suomela, mikko ketola, aleksanteri tiiri Puistokadun koulu

9 20 Pizza kebab lotta nyberg, arttu Heikkilä, Jose mäkinen Pohjois-Hervannan koulu

10 28 luma-tiimi nea norismaa, iida Putkuri, Rami sudah Pielisjoen koulu

11 5 mm&s minja inkeroinen, minna Riitamo, theerapad nganyangwai tahkopolun koulu

12 6 keravan joukkue erica Pelo, aura kuitunen, otto malkakorpi sampion koulu

13 12 tri lma linda kangas, mikko nissinen, anssi lahtonen Vihtavuoren koulu

14 2 insomnia suvi ojanen, nicklas laine, Jami inkinen Hemmingin koulu

15 9 lumijoki 1 anniina Viinikka, Joonas karjula, olli lääkkö lumijoen peruskoulu

16 15 kimito 3 emelie lindroos, anton erikssons, Dennis Heinonen kimitonejdens skola

17 35 Jak-C Johanna Ryhänen, Julia tikkanen, Jonni Vesterinen  Juhani ahon koulu

18 8 Homma hanskassa ida mustonen, eetu Rantanen, Petri Järvenpää keuruun yhteiskoulu

19 10 Parikkala 3 Henriikka nokelainen, kaisa sorvali, eero kärpänen  kirjolan koulu

20 32 sammon takojat maria kataja, Juuso Hämäläinen, aleksi myllymäki sammon koulu

21 14 kyröskosken Pärske anni Vauhkonen, Vertti Huuskonen, aleksi Pietiläinen minna Canthin koulu

22 11 a.H.a Henna lempinen, anton koso, anni arvila Helilän koulu

23 34 kempele Henna tapojärvi, aatu  Hintsala, kristian Hintsala kempeleen yläaste

24 1 trio Helilä Pinja skriko, markus nevalainen, eero tukeva Helilän koulu

25 7 team iiro Pihla ossa, iiro salmela, ilari Rossi Piispanlahteen koulu

26 17 me Roosa Peltonen, Jani Viljakka, Juuso, eveliina tamminen tyryn koulu

27 4 kesälahti sini Vanhasaari, toni tervonen, Pekka Pöllänen kesälahden koulu

28 3 ulvilan yhteiskoulu Paula Halme, erkki koskela, miika Hällfors ulvilan yhteiskoulu

29 24 Punakone maria Hemming, Juho flinck, matias Ranta  kalajärven koulu

30 27 Handmasters kreetta kulhua, lauri katajisto, Joni Rantanen Pohjanlinnan koulu

31 25 kesämäenrinteen koulu essi Peuhkuri, Henna Porras, anton laine kesärinteen koulu

32 13 lumijoki Heidi Hyväri, sakari siitonen, Veli-matti Jokela lumijoen peruskoulu

33 33 sunds team anna Hesthammer, kristian Yliranta, mikael sund närpes högstadieskola

34 36 eHs 3  aleksandra Hindren, sebastian Hemanus, Hastiar ali abdullah ekenäs högstadium

35 21 korsholms lag 1 lenita Hjortman, Jim lervik, emil Wik korsholms högstadium

36 19 t6 Julia stemman, kristian Roth, Janne kleemoola trappulan koulu
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avon koulutuskuntayhtymän 
ravintolapalvelut savon Catering 

järjesti tapahtumaan kahvi- sekä 
ruokapalvelut. Rakennus-, kilpailu- ja 
purkupäivinä savon Catering henkilöstön 
kanssa mukana toiminnassa oli savon 
ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-savon 
ammattiopiston opiskelijoita ja opettajia.  

Kuopio-hallilla, opistotie 4:ssä, 
aloitettiin ruokapalvelut jo rakennusviikol-
la 18.4.2011 alkaen. kokonaisaika savon 
koululutuskuntayhtymän järjestämille 
ravintolapalveluille kuopio-hallissa oli 
18.4 – 9.5.2011. 

Kuopio-halliin rakennettiin ravinto-
lapalveluille omat ravintola-alueensa, 
joissa toimintaa voitiin toteuttaa jo 
rakennusviikoista alkaen. Yhteensä 
asiakaspaikkoja oli noin 500. Ravintolat 

nimettiin asiakasryhmien mukaisesti. 
toimitsijaravintola PRo1, kilpailijaravintola 
PRo2, yleisöravintola taitaja, kahvila 
mission sekä Vip-tila. lajialueille toimitet-
tiin välipalaa kilpailupäivinä.

Kahvila Missionissa myytiin erilaisia 
kahvilatuotteita, virvokkeita, jäätelöä ja 
pikkulämpimiä. Yleisöravintola taita-
jassa myytiin ruokaa ja kahvilatuotteita 
ulkoalueella myynnissä oli kahvia ja grilli-
makkaraa. Ravintolapalvelut järjestivät 
myös avajais- ja päättäjäistilaisuuksien 
tarjoilut.

Kuopio-hallissa tarjottavat ruoat 
valmistettiin savon koulutuskuntayhty-
män, savon ammatti- ja aikuisopiston 
lounasravintola mesikan keittiössä, josta 
kuljetusalan opiskelijat kuljettivat ruokaa 
kahdella autolla kuopio-halliin. lounas-

ravintola mesikassa oli myös koululais-
ryhmille järjestetty ruokailu. Jätehuollosta 
vastasi savon koulutuskuntayhtymän 
kiinteistöyksikkö yhdessä ympäristöalan 
opettajan ja opiskelijoiden kanssa. 

Rakennusviikkojen ja kilpailupäivien 
aikana tarjottiin yhteensä noin 25 000 
ruoka-annosta ja noin 35 000 kuppia 
kahvia. makkaraa myytiin noin 1200 kpl 
ja erilaisia virvokkeita noin 1900 kpl.

