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TAISTO SCHOOL POWER 
-KILPAILUT

Taisto School Power –kilpai-
lut huipentavat kampanjan 
keväällä. Jokainen Taistossa 
mukana oleva koulu voi osallis-
tua koulukohtaiseen karsintaan 
ja pyrkiä sitä kautta etenemään 
aluekilpailuihin ja aina finaaliin 
saakka. Tavoitteena on tarjota 
nuorille innostavia haasteita ja 
unohtumatonta yhdessäoloa. 
Viime keväänä saimme al-
uekilpailuihin osallistuneilta 
opettajilta tapahtuman yleisar-
vosanaksi kiitettävän. Tehdään 
yhdessä edellistäkin unohtu-
mattomampi kilpailukevät!

Reilu peli!

Hieno ja jännittävä tapah-
tuma sekä erinomainen 

piristysruiske koululiikuntaan! 
Toivottavasti jatkuu tulevaisu-
udessakin!” Opettajapalaute viime 
kevään aluekisoista.

1.  Koulukohtainen karsinta
 Kaikki Taistossa mukana olevat koulut voivat osallistua.
     
2.  Aluekilpailut
 72 koulua etenee karsinnan tulosten perusteella     
 aluekilpailuihin. 
     
3.  Finaali
 Jokaisen aluekilpailun kaksi parasta, yhteensä     
 12 koulua, etenee finaaliin.

  
1.  Koulukohtainen karsinta 
 Tulokset on ilmoitettava Valoon   
 viimeistään 4.3.                      

2.  Aluekilpailut
 26.3. Lahti, aluekilpailut 1 ja 2
 27.3.  Lahti, aluekilpailu 3  

 1.4.  Jyväskylä, aluekilpailut 4 ja 5
 2.4.  Jyväskylä, aluekilpailu 6
      
3. Finaali  
 9.5.  Pääkaupunkiseutu   
 

Kolmiportainen järjestelmä:

Kilpailuaikataulu 2014 
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1. KOULUKOHTAInEn KARSInTA

Tsemppiä karsintaan!  
Koulun kolmen parhaan pojan ja kolmen parhaan tytön tulokset on 
ilmoitettava viimeistään 4.3.2014 osoitteessa yourmove.fi/taisto

Oppilas 60 sekunnin naruhyppely Varpaat tankoon Toistot yhteensä

”Poika 1” 70 20 90

”Poika 2” 65 19 84

”Poika 3” 60 18 78

”Tyttö 1” 75 18 93

”Tyttö 2” 70 16 86

”Tyttö 3” 65 14 79

Koulun karsintatulos 510

1. Perehdy suoritusohjeisiin ➞ 2. Järjestä karsinta 

koululla ➞ 3. Lähetä tulokset Valoon

Karsinnan järjestäjä:

Koulukohtaisessa karsinnassa 
taistellaan paikasta oman alueen 
aluekilpailuun eli Lahden tai Jy-
väskylän aluekilpailuun. Maakun-
nittain tehty aluejako esitellään 
tämän oppaan sivulla 8.

Koulukohtainen karsinta 
suoritetaan omalla koululla opet-
tajan tai muun valvojan johdolla. 
Kilpailuun osallistuva koulu 
lähettää kolmen parhaan pojan 
ja kolmen parhaan tytön  

(7.–9. lk, ikäraja 16 vuotta) tulok-
set Valoon nettilomakkeen kautta 
viimeistään 4.3.2014. Kunkin oppi-
laan tulos muodostuu kahden lajin 
yhteenlasketusta toistomäärästä. 
Lajit ovat 60 sekunnin naruhyp-
pely ja varpaat tankoon -liike. 
Sekä tytöt että pojat suorittavat 
molemmat lajit.

