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mästare2011 

TACKAR
nder hemresan från Worldskills 
2005- evenemanget uttalades 

högt en gemensam önskan från 
gästgruppen för samkommunen för 
utbildning: vi måste få mästare- evene-
manget till Kuopio. Denna gemensamma 
vilja blev till verklighet när vi våren 2008 
sökte tillstånd att arrangera mästare2011 
i samarbete med samkommunen för 
utbildningen i Övre savolax. Den tre år 
långa arrangemangsgemenskapen har 
fördjupat samarbetet mellan dessa två 
samkommuner för utbildning avsevärt 
också inom andra områden och ger också 
i fortsättningen mervärde åt yrkesutbild-
ningen i norra savolax.

Enligt Finlands näringslivs eK:s personal- 
och utbildningsenkät 2010 som blev fär-
dig våren 2011 hade rekryteringsantalet 
åter stigit på alla huvudnäringsbranscher 
år 2010. rekryteringsbehovet växte med 
ca 10 % från år 2009. efter att ekonomin 
åter förbättrats har rekryteringssvå-
righeterna igen blivit vanligare. enligt 
förfrågningen har vart tredje företag stött 
på rekryteringssvårigheter i oktober – 
november under året med förfrågningen. 
flest rekryteringssvårigheter hade de 
branscher där det behövs yrkeskunskap.

I enkäten nämns som orsak till 
rekryteringssvårigheterna, oftare än 
tidigare, branschens image, som i det här 
fallet betyder till exempel fördomar som 
orsakas av branschens svaga välkändhet 
eller bristen på visshet om de arbetsplat-
ser branschen erbjuder.

På sådana här utmaningar ville 
också mästare2011 för sin del ta tag i. 
mästare2011 hade ända från början nära 
samarbete med närings- och arbetslivet. 
samarbetet var en viktig del av mäs-
tare2011- evenemangets funktioner och 
samarbetspartners var en synlig del av 
mästare2011- evenemangets vardag. 
redan själva förhandlingsdelegationen 
för evenemanget bestod av över femtio 
inflytelserika personer inom olika sektorer 
i samhället både i vår egen region och 
också nationellt. mästare2011 erbjöd 

alltså sina samarbets-
partners en möjlighet att 
vara med och utveckla 
yrkesutbildningen som för 
sin del igen hjälper till att 
rikta utbildningen så att 
den motsvarar näringslivets 
behov.

För utbildningsarrangö-
rerna erbjöd mästare2011 
samarbetspartnerskapet 
med arbets- och 
näringslivet en möjlighet 
att vidareutveckla de 
kontakter man redan har 
samt skapa nya partnerskap med vilkas 
hjälp vi kan utveckla yrkesutbildningen 
på olika sektorer. arbetslivet deltog bl.a. 
i att utveckla tävlingsuppgifterna både 
till semifinaler och också finalerna. så 
här fick vi en färsk åsikt från arbetslivet 
och den kan vi utnyttja vidare i undervis-
ningen i vår vardag.

Samarbetspartnerskapet med 
mästare2011 innehöll alltså inte endast 
sponsring utan samarbete för gemensam 
nytta på många fronter – för att bygga 
upp en gemensam framtid. ett av målen 
för mästare2011- evenemanget var att 
kvarhålla den nu uppnådda starka vilja 
för samarbete mellan utbildningsar-
rangörer och näringslivet också efter 
evenemanget.

Mästare2011- samarbetspartnerska-
pet betydde alltså inte endast samarbete 
under mästare2011 evenemanget utan 
början eller fortsättningen på ett mera 
långtgående och bredare samarbete med 
målet att utveckla yrkesutbildningen 
tillsammans, öka dess välkändhet och 
värdering samt inverka också på drag-
ningskraften av yrkesutbildningen och på 
så sätt säkra att arbets- och näringslivet 
får kunnig arbetskraft också i framtiden. 
inte så, att vi har som avsikt att få alla att 
komma och studera hos oss utan så som 
ett av fyra mästare2011- teman lydde 
– Det rätta valet – att alla skulle hitta 
sin egen passande skolningsbana och 

bransch. På detta sätt skulle etableringen 
i arbetslivet bli snabbare och det i sin tur 
skulle minska de rekryteringssvårigheter-
na som finländskt näringsliv eK tog upp i 
sin personal- och utbildningsförfrågning.

Nu när det egentliga evenemanget 
ligger bakom oss är det dags att lycko-
önska alla de tävlande som deltog i 
mästare2011- tävlingen och inte bara de 
som fick medaljer. ni alla är vinnare – var 
stolta över ert kunnande!

Det är också dags att tacka alla de håll 
som varit med och ordnat mästare2011- 
evenemanget. tack till alla samarbets-
partners, tack till alla grenansvariga och 
vice grenansvariga, tack till den aktiva 
förhandlingsdelegationen, tack till pla-
nerings- och ledningsgrupperna, tack till 
de båda ansvariga utbildningssamkom-
munernas förtroendeledning, tack till alla 
er som lett stödteamen och sist men inte 
minst ett stort tack till alla er drygt 1 200 
studerande som deltog i olika uppgifter 
och gjorde detta storevenemang möjligt 
– ni visade er vara verkliga mästare!

Och som en allra sista tack till er alla 
över 66 000 gäster – vi gjorde stommen – 
ni gjorde evenemanget!

Ilkka T. Kemppainen
Tävlingsledare
Mästare2011 Kuopio

U
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ag började arbetet som mark-
nads- och informationsansvarig 

våren 2009 med att skriva en marknads- 
och informationsplan. Jag hade följt 
mästare- tävlingar redan under många år 
och sett hur uppskattningen av yrken och 
yrkesutbildningen hade stigit år för år. Va-
rumärket mästare har skötts bra och dess 
välkändhet har ökat varje år. nu hade 
turen kommit till savolax samkommun för 
utbildning och Övre savolax samkommun 
för utbildning. som tyngdpunkter för 
marknadsföringen för mästare2011 
valdes stöd av studiehandledningen, 

samhälleligheten och kunnandet i norra 
savolax. med temat ”Det rätta valet” 
strävade man efter att redan under de 
preliminära sammankomsterna berätta 
så brett som möjligt om olika yrken och 
på sätt underlätta ungdomarnas val av 
framtida yrkesbransch. 

Ganska snabbt märktes också att 
temat ”Det rätta valet” förutom att det 
hade anknytning med valet av framtida 
yrkeskarriären också knöts till förbere-
delserna för mästare2011- evenemanget 
t.ex. hållbar utveckling, internationa-

litet, byggande, nedmonteringen och 
samarbetspartners.

Mästare2011- evenemangets mission 
var att främja det nationella yrkeskunnan-
det och särskilt yrkeskunnandet i norra 
savolax, utveckla samarbetet mellan 
utbildning och näringsliv i norra savolax 
samt upprätthålla och utveckla mästare 
varumärket.

Visionen för Mästare2011 var att 
förverkliga en rättvis och rejäl tävling som 
inspirerar lärare och studiehandledare att 

Mission PRO 
– när så där inte räcker 

mästare2011 koordinator tuija Kokkonen från Ylä-savon ammattiopisto, videoproducent tomi rönkkö och marknads- och informationsansvarig sirpa Hakala-Kosunen.

J
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utveckla sitt eget yrke och att presentera 
kunnandet i norra savolax samt öka 
välkändheten av mästare- evenemanget 
och utveckla det.

Det var mig en stor glädje och ett 
privilegium att vara med och bygga 
evenemanget tillsammans med 1 400 
personer. i mina egna team arbetade 
bl.a. journalister, fotografer, videofil-
mare, dekoratörer, personer som gjorde 
publikenkäter och radioassistenter. under 
mästare- evenemanget gjordes ett stort 
antal uppgifter som ingick i studierna och 

också yrkesprov. tillsammans med lärare, 
studerande och personal gjorde vi ett av 
det genom tiderna största evenemanget 
som tagit plats i Kuopio stad.

I den här tidningen har vi samlat bilder, 
artiklar och resultat från mästare2011- 
evenemanget. artikel- och bildbanken 
på adressen www.taitaja2011.fi finns 
fritt till ert förfogande. ni kommer väl 
ihåg att nämna att bilden kommer från 
mästare2011 och namnet på fotografen.

Mästare fortsätter sin färd med Jyväsky-

lä som nästa stopp. samtidigt som vi 
ännu i och med denna tidning ser tillbaka 
på stämningen i mästare2011 Kuopio vill 
jag önska lycka till med arrangemangen 
för nästa evenemang – alltså vi ses i 
Jyväskylä i april 2012.

Sirpa Hakala-Kosunen
Marknads- och informationsansvarig 
Mästare2011

D e t  v a r  m i g  e n  s t o r  g l ä d j e  o c h 

e t t  p r i v i l e g i u m  a t t  v a r a  m e d  o c h 

b y g g a  e v e n e m a n g e t  t i l l s a m m a n s 

m e d  1 4 0 0  p e r s o n e r .
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usentals människor i norra 
savolax kommer alltid att minnas 

den första veckan i maj. i Kuopio- hallen 
pågick ett entusiastiskt arbete, ett arbete 
som följdes av tiotusentals gäster - unga 
som gamla. som utbildningsorganisatörer 
har vi fått mycket positiv feedback om 
organiseringsarbetet och om stämningen 
under tävlingarna. stämningen skapades 
av våra studerande, vår personal och alla 
samarbetspartners.

Evenemanget visade att ett sådant här 
storprojekt kopplar samman många håll i 
ett smidigt samarbete. Yrkesutbildningen 
i norra savolax fick flera samarbetspart-
ners från näringslivet, vår personal nya 
erfarenheter och åsikter för att kunna 
utveckla undervisningen samt våra 
studerande en utmärkt chans att visa vad 
de står för när de får en chans att göra 
något stort. efter evenemanget måste vi 
noga tänka på hur vi kan hålla den här 
andan vid liv.

