
MIKÄ?
8.11.2016 Taitaja9 -paikalliskilpailu Turun alueen yläasteikäisille 
Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa, Hamppukatu 2. 
Parhaiten menestyneet jatkavat myöhemmin marraskuussa järjes-
tettävään aluekilpailuun.

Toukokuussa 2017 lähtee 6 parasta joukkuetta Paraisten aluekil
pai

-
     luista Taitaja9 -loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingin 
Taita        ja2017-kilpailujen yhteydessä.

KENELLE?
Kaikille 9-luokkalaisille kolmihenkisille sekajoukkueille. Tällä kier-
roksella varaamme myös mahdollisuuden 8-luokkalaisille osallistua
kilpailuun. 

OSAANKS MÄ?
Jokainen osaa käyttää käsiään, siksi sinäkin voit osallistua. Kilpai-
lussa on useita tehtäviä. Tehtävät eivät ole vaikeita, mutta niissä 
tarvitaan nokkeluutta, taitoa ja yhteistyötä joukkueessa. Kaikki 
tehtävät liittyvät käsillä tekemiseen; puutöitä, metallitöitä, ompe-
lua, ruoanlaittoa…

ENTÄS PALKINNOT?
Paikalliskilpailuissa jokainen kilpailija saa palkinnon ja kuusi parasta 
joukkuetta palkitaan tavarapalkinnoilla. 

Loppukilpailun pääpalkintoina koko voittajajoukkue saa tänä vuonna
upeat Velocifero-sähköpyörät!

MITEN PÄÄSEE MUKAAN!?
• Kerää 8-/9-luokkalaisista kolmen porukka, jossa on vähintään 

yksi tyttö tai poika. 

• Antakaa joukolle naseva nimi. Ilmoittautukaa opolle, kotitalou-
den, tekstiilityön tai teknisen työn opettajalle. 

• Opettajat ilmoittavat 14.10.2016 mennessä joukkueen nimen, 
joukkueen jäsenten nimet sekä omat yhteystietonsa sähköpos-
titse osoitteeseen  jarmo.linkosaari@turku.fi

• Ilmoittautumislomakkeen saa netistä osoitteesta: 
www.turkuai.fi/kilpailutoiminta

• Opettaja toimii jatkossa joukkueen yhteyshenkilönä. Opettajille 
toimitetaan kilpailuohjeet ja lisätietoa.

Lisätietoa: 
           Jarmo Linkosaari, puh. 050 5185 811

            www.taitaja9.fi tai   
            www.turkuai.fi/kilpailutoiminta
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