Koulujen paremmuutta vertail-
taessa suoritusten kokonaismäärä 
ratkaisee (kolmen parhaan pojan 
ja kolmen parhaan tytön tulosten 
summa). Tasatuloksen sattuessa 
kriteerinä ovat poikien ja tyttöjen 
parhaat yksilötulokset molemmis-
sa lajeissa. Tulokset julkistetaan 

Taiston nettisivuilla ja jatkoon 
päässeille kouluille lähetetään 
tarkemmat ohjeet aluekisoihin 
sähköpostitse. Koulukohtaisesta 
karsinnasta selviytyy aluekilpailui-
hin kaikkiaan 72 koulua.

Karsinnan onnistumisen kan- 
nalta tärkeintä on, että hyväksy-
tyt suoritukset on tehty jokaises-
sa koulussa samoilla kriteereillä. 
Ennen karsinnan toteuttamista 
opettajan tai muun valvojan on 
perehdyttävä huolellisesti tässä 
oppaassa esitettäviin suori-
tusohjeisiin sekä nettisivuilta 
löytyvään karsintavideoon.  Oikea 
suoritustekniikka tulee ohjeistaa 
ennen karsintaa jokaiselle karsin-
taan osallistuvalle oppilaalle.

Kuvitteellinen esimerkki koulun karsintatuloksen muodostumisesta:
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Koulukohtaisen karsinnan suoritusohjeet

Suorituksessa käytetään Taiston 
lähettämiä hyppynaruja. Narut 
toimitetaan kouluille tammikuus-
sa. 

Suoritus tehdään koulun salissa 
joko kengät jalassa tai ilman ken-
kiä. 

 o Alkuasennossa hyppynaru on 
suorittajan selän takana ja narun 
päistä pidetään kiinni kahdella 
kädellä. 

 o Valvoja antaa lähtökäskyn ja 
laittaa samanaikaisesti sekun-
tikellon käyntiin. Suorittaja hyp-
pää tasajalkaa mahdollisimman 
monta onnistunutta naruhyppyä 
60 sekunnin aikana. Hyväksy-
tyssä suorituksessa molemmat 
jalat koskettavat hypätessä yhtä 
aikaa alustaa ja hyppynaru me-
nee jalkojen alta tehden yhtä-
jaksoisesti täyden kierroksen.

 o Mikäli suoritus keskeytyy (esim. 
naru jää jalkoihin kiinni), suori-
tusta jatketaan aina viemällä 
naru selän taakse alkuasentoon. 
Keskeytynyttä hyppyä ei lasketa. 

Suoritusohjeet netissä:

 yourmove.fi/taisto 

➞ Taisto School Power 
-kilpailut ➞ Suoritus-
ohjeet  ➞  Koulukohtainen 
karsinta

Laji: 60 sekunnin naruhyppely
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Koulukohtaisen karsinnan suoritusohjeet 

Laji: Varpaat tankoon

1. Alkuasennossa roikutaan 
myötäotteella kädet suorina. Jalat 
ovat irti lattiasta ja vähintään
”tankolinjan” tasolla (ei tangon 
etupuolella).

Suoritus tehdään paljain käsin 
rekkitangolla. Hanskat, vetoliinat, 
magnesium, pihka ym. apukeinot 
ovat kiellettyjä. Suorituksen aikana 
saa olla kengät jalassa (Huom! 
Omat kengät, ei kokoa 62 Hessu 
Hopon tyyliin…).

                     

2. Hyväksytyssä suorituksessa 
jalat koskettavat liikkeen yläpis-
teessä yhtäaikaisesti tankoa 
käsien välissä ja kädet pysyvät 
liikkeen ajan suorina.

