22.3.2013

TAITAJA2013 KILPAILIJOILLE, KILPAILUHUOLTAJILLE JA JOUKKUEENJOHTAJILLE
Onneksi olkoon menestyksestänne semifinaaleissa ja tervetuloa
Taitaja2013-kilpailuun Joensuuhun mittelöimään suomenmestaruudesta.
Tähän kirjeeseen on koottu ohjeistusta kilpailutapahtumasta, oheisohjelmista ja
finalistien valokuvauksesta.
Ammattitaidon SM-kilpailut järjestetään Joensuu areenalla ja
Joensuun jäähallissa sekä näiden piha-alueilla 14.–16.5.2013,
Mehtimäenaukio 2.
Maanantai 13.5.2013
•

Kilpailijoiden, kilpailuhuoltajien ja joukkueenjohtajien akkreditointi on Joensuu areenalla klo 9.00 - 12.30 ja (vara-aika 15.00 - 17.00). Käynti Joensuu
areenalle tapahtuu Joensuun jäähallin, Vesikon, puoleisesta päädystä.
TaitajaPLUS kilpailijat ilmoittautuvat seuraavasti:
Vain kiinteistönhoidon kilpailijat ilmoittautuvat 13.5., muut TaitajaPLUS kilpailijat ilmoittautuvat suoraan TaitajaPLUS lajialueelle, kilpailua edeltävänä
päivänä.
Tuomarit ilmoittautuvat omalla lajialueella lajivastaavalle.

•

Avajaispäivänä kilpailijoilla on mahdollisuus lounastaa Itä-Suomen yliopiston
ravintoloissa klo 10.30 - 12.00. Avajaisten jälkeen tarjoillaan välipala suoraan
lajialueelle.

•

Joukkueiden ohjeistus avajaismarssia varten on klo 12.00 Joensuu areenan
pääsuoralla. Joukkueet marssivat aakkosjärjestyksessä, oppaiden johtamina
jäähallille avajaisia varten.

•

Taitaja2013 avajaiset pidetään klo 13.00 - 15.00 Joensuun jäähallissa. Kilpailujoukkueet esitellään avajaisissa ja joukkueita pyydetäänkin tuomaan mukanaan oman oppilaitoksen lippu. Avajaisten joukkueiden esittelyssä ovat mukana kilpailijat ja joukkueenjohtajat. Kilpailuhuoltajat voivat valita paikkansa vapaasti jäähallin vapaasta katsomon osasta. Taitaja2013 avajaiset ovat kaikille
avoin tapahtuma.

•

Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien yhteispalaveri järjestetään klo
16.00 - 17.00 Itä-Suomen yliopisto, Carelia- sali, Yliopistonkatu 4.

•

Välittömästi avajaisten jälkeen alkaa lajialueella kilpailijoiden, tuomareiden ja
lajin toimijoiden yhteistoiminta-aika.

Tiistai 14.5.2013
•

Virallinen kilpailuaika on klo 9.00 - 17.00.

•

Kilpailijoiden ruokailut järjestetään Itä-Suomen yliopiston ravintoloissa lajikohtaisten ruokailuaikojen mukaisesti.

Keskiviikko 15.5.2013
•

Virallinen kilpailuaika on klo 9.00 - 18.00.

•

Taitaja9-finaali on Joensuun jäähallissa klo 9.00 - 16.00.

•

Taitaja2013 kilpailijoille ja tukitiimeissä toimiville opiskelijoille järjestetään
yhteinen Kaveri-ilta klo 18.00 - 21.00 ravintola Kerubissa, Siltakatu 1.

•

Taustajoukoille, toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestetään yhteinen verkostoitumistilaisuus klo 19.00 alkaen Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1.

•

Lisätietoa tilaisuuksista tulee kevään aikana nettisivuillemme.

Torstai 16.5.2013
•

Virallinen kilpailuaika on 8.00 - 13.00.

•

Lajikohtainen palkintojenjako on lajialueilla klo 15.15 - 16.00.

•

Mitalistit järjestäytyvät ohjatusti klo 16.00 areenan pääsuoralle jäähallin puoleiseen päähän.

•

Tapahtuman päättäjäiset pidetään Joensuun jäähallissa klo 17.00 - 19.00.

•

Mitalistit marssivat klo 16.30 oppaiden ohjaamina jäähallille merkatuille paikoille. Muut joukkueen jäsenet, kilpailijat ja huoltajat voivat valita paikkansa
vapaasti jäähallin vapaasta katsomon osasta.

Ruokailu kilpailupaikalla
Kilpailijat saavat lounaan akkreditointi- ja kilpailupäivinä. Ruokailuliput saadaan
akkreditoinnin yhteydessä. Erikoisruokavalion olet ilmoittanut jo semifinaaliilmoittautumisen yhteydessä.
Itä-Suomen yliopiston ravintolat Aura ja Carelia palvelevat kilpailuhuoltajia ja
yleisöä seuraavasti:
Ravintola Aura: Aamukahvi klo 8.00 – 11.00 ja lounas klo 13.00 – 14.00.
Ravintola Carelia: Lounas klo 13.00 – 16.00.
Aamukahvi ja lounas maksetaan ravintolan kassalle.
Majoitus tapahtuman aikana
Kilpailujoukkueet majoitetaan Joensuun keskustaan tai lähialueille. Yksittäinen
joukkue (kilpailijat, kilpailuhuoltajat, joukkueenjohtaja) pyritään majoittamaan
samaan hotelliin. Joukkueenjohtaja vastaa majoitusten varaamisesta kilpailujärjestäjän ohjeistuksen mukaan.
Kulkeminen kilpailupaikalle
Lajikohtaisessa kirjeessä ohjeistetaan kilpailijoiden työkalujen tuonti lajialueelle.
Suurin osa kilpailujoukkueiden hotelleista sijaitsee Joensuun keskustassa, noin
kolmen kilometrin päästä kilpailupaikasta. Taitaja2013 linja-autot liikennöivät
kilpailupäivinä keskustan hotellien ja Joensuu areenan alueen välillä. Mikäli joukkue majoitetaan keskustan ulkopuolelle, järjestetään linja-autokuljetus hotellista
kilpailupaikalle ja takaisin. Aikatauluista informoidaan myöhemmin Taitaja2013
sivustolla.
Joensuu areenan ja Joensuun jäähallin ympäristössä on parkkipaikkoja. Suosittelemme käyttämään Hallitie 2 pysäköintitaloa, lisätietoja Joensuun Pysäköinti Oy.
http://www.joensuuareena.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=192

Seminaarit
Tapahtuman seminaariohjelma on monipuolinen ja kiinnostava. Ohjelma julkaistaan nettisivuillamme maaliskuun aikana.
Seuratkaa päivittyvää tietoa Taitaja2013 –tapahtumasta osoitteesta
www.taitaja2013.fi ja Facebookissakin on aika ajoin mukavaa luettavaa
www.facebook.com/taitaja

Tehdään yhdessä ikimuistoiset kilpailut, osaamisesta iloiten!

Anne Karppinen
Taitaja2013 kilpailujohtaja