Taitajakilpailujen aikaisissa ravinto-
lapalveluissa työskenteli yhteensä 22 
henkilöä savon Catering henkilökuntaa. 
matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoita ja 
opettajia töihin osallistui yhteensä n. 130 
opiskelijaa ja n. 10 opettajaa.

tapahtuman
R a v i n T o l a p a l v e l u T

S
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lajit 

• sm-kilpailulajeja 41 kpl  
• ammattinäytöksiä ja 
 näytöslajeja 3 kpl 
• taitajaPlus kolme lajia  
 ja yksi näytöslaji 
• taitaja9:ssä 36 joukkuetta

työntekijät 

• taitaja-toimistossa 
 7 henkeä, 41 lajivastaavaa
 ja heille varavastaavat 
• opiskelijoita ja henkilöstöä
 n. 1400 henkilöä

kävijät  

• noin 67 000 vierailijaa

budjetti  

• kilpailubudjetti 3.7 milj. € 

ta i ta J a 2 0 1 1
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101 autonaSennuS
Kivilompolo, Lauri 
oulun seudun ammattiopisto 
Lilja, jere 
keuda 
Halme, Heikki 
koulutuskeskus salpaus 
Katajisto, jussi 
satakunnan ammattiopisto 
Rämö, juuso 
koulutuskeskus salpaus 
Laaksonen, Tatu 
Raision ammattiopisto 
Kivijärvi, Anssi 
Raahen ammattioppilaitos 
Välimäki, Esa 
savon ammatti- ja aikuisopisto

102 autokoRinkoRjauS
jussila, joni 
Vantaan ammattiopisto Varia 
Ohjenoja, jani 
oulun seudun ammattiopisto 
Hämäläinen, Tomi 
Jyväskylän ammattiopisto 
Turunen, Eetu 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Ilola, Sami 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 

Määttä, Kim 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kalasniemi, Petri 
salon seudun ammattiopisto 
Heinonen, jani 
omnian ammattiopisto

103 automaalauS
Holopainen, Raisa 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Laurikainen, Eetu 
etelä-savon ammattiopisto 
Huttu, joni 
oulun seudun ammattiopisto 
Tikkanen, Sanni 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Lyyra, Niko 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä

104 kuljetuSlogiStiikka
järvi, Antti 
koulutuskeskus sedu 
Rahkonen, Mika 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Kangas, Sami 
Vantaan ammattiopisto Varia 
Virta, jami 
turun ammatti-instituutti 
Kotiaho, Antti 
Jämsän ammattiopisto 

Saranen, Matti 
satakunnan ammattiopisto 
Lasaroff, Teemu 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Haapanen, Esa 
uudenkaupungin ammattiopisto novida 
Dahlin, jens 
Yrkesakademin i Österbotten 
Porola, Riku 
koulutuskeskus tavastia 
Hahka, Toni 
Yrkesakademin i Österbotten 
Vaari, Vesa 
forssan ammatti-instituutti
Nissilä, Toni 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Tirronen, Matti 
salon seudun ammattiopisto
jaakkola, Tuomas 
koulutuskeskus tavastia
Hämäläinen, jarkko 
savon ammatti- ja aikuisopisto

105 metSäkoneen käyttö
Huusko, Antti 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Mäkeläinen, Teemu 
oulun seudun ammattiopisto 
Kärkkäinen, Markus 
oulun seudun ammattiopisto 

Finaalin  tulokSet
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Aittamäki, jonas 
Yrkesakademin i Österbotten 
Kuukka, Mikke 
etelä-savon ammattiopisto 
Karhiniemi, Helena 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Siimento, Sami 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Rintala, juho 
tampereen ammattiopisto

201 Cad-Suunnittelu
Ekman, jaakko 
koulutuskeskus salpaus 
Kivelä, joona 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Savelius, jesse 
koulutuskeskus salpaus 
Suominen, Hanna 
salon seudun ammattiopisto 
Salminen, joel 
omnian ammattiopisto 
Kähkönen, Otto 
oulun seudun ammattiopisto 
Korkiakoski, juhani 
oulun seudun ammattiopisto 
Tanskanen, Rego 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos

202 painotekniikka
Hänninen, Oskar 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Kuusikko, Pasi 
oulun seudun ammattiopisto 
Salonen, jani 
tampereen ammattiopisto 
Hertell, Mikael 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Kaukkila, Niina 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Kemppainen, Mimmi 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Tikkanen, joonas 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Kamsula, Mika 
oulun seudun ammattiopisto

203 painotuotteen Suunnittelu
Ropo, Pia 
tampereen ammattiopisto 
Erharuyi, Idia 
omnian ammattiopisto 
Rauhala, Veli-Ville 
Jyväskylän ammattiopisto 
Lehikoinen, Riina 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Lintinen, Laura 
Jyväskylän ammattiopisto 

Pölkki, Ronja 
Jyväskylän ammattiopisto
Sandblom, Teemu 
turun ammatti-instituutti 
Mäkeläinen, jaakko 
Jyväskylän ammattiopisto

204 tietojenkäSittely
Pihlaja, Eemu 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Mäkelä, juho 
oulun seudun ammattiopisto 
Perämäki, Ilari 
oulun seudun ammattiopisto 
Hiltunen, Minni 
oulun seudun ammattiopisto 
Ala, jouni 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Karvonen, Timo 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Heinonen, Tatu 
turun ammatti-instituutti 
Kaislaoja, Toni 
koulutuskeskus salpaus 

205 tietokoneet ja veRkot
Mikkonen, Teemu 
etelä-karjalan ammattiopisto 
jalava, Timi 
turun ammatti-instituutti 

Finaalin  tulokSet
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Hakkarainen, Ossi
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Tuomisalo, Mikael 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Raitahila, Iivo 
keuda 
Moisanen, Ville 
Ylä-savon ammattiopisto
juntunen, jukka 
oulun seudun ammattiopisto
Ots, Riin 
Pärnumaa kutsehariduskeskus 
Virtanen, Teemu 
koulutuskeskus sedu

206 veRkkoSivujen tuottaminen
Paukkonen, Mikko 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Tiala, joonas 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Viinamäki, Mika 
Järviseudun ammatti-instituutti 
Heinonen, Nico 
tampereen ammattiopisto 
Sandberg, Antti 
oulun seudun ammattiopisto 
Kankaanranta, jere 
etelä-karjalan ammattiopisto
Myllyselkä, Tino 
suomen liikemiesten kauppaopisto
Karppinen, juhani 
savon ammatti- ja aikuisopisto