Mästare- evenemanget i norra savolax 
visade också att tävlandet på hemmaplan 
gav nya krafter. framgången var fin. Om 
man jämför skolorna så ligger savolax 
yrkes- och vuxeninstitut på andra plats 

direkt efter uleåborg och strax före norra 
Karelen. Vi behöver dessa nya samarbets-
partnerskap som stöd för utveckling av 
tränings- och tävlingsverksamheten så att 
den blir en del av den normala undervis-
ningen. Vi vill också i fortsättningen ligga 
i täten av mästare- tävlingar.

Ett varmt tack till studerande, per-
sonalen och samarbetspartners för ett 
fint evenemang. som jag redan sade på 
avslutningsfesten var veckan så varm-
hjärtad att trots det kalla vädret under 
veckan smälte isen i Kallavesi.

Markku Rissanen
Chef för samkommunen,
Savon koulutuskuntayhtymä

n intensiv, tre dagar lång 
mästare- tävling från öppningen 

på måndagskvällen till avslutningen 
på torsdagskvällen 2 – 5.5 är nu efter 
skills finlands kryssningsseminarium 
och ett par veckors smältande ett minne 
blått. min aktiva evenemangsvecka 
i Kuopio föregicks av ett över tre år 
långt förberedelse- och planerings-
arbete för projektet som den andra 
huvudorganisatörens ledare samt som 
medlem av förhandlingsdelegationen och 
ledningsgruppen. mötes- och förhand-
lingsresorna till Kuopio och iisalmi blev 
många också på grund av uppgiften 
som styrelseordförande för itä-suomen 
ammattitaito ry som, som förening, 
stödde på ett betydande sätt tävlings-
transporterna av grundskoleeleverna och 
sporrade regionens mästare- tävlande 
med stipendiegåvor.

Som främsta tanke efter detta krä-
vande nationella mästare- evenemang är 
känslan av välbehag och att vi lyckades, 
så vad det gäller själva organiserandet 
av tävlingsgrenarna som besökarantalet 
och feedbacken från samarbetspartners. 

främst huvudsamarbetspartners, 
representanterna för företagen i 
förhandlingsdelegationen och organisa-
tioner samt skills finlands och ministeriets 
ledande tjänstemäns sporrning och tack 
för organiseringen av evenemanget 
värmde hjärtat.

Det är ju klart att en större arbetsin-
sats, än oss ledare för att bygga och 
genomföra mästare2011- tävlingarna, 
gjorde grenansvariga och andra ansvariga 
personer för olika områden. trots det var 
förutsättningen för att lyckas ett välfung-
erande samarbete och flexibel arbetsmo-
tivation mellan alla samarbetspartners. 
Jag tror att samarbetet fortsätter även 
efter tävlingarna och ger extra lyft åt 
hela regionens yrkesutbildningskunnande 
och välkändhet också vidare ut över hela 
Östra finland.

Matti Notko
Chef för samkommunen
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

T

E
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ästare- tävlingarna och hela eve-
nemanget har medvetet utvecklats 

av utbildningsordnarna och skills finland 
ända sedan föreningen grundades år 
1993. Dagens mästare- evenemang är av 
hög kvalitet och populariteten har stigit 
år för år. mästare- tävlingen med andra 
tillställningar vid sidan om är landets 
största evenemang inom yrkesutbild-
ningen.

Den första mästare- tävlingen ordnades 
år 1988 i tavastehus. Då deltog två 
grenar och 32 tävlande. från dessa tider 
har mästare utvecklats både kvantitativt 
och kvalitativt med stora steg. Varje 
mästare- arrangör har alltid tillbringat sin 
egen del i utvecklingsarbetet enligt sina 

egna speciella mål och kunskaper. så 
här utvecklas alltid någon del av mästare 
konceptet med långa kliv. i Kuopio 2011 
gjorde vi framsteg när det gäller kvalite-
ten samt i främjandet av företagsamhet 
och hållbar utveckling. 

Men också i fortsättning har vi många 
utmaningar och mycket att utveckla. en-
dast de förändringar som sker i arbetslivet 
förutsätter förändringar också när det 
gäller mästare. i detta utvecklingsarbete 
har vi lyckligtvis en sakkunnig och allt 
mer vidgande mästare- nätverk.

Vi kan med god grund säga att mästare 
varumärket idag är känt och uppskattat. 
man har noga tagit vara på det och byggt 
det vidare. Den positiva bilden grundar 
sig framför allt på den samhälleligt viktiga 
uppgift som mästare har: att förbättra 
nivån på det finska yrkeskunnandet. 
Betydelse har också att man i själva 
tävlingen uppnått de mål man strävat 

efter. Viktigt är också kvaliteten på själva 
tävlingen samt att det hela fungerar 
och är publikvänligt. i Kuopio var själva 
tävlingen och hela evenemanget utfört 
med stor kvalitet på ”mästare- nivå”. 
man lyckades också förträffligt med att 
göra  mästare känd, som bevis på detta 
var det nya publikrekordet i mästare. 
synligheten av Kuopios mästare- eve-
nemang nådde också utanför savolax 
gränser. en synlig gul-svart mästare buss i 
vimlet av Helsingfors fick i alla fall mig att 
le. Jag tror säkert att många andra också 
märkte bussen.

Trots att en tävling alltid är en tävling 
är det också en fråga om att jobba 
tillsammans. speciellt viktigt i det här 
arbetet är glädjen och värdesättandet av 
sitt eget arbete. Jag tycker att det syntes 
på ett speciellt sätt i Kuopio detta att 
man var glada över att få arbeta tillsam-
mans. Det förmedlades mycket tydligt för 
alla samarbetspartners och gäster.

Tack till alla mästare2011-arbetare! 
mästare utvecklades med ett stort 
kliv framåt och mästare- varumärket 
förstärktes allt mer. Här är det bra att 
fortsätta framåt mot Jyväskylä.

Eija Alhojärvi
Skills Finland

DET sTäRKTA vARUMäRKET MäsTARE  
                 går vidare från Kuopio till Jyväskylä

E n  s y n l i g  g u l - s v a r t 

M ä s t a r e  b u s s  i  v i m l e t 

a v  H e l s i n g f o r s  f i c k  i 

a l l a  f a l l  m i g  a t t  l e .

M
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ByggANDET Av EvENEMANgET
UTRyMMEsPLANERINg,  
UTRyMMEN OCH APPARATER

• Planeringsarbetet och det förbere-  
 dande arbetet började på hösten 2009.
• Mikko Luukkonen, representant från  
 räddningstjänsten var med från början
 när vi planerade evenemangsområdena. 
 Detta blev stommen för en trygg och 
 fungerande lösning. till Kuopio- hallen
 planerades tydliga och breda gångar
 som var 3 – 8m breda. Dessutom 
 släpptes in besökare endast åt ett håll
 från huvudingången och uteplatserna
 nådde man genom sidoutgångarna i
 Kuopio- hallen.
• Med i planeringarna av grenområ-  
 dena var grenansvariga tillsammans
 med teknikchefen.
• Under evenemanget hade vi 
 inneutrymmed sammanlagt ca 18 000
 kvadratmeter. Kuopio- hallen 14 000
 och tälten sammanlagt 4 200 kvadrat-
 meter.
• Evenemangets uteområden var
 tre utefält samt en stor parkeringsplats. 
• Alla grenar kunde förverkligas på   
 samma evenemangsområde.

ByggANDET Av EvENEMANgET

• Själva byggandet börjades 30.3 med
 att smälta isrinken på utefältet.
 Dessutom körde man sammanlagt
 150 laster snö från evenemangets ute
 områden. 5.4.2011 hade vi översyn
 av ute områdena. Vid översynen kom vi
 överens om de åtgärder som krävdes. 
• Byggandet av tälthallarna började
 man 11.4 och tälten var färdiga för
 grenarnas byggande som överenskom- 
 met var den 18.4.2011.
• Grenarnas byggande i Kuopio-hallen
 och i tälthallen förverkligades tiden
 mellan 18.4 – 28.4. grenarnas närvaro
 på grenområdena var tidtabellbelagd.  
• Myndighetskontroll hölls den
 29.4.2011.
• För elektriciteten på området
 behövdes ca 20km elkablar.  
• Kuopio- hallens elkapacitet var vi
 tvungna att öka på grund av det stora
 elbehovet. Det kalkylmässiga elbehovet
 var ca 1 700a. som stöd fick vi bygga
 en temporär transformator jämsides
 med transformatorn i Kuopio- hallen.
• I byggandeskedet som del av
 teknikens delområde hade vi samman- 
 lagt 80 elever och fem lärare. insatsen
 av VVs-, el- och byggnadselever var stor
 för att förverkliga evenemanget.

NERMONTERINgEN  
Av EvENEMANgET

• Vi började montera ner evenemanget
 omedelbart när grenens resultat hade
 officiellt godkänts och protesttiden var
 över.
• Tidtabellen för nermonteringen var
 stram. tid hade vi från torsdag
 eftermiddag 5.5 till måndag 9.5 kl
 24.00. Vid den utsatta tidpunkten
 skulle de stora tälten vara nedtagna och
 uteområdena städade. Kuopio- hallen
 skulle lämnas tillbaka tom och städad.
• Områdena och utrymmena lämnades
 tillbaka vid utsatt tidpunkt och den sista
 varutransporten från området gick på
 måndag 9.5 kl 20.00.

Pasi Jalava
Teknikchef
Mästare2011
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tudiestigarna på Mästare2011
-tävlingarna var ett av de mest syn-

liga målen bland gästande högstadieelever. 
Vi hade sju studiestigar som koncentrerade 
sig på olika grenalternativ. man gick runt på 
studiestigarna i grupper ledda av två guider 
som var studerande från grenarna i fråga. 

De gästande grupperna hade reserverat 
den studiestigsrunda de var intresserade 
av på förhand och på basen av dessa 
reservationer väntade vi knappt 7 000 
stigpromenerare. De mottogs av 14 studie-
stigslärare och ca 180 studiestigsguider. På 
basen av reservationerna visste vi att den 

första tävlingsdagen skulle bli lugn, men de 
två följande dagarna desto livligare.