3. Jalat palautuvat liikkeen ala-
pisteessä takaisin vähintään 
tankolinjan tasolle. Suoritus 
toistetaan niin monta kertaa kuin 
jaksaa. Suoritusten välillä saa 
olla maksimissaan 3 sekunnin 
tauko. Tangolla tulee pysyä koko 
suorituksen ajan.
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Päivä        klo  Tapahtuma Paikkakunta Joukkuemäärä

26.3.2014 11.00 - 13.00 Aluekilpailu 1 Lahti 12 koulua

26.3.2014 15.30 - 17.30 Aluekilpailu 2 Lahti 12 koulua

27.3.2014 12.00 - 14.00 Aluekilpailu 3 Lahti 12 koulua

         

1.4.2014 11.00 - 13.00 Aluekilpailu 4 Jyväskylä 12 koulua

1.4.2014 15.30 - 17.30 Aluekilpailu 5 Jyväskylä 12 koulua

2.4.2014 12.00 - 14.00 Aluekilpailu 6 Jyväskylä 12 koulua

Taistossa käydään 6 aluekilpailua. Aluekilpailui-
hin kutsutaan koulukohtaisen karsinnan tulos-
ten perusteella 72 koulua eli 12 koulua jokaiseen 
aluekilpailuun. Aluekilpailuihin päässeille kouluille 
lähetetään tarkemmat kilpailuohjeet sähköpostitse 
karsinnan tulosten ratkettua (4.3. jälkeen). Jokaisen 
aluekilpailun kaksi parasta koulua etenee Taiston 
finaaliin.

Aluekilpailu muodostuu kahdesta osiosta: yksilö-
lajeista sekä rataosuudesta. Nelihenkisessä kilpai-
lujoukkueessa on koulun kaksi 7.-9.-luokkalaista, 
korkeintaan 16-vuotiasta, tyttöä ja poikaa. Toinen 
pojista suorittaa molemmat poikien yksilölajit, leu-
anvedon ja dipin, ja toinen tytöistä molemmat tyt-
töjen yksilölajit, etunojapunnerruksen ja riipunnan. 
Kaksi muuta joukkueen jäsentä kilpailee parivies-
tinä Islannissa kehitetyllä School Power – radalla. 
Jokaisesta lajista joukkueet saavat sijoituspisteitä, 
joiden yhteistulos ratkaisee koko kilpailun tuloksen. 
Pistelaskutaulukko on esitelty oppaan seuraavalla 
sivulla.

Huom! Joukkueen kokoonpanon ei tarvitse muo-
dostua koulukohtaisessa karsinnassa parhaat 
tulokset tehneistä oppilaista. Koulu valitsee jouk-
kueen 4 jäsentä haluamallaan tavalla, ja päättää 
ketkä kaksi suorittavat yksilölajit ja ketkä kaksi 
osallistuvat ratakilpailuun.

2. ALUEKILPAILUT
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Aluejako

Pistelaskutaulukko
Joukkueet saavat jokaisesta lajista sijoituksen mukaisesti pisteitä taulukon osoittamalla tavalla. 
Pisteiden yhteenlaskettu tulos ratkaisee koko kilpailun tuloksen. Tasapisteissä joukkueiden parem-
muuden ratkaisee ratakilpailun loppuaika. Lajit mitellään järjestyksessä poikien leuanveto, tyttöjen 
punnerrus, poikien dippi, tyttöjen riipunta ja rata.

Lahden aluekilpailut
 o Uusimaa
 o Varsinais-Suomi
 o Satakunta
 o Kanta-Häme
 o Ahvenanmaa
 o Kymenlaakso
 o Päijät-Häme
 o Pirkanmaa

Jyväskylän aluekilpailut
 o Etelä-Karjala
 o Etelä-Savo
 o Pohjois-Savo
 o Pohjois-Karjala
 o Keski-Suomi
 o Etelä-Pohjanmaa
 o Pohjanmaa
 o Keski-Pohjanmaa
 o Pohjois-Pohjanmaa
 o Kainuu
 o Lappi

Koulut jakautuvat aluekilpailuihin maakunnittain:

SIJOITUS Leuanveto Punnerrus Dippi Riipunta Rata
1. 12 12 12 12 24

2. 11 11 11 11 22

3. 10 10 10 10 20

4. 9 9 9 9 18

5. 8 8 8 8 16

6. 7 7 7 7 14

7. 6 6 6 6 12

8. 5 5 5 5 10

9. 4 4 4 4 8

10. 3 3 3 3 6

11. 2 2 2 2 4

12. 1 1 1 1 2
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SUORITUSOHJEET

Poika 1:   

2. Dippi   
Kilpailija nousee matalille tikkaille 
ennen suorituksen alkua. Tuomari 
ottaa tikkaat pois jalkojen alta 
suorituksen alkaessa. Suorituksen 
aikana ei saa olla kenkiä jalassa. 

 ● Alkuasennossa ollaan kädet 
suorina. Jalat laitetaan nilkkojen 
kohdalta ristiin. Vartalo on suo-
rana ja katse eteenpäin. 

 ● Hyväksytty suoritus: kädet 
laskeutuvat liikkeen alapisteessä 
90° kulmaan ja ojentuvat täysin 
suoriksi liikkeen yläpisteessä. 
Vartalo pysyy suorana ja katse 
eteenpäin. Jalat pysyvät ristissä. 
Jaloilla ei saa potkia vauhtia 
telineen takaseinästä.  

 ● Suoritus toistetaan niin monta 
kertaa kuin jaksaa. Suoritusten 
välillä saa olla maksimissaan 3 
sekunnin tauko.

 
1. Leuanveto
Kilpailija nousee matalille tikkaille 
ennen suorituksen alkua. Tuomari 
ottaa tikkaat pois jalkojen alta 
suorituksen alkaessa. Suorituksen 
aikana ei saa olla kenkiä jalassa. 
Tangossa on pehmuste, johon kos-
ketus leualla tehdään.

 ● Alkuasennossa otetaan tangosta 
kiinni myötäotteella ja lasketaan 
kädet suoriksi. Jalat laitetaan 
nilkkojen kohdalta ristiin. 

 ● Hyväksytty suoritus: kädet ovat 
täysin suorina liikkeen alapis-
teessä, leuka hipaisee tankoa 
liikkeen yläpisteessä, jalat py-
syvät ristissä ja vartalon asento 
on liikkeen ajan hallittu. Niin 
sanottuja "kippi- ja perhosleuan-
vetoja", joissa liikettä autetaan 
voimakkaalla lantion ja jalkojen 
heilunnalla, ei hyväksytä.

 ● Suoritus toistetaan niin monta 
kertaa kuin jaksaa. Suoritusten 
välillä saa olla maksimissaan 3 
sekunnin tauko.

Ennen kilpailua on tärkeää tutus-
tua opettajan johdolla jokaisen 
lajin suoritusohjeisiin. Kilpailuissa 
Taiston koulutetut tuomarit valvo-
vat suoritusten puhtautta. Hanskat, 
vetoliinat, pihka ym. apukeinot 
ovat jokaisessa lajissa kielletty. 
Kilpailupaikalla on järjestäjän toi-
mesta magnesiumia, jota saa 
halutessaan käyttää käsiin.

Yksilölajit
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Tyttö 1:     

1. Etunojapunnerrus
Suoritus tehdään erillisellä pun-
nerrustelineellä, jossa jalkaterät 
ovat korokkeen päällä (ei telineen 
takalaudassa kiinni) ja kämmenet 
punnerruskahvoilla. Kengät saa 
olla jalassa. 

 ● Suoritus alkaa punerrusliikkeen 
yläasennosta. Yläasennossa 
koko vartalo, kädet ja jalat mu-
kaan lukien, on suorana ja lavat 
eivät ns. ”törrötä”.

 ● Hyväksytty suoritus: kädet kou-
kistuvat liikkeen alapisteessä 
90° asteen kulmaan ja ojentuvat 
täysin suoriksi liikkeen yläpis-
teessä. Vartalo pysyy tiukkana 
ja suorana koko liikkeen ajan.

