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Riveriasta 32 opiskelijaa Taitaja-finaaliin
Riverian ammattitaidon SM-kilpailun kilpailujoukkue on nyt selvillä. Finaaliin
pääsi 32 finalistia 19 eri lajissa. Kaikkiaan semifinaaleissa kilpaili 114 Riverian
opiskelijaa.
Henna Otrosen luotsaamassa joukkueessa on mukana 22 opiskelijaa Joensuun
koulutusyksiköstä, 5 Kiteeltä, 3 Lieksasta ja 2 Outokummusta. Kaksi finalistia on myös
Suomen maajoukkueessa matkalla kohti WSC2019 Kazanin kilpailuja: Veikko
Tahvanainen, viherrakentaminen ja Emilia Pääkkönen, automaalaus. Finalistien
joukossa on yhdeksän kilpailijaa, jotka olivat jo viime vuonna mukana Tampereella käydyissä
SM-kilpailuissa, sekä yksi kilpailija, joka on mukana finaaleissa jo neljättä kertaa.
Kiteen maatalousalan opiskelijat Yrittäjyys-lajin finaalissa
Riveriassa maatalousalan perustutkinnossa on vahva panostus yrittäjyyden opiskeluun, mikä
näkyy nyt siinä, että eläintenhoitajat ovat mukana yrittäjyyslajin finaalissa. Perinteisesti
eläintenhoitajia ei ole nähty yrittäjyyslajissa.
- Opiskelijoidemme vahvuutena semifinaalissa oli erittäin hyvä liikeidea, tunnollinen
tehtävänluku, realistinen liikeidean kuvaus ja hyvin tehty testaus, kertoo opiskelijoiden
valmentaja, opettaja Sari Kolehmainen.
- Lisäksi heidän liikeideansa on ajan hermolla ja monia ihmisiä koskettava. Liikeidea
pohjautuu vahvasti heidän osaamisalaansa eläintenhoitajana. He toimivat tiiminä hyvin
yhteen, ja osaavat hyödyntää jokaisen osaamista, hehkuttaa Kolehmainen.
Turvallisuusalalta finaalissa peräti neljä kilpailijaa
- Riveriassa on turvallisuusalalla paljon motivoituneita ja kyvykkäitä opiskelijoita, selittää
koulutuspäällikkö Harri Ignatius runsasta finalistien määrää.
- Lisäksi opettajien monipuolisuus osaamisalueilla tukee onnistumista, hän kehaisee.
Turvallisuusalan lajitehtäviin sisältyy monipuoliset vartijantehtävät, muun muassa fyysinen
osio, turvallisuustekniikka ja toimiminen onnettomuuspaikalla.
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Kaikille avoin tapahtuma
Taitaja-tapahtuma on Suomen suurin vuosittain järjestettävä ammatillisen koulutuksen
tapahtuma. Suomenmestaruuksista kilpaillaan yhteensä 43 lajissa. Taitaja2019 finaalin
järjestämisestä Joensuussa 21.-23.5.2019 vastaa Riveria yhdessä yhteistyökumppaniensa
kanssa. Tapahtuma on avoin yleisölle ja sinne on maksuton sisäänpääsy.

Lisätietoja Riverian joukkueesta
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