Den första tävlingsdagen var lugn 
vad beträffar studiestigarna. Detta gav 
oss möjlighet att ännu ändra på de små 
brister vi hade märkt. Den andra och tredje 
tävlingsdagen däremot var mycket livliga. 
Det kom också grupper till studiestigarna 
som inte hade gjort några reservationer på 
förhand. Det blev nästan trängsel, vi hade 
så många besökare. De studiestigslärare 
som tog emot grupperna och guiderna 
kunde ta emot alla som ville gå runt studie-
stigarna och klarade av trängseln galant. 

OPintOPOlut taitaJa2011 -KilPailuis-
sa

pä Mästare2011-tävlingarna

s

G r u p p e r n a s  s t o r l e k 

v ä x l a d e  m e l l a n  e n  t i l l 

n ä s t a n  t r e t t i o  e l e v e r .
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OPintOPOlut taitaJa2011 -KilPailuis-
sa

Att gå runt med en grupp i trängseln och 
sorlet var krävande men studerandena 
hade inspiration och visade glada miner 
under hela tävlingarna. gruppstorleken 
varierade från en elev till nästan 30 elever. 
när tävlingsdagen led mot sitt slut kände 
alla på sig att de hade jobbat för fullt på 
studiestigarna.

När den allra sista gruppen hade 
guidats genom studiestigen på den sista 
tävlingsdagen var säkert alla guider och 
lärare trötta men nöjda över ett bra gjort 
arbete. alla var ivrigt med och förverkligade 
studiestigarna och alla hade förbundit sig 

att sköta sitt område bra. Vi kan vara nöjda 
med slutresultatet. Den främsta tanken från 
mästare2011- tävlingarnas studiestigar är 
känslan av gott samarbete och arbete för 
samma mål. tacket riktas till alla som var 
med och förverkligade studiestigarna!

Kari Ranta
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ör inbjudan av internationella 
gäster ansvarade en arbetsgrupp 

som bestod av tävlingsledare ilkka t. 
Kemppainen, evenemangschef Jarmo 
Kuosmanen och den internationella 
tävlingskoordinatorn matti Haapanen. 
när vi började planera för mästare2011- 
evenemanget frågade vi grenansvariga 
och teknikchefen om deras åsikter och 
undersökte beredskapen och utrymmena 
för möjligheten att ta emot utländska 
tävlande. frågan låg på agendan på flera 
möten under hösten och våren. Dessutom 
höll vi ständig kontakt med grenansvariga 
via e-post och sms. 

Evenemangsinbjudan skickades till 
otaliga ledningsmedlemmar för euroskills 
Promotion Organization (esPO), tekniska 
delegater och direkt till några aktiva 
Worldskills landskontor. med hjälp av 
aktiva och personliga kontakter uppfylldes 
den tilltänkta kvoten. av de ca 100 
stycken registrerade internationella 
gäster var antalet tävlande 24 stycken, 
tränare 16 och tiotals observatörer. De 
deltog i sammanlagt 16 olika yrkesgrenar. 
Dessutom besökte andra internationella 
gäster seminarier och andra händelser, 
de stannade på evenemanget under en 
kortare tid.

Vi kan anse att antalet utländska 
tränare och observatörer som följde 
med tävlandena var tämligen stor och 
vi kan konstatera att om vi hade haft 
en större mängd och vidd av utländska 
gäster hade det uppstått problem med 
stödfunktionerna och översättningarna av 

tävlingsuppgifter och anvisningar. redan 
nu framkom det att vi har ännu mycket 
att förbättra när det gäller skapandet av 
uppgifter, översättningen och bedöm-
ningen.

En av orsakerna till att man ville bjuda in 
internationella tävlande var ursprungligen 
behovet att ge internationaliteten större 
vikt. De få problem som uppstod i en 
så stor grupp övertäcktes av den glada 
och pigga allmänna atmosfären som var 
typisk för hela gruppen. De problem man 
redan i tidigt skede visste att skulle uppstå, 
till exempel login, fick man ordning 
på genom att parkera hela gruppen i 
leppävirta, femtio kilometer från Kuopio 
på ett semesterhotell. genom lyckade och 
smidiga transporter kunde man lösa de 
problem som avståndet orsakade och inga 
förseningar i tävlingarna förorsakades av 
login utanför Kuopio.

Att bjuda in utländska tävlande stöds 
av många orsaker. Den allra viktigaste 
orsaken är givetvis att träna upp det egna 
laget att möta internationella tävlande 
och att få klarhet i de möjliga skillnaderna 
i yrkesskicklighet. Också tränare och 
arrangörerna ville försäkra sig om sin 
beredskap. På detta sätt blev det också 
möjligt att testa med en internationell 
grupp apparater, tidtabeller och de 
allmänna arrangemangen.

I gruppen av internationella gäster 
drog den största nyttan förstås de tävlande 
men också de grupper, som observe-
rade och samlade aktivt information om 

arbetssäkerheten och nästan allt annat 
som har att göra med arrangerandet av ett 
evenemang, var nöjda med resultatet. De 
flesta gruppmedlemmar ligger i träning för 
sitt hemlands Worlskills-lag, så mötet mel-
lan våra egna mästare och internationella 
tävlande har redan skett.

Det största antalet utländska 
tävlande var med i partävlingen i grenen 
mekatronik. i grenen deltog lag från 
stor-Britannien, norge och sverige. Om 
den allmänna atmosfären som rådde 
bland internationella tävlande berättade 
milan subotic och axel gunnarsson från 
norge: ”Vi kom för hit för att vi vill ha mer 
internationell tävlingserfarenhet och det 
har vi nu definitivt fått”.

Personer som skötte kontorsuppgif-
terna och de praktiska arrangemangen 
på fältet var Jarmo Kuosmanen, matti 
Haapanen, sirpa Hakala-Kosunen, mirka 
Koivistoinen samt chefen för internatio-
nella frågor irja nenola. Hon arbetade 
också med att ordna det internationella 
seminariet i samarbete med skillsfinland. 
i de praktiska arrangemangen deltog 
aktivt också förutom de tidigare nämnda 
personerna också annan personal och 
särskilt sanna Vuorinen som var med på 
öppningsdagen.

Matti Haapanen
Turun ammatti-instituutti

F

Internationella tävlande
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Try a skill

i ”try a skill”- tältet kan besökarna pröva 
på sina kunskaper i händighet, som 
t.ex. svetsning och  smyckestillverkning. 
”try a skill”- punkter fanns också vid 
några tävlingsgrenar som till exempel 
fordonsmekanik.

Try a
     skill
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Mästare2011 Kuopio
Öppningen mån 2.5.2011

Savolaxiska kvällen ti 3.5.2011

Seminarierna ti – to 3 – 5.5.2011

Mästare- Pro konserten ons 4.5.2011

Avslutningen 5.5.2011
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ruppen från Kuopio Cirkus hade 
äran att inleda öppningsfestlighe-

terna för mästare2011 på nrJ arenan i 
ishallen i Kuopio. Vi fick se konstcykling, 
jonglering samt ett voltnummer.

Därefter önskade tävlingsledare 
ilkka t. Kemppainen alla välkomna till 
mästare- tävlingarna i Kuopio. efter att 
fm- finalisterna hade presenterats var det 
igen dags för ett par anföranden. en av 
kvällens höjdpunkter var programnumret 
”glimtar av dansens mästare”.

I detta nummer marscherade en stor 
grupp dansare från Kuopio tanssistu-
dio på scenen, allt från små ballerinor 
till hiphoppare. till slut fick vi se något 
som lyfte hela öppningsceremonin 
till en ny sfär när Jorma uotinen 
uppträdde med sin dans ur solonumret 
la Diva.

Jorma, om någon, kan ta sin publik och 
det såg ut att applåderna aldrig skulle ta 
slut och bravorop hördes också när Jorma 
tackade publiken och lämnade scenen.
skills finland rf:s hälsning till till-
ställningen framfördes av skills vice 

styrelseordförande seija rasku. mästarnas 
mästare 2010 mette Pökelmann skickade 
sin hälsning via ett videokort ända från 
Canada, där hon för tillfället är som 
utbytesstudent och gör sin inlärningspe-
riod i arbetet. till slut uppträdde Kuopio 
nuorisokuoro, alltså finlands bästa kör. 
mästare2011- tävlingarna öppnades av 

Hannu isotalo från lujatalo Oy, ordfö-
rande för förhandlingsdelegationen för 
mästare2011.

Programledarna för öppningsceremonin 
var de skickliga Jaana tasma och Julia 
leskinen, som suveränt ledde publiken 
genom den 1,5h långa öppningscere-
monin. På öppningsceremonin i niiralan 
monttu deltog ca 1 200 personer, och 
de fick njuta av ett program som började 
på minuten vid rätt tidpunkt och slutade 
likaså, också den grafiska showen var 
ståtlig.

Jarmo Kuosmanen
Evenemangs- och serviceansvarig
Mästare2011

heer Stars Finlands små 
cheerleaders uppträdde som 

öppnare för avslutningsfestligheterna 
för mästare2011, på plats var ca 1 000 
åskådare. stadsdirektören för Kuopio, 
Petteri Paronen hoppades att mäs-
tare- gästerna hade trivts i Kuopio och 
önskade dem välkomna till Kuopio också i 
fortsättningen.

På kultursidan såg vi en dansshow av 
dans- och musikenheten från savonia 
yrkeshögskola och Kuopio nuorisokuoro 
uppträdde också med en mera rockande 
helhet. Det viktigaste på avslutnings-
festen var förstås prisutdelningen, det 
delades ut olika slags priser och den 
största gruppen var givetvis fm- medaljö-
rerna. till mästarnas mästare 2011 valdes 

teemu mikkonen som tävlade i grenen 
Datorer och nätverk. Juryn som valde 
mästarnas mästare beskrev inte i onödan 
mikko som en person som strålar positiv 

inställning också mot medtävlarna. ”Det 
här har varit en fantastisk upplevelse och 
det på grund av oss alla, ge en applåd 
åt hela tävlingsevenemanget”, sporrade 
mikko, som just hört att han vunnit.