 ● Suoritus toistetaan niin monta 
kertaa kuin jaksaa. Suoritusten 
välillä saa olla maksimissaan 3 
sekunnin tauko.

2. Riipunta
Kilpailija nousee matalille tikkaille 
ennen suorituksen alkua. Tuomari 
ottaa tikkaat pois jalkojen alta 
suorituksen alkaessa. Suorituksen 
aikana ei saa olla kenkiä jalassa. 

 ● Suorituksessa riiputaan myö-
täotteella kädet hartialinjassa. 
Jalat pidetään nilkkojen kohdal-
ta ristissä. Suorituksen aikana 
saa korjata nopeasti otetta ja 
vaihtaa jalkojen paikkaa, mutta 
tangolla ei saa liikkua sivuttain, 
ettei häiritse muiden kilpailijoi-
den suoritusta. 

 ● Suoritus kestää niin kauan kun-
nes ote irtoaa tangosta. 
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TAISTO SCHOOL POWER -RATA

Poika 2 ja Tyttö 2:

Radalla kilpailee kaksi joukkuetta 
kerrallaan. Joukkueen tyttö suorit-
taa radan ensin. Kun tyttö on
maalissa, tuomari lähettää jouk-
kueen pojan radalle. Kello 
pysähtyy, kun joukkueen poika on 
maalissa. Joukkueen tulos las-
ketaan molempien kilpailijoiden 
yhteisajan perusteella. Epäpuh-
taista suorituksista kertyy sakko-
sekunteja, jotka lisätään joukkueen 
loppuaikaan. 

Kaksi tuomaria liikkuu kunkin 
joukkueen mukana koko suorituk-
sen ajan ja kirjaa ylös sakko-
sekunnit. Rata suoritetaan kengät 
jalassa tai ilman kenkiä. Haasta-
valla radalla on kyse nopeudesta, 
voimasta, kestävyydestä,   
ketteryydestä ja taidosta! 

Älä mieti ketään muuta, 
vaan voita ittes.
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Radalla on monipuolisia haasteita!

1. Autonrenkaat
Astutaan 12 renkaan sisään niin, että jalka koskettaa lattiaa 
jokaisella askeleella. 3 sekunnin aikasakko jokaisesta virheel-
lisesti astutusta renkaasta (esim. astuminen renkaan päälle tai 
kaatuminen). Virheen sattuessa voi yrittää astua onnistuneesti 
uudestaan virhekohdasta alkaen, jolloin sakkoa ei tule, tai jatkaa 
suoraan seuraavaan osioon.

2. Apinatikkaat             
Edetään käsin roikkumalla 5 m pitkät apinatikkaat, joissa on 
kymmenen poikkipuuta. Jokaiseen poikkipuuhun on tartuttava. 3 
sekunnin aikasakko jokaisesta ohitetusta poikkipuusta. Pudotessa 
on aloitettava alusta. 30 sekunnin aikasakko, jos ei pääse lop-
puun asti toisellakaan yrityksellä.

3. Putki
Tämä suoritus on vain pojilla! Putki on samassa telineessä api-
natikkaiden kanssa. Suorituksessa palataan apinatikkailla edetty 
matka takaisin päin. Edetään käsin roikkumalla 5 m putki päästä 
päähän. Pudotessa on aloitettava alusta. Seuraa 30 sekunnin 
aikasakko, jos ei pääse loppuun asti toisellakaan yrityksellä.

4. Verkkotorni
Kiivetään 5 m korkean verkkotornin päälle ja laskeudutaan 
toisella puolella olevaa verkkoa pitkin alas. Alaspäin tultaessa 
verkko on kiivettävä loppuun asti niin, että patjalle astuttaessa 
toinen jalka on kiinni verkossa. Patjalle pudottautuminen on kiel-
letty! Pudottautuminen tai putoaminen aiheuttaa sitä suuremman 
rangaistuksen, mitä korkeammalta tulee alas. Huom! Sisäradalta 
lähtenyt kilpailija siirtyy verkkotornin jälkeen ryömimään ulko-
radalle ja ulkoradalta lähtenyt kilpailija siirtyy sisäradalle. 

