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Koulutuspäivät  

Jokaisessa koulutuspäivän ohjelmassa ovat kisaorganisaation tiedotteet sekä ajankohtaiset teemat. Lisäksi jokaisen 

koulutuspäivän aikana Skills Finland ohjeistaa Taitajakilpailujen etenemistä.  

Vuorovaikutteiset koulutuspäivät ovat osallistujien etu, joten rakentavia kysymyksiä, kommentteja sekä kokemuksia 

kannattaa jakaa koulutuspäivän aikana. 

 

1. Jakso: Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään 

 

JAKSON TAVOITTEET 

 

- Lajivastaavan tehtävään sitoutuminen kilpailutoiminnan kautta. 

- Sitoutuminen kisatoimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä Helsinki2017 kilpailutapahtuman valmisteluun 

liittyvän aikataulun noudattamiseen. 

- Verkostoituminen lajin toimijoiden kanssa sekä tutustuminen tuleviin ammattitaitokilpailuihin ohjatusti, 

observoinnin avulla. 

- Perehtyminen kilpailutoimintaan ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sen avulla, mm. tutustumalla  Skills 

Finlandin materiaaleihin. 

- Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen lajivastaavakoulutuksen aikana sekä työelämäyhteyksien     

vahvistaminen. 

- Tiimityön vahvistaminen oppilaitoksen arjessa sekä opiskelijoiden motivointi kilpailujen toteuttamiseen. 

- Osallistuminen lajiohjausryhmän työskentelyyn aktiivisesti ja sen toiminnan tukeminen. 

- Lajivastaavan roolin ohjauksellisen toimintatavan omaksuminen. 

 

Lähipäivät 

 

Tavoite Sisältö 

25.8.2015 Lajivastaava- Mitä se on? 

Sitoutuminen lajivastaavan tehtävään ja 

roolin merkityksen ymmärtäminen 

Tutustuminen lajivastaaviin, tiimityön 

periaatteet sekä Taitaja2017 Helsinki 

vison kirkastuminen. Lajivastaavien 

huomiot Turun Taitajista 

1.9.2015 Lajiohjausryhmä päivä Seinäjoella Semifinaalitehtävät, arviointi, 

kokemukset Turun kisoista ja niiden 

käytäntöön ottaminen sekä muut 

asialistan mukaiset tehtävät 

29.9.2015 Uusien lajivastaavien kehittämispäivä Taitajakilpailujen kriittiset kohdat, 

osaamisen vahvistaminen sekä avoimet 

kysymykset 

Kehittämistehtävä: Turun kisojen observointi 
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2. Jakso: Ammattitaitokilpailujen lajikohtaisen toteuttamisen harjoittelu semifinaalien 

järjestämisen kautta  

JAKSON TAVOITTEET 

- Semifinaalien järjestämiseen liittyvät käytännön tehtävät ja niiden suorittaminen annetussa aikataulussa.  

- Aktiivinen yhteistyö muiden oppilaitosten opettajien kanssa semifinaalijärjestelyjen onnistumisen takaamiseksi.  

- Työelämäyhteistyön vahvistaminen ja innostaminen mukaan semifinaalijärjestelyjen toteuttamiseen. 

- Kumppanuussopimusten työstäminen alkaa. 

- Tiimityön kehittäminen omassa toimipisteessä sekä suunnitelma siitä, miten opiskelijat saadaan järjestelyihin 

mukaan.  

- Aktiivinen osallistuminen lajiohjausryhmän kokoontumisissa ja keskustelufoorumin hyödyntäminen toteutuksen 

suunnittelussa.  

- Kilpailutehtävien ja arvioinnin valmistelun aloittaminen yhdessä lajiohjausryhmän kanssa. 

- Osallistuminen semifinaalikoulutukseen ja välitehtävien palauttaminen. 

  

Lähipäivät 

 

Tavoite Sisältö 

20.10.2015 Kilpailuvalmistelut etenevät kohden 

semien toteutusta. Kilpailutoiminta 

osana opiskelijoiden opintoratkaisuja. 