Samtidigt avslöjades teemus snygga 
vinstbil, en audi a1 som kördes in på 
betonggolvet i ishallen genom en rökridå 

till förundran och förtjusning inför hela 
publiken. teemu får använda bilen under 
ett års tid. Programledare för den två 
timmar långa showen var mediastude-
rande Jaana tasma från Varkaus och Julia 
leskinen, studerande vid restaurangbran-
schen i iidensalmi. 

Slutligen överräcktes mästare- pokalen 
från Kuopio till Jyväskylä. Kuopio tackar, 
vi ses i Jyväskylä 24 – 26.4.2012.

Jarmo Kuosmanen
Evenemangs- och serviceansvarig
Mästare2011

Öppningsceremonin mån 2.5.2011 kl. 18.00 – 19.30

”La Diva” förtrollade på öppningsceremonin

avslutningsceremonin to 5.5.2011 kl. 17.00 - 19.00

Mästarnas Mästare 2011 delade med sig sin vinst med alla tävlingsdeltagare

g

C

V i  f i c k  s e  k o n s t - 

c y k l i n g ,  j o n g l e r i n g 

s a m t  e t t  v o l t n u m m e r .

D e t  h a r  v a r i t  e n  

f a n t a s t i s k  u p p l e v e l s e .
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MIssION PRO- KONsERTEN
On 4.5.2011 kl 19.00 – 22.30  
(dörrarna öppna kl 18-)

id Mästare2011 FM- tävling-
arna i yrkesskicklighet ordnades 

en mission Pro konsert utan åldersgräns 
eller inträdesavgift. i ishallen i Kuopio hade 
man byggt en fin scen i rockfestival storlek, 
bredvid den på båda sidorna fanns stora 
led- screenar och stämningen komplet-
terades av ett häftigt ljudsystem. ramen 
var klar för en ståtlig show. Publiken, ca 2 
000 personer bestod av allt från bebis till 
morföräldrar, den största delen flickor och 
unga damer i åldrarna 10 – 20 år.

Kl 19 speekade kvällens programvärdar, 
de jättepopulära nrJ:s morgonpojkar 
anssi och renne in kvällens första artist, 
inte mer eller mindre än hip-hop stjärnan 
Cheek. Hitlåtar följde en efter en och 
publiken sjöng med, särskilt under 
mästare-2011 signaturlåten ”Jippikayjei”. 
ett fint uppträdande faktiskt!
speekade in sig själva gjorde de följande 
artisterna anssi och renne. eurodance ljöd 
när paret tog sin publik, t.o.m. skjortorna 
flög av vid nåt ställe. flickorna tycker! ;-)

Publiken var verkligen uppvärmd 
när kvällens huvudartist reckless love 
intog scenen. ett band som är på väg till 
stor succé hade anlänt samma morgon 
direkt från los angeles, där de spelade 
in videon till sin nya singel. inga tecken 
på trötthet sågs när bandet i ledning 
av Olli Herman rockade in i hjärtan av 
Kuopio-borna. Vi fick också höra den där 

nya singeln ”HOt” som absolut lät som 
en sommarhit 2011. efter tio avlägsnade 
sig en glad konsertpublik från nrJ arenan 
med hjärtat fullt av nya upplevelser och 
förberedde sig redan för fm-finaldagen.

EN sAvOLAxIsK KväLL  
Ti 3.5.2011

ästare2011 Savolaxiska kväll 
firades i bankettutrymmet på 

scandic Hotel Kuopio på tisdag kväll den 
3.5.2011. i tillställningen deltog gren- och 
vice grenansvariga, grenarnas domare, 
inbjudna gäster och annat mästare folk. 
Kvällen var tilltänkt för att alla som jobbar 
med mästare- evenemang skulle ha 
möjlighet att bekanta sig med varandra 
och skapa nya kontakter.

Tävlingsledare Ilkka T. Kemppainen 
önskade gästerna välkomna. Juuso Hap-
ponen uppträdde med historier och sånger 
från savolax. På plats för att underhålla 
gästerna fanns också guinness World 
records Vm-dragspelare anssi K. laitinen 
samt trollkonstnären alfredo som trollade 
i små grupper, man kan tala om riktigt 
närtrolleri. Ca 700 gäster njöt av savolaxisk 
närodlad mat och en gemytlig atmosfär 
och förberedde sig därmed redan inför 
följande tävlingsdag.

sEMINARIER 
Ti – to 3.–5.5.2011

samband med Mästare2011 
fm-tävlingar i yrkesskicklighet 

ordnades ett tiotal seminarier som 

hade anknytning till yrkesutbildningen. 
seminarierna arrangerades till största 
delen av olika projekt vid savon am-
matti- ja aikuisopisto, också skills 
finland rf ordnade ett internationellt 
seminarium. seminarieplatser var savonia 
yrkeshögskola, tekniska yrkeshögskolans 
campus adressen Opistotie 2 och Best 
Western Hotell savonias mötesutrymmen. 
Deltagarsiffran växlade mellan 10 – 50 
personer/seminarium, siffran i sin helhet 
var 300 personer.

Jarmo Kuosmanen
Evenemangs- och serviceansvarig
Mästare2011

v

M

I
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ästare2011- tävlingarna var 
unika på många sätt. trots att 

tävlingarna hölls i den savolaxiska 
huvudstaden Kuopio fanns det dock inga 
tecken på mygel, trots savolaxarnas rykte 
och en just känsla utstrålade överallt - så 
bland domare som tävlande och publiken.

Stämningen under tävlingarna var 
överdådig och den allmänna atmosfären 
fenomenal. man hade verkligen satsat på 
tävlingsarrangemangen och som tävlande 
kan jag bara tacka för de mellanmål vi 
fick på tävlingsområdet - ingen orkar ju 
jobba för evigheter utan proviant.

MäsTARNAs MäsTARE KöR EN 
AUDI A1 I ETT ÅR

Många har redan frågat mig hur 
många kilometer jag kört med bilen jag 
fick i mitt bruk i och med mästarnas 
mästare 2011- titeln: inte så många ännu 
men jag lovar att kilometerantalet blir en 
jämnt stigande kurva, ett som är säkert! 
genast ordnades en ypperlig parkerings-
plats på skolgården bredvid rektorns bil. 
skolledningen gav mig skrattande rådet 
att kolla audin varje dag, särskilt på den 
sida där rektorns bil står parkerad ifall det 

skulle bli bucklor på bilen. Och som bra är 
tog rektorn det hela med humor!

vÅgA PRövA!

Om framtiden så pass mycket att efter 
militärtjänstgöringen har jag högre 
utbildning i sikte. Jag vill också sporra 
människor att studera något nytt och 
de unga som avslutar grundskolan och 
de som ännu möjligtvis är osäkra med 

yrkesvalet vill jag entusiasmera med 
följande ord: ”Våga pröva!”

I de följande tävlingarna i Jyväskylä ser 
ni mig troligtvis som domare. Det finns 
inget lätt sätt att bli av med mästare, det 
här hela är så beroendeframkallande.

Teemu Mikkonen
Mästarnas Mästare 2011

MäsTARNAs
MäsTARE
Teemu Mikkonen

M
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ur klarade 9-klassister vikning 
av lakan och handdukar, att 

snickra en vedbärare, att garnera en 
tårta eller byta innerslangen på en cykel? 
9-klassisterna tävlade med varandra vid 
mästare9- finalen i Kuopio den 4.5.2011. 

Under Mästare9-finalen i Kuopio 
tävlade 36 blandlag på tre personer från 
hela finland. Dessa 36 lag hade klarat 
sig till den nationella finalen genom 
regiontävlingar.

Mästare9- tävlingen 
är en tävling i händighet 
avsedd för grundskolans 
9-klassister. målet 
med tävlingen är att 
stödja ungdomarna 
i yrkesvalet och öka 
kännedomen om grenar 
där händighet krävs. 

I Kuopio tävlade man 
för första gången med 
en modell med sex 
tävlingsbanor, så ni kan 
tänka er att det var fart 
och flyt och mycket 
att titta på under 
hela tävlingsdagen. i 
tävlingen genomförde 
lagen 13 olika tävlings-
uppgifter som kräver 
stor händighet. Den 

jättespännande finalen avgjordes till 
riihenmäki skolans vinst.

På prisutdelningen såg vi sex glada 
lag, kanske de mest glada minerna 
hade dock laget från riihenmäki skola, 
tarleena Punta, atte eetula och Jelle Pel-
tonen, när de steg på de mopedskotrar 
de vunnit ackompanjerade av utrop från 
publiken och nrJ:s morgonpojkar renne 
& anssi.

Jaana Aholainen
Taitaja9-grenansvarig
Mästare2011

DEN sKICKLIgAsTE NIONDEKLAssEN 
hittades på Riihenmäki skola i Mäntsälä

N R J : s  m o r g o n p o j k a r  l o t s a d e  d e n  s p ä n n a n d e 

M ä s t a r e 9 -  f i n a l e n  p å  N R J  A r e n a n .