301 aSiakaSpalvelu ja myynti
Turunen, Toni 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä
jeskanen, Suvi 
suomen liikemiesten kauppaopisto
Haavisto, Lotta 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Karvonen, jonna 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Korhonen, Elias 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Turunen, Miro 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Lebedinsky, Anna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kettunen, Anton 
keuda 

302 hiuSmuotoilu
Hermunen, Caroline 
kouvolan seudun ammattiopisto 
Malmberg, Iira 
etelä-savon ammattiopisto 
Punkari, Aino 
Vaasan ammattiopisto 
Simola, Minna 
koulutuskeskus salpaus 
Leppälä, Henna 
kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
Holma, Pinja 
oulun seudun ammattiopisto 
Ylimaa, Roosa 
salon seudun ammattiopisto 
Wallin, Eveliina 
loimaan ammatti- ja aikuisopisto

303 kauneudenhoito
Nars, Sofia 
optima 
Ovaskainen, Paula 
oulun seudun ammattiopisto 
Humalajoki, Enni 
Jyväskylän ammattiopisto 
Koho, Edla 
Jyväskylän ammattiopisto 
Kärkkäinen, johanna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Väisänen, Roosa 
oulun seudun ammattiopisto 
Mikkola, Alisa 
suomen kosmetologien 
Yhdistyksen opisto 
Tullila, Sini 
Vaasan ammattiopisto

304 kukkaSidonta
Reitti, Henrika 
ammattiopisto livia 
Nieminen, Hanna-Maarit 
ammattiopisto livia 
Martiskainen, Visa 
Jämsän ammattiopisto 
Perttola, jenni 
oulun seudun ammattiopisto 
Sivula, Salla 
oulun seudun ammattiopisto 
Lahti, Pentti 
ammattiopisto livia 

Tilsala, Säde 
Jämsän ammattiopisto 
Backman, Anne 
keuda 

305 lähihoitaja
Haapalahti, Satu / Malinen, Iida 
oulun seudun ammattiopisto 
Palojärvi, Donna / Saarnio, Satu-Sisko 
koulutuskeskus tavastia
Lindholm, jessica / Lindqvist, Stella 
axxell
Miettola, Elsi / Nousiainen, Maiju 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Grönberg, Kia / Rosenlöf, Sofia 
axxell
Hintsala, Teemu / Nikula, jasmina 
kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Koistinen, Oskari / Kortelainen, Miikka 
kainuun ammattiopisto
Kirjavainen, Terhi /Urjanheimo, Veera 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä

306 puhdiStuSpalvelu
Pekkarinen, Mirka 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Aho, Tia 
turun ammatti-instituutti
Mikkola, Tia 
turun ammatti-instituutti
Hedborg, Henrietta 
omnian ammattiopisto 
Ettanen, Miia 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Heinonen, juulia 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
jäntti, Tiina 
omnian ammattiopisto

307 pukuompelu
Hassi, Vilma 
tampereen ammattiopisto 
Hongisto, Tytti 
Jyväskylän ammattiopisto 
Saari, Katariina 
koulutuskeskus sedu 
Pietiläinen, Karoliina 
länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä,
ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
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Lastula, jenni 
tampereen ammattiopisto 
Välilehto, Meri 
koulutuskeskus sedu 
Heikkinen, Kirsi 
Vaasan ammattiopisto 
Onne, Suvi 
koulutuskeskus salpaus

308 SomiStuS
Nurmikolu, janette 
tampereen ammattiopisto 
Valkonen, Petra 
koulutuskeskus tavastia 
Pesonen, Nenne 
koulutuskeskus tavastia 
Väyrynen, Niina 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Papinsaari, Laura 
koulutuskeskus tavastia 
Timonen, Riikka 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Söderman, Anniina 
koulutuskeskus tavastia 
Kuivamäki, Carita 
Jyväskylän ammattiopisto

309 hevoStenhoito
Rinne, Iida 
Ylä-savon ammattiopisto 
Väisänen, Verna 
koulutuskeskus salpaus 
Pennanen, Elina 
Ylä-savon ammattiopisto 
Koivisto, Sallamaari 
oulun seudun ammattiopisto 
Mattila, Helmi 
Ypäjän hevosopisto 
Patama, Sanni 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Väli-Torala, Niina 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Lemminpohja, jenniina 
Harjun oppimiskeskus

310 yRittäjyyS
Kelloniemi, Aleksi / Lohiniva, Elma / 
Valle, Henna 
lapin ammattiopisto 
Berg, Isabella / Ikonen, Ida / 
Suomalainen, Teemu 
Jyväskylän ammattiopisto 
Miikki, Niina / Quach, Thai / Tölkkö, 
Leo-Matti 
Porvoon kauppaoppilaitos 
- Borgå handelsläroverk 
Loveson, Lotta / Siitonen, Sandra / 
Sillanpää, Markus 
koulutuskeskus salpaus
Hassan, Ruweyda / Kettunen, jenna / 
Pakarinen, Heidi Helmi 
liiketalousopisto 
Henriksson, Katarina / Karros, janette / 
Leino, Laura 
salon seudun ammattiopisto

401 huonekalupuuSeppä
Hartikainen, Antrei 
länsi-uudenmaan koulutuskeskus 
Kauppila, Veijo 
koulutuskeskus salpaus 
Teivonen, Antti 
koulutuskeskus tavastia 
Myllyoja, Miika 
Ylä-savon ammattiopisto 
Lehtimäki, Toni 
koulutuskeskus salpaus 
Vuori, jyrki 
salon seudun ammattiopisto 
Fagerhed, Anton 
Yrkesakademin i Österbotten 
Tervo, jari 
itä-lapin ammattiopisto

402 ilmaStointiaSennuS
Karhu, Simo 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Pirttimaa, jussi-Pekka 
ammattiopisto lappia 
Kinnarinen, juha 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Ylönen, Harri 
Jyväskylän ammattiopisto 
Lehtilä, Nico 
turun ammatti-instituutti 

Paaso, Hannes 
oulun seudun ammattiopisto 
Rauvola, Eero 
Winnova länsirannikon koulutus oy
Liuksiala, Matti 
koulutuskeskus salpaus

403 kivityöt
Makkonen, jani 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä
Korvenperä, Ninja 
sastamalan koulutuskuntayhtymä 
Nakkinen, Teemu 
koulutuskeskus salpaus 
Nuutinen, Niko 
kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä

404 maalauS ja tapetointi
Telegey, Margarita 
Jyväskylän ammattiopisto
Hänninen, Essi 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
jolkkonen, Siina 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Pitkänen, Anneli 
salon seudun ammattiopisto
Eloranta, janita 
turun ammattiopistosäätiö
Keijola, janette 
Helsingin maalariammattikoulu
Orre, Madelaine 
Yrkesakademin i Österbotten 
Palola, Lotta 
koulutuskeskus salpaus 
Vanhatalo, juho 
koulutuskeskus tavastia

405 putkiaSennuS
Heikkilä, Ossi 
koulutuskeskus sedu 
Manninen, Pauli 
lapin ammattiopisto 
Koskela, Ville 
kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
Vainio, Markus 
Jyväskylän ammattiopisto 
Karhula, jesse 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Immonen, joonas 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
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Kaija, Pekka 
Winnova länsirannikon koulutus oy
Kantola, Kimmo 
oulun seudun ammattiopisto

406 SähköaSennuS
Alho, juha-Pekka 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Liutta, Aarne 
Hyria koulutus oy 
Manninen, jaakko 
koulutuskeskus salpaus 
Pantsar, Eetu 
ammattiopisto lappia 
Rinta-Runsala, Ville 
koulutuskeskus sedu 
Heikura, Antti 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä
Nyyssönen, Niko 
Ylä-savon ammattiopisto 
Hankaniemi, Henri 
forssan ammatti-instituutti

407 talonRakennuS,  
kiRveSmieStyöt
Tähtinen, Tomi 
Raision ammattiopisto
Vainioranta, Perttu 
suupohjan ammatti-instituutti 
Niemeläinen, Tuomas 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä
Lammi, Matias 
ammattiopisto lappia
Hynninen, juuso 
keuda 
Väinölä, Aleksi 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Teurokoski, Sami 
keuda 
Östman, Ronny 
optima 

408 talonRakennuS, 
muuRauS ja laatoituS
Vuorinen, Kalle 
Raision ammattiopisto 
Ruuskanen, Lassi-Pekka 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Grankulla, jonas 
optima 

Tuominen, Tatu 
Raision ammattiopisto 
Anttila, Alex 
oulun seudun ammattiopisto
Kettunen, Toni 
keuda 
Konttila, jere 
keuda 
Tick, jani 
savon ammatti- ja aikuisopisto

410 viheRRakentaminen
Moilanen, Laura / Pantsar, Tarleena 
oulun seudun ammattiopisto 
Lempiäinen, Laura / Seppänen, Sami 
omnian ammattiopisto 
Herukka, Hanna / Holappa, jaakko 
oulun seudun ammattiopisto 
Piirainen, Topi / Visuri, Sampsa 
axxell/kao 
Mäkinen, Tuomas / Teuri, Perttu 
ammattiopisto livia 
Laaksonen, Mikael / Saltiola, Antti 
etelä-savon ammattiopisto 
Mäki, Minni / Vahtera, joni 
ammattiopisto livia

501 kondiittoRi
Räsänen, Pauliina 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Oksman, Noora 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Laitala, Susanna 
keuda 
Sankala, Essi 
ammattiopisto lappia 
Etula, Niko 
keuda
Heikkinen, Eveliina 
oulun seudun ammattiopisto
Remes, Elina 
Jyväskylän ammattiopisto 
Leppänen, Hanne-Mari 
Jyväskylän ammattiopisto

502 Ravintolakokki
Ekegren, juho 
keuda 
Tähti, Niko 
ammattiopisto lappia 
Niiniketo, Ina 
Ravintolakoulu Perho 
Saar, Susanna 
Jyväskylän ammattiopisto 
Marttinen, Mikko 
turun ammatti-instituutti 
Nikkari, Asta 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Toivari, Roni 
turun ammatti-instituutti
Nuopponen, Marita 
savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

503 CateRingkokki
Åkerlund, Pernilla / Sundqvist, 
Mia-Marianne 
optima 
Huisman, Maiju / Mustalampi, Iina 
Jyväskylän ammattiopisto 
Heinonen, Hanna / Lindqvist, Pauliina 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Puumalainen, janika / Virtanen, Suvi 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Karppila, Iina / Mäntylä, julia 
tampereen ammattiopisto 
Lepistö, Netta / Sääksi, joonas 
koulutuskeskus tavastia 
Byckling, Krista / Hynninen, Reetta 
etelä-kymenlaakson ammattiopisto
Ojala, Sauli / Päkkilä, Pauliina 
oulun seudun ammattiopisto

504 taRjoilija
Pukkila, Laura 
Ravintolakoulu Perho 
Holm, Miia 
Jyväskylän ammattiopisto 
Rantakivi, Riia 
turun ammatti-instituutti 
Kojo, Maarit 
etelä-karjalan ammattiopisto 
Leinonen, Sanna 
oulun seudun ammattiopisto 
Nupponen, johanna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
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Korkeamäki, Annami 
Vaasan ammattiopisto 
Väänänen, Laura 
oulun seudun ammattiopisto 

601 automaatioaSennuS
Partanen, Oiva 
oulun seudun ammattiopisto 
Kalliokoski, Miika 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Känsäkangas, Taneli 
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Rikkonen, Antti 
koulutuskeskus salpaus 
Mönkkönen, joni 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Holmtröm, janne 
länsi-uudenmaan koulutuskeskus
Parviainen, joni 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 
Oinonen, Aleksi 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä 

602 elektRoniikka
Kinnunen, Niko
keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Rantanen, Henri 
Jyväskylän ammattiopisto 
Pusula, Ismo 
keuda 
Toivonen, Teemu 
ammatti-instituutti iisakki 
Lampiranta, Topi 
kouvolan seudun ammattiopisto 
Mononen, jami 
kouvolan seudun ammattiopisto 
Hänninen, jasmi 
kouvolan seudun ammattiopisto 
Korhonen, jonne 
Jyväskylän ammattiopisto 