5. Ryömintä
Ryömitään 5 m matka 50 cm korkean verkon alta. 
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6. Säkin kanto   
Kannetaan kaksi painavaa säkkiä yksi kerrallaan 5 metrin 
matkan päässä olevaan laatikkoon. Tytöillä säkin paino on 10 
kg ja pojilla 20 kg. Jos säkki ei mene kokonaan laatikkoon, tulee 
5 sekunnin aikasakko / säkki. Säkin voi kuitenkin käydä kor-
jaamassa laatikkoon, jos heittää ohi. Tällöin ei tule aikasakkoa.

7. Kiven nosto    
Nostetaan painava pyöreä kivi 80 cm korkealle jalustalle. Tyt-
töjen kiven paino on 25 kg ja poikien 35 kg. Jos kivi ei nouse 
ollenkaan ilmaan, saa 30 sekunnin aikasakon. Jos kivi nousee 
ilmaan, mutta sitä ei saa nostettua jalustalle asti, seuraa 15 
sekunnin aikasakko.

8. naruhyppely   
Hypätään 10 hyppyä tasajalkaa hyppynarulla. Suorittamatta 
jääneet hypyt tulee suorittaa, ennen kuin jatkaa kiipeilyköydelle. 
Jos kilpailija ei suorita 10 hyppyä, niin suorittamatta jääneistä 
hypyistä seuraa 3 sekunnin aikasakko / hyppy.

9. Köysikiipeily 
Tytöt kiipeävät 4 m korkeudessa olevalle punaiselle merkille ja 
pojat 6 m korkeudessa olevalle siniselle merkille. Mikäli kilpailija 
ei pääse kiipeämään merkille asti, on seurauksena aikasakko. 
Aikasakko on sitä pienempi, mitä korkeammalle kilpailija 
pääsee. Huom! Alaspäin tultaessa sekä tyttöjen että poikien 
on laskeuduttava köyttä pitkin 3 m kohdalle, jonka jälkeen saa 
pudottautua patjalle. Köyttä pitkin tulee yrittää kiivetä. Pelkkä 
köyden koskettaminen ei riitä.
     Köysikiipeilyn jälkeen juostaan maalipenkille. Kilpailijan 
tulee säilyttää radalla oma puolensa koko suorituksen ajan.  
"Ratarikosta" seuraa 10 sekunnin rangaistus. 
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3. FInAALI  

4. KAnnUSTUSJOUKOT JA           
 mATKUSTUSTUKI
Kannustusjoukot

Kannustusjoukot tuovat 
mahtavaa yhteisöllisyyden 

tunnetta kilpailuissa! Oppilaat 
kannustavat toisiaan luokka-
asteesta riippumatta!” Opettaja-
palaute viime kevään kisoista.        
                                                                                
Koulujen kannustusjoukot ovat 
erittäin tärkeä osa kilpailun tun-
nelmaa. Parhaimmillaan
äänekäs ja näkyvä kannustus 
siivittää kilpailijat parempiin 
suorituksiin ja tekee osaltaan 
tapahtumasta unohtumattoman 
elämyksen. Toivommekin, että 
kilpailujoukkueet saavat tuekseen 
iloisen, äänekkään ja värikkään 
kannustusjoukon, joka ”tunnustaa 
väriä” vaatetuksella ja muulla 
rekvisiitalla. Koulujen kilpailu-
värit infotaan hyvissä ajoin ennen 
aluekilpailua ja finaalia. Yhdessä 
hyvä tulee!