H



21

REsULTAT
av mästare9-tävlingarna

PLATS LAG NAMN DELTAGArE SKOLA

1 16 riihenmäen koulu tarleena Punta, atte etula, Jelle Peltonen riihenmäen koulu

2 26 team Omena enna Koulimo, roope Penttinen, niklas ligner salpausselän peruskoulu

3 18 team antone neea Honkala, tomi tolvanen, anton niemelä Vääksyn yhteiskoulu

4 29 team makkis Petra Pussi, antti anttonen, antti Borovkoff telakkakadun koulu

5 30 lyseo tiimi C tia Kakkola, Jari Väisänen, Jeremias Kampman Kajaanin lyseo

6 22 Patelan taitajat sini Kokkonen, Henri Jutila, Patrik Pyykkönen Pateniemen koulu

7 23 sHH satu suhonen, Heikki hyvärinen, Heikki Viljakainen Joroisten yläaste

8 31 tantor Pinja suomela, mikko Ketola, aleksanteri tiiri Puistokadun koulu

9 20 Pizza kebab lotta nyberg, arttu Heikkilä, Jose mäkinen Pohjois-Hervannan koulu

10 28 luma-tiimi nea norismaa, iida Putkuri, rami sudah Pielisjoen koulu

11 5 mm&s minja inkeroinen, minna riitamo, theerapad nganyangwai tahkopolun koulu

12 6 Keravan joukkue erica Pelo, aura Kuitunen, Otto malkakorpi sampion koulu

13 12 tri lma linda Kangas, mikko nissinen, anssi lahtonen Vihtavuoren koulu

14 2 insomnia suvi Ojanen, nicklas laine, Jami inkinen Hemmingin koulu

15 9 lumijoki 1 anniina Viinikka, Joonas Karjula, Olli lääkkö lumijoen peruskoulu

16 15 Kimito 3 emelie lindroos, anton erikssons, Dennis Heinonen Kimitonejdens skola

17 35 JaK-C Johanna ryhänen, Julia tikkanen, Jonni Vesterinen  Juhani ahon koulu

18 8 Homma hanskassa ida mustonen, eetu rantanen, Petri Järvenpää Keuruun yhteiskoulu

19 10 Parikkala 3 Henriikka nokelainen, Kaisa sorvali, eero Kärpänen  Kirjolan koulu

20 32 sammon takojat maria Kataja, Juuso Hämäläinen, aleksi myllymäki sammon koulu

21 14 Kyröskosken Pärske anni Vauhkonen, Vertti Huuskonen, aleksi Pietiläinen minna Canthin koulu

22 11 a.H.a Henna lempinen, anton Koso, anni arvila Helilän koulu

23 34 Kempele Henna tapojärvi, aatu  Hintsala, Kristian Hintsala Kempeleen yläaste

24 1 trio Helilä Pinja skriko, markus nevalainen, eero tukeva Helilän koulu

25 7 team iiro Pihla Ossa, iiro salmela, ilari rossi Piispanlahteen koulu

26 17 me roosa Peltonen, Jani Viljakka, Juuso, eveliina tamminen tyryn koulu

27 4 Kesälahti sini Vanhasaari, toni tervonen, Pekka Pöllänen Kesälahden koulu

28 3 ulvilan yhteiskoulu Paula Halme, erkki Koskela, miika Hällfors ulvilan yhteiskoulu

29 24 Punakone maria Hemming, Juho flinck, matias ranta  Kalajärven koulu

30 27 Handmasters Kreetta Kulhua, lauri Katajisto, Joni rantanen Pohjanlinnan koulu

31 25 Kesämäenrinteen koulu essi Peuhkuri, Henna Porras, anton laine Kesärinteen koulu

32 13 lumijoki Heidi Hyväri, sakari siitonen, Veli-matti Jokela lumijoen peruskoulu

33 33 sunds team anna Hesthammer, Kristian Yliranta, mikael sund närpes högstadieskola

34 36 eHs 3  aleksandra Hindren, sebastian Hemanus, Hastiar ali abdullah ekenäs högstadium

35 21 Korsholms lag 1 lenita Hjortman, Jim lervik, emil Wik Korsholms högstadium

36 19 t6 Julia stemman, Kristian roth, Janne Kleemoola trappulan koulu
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estaurangservicen för Savolax 
samkommun för utbildning, 

savon Catering ordnade evenemangets 
kaffe- och matservice. tillsammans med 
personalen på savon Catering under 
byggande-, tävlings- och nedrivnings-
dagarna arbetade elever och lärare 
från savon ammatti- ja aikuisopisto och 
Ylä-savon ammattiopisto. i Kuopio- 
hallen, Opistotie 4, började man med 
matservice redan under byggandeveckan 
18.4.2011. Helhetstiden för restau-
rangservicen i Kuopio- hallen som 
ordnades av savolax samkommun för 
utbildning var 18.4 – 9.5.2011.

I Kuopio- hallen byggde man egna 
restaurangområden för restaurangservice 
där restaurangservicen kunde fungera 
redan under byggandeveckan. Det totala 
antalet kundplatser var sammanlagt ca 
500. restaurangerna fick namn efter 

kundgrupperna. funktionärsrestau-
rangen Pro 1, tävlanderestaurangen Pro 
2, publikrestaurangen taitaja, kaféet 
mission samt Vip- utrymmet. till gren-
områdena serverades mellanmål under 
tävlingsdagarna.

På kaféet Mission såldes olika kafépro-
dukter, läsk, glass och småvarma rätter. 
På publikrestaurangen taitaja såldes mat 
och kaféprodukter. På uteområdena 
såldes kaffe och grillkorv. restaurangser-
vicen ordnade också serveringen på 
öppnings- och avslutningsceremonierna.

De matportioner som serverades i 
Kuopio- hallen tillverkades i köket på 
savolax samkommun för utbildningens 
lunchrestaurang mesikka vid savon 
ammatti- ja aikuisopisto. Därifrån trans-
porterades matportionerna av studerande 
från transportbranschen med två bilar till 

Kuopio- hallen. man hade också ordnat 
möjlighet för skolgrupper att äta lunch på 
lunchrestaurangen mesikka.

Avfallshanteringen sköttes av fastig-
hetsenheten från savolax samkommun 
för utbildning tillsammans med lärare och 
studerande från miljöbranschen.

Under byggandeveckorna och 
tävlingsdagarna bjöds sammanlagt ca 
25 000 matportioner. ca 35 000 koppar 
kaffe. Korv såldes ca 1 200 st. och olika 
läsk ca 1 900 st.

Vid restaurangservicen under mäs-
taretävlingarna arbetade sammanlagt 
22 personer från savon Catering. från 
turism- och kosthållsbranschen deltog 
sammanlagt ca 130 studerande och ca 
10 lärare.

MäsTARE2011
-  E v E n E M A n g E T S  R E S TA u R A n g S E R v i c E

R
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gRENAR 

• tävlingsgrenar i 
 finska mästerskap 41 st.
• Yrkesuppvisningar och   
 uppvisningsgrenar 3 st.
• mästarePlus tre grenar  
 och en uppvisningsgren 
• mästare9 36 lag

ARBETARE 

• På mästare- kontoret  
 7 personer, 41 gren-
 ansvariga och deras vice   
 grenans variga
• studerande och personal  
 ca 1 400 personer

BEsöKARE  

• Ca 67 000 gäster

BUDgET 

• tävlingsbudgeten 3.7 milj. € 

m ä s ta r e 2 0 1 1  i
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101 FORDONsMEKANIK
Kivilompolo, Lauri 
Oulun seudun ammattiopisto 
Lilja, Jere 
Keuda 
Halme, Heikki 
Koulutuskeskus salpaus 
Katajisto, Jussi 
satakunnan ammattiopisto 
rämö, Juuso 
Koulutuskeskus salpaus 
Laaksonen, Tatu 
raision ammattiopisto 
Kivijärvi, Anssi 
raahen ammattioppilaitos 
Välimäki, Esa 
savon ammatti- ja aikuisopisto

102 BILsKADEREPARATION
Jussila, Joni 
Vantaan ammattiopisto Varia 
Ohjenoja, Jani 
Oulun seudun ammattiopisto 
Hämäläinen, Tomi 
Jyväskylän ammattiopisto 
Turunen, Eetu 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Ilola, Sami 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 

Määttä, Kim 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kalasniemi, Petri 
salon seudun ammattiopisto 
Heinonen, Jani 
Omnian ammattiopisto

103 BILLACKERINg
Holopainen, raisa 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Laurikainen, Eetu 
etelä-savon ammattiopisto 
Huttu, Joni 
Oulun seudun ammattiopisto 
Tikkanen, Sanni 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Lyyra, Niko 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

104 TRANsPORTLOgIsTIK
Järvi, Antti 
Koulutuskeskus sedu 
rahkonen, Mika 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Kangas, Sami 
Vantaan ammattiopisto Varia 
Virta, Jami 
turun ammatti-instituutti 
Kotiaho, Antti 
Jämsän ammattiopisto 

Saranen, Matti 
satakunnan ammattiopisto 
Lasaroff, Teemu 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Haapanen, Esa 
uudenkaupungin ammattiopisto novida 
Dahlin, Jens 
Yrkesakademin i Österbotten 
Porola, riku 
Koulutuskeskus tavastia 
Hahka, Toni 
Yrkesakademin i Österbotten 
Vaari, Vesa 
forssan ammatti-instituutti
Nissilä, Toni 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Tirronen, Matti 
salon seudun ammattiopisto
Jaakkola, Tuomas 
Koulutuskeskus tavastia
Hämäläinen, Jarkko 
savon ammatti- ja aikuisopisto

105 ANväNDNINg Av sKOgsMAsKIN
Huusko, Antti 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Mäkeläinen, Teemu 
Oulun seudun ammattiopisto 
Kärkkäinen, Markus 
Oulun seudun ammattiopisto 

FINALREsULTATEN
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Aittamäki, Jonas 
Yrkesakademin i Österbotten 
Kuukka, Mikke 
etelä-savon ammattiopisto 
Karhiniemi, Helena 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Siimento, Sami 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
rintala, Juho 
tampereen ammattiopisto

201 CAD-PLANERINg
Ekman, Jaakko 
Koulutuskeskus salpaus 
Kivelä, Joona 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Savelius, Jesse 
Koulutuskeskus salpaus 
Suominen, Hanna 
salon seudun ammattiopisto 
Salminen, Joel 
Omnian ammattiopisto 
Kähkönen, Otto 
Oulun seudun ammattiopisto 
Korkiakoski, Juhani 
Oulun seudun ammattiopisto 
Tanskanen, rego 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos

202 TRyCKTEKNIK
Hänninen, Oskar 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Kuusikko, Pasi 
Oulun seudun ammattiopisto 
Salonen, Jani 
tampereen ammattiopisto 
Hertell, Mikael 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Kaukkila, Niina 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Kemppainen, Mimmi 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos
Tikkanen, Joonas 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Kamsula, Mika 
Oulun seudun ammattiopisto

203 PLANERINg Av TRyCKsAKER
ropo, Pia 
tampereen ammattiopisto 
Erharuyi, Idia 
Omnian ammattiopisto 
rauhala, Veli-Ville 
Jyväskylän ammattiopisto 
Lehikoinen, riina 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Lintinen, Laura 
Jyväskylän ammattiopisto 

Pölkki, ronja 
Jyväskylän ammattiopisto
Sandblom, Teemu 
turun ammatti-instituutti 
Mäkeläinen, Jaakko 
Jyväskylän ammattiopisto

204 DATABEHANDLINg
Pihlaja, Eemu 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Mäkelä, Juho 
Oulun seudun ammattiopisto 
Perämäki, Ilari 
Oulun seudun ammattiopisto 
Hiltunen, Minni 
Oulun seudun ammattiopisto 
Ala, Jouni 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Karvonen, Timo 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Heinonen, Tatu 
turun ammatti-instituutti 
Kaislaoja, Toni 
Koulutuskeskus salpaus 

205 DATORER OCH NäTvERK
Mikkonen, Teemu 
etelä-Karjalan ammattiopisto 
Jalava, Timi 
turun ammatti-instituutti 

FINALREsULTATEN
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Hakkarainen, Ossi
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Tuomisalo, Mikael 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
raitahila, Iivo 
Keuda 
Moisanen, Ville 
Ylä-savon ammattiopisto
Juntunen, Jukka 
Oulun seudun ammattiopisto
Ots, riin 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
Virtanen, Teemu 
Koulutuskeskus sedu

206 PRODUKTION Av wEBBsIDOR
Paukkonen, Mikko 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Tiala, Joonas 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Viinamäki, Mika 
Järviseudun ammatti-instituutti 
Heinonen, Nico 
tampereen ammattiopisto 
Sandberg, Antti 
Oulun seudun ammattiopisto 
Kankaanranta, Jere 
etelä-Karjalan ammattiopisto
Myllyselkä, Tino 
suomen liikemiesten Kauppaopisto
Karppinen, Juhani 
savon ammatti- ja aikuisopisto

301 KUNDBETJäNINg OCH FöRsäLJNINg
Turunen, Toni 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Jeskanen, Suvi 
suomen liikemiesten Kauppaopisto
Haavisto, Lotta 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Karvonen, Jonna 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Korhonen, Elias 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Turunen, Miro 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Lebedinsky, Anna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kettunen, Anton 
Keuda 

302 FRIsERINg
Hermunen, Caroline 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
Malmberg, Iira 
etelä-savon ammattiopisto 
Punkari, Aino 
Vaasan ammattiopisto 
Simola, Minna 
Koulutuskeskus salpaus 
Leppälä, Henna 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
Holma, Pinja 
Oulun seudun ammattiopisto 
Ylimaa, roosa 
salon seudun ammattiopisto 
Wallin, Eveliina 
loimaan ammatti- ja aikuisopisto

303 KOsMETOLOg
Nars, Sofia 
Optima 
Ovaskainen, Paula 
Oulun seudun ammattiopisto 
Humalajoki, Enni 
Jyväskylän ammattiopisto 
Koho, Edla 
Jyväskylän ammattiopisto 
Kärkkäinen, Johanna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Väisänen, roosa 
Oulun seudun ammattiopisto 
Mikkola, Alisa 
suomen Kosmetologien 
Yhdistyksen Opisto 
Tullila, Sini 
Vaasan ammattiopisto

304 BLOMsTERBINDERI
reitti, Henrika 
ammattiopisto livia 
Nieminen, Hanna-Maarit 
ammattiopisto livia 
Martiskainen, Visa 
Jämsän ammattiopisto 
Perttola, Jenni 
Oulun seudun ammattiopisto 
Sivula, Salla 
Oulun seudun ammattiopisto 
Lahti, Pentti 
ammattiopisto livia 

Tilsala, Säde 
Jämsän ammattiopisto 
Backman, Anne 
Keuda 

305 NäRvÅRDARE
Haapalahti, Satu / Malinen, Iida 
Oulun seudun ammattiopisto 
Palojärvi, Donna / Saarnio, Satu-Sisko 
Koulutuskeskus tavastia
Lindholm, Jessica / Lindqvist, Stella 
axxell
Miettola, Elsi / Nousiainen, Maiju 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Grönberg, Kia / rosenlöf, Sofia 
axxell
Hintsala, Teemu / Nikula, Jasmina 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Koistinen, Oskari / Kortelainen, Miikka 
Kainuun ammattiopisto
Kirjavainen, Terhi /Urjanheimo, Veera 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

306 RENgöRINgssERvICE
Pekkarinen, Mirka 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Aho, Tia 
turun ammatti-instituutti
Mikkola, Tia 
turun ammatti-instituutti
Hedborg, Henrietta 
Omnian ammattiopisto 
Ettanen, Miia 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Heinonen, Juulia 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Jäntti, Tiina 
Omnian ammattiopisto

307 KLäDsöMNAD
Hassi, Vilma 
tampereen ammattiopisto 
Hongisto, Tytti 
Jyväskylän ammattiopisto 
Saari, Katariina 
Koulutuskeskus sedu 
Pietiläinen, Karoliina 
länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä,
ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
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Lastula, Jenni 
tampereen ammattiopisto 
Välilehto, Meri 
Koulutuskeskus sedu 
Heikkinen, Kirsi 
Vaasan ammattiopisto 
Onne, Suvi 
Koulutuskeskus salpaus

308 DEKORATION
Nurmikolu, Janette 
tampereen ammattiopisto 
Valkonen, Petra 
Koulutuskeskus tavastia 
Pesonen, Nenne 
Koulutuskeskus tavastia 
Väyrynen, Niina 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Papinsaari, Laura 
Koulutuskeskus tavastia 
Timonen, riikka 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Söderman, Anniina 
Koulutuskeskus tavastia 
Kuivamäki, Carita 
Jyväskylän ammattiopisto

309 HäsTsKöTsEL
rinne, Iida 
Ylä-savon ammattiopisto 
Väisänen, Verna 
Koulutuskeskus salpaus 
Pennanen, Elina 
Ylä-savon ammattiopisto 
Koivisto, Sallamaari 
Oulun seudun ammattiopisto 
Mattila, Helmi 
Ypäjän hevosopisto 
Patama, Sanni 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Väli-Torala, Niina 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Lemminpohja, Jenniina 
Harjun oppimiskeskus

310 FöRETAgsAMHET
Kelloniemi, Aleksi / Lohiniva, Elma / 
Valle, Henna 
lapin ammattiopisto 
Berg, Isabella / Ikonen, Ida / 
Suomalainen, Teemu 
Jyväskylän ammattiopisto 
Miikki, Niina / Quach, Thai / Tölkkö, 
Leo-Matti 
Porvoon kauppaoppilaitos 
- Borgå handelsläroverk 
Loveson, Lotta / Siitonen, Sandra / 
Sillanpää, Markus 
Koulutuskeskus salpaus
Hassan, ruweyda / Kettunen, Jenna / 
Pakarinen, Heidi Helmi 
liiketalousopisto 
Henriksson, Katarina / Karros, Janette / 
Leino, Laura 
salon seudun ammattiopisto

401 MöBELsNICKARE
Hartikainen, Antrei 
länsi-uudenmaan koulutuskeskus 
Kauppila, Veijo 
Koulutuskeskus salpaus 
Teivonen, Antti 
Koulutuskeskus tavastia 
Myllyoja, Miika 
Ylä-savon ammattiopisto 
Lehtimäki, Toni 
Koulutuskeskus salpaus 
Vuori, Jyrki 
salon seudun ammattiopisto 
Fagerhed, Anton 
Yrkesakademin i Österbotten 
Tervo, Jari 
itä-lapin ammattiopisto

402 vENTILATIONsINsTALLATION
Karhu, Simo 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Pirttimaa, Jussi-Pekka 
ammattiopisto lappia 
Kinnarinen, Juha 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Ylönen, Harri 
Jyväskylän ammattiopisto 
Lehtilä, Nico 
turun ammatti-instituutti 

Paaso, Hannes 
Oulun seudun ammattiopisto 
rauvola, Eero 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy
Liuksiala, Matti 
Koulutuskeskus salpaus

403 sTENARBETEN
Makkonen, Jani 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Korvenperä, Ninja 
sastamalan koulutuskuntayhtymä 
Nakkinen, Teemu 
Koulutuskeskus salpaus 
Nuutinen, Niko 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä

404 MÅLNINg OCH TAPETsERINg
Telegey, Margarita 
Jyväskylän ammattiopisto
Hänninen, Essi 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Jolkkonen, Siina 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Pitkänen, Anneli 
salon seudun ammattiopisto
Eloranta, Janita 
turun ammattiopistosäätiö
Keijola, Janette 
Helsingin maalariammattikoulu
Orre, Madelaine 
Yrkesakademin i Österbotten 
Palola, Lotta 
Koulutuskeskus salpaus 
Vanhatalo, Juho 
Koulutuskeskus tavastia

405 RöRINsTALLATION
Heikkilä, Ossi 
Koulutuskeskus sedu 
Manninen, Pauli 
lapin ammattiopisto 
Koskela, Ville 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
Vainio, Markus 
Jyväskylän ammattiopisto 
Karhula, Jesse 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Immonen, Joonas 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
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Kaija, Pekka 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy
Kantola, Kimmo 
Oulun seudun ammattiopisto

406 ELINsTALLATION
Alho, Juha-Pekka 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Liutta, Aarne 
Hyria koulutus Oy 
Manninen, Jaakko 
Koulutuskeskus salpaus 
Pantsar, Eetu 
ammattiopisto lappia 
rinta-runsala, Ville 
Koulutuskeskus sedu 
Heikura, Antti 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Nyyssönen, Niko 
Ylä-savon ammattiopisto 
Hankaniemi, Henri 
forssan ammatti-instituutti