603 koneiStuS
Tuhkanen, jari 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Lehtonen, Ville 
turun ammatti-instituutti 
jaakkola, juha 
sastamalan koulutuskuntayhtymä 
Hietaranta, Erkki 
koulutuskeskus sedu 
Grundström, Santeri 
turun ammatti-instituutti 
Heiskanen, Vili-Valtteri 
forssan ammatti-instituutti 
Heiskanen, janne 
ammattiopisto lappia 
Haapamäki, Riku 
koulutuskeskus sedu

604 laboRantti
Sipola, Marjut 
oulun seudun ammattiopisto 
Kinnunen, joonas 
oulun seudun ammattiopisto 
Leskinen, Vesa 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Rönkkö, Elina 
Ylä-savon ammattiopisto 
Lehto, Inka 
Winnova länsirannikon koulutus oy 
Kivinen, Markus 
etelä-karjalan ammattiopisto 
Pessa, Tommi 
Jyväskylän ammattiopisto
Limnell, Arttu 
Winnova länsirannikon koulutus oy

605 levy ja hitSauS
Virtanen, Ville
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Nenonen, Ari
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kuisma, Atte 
etelä-savon ammattiopisto 
Lehtinen, Santtu 
koulutuskeskus sedu 
Lehtoväre, Viljo 
keuda
Eskola, Mikko 
koulutuskeskus salpaus 
Nieminen, Mika 
koulutuskeskus salpaus 
Talvela, Erno 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä

606 mekatRoniikka
Harjula, Niklas / Laihinen, Niko 
turun ammatti-instituutti
Hahtokari, Toni / Renlund, jonas 
optima
Koukku, Arto / Lahti, Teppo 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä
Kuusisto, Mika / Suvanto, Teemu 
Vaasan ammattiopisto
Rantalainen, Antti / Volanen, Aleksi 
Jyväskylän ammattiopisto
jylkkä, Sami / Solansuu, Sami 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos

607 koneenaSennuS 
ja kunnoSSapito
Löyttynen, jose / Nylund, joska 
etelä-karjalan ammattiopisto
Linnanmäki, Lari / Sonninen, Erno 
Pohjoisen keski-suomen oppimiskeskus
Karppinen, Henri / Ryhänen, Topi 
Ylä-savon ammattiopisto
Hiltunen, Aku-Matias / Mähönen, Taneli 
Ylä-savon ammattiopisto

Haapsaari, Pekka / Kivelä, Valtteri 
oulun seudun ammattiopisto 
Karhu, Tuomo / Rautio, jouni 
Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä

lentokonehuolto
Ukkonen, Antti 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Mäkinen, Samuli 
kouvolan seudun ammattiopisto
Koivumäki, Akusti 
tampereen ammattiopisto
Niemelä, juho 
Winnova länsirannikon koulutus oy
Mauro, Roope 
ilmavoimat
Mononen, Mika 
lapin ammattiopisto

kiinteiStönhoito
Pekkinen, Teemu
keskuspuiston ammattiopisto
junes, jimi 
ammattiopisto luovi
Nisula, juha 
kiipulan ammattiopisto
Lemmetyinen, jesse 
Bovallius-ammattiopisto
Alho, Sami 
ammattiopisto luovi
Kotala, jukka 
keskuspuiston ammattiopisto

puhdiStuSpalvelu
Rasi, Iris 
kiipulan ammattiopisto 
Pitkänen, Anu 
koulutuskeskus salpaus
Rantala, Sallamari 
keskuspuiston ammattiopisto
Kiretti, Niina 
kiipulan ammattiopisto
Halijoki, Mikko 
keskuspuiston ammattiopisto
Siitari, Natalia 
koulutuskeskus salpaus

CateRingkokki
Erkkilä, jonna / Kuusela, Anna 
satakunnan ammattiopisto 
Cavander, Tuuli / Murtomäki, Sara 
omnian ammattiopisto
Kettunen, Noora / Mutka, Niina 
etelä-karjalan ammattiopisto
Gröhn, Kalle / jäntti, Inka 
kiipulan ammattiopisto
Hänninen, Liisa / Ketonen, Eetu 
keskuspuiston ammattiopisto
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Ammattitaidon SM-kilpailut 

Kuopiossa 3.–5.5.2011

www.taita ja2011 . f i

Kun haetaan parasta, ihan kiva ei riitä.
palavereja yksin ja palavereja tiimillä.  litroittain kahvia, muutama olut.  

luomisen tuskaa ja punoittavia poskia. naurua ja hampaiden kiristelyä.  

toinen toistaan villimpiä ajatuksia, välähdyksiä, idean aihioita – joiden joukossa 

se yksi helmeksi tunnistettava: miSSion pRo. ja sen jälkeen ihan pirusti töitä!

FC Mainonnantekijät sai kunnian toimia 

taitaja2011 -tapahtuman markkinointiviestintää 

suunnittelevana mainostoimistona. Valinnan 

ratkaisi tarjouskilpailussa pyydetty näytetyö.

Lähdimme ideoimaan tapahtuman markki-

nointiviestiä ja kokonaisideaa tietoisena siitä, 

että pääkohderyhmämme, nuoriso, on erittäin 

kriittistä viestinnän suhteen. mediatulvassa 

kasvaneet tuntevat eron aidon ja epäaidon, 

siistin ja tökerön välillä. esitystapamme ei saa olla 

teennäinen eikä viestimme valmiiksi pureskeltu. 

ensin on herätettävä mielenkiinto – ja sen jälkeen 

jätettävä myös oivaltamisen ilo.

Millä sitten saadaan nuorison huomio? mikä 

pysäyttää? maailma on täynnä vaihtoehtoja, 

mutta yksi yhteinen kiinnostuksen kohde nuorilla 

on elokuvamaailma… näitä pohtiessa syntyi 

ajatus tapahtuman elokuvajulistemaisesta visuaa-

lisesta ilmeestä, jossa tosielämän päähenkilö on 

avaamassa ovia ammattiuralleen. 

aSennetta!