Huoltajapalaute Turun taitajista/ 

laajemmin mukaan myös 

kumppanuudet/KV-

kilpailijat/lajisuunnittelu/esteettömyys 

kilpailussa 

20.11.2015 Semifinaalikoulutus Aamupäivällä lajivastaavat 

koulutuksessa, iltapäivällä mukaan 

tulevat semifinaalijärjestäjät  

24.11.2015 Lajiohjausryhmä päivä Seinäjoella Finaalitehtävät, arviointi, viimeistely, 

yms. asialistan mukaiset tehtävät 

12.1.2016 Kohden semifinaaleja! 

Arvioinnin tarkastelua, harjoituksia, 

lisää osaamista arvioinnin laatimiseen 

Semifinaalin onnistumisen 

turvaamiseksi käydään läpi arviointi, 

tuomaroinnin haasteet. - Kertaus on 

opintojen äiti!  

vko 4-5 Semifinaalit   

Kehittämistehtävä: Semifinaalien observointi, kommentointi sekä kehittämisehdotukset 
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3. Jakso: Finaalikilpailun järjestelyihin osallistuminen ja oman lajin järjestäminen 

JAKSON TAVOITTEET 

- Kilpailutehtävien sekä arvioinnin valmistelu ja viimeistely yhteistyössä lajiohjausryhmän kanssa. 

- Lajialueen infran suunnittelu yhdessä kilpailuorganisaation kanssa. 

- Aikataulussa pysyminen.  

- Opiskelijoiden motivointi kilpailutapahtuman onnistuneeseen läpivientiin. 

- Loppuraportin laatiminen. 

 

Lähipäivät 

 

Tavoite Sisältö 

26.4.2016 Omien semifinaalien evaluointi ja 

valmistautuminen Seinäjoen kilpailuihin  

Semifinaalien palaute/valmistelut 

oman OHRY:n onnistumiselle/ 

lajivastaavan kokemukset/ Skills 

Finlandin arvioinnin pakolliset osat, 

kestävän kehityksen teema/ 

10.-12.5. Seinäjoen kisat, joissa tuomarina, tms. 

roolissa 

Omassa lajissa toiminta parhaalla 

mahdollisella tavalla, sekä tapahtuman 

observointi 

23.8.2016 Mitä opittiin Seinäjoella! Mitä haasteita 

meillä on? Pidetään yhdessä kiinni 

aikataulusta kohden Helsinki2017! 

Tulevan OHRY:n asiat/omien 

kilpailujärjestelyjen eteneminen, 

lajikuvaukset, infralistat/Seinäjoen 

huoltajapalaute 

13.9.2016 Lajiohjausryhmäpäivä OHRY:n jäsenenä, positiivinen 

kehittäminen lähtökohtana  

11.10.2016 Valmistautuminen OHRY:n päivään. 

Aikataulun vaatimat toimenpiteet 

Tehtävien, arviointien, käännösten 

aikataulutus/turvallisuus/lajioppaat/ 

KV-kilpailijat/opettajan urapolku  

22.11.2016 Lajiohjausryhmäpäivä  

14.2.2017 Viimeistelyyn liittyvät tehtävät Tuomarointi/arvioinnin kertaus 

kaikille/lajirakennus/ 

14.3.2017 Viimeistelyn alakohtaisuudet 

 

Ajankohtaiset, mm. alueen 

rakentaminen, viestintä, tehtävät, jne. 

Kehittämistehtävä: Seinäjoen kisojen palaute 

Kehittämistehtävä: Kestävän kehityksen lomake, innovaation kehittäminen 

Kehittämistehtävä 2: Lajiraportin laatiminen 
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4. Jakso: Jatkumo ammattitaitokilpailujen kehittämistyössä sekä oman ammatillisen osaamisen 

kehittäminen 

JAKSON TAVOITTEET 

- Kilpailutehtävien sekä arvioinnin valmistelu ja viimeistely yhteistyössä lajiohjausryhmän kanssa. 

- Arviointikoulutukseen osallistuminen. 

- Lajialueen infran suunnittelu yhdessä kilpailuorganisaation kanssa. 

- Yhteistyökumppanit, turvallisuus ja kriisisuunnitelma. 

- Aikataulussa pysyminen.  

- Opiskelijoiden motivointi kilpailutapahtuman onnistuneeseen läpivientiin. 

- Loppuraportin laatiminen. 

 

Lähipäivät 

 

Tavoite Sisältö 

22.8.2017 Lajivastaavakoulutus päättyy, 

Kokemusten koontia, palaute 

Koonti, palaute, kokemusten jakaminen 

sekä oma hyödyntämissuunnitelma 

1-2 Lajiohjausryhmä päivä  Semifinaalitehtävät, arviointi, 

kokemukset Helsingin kisoista ja niiden 

käytäntöön ottaminen sekä muut 

asialistan mukaiset tehtävät 

 