407 HUsByggNAD,  
TIMMERMANsARBETE
Tähtinen, Tomi 
raision ammattiopisto
Vainioranta, Perttu 
suupohjan ammatti-instituutti 
Niemeläinen, Tuomas 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lammi, Matias 
ammattiopisto lappia
Hynninen, Juuso 
Keuda 
Väinölä, Aleksi 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Teurokoski, Sami 
Keuda 
Östman, ronny 
Optima 

408 HUsByggNAD, MURNINg 
OCH PLATTsäTTNINg
Vuorinen, Kalle 
raision ammattiopisto 
ruuskanen, Lassi-Pekka 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Grankulla, Jonas 
Optima 

Tuominen, Tatu 
raision ammattiopisto 
Anttila, Alex 
Oulun seudun ammattiopisto
Kettunen, Toni 
Keuda 
Konttila, Jere 
Keuda 
Tick, Jani 
savon ammatti- ja aikuisopisto

410 ANLäggNINg Av gRöNOMRÅDE
Moilanen, Laura / Pantsar, Tarleena 
Oulun seudun ammattiopisto 
Lempiäinen, Laura / Seppänen, Sami 
Omnian ammattiopisto 
Herukka, Hanna / Holappa, Jaakko 
Oulun seudun ammattiopisto 
Piirainen, Topi / Visuri, Sampsa 
axxell/KaO 
Mäkinen, Tuomas / Teuri, Perttu 
ammattiopisto livia 
Laaksonen, Mikael / Saltiola, Antti 
etelä-savon ammattiopisto 
Mäki, Minni / Vahtera, Joni 
ammattiopisto livia

501 KONDITOR
räsänen, Pauliina 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Oksman, Noora 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Laitala, Susanna 
Keuda 
Sankala, Essi 
ammattiopisto lappia 
Etula, Niko 
Keuda
Heikkinen, Eveliina 
Oulun seudun ammattiopisto
remes, Elina 
Jyväskylän ammattiopisto 
Leppänen, Hanne-Mari 
Jyväskylän ammattiopisto

502 REsTAURANgKOCK
Ekegren, Juho 
Keuda 
Tähti, Niko 
ammattiopisto lappia 
Niiniketo, Ina 
ravintolakoulu Perho 
Saar, Susanna 
Jyväskylän ammattiopisto 
Marttinen, Mikko 
turun ammatti-instituutti 
Nikkari, Asta 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Toivari, roni 
turun ammatti-instituutti
Nuopponen, Marita 
savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

503 CATERINgKOCK
Åkerlund, Pernilla / Sundqvist, 
Mia-Marianne 
Optima 
Huisman, Maiju / Mustalampi, Iina 
Jyväskylän ammattiopisto 
Heinonen, Hanna / Lindqvist, Pauliina 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Puumalainen, Janika / Virtanen, Suvi 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Karppila, Iina / Mäntylä, Julia 
tampereen ammattiopisto 
Lepistö, Netta / Sääksi, Joonas 
Koulutuskeskus tavastia 
Byckling, Krista / Hynninen, reetta 
etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Ojala, Sauli / Päkkilä, Pauliina 
Oulun seudun ammattiopisto

504 sERvITöR
Pukkila, Laura 
ravintolakoulu Perho 
Holm, Miia 
Jyväskylän ammattiopisto 
rantakivi, riia 
turun ammatti-instituutti 
Kojo, Maarit 
etelä-Karjalan ammattiopisto 
Leinonen, Sanna 
Oulun seudun ammattiopisto 
Nupponen, Johanna 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
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Korkeamäki, Annami 
Vaasan ammattiopisto 
Väänänen, Laura 
Oulun seudun ammattiopisto 

601 AUTOMATIONsINsTALLATION
Partanen, Oiva 
Oulun seudun ammattiopisto 
Kalliokoski, Miika 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Känsäkangas, Taneli 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
rikkonen, Antti 
Koulutuskeskus salpaus 
Mönkkönen, Joni 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Holmtröm, Janne 
länsi-uudenmaan koulutuskeskus
Parviainen, Joni 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Oinonen, Aleksi 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

602 ELEKTRONIK
Kinnunen, Niko
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
rantanen, Henri 
Jyväskylän ammattiopisto 
Pusula, Ismo 
Keuda 
Toivonen, Teemu 
ammatti-instituutti iisakki 
Lampiranta, Topi 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
Mononen, Jami 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
Hänninen, Jasmi 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
Korhonen, Jonne 
Jyväskylän ammattiopisto 

603 MAsKINBEARBETNINg
Tuhkanen, Jari 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Lehtonen, Ville 
turun ammatti-instituutti 
Jaakkola, Juha 
sastamalan koulutuskuntayhtymä 
Hietaranta, Erkki 
Koulutuskeskus sedu 
Grundström, Santeri 
turun ammatti-instituutti 
Heiskanen, Vili-Valtteri 
forssan ammatti-instituutti 
Heiskanen, Janne 
ammattiopisto lappia 
Haapamäki, riku 
Koulutuskeskus sedu

604 LABORANT
Sipola, Marjut 
Oulun seudun ammattiopisto 
Kinnunen, Joonas 
Oulun seudun ammattiopisto 
Leskinen, Vesa 
savon ammatti- ja aikuisopisto 
rönkkö, Elina 
Ylä-savon ammattiopisto 
Lehto, Inka 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy 
Kivinen, Markus 
etelä-Karjalan ammattiopisto 
Pessa, Tommi 
Jyväskylän ammattiopisto
Limnell, Arttu 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy

605 PLÅT OCH svETsNINg
Virtanen, Ville
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Nenonen, Ari
savon ammatti- ja aikuisopisto 
Kuisma, Atte 
etelä-savon ammattiopisto 
Lehtinen, Santtu 
Koulutuskeskus sedu 
Lehtoväre, Viljo 
Keuda
Eskola, Mikko 
Koulutuskeskus salpaus 
Nieminen, Mika 
Koulutuskeskus salpaus 
Talvela, Erno 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

606 MEKATRONIK
Harjula, Niklas / Laihinen, Niko 
turun ammatti-instituutti
Hahtokari, Toni / renlund, Jonas 
Optima
Koukku, Arto / Lahti, Teppo 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kuusisto, Mika / Suvanto, Teemu 
Vaasan ammattiopisto
rantalainen, Antti / Volanen, Aleksi 
Jyväskylän ammattiopisto
Jylkkä, Sami / Solansuu, Sami 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos

607 MAsKINMONTERINg  
OCH UNDERHÅLL
Löyttynen, Jose / Nylund, Joska 
etelä-Karjalan ammattiopisto
Linnanmäki, Lari / Sonninen, Erno 
Pohjoisen Keski-suomen oppimiskeskus
Karppinen, Henri / ryhänen, Topi 
Ylä-savon ammattiopisto
Hiltunen, Aku-Matias / Mähönen, Taneli 
Ylä-savon ammattiopisto

Haapsaari, Pekka / Kivelä, Valtteri 
Oulun seudun ammattiopisto 
Karhu, Tuomo / rautio, Jouni 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

FLygPLANsUNDERHÅLL
Ukkonen, Antti 
savon ammatti- ja aikuisopisto
Mäkinen, Samuli 
Kouvolan seudun ammattiopisto
Koivumäki, Akusti 
tampereen ammattiopisto
Niemelä, Juho 
Winnova länsirannikon Koulutus Oy
Mauro, roope 
ilmavoimat
Mononen, Mika 
lapin ammattiopisto

FAsTIgHETssERvICE
Pekkinen, Teemu
Keskuspuiston ammattiopisto
Junes, Jimi 
ammattiopisto luovi
Nisula, Juha 
Kiipulan ammattiopisto
Lemmetyinen, Jesse 
Bovallius-ammattiopisto
Alho, Sami 
ammattiopisto luovi
Kotala, Jukka 
Keskuspuiston ammattiopisto

RENgöRINgssERvICE
rasi, Iris 
Kiipulan ammattiopisto 
Pitkänen, Anu 
Koulutuskeskus salpaus
rantala, Sallamari 
Keskuspuiston ammattiopisto
Kiretti, Niina 
Kiipulan ammattiopisto
Halijoki, Mikko 
Keskuspuiston ammattiopisto
Siitari, Natalia 
Koulutuskeskus salpaus

CATERINgKOCK
Erkkilä, Jonna / Kuusela, Anna 
satakunnan ammattiopisto 
Cavander, Tuuli / Murtomäki, Sara 
Omnian ammattiopisto
Kettunen, Noora / Mutka, Niina 
etelä-Karjalan ammattiopisto
Gröhn, Kalle / Jäntti, Inka 
Kiipulan ammattiopisto
Hänninen, Liisa / Ketonen, Eetu 
Keskuspuiston ammattiopisto
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Ammattitaidon SM-kilpailut 

Kuopiossa 3.–5.5.2011

www.taita ja2011 . f i

När man söker efter det bästa, räcker inte så där.
Möten ensamma och tillsammans. Litervis med kaffe, ett par öl. skapandets 

tvister och rodnande kinder. skratt och gnisslande tänder. Den ena vilda tanken 

efter den andra, glimtar, preliminära idéer – bland vilka en pärla: MIssION PRO. 

Och efter det arbete så in i norden!

FC Mainonnantekijät fick äran att bli den 

reklambyrå som skötte och planerade marknads-

föringen för mästare2011. Det som avgjorde 

valet var ett provarbete som vi skulle göra.

Vi började arbetet med marknadsföringsmålet 

och helhetsidén fullt vetande att vår målgrupp, 

ungdomarna är väldigt kritiska vad gäller 

kommunikation. ungdomarna som växt med 

medieflödet känner igen skillnaden mellan äkta 

och oäkta, bra och inte så smidigt. Vårt sätt att 

fungera får inte vara konstlad och innehållet inte 

heller för färdigtuggat. först måste man väcka 

intresset – och efter det ska man lämna plats för 

själva uppfattandet.