Elokuvamaailmasta ammentaa myös 

tapahtuman pääviesti: mission PRo – kun ihan 

kiva ei riitä. sanoma peräänkuuluttaa asennetta. 

kukapa meistä haluaisi kasvaa ihan kivaksi? 

sehän on yhtä kuin ”ei tunnu missään” tai 

”kaukana tosi hyvästä”. ammattilaismerkityksen 

lisäksi annoimme PRo:lle myös suomenkielisen 

vastineen: Pahuksen Rautainen osaaja. sanoman 

takana on ajatus siitä, että kun asennetta löytyy, 

löytyy myös tavoitteita – ja vain sitä kautta 

elämässä voi päästä kohti omia unelmiaan.

yli 2 vuotta, yli 600 työtuntia, 

yli 200 eRilaiSta painotyötä.

Proggikseen lähtiessämme emme vielä 

ymmärtäneet, kuinka laajasta jutusta on kyse. 

ideointi käynnisti yli kahden vuoden työru-

peaman, johon mahtuu perusilmeen sovelta-

mista muutaman millin kokoisesta pinssistä 

ja käyntikorteista paitoihin, banderolleihin, 

kyltteihin, nettisivuihin, julisteisiin, esitteisiin, 

kirjelomakkeisiin, kutsuihin, tienvarsitauluihin, 

bussinkylkiteippauksiin… ja aina monen 

metrin korkuisiin porttirakennelmiin saakka. 

mission PRo jalostui ja eli erilaisissa medioissa ja 
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Kun haetaan parasta, ihan kiva ei riitä.
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Tuija Kokkonen
Ylä-Savon ammattiopiston 
Taitaja-koordinaattori 
+ 358 40 179 8150
tuija.kokkonen@ysao.fi

RAKENTAJA

Rakentaja-passi

TAITAJA2011KajAaltonen
Turvallisuusvastaava,

Taitaja2011

TAITAJA2011

LAJIVASTAAVA
Lajivastaava-passi

• Avajaiset

• Kahvit lajialueella

• Lounas Toimitsijaravintola PRO1

• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

TOIMITSIJA
Toimitsija-passi• Avajaiset

• Kahvit Toimitsijaravintola PRO1

• Lounas Toimitsijaravintola PRO1

• Taitaja9
• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

VIP

VIP-passi
• Avajaiset• VIP-tila• Taitaja9

• Mission PRO konsertti
• Päättäjäiset

MEDIA

Media-passi
• Pre Party
• Avajaiset
• Taitaja9• Mission PRO konsertti• Pro Party

• Päättäjäiset

KILPAILIJA

Kilpailija-passi

• Pre Party
• Avajaiset

• Kahvit lajialueella
• Lounas Kilpailijaravintola PRO2

• Mission PRO konsertti, sisäänkäynti A
• Pro Party

• Päättäjäiset

HUOLTAJA

Huoltaja-passi

• Pre Party

• Avajaiset

• Taitaja9

• Mission PRO konsertti

• Pro Party

• Päättäjäiset

TUOMARI

Tuomari-passi

• Avajaiset

• Kahvit lajialueella

• Lounas Toimitsija
ravintola PRO1

• Taitaja9

• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

käyttötarkoituksissa, mutta saman mainostoimis-

ton vastatessa lähes kaikista toimenpiteistä, pysyi 

kuitenkin alkuperäiselle ilmeelleen ja idealleen 

uskollisena.

Kun tapahtuma läheni, markkinoinnin vauhti 

kiihtyi. oli ilo nähdä mission PRo -ilmettä yhä 

vahvemmin kaupunkimme katukuvassa. 

Perinteistä lehti-ilmoitteluakaan ei unohdettu, 

päinvastoin: ennen tapahtumaa mission PRo 

näkyi maakuntalehdessämme päivittäin usean 

viikon ajan. aikamoinen satsaus ja aikamoinen 

näkyvyys, joka peilaantui suoraan myös ennätyk-

sellisessä kävijämäärässä: yli 60.000 henkeä! 

miSSion Completed  

and CaSe CloSed. 

Nyt, kun tapahtuman viimeisetkin pölyt ovat 

laskeutuneet, voimme hyvillä mielin katsoa pei-

liin. kun markkinointiviestinnällinen tavoitteem-

me oli luoda erilaista kuin ennen, onnistuimme 

siinä. tavoitteemme oli myös herättää mielenkiin-

to tapahtumaa kohtaan, ja siinäkin onnistuimme 

– tästä todistaa paitsi yltiömyönteinen palaute, 

myös tapahtuman kävijäennätys. arvostamme 

korkealle myös sen, että onnistuimme luomaan 

asiakkaaseemme jouhevan, molemminpuoliseen 

luottamukseen perustuvan kumppanuussuhteen, 

mikä on ensiarvoisen tärkeää työssämme. 

kun tekemisen vauhti on kova, on sekä 

toimeksiannot että toteutuksetkin ymmärrettävä 

puolesta sanasta. näin myös kävi. uskon, että 

myös meidän panoksemme on omalta pieneltä 

osaltaan vaikuttamassa ammatillisen koulutuksen 

profiilinnostoon.

hyvä myö!

Taitaja-tapahtuma on kertakaikkisen 

hieno. se on oiva näyte siitä, miten mittaviin 

tuloksiin eri tahojen hyvällä yhteistyöllä voi 

päästä. meille taitaja2011 jää mieliin yhtenä 

pitkäkestoisimmista, monipuolisimmista ja 

mielenkiintoisimmista projekteistamme. oli ilo ja 

kunnia olla mukana! lämmin kiitos vielä kerran 

tiimillemme; järjestäjätahon markkinointi- ja 

viestintävastaava sirpalle (joka vastasi briiffeistä 

ja työkuormansa alta jaksoi jakaa myös kiitoksia) 

sekä mainostoimistotiimimme Jussille (joka loi 

kiehkurat ja oli mukana maisemanvaihdokseensa 

asti), Öky-Juhalle (Pahuksen Rautaiselle osaajalle, 

joka visutti väsymättä myös silloin kun rauta oli 

kuuminta) ja Hellulle (joka piti narut käsissään 

ja toimi linkkinä eri tahojen välillä). kiitokset 

myös kaikille upeille yhteistyökumppaneillemme, 

jotka painoivat, tulostivat, takoivat ja käsittelivät. 

Ja rohkenenpa antaa kiitokset itsellenikin: jee, 

emmi, pro meininki. 

HYVÄ MYÖ, MYÖ KAIKKI. muistetaan 

jatkossakin pitää kiinni mission PRo -asentees-

ta, ihan kiva ei sovi tavoitteeksi kenellekään.  

show must go on!

