
 

 

Innokas 2018 Robotiikkaturnaus - perustiedot 

Innokas 2018 – Robotiikkaturnaus järjestetään Tampereella Taitaja-tapahtuman yhteydessä 14.-16.5.2018. 

Tapahtuman nettisivu löytyy osoitteesta https://innokas.fi/tapahtumat/innokas2018-robotiikkaturnaus/  

• Aika ja paikka: 14.-16.5.2018, Taitaja-tapahtuma, Tampereen messu- ja urheilukeskus (Ilmailunkatu 

20, Tampere) 

o maanantai on tulo- ja kisoihin valmistautumispäivä, varsinaiset tapahtumapäivät ovat tiistai 

ja keskiviikko 

• Matkat: Innokas-verkosto kustantaa yhteistyökumppaneiden tukemana kisailijoiden bussikulut 

(yhteiskuljetukset). Tilaamme ilmoittautumisajan päätyttyä tilausbusseja yhteistyössä 

aluekoordinaattoreiden kanssa ja ilmoitamme viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa bussien 

reitit ja aikataulut yhteiskuljetuksiin ilmoittautuneille.  

• Majoitus: Majoittuminen tapahtuu maksuttomasti Härmälän, Hatanpään, Peltolammin ja Pohjois-

Hervannan kouluilla. Kunkin ryhmän majoituskoulu ilmoitetaan kuljetusviestien yhteydessä. 

Innokas-verkosto organisoi ja koordinoi majoittumisen.  

• Ruokailut: Ruokailukustannuksista vastaa kukin osallistujataho itse. Ruokailujen määrä ja 

laskutusosoite kysytään ilmoittautumisen yhteydessä. Huomioittehan, että ruokailuihin 

ilmoittautuminen on sitovaa. Ruokailujen järjestäjät tarvitsevat hyvissä ajoin tiedon 

ruokailijamäärästä, jotta voivat suunnitella ruokailujen toteuttamisen. 

o Ruokailujen hinta  

▪ Aamupala 4.20€  ja iltapala 5,00€ (alv 14%) kouluilla 

▪ Lounas 8-10 € ja päivällinen 8-10 € Taitaja2018 tapahtumassa. Hinnat tarkentuvat 

ilmoittautumisajan alkuun mennessä. 

• Vakuutukset: Kisajärjestäjä vastaa tapahtumavakuutuksesta itse tapahtumapaikalla. Muista 

vakuutuksista (esim. matkavakuutus) vastaa joukkueen ilmoittaja/vastuuaikuinen/koulu itse. 

• Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avautuu torstaina 15.2. ja päättyy maanantaina 9.4. Kukin 

joukkue voi osallistua maksimissaan kahteen kisalajiin. Tapahtumaan mahtuu mukaan 500 kisailijaa 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioittehan, että jokaiselta koululta ilmoittautuu kohtuullinen 

määrä joukkueita. Näin toimimalla mahdollisimman monelta koululta päästään mukaan 

kilpailemaan. Myös kuljetusten vuoksi joukkueiden yhdeltä koululta osallistuvien joukkueiden 

määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

• Kisalajit: Innokas 2018 -robotiikkaturnauksessa kisaillaan neljässä Innokas-lajissa (XSumo ja 

FreeStyle, Pelastus ja Tanssi/teatteri). Lisäksi kisaillaan näytösluonteisesti Vex Robotics-lajissa. 

Kisalajikuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät nettisivuilta. 

• Muu ohjelma: 

o Tampereella on paljon nähtävää ja koettavaa: alla muutamia vaihtoehtoja. Kukin ryhmä 

vastaa näihin paikkoihin kuljetuksista itse (esim. paikallisbussit) 

o Särkänniemi tiistaina klo 19.00 saakka. Koululaisranneke (sisältää sisäänpääsyn 

huvilaitteisiin ja kaikkiin kohteisiin (Akvaario, Planetaario, Näsinneulan näkötorni ja 

Koiramäen eläinpuisto). Rannekkeen poikkeuksellisen edullinen hinta Innokas 

Robotiikkaturnaukseen osallistuville 25 € / kpl  

o Superpark Särkänniemessä klo 20.00 saakka. Ryhmälippu 16 €/henkilö. Ryhmässä 

vähintään 10 henkilöä 

o Museokeskus Vapriikki klo 18.00 saakka. Lapset 6 € 7-17v., Aikuiset 12€ 
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o Muumimuseo klo 19.00 saakka. Aikuiset 12 €, lapset 6 € 

• Alustava tapahtuma-aikataulu 

o Maanantai 14.5. 

▪ Klo 8.00 Toimitsijoiden info  

▪ Klo 9.00-12.00 Tapahtumapisteiden tarkistaminen + viimeiset kyltit paikoilleen 

▪ Klo 12.00-15.00 Tampereen alueen koulujen tavaroiden tuonti ja kisapaikkoihin 

tutustuminen (kisailijat mukana tutustumassa tapahtumapaikkaan ja 

suorituspisteisiin) 

▪ Klo 15.00-20.00 Pitkämatkalaiset: tavaroiden tuonti ja kisapaikkoihin 

tutustuminen (kisailijat mukana tutustumassa tapahtumapaikkaan ja 

suorituspisteisiin) 

o Tiistai 15.5. 

▪ Avajaiset klo 8.30-9.00 

▪ Kisailut ja toiminnalliset pisteet klo 9-16.30 

o Keskiviikko 16.5. 

▪ Kisailut ja toiminnalliset pisteet jatkuu klo 8.30-15.00 

▪ Päättäjäiset ja palkintojen jako klo 15.00-16.00  

• Tiedustelut tapahtumaan liittyen juha.kokkonen@tampere.fi ja laura.salo@helsinki.fi  

• Lajikohtaiset tiedustelut päätuomareilta:  

o Freestyle kati.sormunen@helsinki.fi,  

o SumoX erkki.hautala@espoo.fi,  

o Pelastus jens.lindholm@edu.larsmo.fi,  

o Tanssi/ teatteri minna.a.kukkonen@espoo.fi  

Tervetuloa mukaan! 
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