matkustustuki
Matkustustuen tarkoituksena on tukea erityisesti pitkän matkan päästä 
aluekilpailuihin ja finaaliin saapuvien koulujen osallistumista tapahtu-
maan. On toivottavaa, että samalta suunnalta kilpailuun tulevat koulut 
järjestävät yhteiskuljetuksia, jolloin koulukohtaiset matkakulut piene-
nevät. Tiedotamme osallistuville kouluille matkustustuesta tarkemmin 
ennen kilpailuja.
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Taiston vuoden 2014 jännittävä finaali mitellään 9.5. pääkaupunkiseudulla. 
Finaalin yhteydessä järjestetään yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean ja 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n kanssa koululaisten maalipal-
loturnauksen finaali. Tiedotamme finaalin tapahtumapaikasta ja ohjelmasta 
tarkemmin Taiston nettisivuilla. Odotettavissa on ennennäkemätön huipen-
nus kampanjalle! Jokaisen aluekilpailun kaksi parasta koulua etenee Taiston 
finaaliin eli mestaruudesta taistelee 12 Suomen kovakuntoisinta yläkoulua.

Finaali muodostuu aluekilpailujen 
tapaan kahdesta osiosta: yksilölajeista 
sekä rataosuudesta. Suoritusohjeet ovat 
samat.

Joukkueen kokoonpanon ei tarvitse olla 
finaalissa sama kuin aluekilpailussa.

Taiston Suomen mestarit: 

 o 2012 Liperin koulu
 o 2013 Liperin koulu



5. SUOmEn EnnÄTYKSET      
 JA TULOSTEn KESKIARVOT       
 
Taisto School Power -kilpailujen Suomen ennätykset 
 Laji  Tulos Nimi
 Leuanveto 38 Joonas Ahola
   Kalevankankaan koulu, Mikkeli (2012)

 Etunojapunnerrus 57 Anna Salmi
   Sökövikens skola, Espoo (2013)

 Dippi 45 Leevi Makkonen
   Mankkaan koulu, Espoo (2013)
   Colin Yang Kasavuoren koulu, Kauniainen (2013)

 Riipunta 5:24      Tiia Loppi
   Seinäjoen Lyseo, Seinäjoki (2013)

 Rata 2:15      Iina Pulkkinen ja Miika Matilainen
   Liperin koulu, Liperi (2013) 

Vuoden 2013 aluekilpailujen 
keskiarvotulokset
 Leuanveto  20 
 Punnerrus  34
 Dippi  24
 Riipunta  2:34
 Rata  3:21

Vuoden 2012 aluekilpailujen 
keskiarvotulokset
 Leuanveto  20
 Punnerrus  31
 Dippi  20
 Riipunta  2:41
 Rata  3:39

6. PALKInnOT
Suomen kovakuntoisimmalle yläkoululle luovutetaan 1000 euron stipendi sekä himoittu Taiston    
kiertopalkinto. Mestareilla on lisäksi mahdollisuus poistua areenalta satulan selässä, sillä voittajajoukkueen 
jäsenet palkitaan polkupyörillä!
 
Finaalissa toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet koulut palkitaan 500 euron liikunnallisilla lahjakorteilla. 
Koko kärkikolmikko pokkaa menestyksen merkiksi myös mitalit kaulaansa.
 
Kaikki aluekilpailuihin osallistuneet joukkueet huomioidaan tuotepalkinnoin.
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Seuraa Taiston tunnelmia:            Your Move Facebookissa                               

Taisto YLE TV2:lla! 
YLE TV2 näyttää Taisto School Power  -aluekilpailut ja Finaalin.

Luvassa on huikeita taidonnäytteitä ja suuria tunteita!

Liikunnan ja
Terveystiedon
Opettajat ry

Yhteistyössä

Taiston asiakaspalvelu:
taisto@valo.fi
040 940 1555

Taisto School Power –kilpailuihin
liittyvät kysymykset:
Kilpailupäällikkö Jari Hätinen
jari.hatinen@valo.fi
040 940 1536