Emmi Niikko

Mainonnansuunnittelija, copywriter

FC Mainonnantekijät

S i i t ä  s e  a j a t u s  s i t t e n  l ä h t i .
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kaikkia 
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN!

pääyhteiStyökumppanit 2011

taitaja-kilpailujen kehittyminen 2001-2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

lahti

imatra

Jyväskylä

seinäjoki

turku

tampere

Joensuu

espoo-uusimaa

Vaasa

oulu

18.–20.1.2011

16.–18.1.2002

29.–31.1.2003

22.–24.1.2004

19.–21.1.2005

25.–27.1.2006

31.1–2.2.2007

16.–19.4.2008

25.–27.3.2009

27.–29.4.2010

300

534

1 001

1 092

1 198

1 221

1 221

1 214

1 385

1 479

233

240

250

291

281

300

307

338

369

460

28

30

35

36

36

37

36

39

37

41

4

2

1

1

2

3

1

2

1

6

5

2

5

5

5

20 000

14 950

32 600

30 000

40 000

38 000

33 500

65 000

46 286

51 000

100

350

470

629

700

800

900

700

900

500

56

61

76

74

80

150

200

200

233

380

454

445

Vuosi Paikka Aika
Semi-

finalistit
Finaalin

kilpailijat Lajit
Näytös-

lajit
Ammatti-
näytökset

Abilympics/
PLUS-lajit Kävijät

Media-
osumat

Semi-
finaalien 

määrä

Yhteistyö-
kumppanien

määrä
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kilpailulajien yhteiStyökumppanit

aBB oy

ahlsell oy

altia finland

amestec oy

ammattiopisto luovi

ammattiosaajasta yrittäjäksi; Yes-nYt -hanke

appelsiini finland oy

ateriamestarit oy

attendo medone Hoiva oy

auto- ja kuljetusala työntekijäliitto akt ry

auto Rent oy

autoliikenteen työnantajanliitto ry

autotalo laakkonen oy

autoväri Hirvonen oy ja Cora Refinish oy

axxell utbildning ab

Beamex oy ab

Bella-Veneet oy

Berner osakeyhtiö

Berner oy kasvinsuojelu ja puutarhanhoito

Blue 1 sas Group Company

Bovallius ammattiopisto

Canon oy

Caritan salonki Capillago

Carlson oy

Computer Program unit oy

Consept 10

Consept10 it oy

Cupori oy

Dantelli

Diagno finland oy

Dimex oy

Draka nk Cables oy

Duni oy

e avenue oy

e. ahlström oy

e. Hartikainen oy

electrolux professional 

oy

energiateollisuus ry

etelä-karjalan ammatti-

opisto

etelä-savon ammatti-

opisto

etelä-savon koulutus oy

etra oy

eurocosmetics oy

eurotec

evira

fashion team lt

fazer food services oy

festo oy

fibox tested systems oy

finnair technical services oy

fortum Power and Heat oy

franke finland oy

freudenberg Household Products oy

f-secure oyj

futureCaD oy

Geberit oy

Gebwell oy

Genelec oy

Geologian tutkimuskeskus

Geotrim oy

Graafiset Palvelut oy

Habitec oy finland

Halton oy

Hamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanx-suomi oy

Hanx-suomi oy

Heimosen Puutarha oy

Heino tukkupojat oy

Helsingin palvelualojen oppilaitos

Helsinki Business College oy

Herkkupakarit oy

HmV-systems oy

Hostmann-steinberg suomi

Huiskula oy

Huutokosken taimisto

Hyvänolonkeskus Relax

Hämeen autovaruste oy

Högforssahala oy

iisalmen sähkö- ja automaatiosuunnittelu oy

ilona it oy

instele oy

iss-Palvelut oy

is-Vet oy

itä-savon koulutuskuntayhtymä

itä-suomen Yliopisto, Biotieteiden laitos

Jalasjärven kunta / Jakk liikelaitos

John Deere forestry oy

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHl ry

Junttan oy

Jyväskylän aikuisopisto

Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jämsän ammattiopisto/rakennusosasto

Jätekukko oy

kaavin kivi oy

kaeser kompressorit oy

kainuun ammattiopisto

kainuun maakunta kuntayhtymä /
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kainuun ammattiopisto

kaisanet oy

karjalan lennosto

kauneustudio marleen

kauppapuutarhaliitto ry

kemianteollisuus ry

kemppi oy

keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

keski-uudenmaan ammattiopisto 

keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä

keskuspuiston ammattiopisto

keuda nurmijärvi

kevama oy

kG enterprise oy

kiiltoClean oy

kiviteollisuusliitto ry

kolmen sähkö oy

konditoria malmberg ky

koulutuskeskus salpaus

kouvolan seudun ammattiopisto

kPss finland oy

k-Rauta masa

kuljetusliike kantola & koramo oy

kuljetusliike tiainen & kump.

kuopion autokauppa oy

kuopion energialiikelaitos

kuopion insinöörit ry

kuopion iV-tekniikka oy

kuopion kaupunki

kuopion kaupunki kaupunkiympäristön 

palvelualue Viher- ja virkistysaluesuunnittelun 

yksikkö

kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos

kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen 

palvelualue

kuopion käherrystarvike ky

kuopion seikkailukeskus oy

kuopion talouskoulu

kuopion Woodi oy

kuusakoski oy

kuvapankki Plugi oy

kV Giddy-up oy

kWH mirka oy

laatupesu ky

lapin ammattiopisto

laskentakaari oy

lassila & tikanoja oyj

lehtisepät

leipurin oy

lemminkäinen Betonituotteet oy

lemminkäinen oyj

lemminkäinen Rakennustuotteet oy

lepola oy

liisa Huttunen

lindab oy

lindström oy

lujatalo oy

lVi-automaatio ja korjauspalvelu leskinen 

Jarmo ky

lVi-Dahl oy

lVi-tekniset urakoitsijat lVi-tu ry,  

Rakennusliitto ry

länsirannikon koulutus oy Winnova

länsi-uudenmaan ammattikoulutuskunta-

yhtymä, luksia

mainostoimisto aD kiivi oy

mainostoimisto kiXit oy

master automation Group oy

mediasepät oy

mediverkko Hoivapalvelut oy

metallityöväenliitto ry

metrohm nordic oy

metropolia ammattikorkeakoulu oy

microsoft finland oy

msP-event oy

nCC Rakennus oy

nordic aluminium oy

normet oy

nuori Yrittäjyys ry

offsetpaino l. tuovinen ky

olvi oy

omron electronics oy

optima kuntayhtymä

ordior oy
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oulun aikuiskoulutuskeskus

