
Varsinais-Suomen aluekilpailut Paraisilla 24.11.2016 

Varsinais-Suomen Taitaja 9- kisojen aluefinaali järjestettiin tänä vuonna Axxelin tiloissa Paraisilla. 

Varsinais-Suomen alueella paikalliskilpailuja oli pidetty syksyn 2016 aikana yhteensä seitsemällä eri 

paikkakunnalla. Joukkueita paikalliskilpailuihin oli yhteensä ilmoittautunut alueella noin 300. Paraisten 

aluefinaalissa kilvoitteli kuudesta finaalipaikasta Helsinkiin yhteensä 24 joukkuetta. 

Tehtävien kirjo kilpailussa oli melkoinen, sillä oppilaat saivat kokeilla esimerkiksi puisen pyramidin 

rakentamista, sähköasennuksia, piparkakkumausteiden tunnistamista sekä kosmetologin työvälineiden 

nimeämistä. 

Sähkötehtävä taisi olla vaikein, ja olivathan nämä tehtävät paljon haasteellisempia kuin paikalliskilpailussa, 

totesivat kilpailijat kisan tiimellyksessä. Eniten melkein pidettiin puisen pyramidin rakentamisesta. 

Kilpailu alkoi aamulla alkuerillä. Ensimmäisistä alkueristä parhaat pääsivät suoraan välieriin, mutta myös 

toisten alkuerien kautta oli mahdollisuus selvittää itsensä jatkoon. 

Aluekilpailun kuusi parasta joukkuetta sai paikan ensi toukokuussa Helsingissä järjestettävään 

loppukilpailuun. 

Varsinais-Suomen parhaan taitaja 9- joukkueen tittelin vei Piikkiön yhtenäiskoulun joukkue Mestarit. 

Voittajajoukkueen mielestä vaikein tehtävä oli suomenruotsalaisia käsittelevä kysymyssarja, lippu oli meille 

täysin tuntematon juttu, totesi voittajajoukkueen Eemeli Mäkelä. 

Maitotuotteiden maistaminen ja tunnistaminen oli puolestaan aika helppoa, sanoivat Mimosa Ajalin ja  

Olga Elonen. 

”Mestareilla” hyvä ryhmähenki 

9A-luokalta tuleva kolmikko on vapaa-ajallaankin kavereita keskenään. Olga ja Eemeli ovat tuttuja ala-

asteelta alkaen. 

– Meillä on hyvä ryhmähenki ja toimimme yhtenäisesti, Olga Elonen kertoo. 

– Kilpailussa joku otti aina eri tehtävissä pääroolin, eikä erikseen tarvinnut sopia, että kuka tekee mitäkin, 

Mimosa Ajalin jatkaa yhteistyöstä. 

Eemeli Mäkelän mukaan jokaisella joukkueen jäsenellä on omat vahvuusalueensa. 

Olga on hyvä kotitalousasioissa, hän kertoo.  

- Ja Eemeli osaa älytehtävät kuten Mimosakin, Olga Elonen toteaa 

 

 

 

 



Jatkoon Varsinais-Suomen  aluekilpailusta pääsivät seuraavat joukkueet: 

 Mestarit 
Mimosa Ajalin Piikkiön Yhtenäiskoulu 

1. Olga Elonen Kaarina 

 
Eemeli Mäkelä   

 Vaisaari 9H 
Noah Löfgren Vaisaaren koulu 

2. Iida Lautakankare Raisio 

 

Maisa Turunen   

 Tarvasjoen Ponsse 
Henna Niinisaari Tarvasjoen koulu 

3. Tiitus Hannula Loimaa 

 
Roni Tuominen   

 Team Noupadit 
Sini Toivonen Auran yhtenäiskoulu 

4. Eva-Lotta Pajula Aura 

 

Mikko Ilmanen   

 Team Meloni 
Inka Jaakkola  Puistokadun koulu 

 

Max Puisto Loimaa 

 

Samuli Saarijärvi   

 Sarlinska 2 
Adam Fjällström Sarlinska skolan 

 

Vilma Sjöström Parainen 

 

Anna Lindström   

 

Teksti ja kuvat 

Jarmo Linkosaari 

 