oulun seudun ammattiopisto

oulun seudun ammattiopisto,  

Haukiputaan yksikkö

oulun seudun ammattiopisto,  

myllytullin yksikkö

oulun seudun koulutuskuntayhtymä

oy C.e. lindgren ab

oy Callidus ab

oy G.W. Berg & Co ab

oy Grundfos Pumput ab

oy Gustav Paulig ab

oy Gustavsberg ab

oy kaha ab

oy nylund-Group ab

oy Reagena ltd

oY skf aB

Palvelualojen ammattiliitto ry

Patria Holding oy

Peltaco oy

Penope oy

Phoenix Contact oy

Pinnoitus Pekka oy

Pohjoisen keski-suomen oppimiskeskus

Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymä / 

Pohjois-karjalan ammattiopisto Joensuu 

tekniikka ja kulttuuri

Pohjois-savon Hevosjalostusliitto Ry

Pohjois-savon martat ry

Pohjois-savon myynnin- ja markkinoinnin 

ammattilaiset ry

Pohjois-savon osuuspankki

Pohjois-savon teknologiateollisuus ry

Prestia oy

ProDevice oy

Profitline oy

Pulkkila oy

Pursiaisen auto oy

Puu- ja erityisalojen liitto

Puumiesten liitto

Puuseppämestarit ry

Raision seudun koulutus-kuntayhtymä

Rakennusliitto osasto 103 kuopion maalarit ry

Rakennusliitto ry

Rakennusliitto ry talonrakennusteollisuus ry 

itä-suomen alue

Ravintola intro

Ravintola isä Camillo

Ravintola kummisetä

Ravintola o.s.

Ravintola musta lammas

Reino & aino kotikenkä oy

Robert Bosch oy

Rohdos-ala oy

RtV-yhtymä Puijon Väri

Ruokakesko oy

saint-Gobain Weber oy ab

sak:n itä-suomen toiminta-alue

salon ammattiopisto /  

kauppa ja terveys

salon seudun koulutuskuntayhtymä

samplastic oy

sastamalan koulutuskuntayhtymä

savon ammatti- ja aikuisopisto

savon koulutuskuntayhtymä

savon kuljetus oy

savon leipomoyhdistys ry

savon oppisopimuskeskus

savon sanomat

savon tuontikukka oy

savon Yrittäjät ry

savonia ammattikorkeakoulu

savonlinnan Herkku Pekka oy

seco tools oy

servicepoint kuopio

sHt-tukku oy

siCk oy

siemens osakeyhtiö

siilinjärven osuuspankki

sisko salonki

sisä-savon Pipe & Welding service oy

skanska talonrakennus oy

sk-tools oy

sm fimac oy

sovella oy

s-ryhmä

standa oy

stella fennica oy

sunnen koti oy

suomen 3m oy

suomen alkoholitukku

suomen elintarviketyöläisten liitto sel ry

suomen euromaster oy

suomen Graafiset Palvelut oy

suomen Graniittikeskus oy

suomen Hevostietokeskus ry

suomen Hiusyrittäjät ry

suomen kassajärjestelmät oy

suomen kiitoautot oy

suomen kosmetologien Yhdistys ry

suomen kukkakauppiasliitto ry

suomen liikemiesten kauppaopisto

suomen neste oy

suomen osto- ja logistiikka-yhdistys loGY ry

suomen siivoustekninen liitto ry

suomen työkalu oy

suomen Yrittäjät ry

superliitto

svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen ab

svenska Österbottens förbund 

för utbildning och kultur

sähkö- ja teleurakoitsijaliitto stul ry

sähköalojen ammattiliitto ry

sähköasennus H. Husso

t:mi Gastro services J. niemiö

tampereen ammattiopisto

tampereen konepalvelu oy

tao turun ammattiopistosäätiö

tarkett oy

team teollisuusalojen ammattiliitto ry

tecalemit environment oy

tehy ry

teknos oy

tekstiili- ja vaateteollisuus ry

thermo fisher scientific oy

tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

tikkurila oyj

timaco oy

toolfac oy

tour & anderson

toyota auto finland oy

toyota material Handling finland oy

tsk-Putki oy

tts kehitys oy

tulikivi oyj

turun ammatti-instituutti

tuula suontamo oy

työkalupalvelu- toolservice Grönblom oy

uponor suomi oy

uusi insinööriliitto uil ry

Vaasan ammattiopisto

Valio 

Valio oy, kotimaanmyynti

Vallox oy

Varkauden industria Center oy

Wegera oy

Veijo kinnunen oy

Veljekset laakkonen oy

Wienerberger oy ab itä- ja Pohjois-suomi

Viheraluerakentajat ry

Viherympäristöliitto ry

Wihuri oy autola

Wihuri oy tekninen kauppa

Voimatel oy

Wood technique finland oy

VWR international oy

Würth oy

Väriteollisuusyhdistys ry

Ya!- Yrkesakademin i Österbotten

Yit kiinteistötekniikka oy

Yit Rakennus oy

Ylä-savon ammattiopisto

Ylä-savon koulutuskuntayhtymä

Yrkesakademin i Österbotten



PÄÄTOIMITTAJA SIRPA-HAKALA KOSUNEN ULKOASU JA TAITTO FC MAINONNANTEKIJÄT 
PAINO KIRJAPAINO PIEKSÄNPRINT OY PAINOSMÄÄRÄ 2000 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

hyvä myö!

Kiitokset kaikille opiskelijoille, henkilökunnalle

ja yhteistyökumppaneille, jotka olivat mukana

tekemässä Taitaja-tapahtumaa 

Kuopiossa vuonna 2011.

markkinointiviestintä fC mainonnantekijät oy / kirjapaino Pieksänprint oy 2011