Hur fångar man då ungdomarnas uppmärk-

samhet? Vad får dom att stanna upp? Världen är 

full av alternativ men ett gemensamt intresse är 

filmvärlden... när vi funderade på dessa frågor 

kom tanken på en filmaffisch som ett visualistiskt 

uttryck, där huvudpersonen i det verkliga livet 

håller på att öppna dörren för yrkeskarriären. 

ATTITyD!

Ur filmvärlden bottnar också evenemangets 

huvudmeddelande: mission PrO – när så där 

inte räcker. meddelandet efterlyser attityd. ingen 

av oss vill väl växa och bli något så där? Det är 

ju samma sak som ”det rör inte mig” eller ”så 

långt från utmärkt som bara den”. förutom 

yrkesmeningen gav vi också ordet PrO en finsk 

motsvarighet: Pahuksen rautainen osaaja som 

på svenska betyder ungefär ett djävligt skickligt 

yrkeskunnande. meningen bakom orden är 

att om det finns attityd, finns också mål – och 

endast genom dem kan man nå sina drömmar.

övER 2 ÅR Av ARBETE, övER 600 

ARBETsTIMMAR, övER 200 OLIKA 

TRyCKsAKER

När vi började projektet fattade vi inte hur 

stort det skulle bli. med idéarbetet startade ett 

drygt två år långt arbetsskede, som innehåller 

tillämpningen av grundlayouten i en pins 

på några millimeter och visitkort till t-shirts, 

banderoller, skyltar, webbsidor, affischer, 

broschyrer, kuvert, inbjudan, vägkantsskyltar, 

busstejpningar... och ända till många meter 
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När man söker efter det bästa, räcker inte så där.

Toimitsijaopas
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Ilkka T. Kemppainen 

+ 358 44 785 3165 

ilkka.kemppainen@taitaja2011.fi

Markkinointi- ja viestintävastaava 

Marknadsförings- och komminationsansvarig

Sirpa Hakala-Kosunen

+ 358 44 785 3028

sirpa.hakala-kosunen@taitaja2011.fi

 

Tekniikkapäällikkö

Teknikchef

Pasi Jalava

+ 358 44 785 3215

pasi.jalava@taitaja2011.fi

Tapahtuma- ja palveluvastaava 

Evenemangs- och serviceansvarig

Jarmo Kuosmanen

+ 358 44 785 3551

jarmo.kuosmanen@taitaja2011.fi

Kilpailusihteeri

Tävlingssekreterare

Mirka Koivistoinen

+ 358 44 785 3392

mirka.koivistoinen@taitaja2011.fi

Yleinen

hätänumero

Ammattitaidon SM-kilpailut 3.-5.5.2011 Kuopio-halli

Vapaa pääsy  |  Fritt inträde
FM i yrkesskicklighet

KilpailuopasTävlingsguide

Ammattitaidon SM-kilpailut 3.-5.5.2011 Kuopio-halli
Vapaa pääsy  |  Fritt inträde

KilpailujohtajaTävlingsledareIlkka T. Kemppainen + 358 44 785 3165 ilkka.kemppainen@taitaja2011.fiMarkkinointi- ja viestintävastaava 
Marknadsförings- och komminationsansvarig

Sirpa Hakala-Kosunen+ 358 44 785 3028sirpa.hakala-kosunen@taitaja2011.fi

 

TekniikkapäällikköTeknikchefPasi Jalava+ 358 44 785 3215pasi.jalava@taitaja2011.fi
Tapahtuma- ja palveluvastaava Evenemangs- och serviceansvarigJarmo Kuosmanen+ 358 44 785 3551jarmo.kuosmanen@taitaja2011.fi

KilpailusihteeriTävlingssekreterareMirka Koivistoinen+ 358 44 785 3392mirka.koivistoinen@taitaja2011.fi

Yleinenhätänumero

FM i yrkesskicklighet

V E R Y
IMPORTANT

PERSON

T A I T A J A M Ä S T A R E  2 0 1 1  E S I T T Ä Ä

T A I T A J A M Ä S T A R E  2 0 1 1  E S I T T Ä Ä

Savolaisiltascandic Hotelli Kuopio  •  3.5.2011 klo 20.00

Illalliskortti

JO
K

A iHteensä

LUOTTAA
sEKYKYsä

TuPLOO.

TAITAJA2011 DRINKKILIPPUMission Pro - kun ihan kiva ei riitä.

Voimassa: 17.9.2010Lippu oikeuttaa yhteen valitsemaasi 
juomaan Taitaja2011-lukuvuoden avajaistapahtumassa. 

74174142011693452692832
17.9.2010 
17:03:52 TA

IT
AJ
A2
01
1 
DR
IN
KK
IL
IP
PU

30
54
74
84
33
+

17
.9
.2
01
0

K U N  I H A N  K I V A  E I  R I I T Ä

Ammattitaidon 

SM-kilpailut  

Kuopiossa 3.–5.5.2011

Asevelikatu 4
74100 Iisalmi, Finland 
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Tuija Kokkonen
Ylä-Savon ammattiopiston 
Taitaja-koordinaattori 
+ 358 40 179 8150
tuija.kokkonen@ysao.fi

RAKENTAJA

Rakentaja-passi

TAITAJA2011KajAaltonen
Turvallisuusvastaava,

Taitaja2011

TAITAJA2011

LAJIVASTAAVA
Lajivastaava-passi

• Avajaiset

• Kahvit lajialueella

• Lounas Toimitsijaravintola PRO1

• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

TOIMITSIJA
Toimitsija-passi• Avajaiset

• Kahvit Toimitsijaravintola PRO1

• Lounas Toimitsijaravintola PRO1

• Taitaja9
• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

VIP

VIP-passi
• Avajaiset• VIP-tila• Taitaja9

• Mission PRO konsertti
• Päättäjäiset

MEDIA

Media-passi
• Pre Party
• Avajaiset
• Taitaja9• Mission PRO konsertti• Pro Party

• Päättäjäiset

KILPAILIJA

Kilpailija-passi

• Pre Party
• Avajaiset

• Kahvit lajialueella
• Lounas Kilpailijaravintola PRO2

• Mission PRO konsertti, sisäänkäynti A
• Pro Party

• Päättäjäiset

HUOLTAJA

Huoltaja-passi

• Pre Party

• Avajaiset

• Taitaja9

• Mission PRO konsertti

• Pro Party

• Päättäjäiset

TUOMARI

Tuomari-passi

• Avajaiset

• Kahvit lajialueella

• Lounas Toimitsija
ravintola PRO1

• Taitaja9

• Mission PRO konsertti

• Päättäjäiset

höga portbyggnader. mission PrO förädlades 

och levde i många medier och ändamål, men 

när samma reklambyrå svarade för nästan alla 

åtgärder bestod den trogen sitt ursprungliga 

utseende och idé.

När evenemanget närmade sig, ökade farten 

med marknadsföringen. Det var en glädje att 

se mission- PrO uttrycket allt starkare i vår 

stadsbild. Den traditionella tidningsannonse-

ringen glömdes inte heller, tvärtemot: innan 

evenemanget syntes mission PrO i vår regionala 

dagstidning dagligen under flera veckor. en gan-

ska stor satsning och synlighet som kulminerade 

som rekordpublik: över 67 000 personer!

MIssION COMPLETED  

AND CAsE CLOsED. 

Nu, när evenemangets sista dammkorn 

har dallrat ner, kan vi med goda miner se oss i 

spegeln. Vårt marknadskommunikativa mål var 

att skapa någonting annorlunda än aldrig förr, 

och det lyckades vi med. Vårt mål var också att 

väcka intresse för evenemanget och med det 

lyckades vi också – som bevis på detta var det 

överväldigande feedback och besökarrekordet. 

Vi värdesätter också högt att vi lyckades skapa 

ett smidigt och på ömsesidigt förtroende baserat 

partnerskap med klienten, det är enastående 

viktigt i vårt arbete. när arbetet går i snabb takt 

gäller det att förstå vad den andra menar med 

ett halvt ord. så blev det också. Jag tror att vår 

insats har till en liten varit med och höjt profilen 

för yrkesutbildningen.

BRA vI!

Mästare- evenemanget var enastående fint. 

Det är ett bra prov på hur stora mål man kan nå 

när man framgångsrikt kan arbeta tillsammans. 

för oss blir mästare2011 ett av våra längsta, 

mångsidigaste och intressantaste projekt. Det var 

en ära och glädje att vara med. ett varmt tack än 

en gång till vårt team; organisatörens marknads- 

och informationsansvariga sirpa (som svarade för 

briefningen och också orkade delge tack under 

sin arbetsbörda) samt till vår reklambyråteamets 

medlem Jussi (som uppfann slingorna och var 

med tills han bytte ort) till Öky-Juha(en riktig PrO 

som visualiserade otröttligt också när det var som 

mest hektiskt) och till Hellu (som höll i snören 

och var en länk mellan olika håll). tack också till 

alla våra fina samarbetspartners som tryckte, 

printade, smed och behandlade. Och jag får väl 

tacka mig själv också: yes emmi, en pro insats.

BrA VI ALLA! Kom också ihåg i fortsättningen 

att hålla kvar missiOn PrO- attityden, sådär 

räcker inte som mål för någon. the show must 

go on!

Emmi Niikko

Copywriter

FC Mainonnantekijät

D e t  v a r  m e d  d e n  t a n k e n  v i  b ö r j a d e .
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TACKAR
skills finland, savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-savon koulutuskuntayhtymä

ALLA 
SAMArBETSPArTNErS!

HUvUDsAMARBETsPARTNERs 2011

UTvECKLINgEN Av MäsTARE- TävLINgEN 2001 – 2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

lahti

imatra

Jyväskylä

seinäjoki

turku

tampere

Joensuu

espoo-uusimaa

Vaasa

Oulu

18.–20.1.2011

16.–18.1.2002

29.–31.1.2003

22.–24.1.2004

19.–21.1.2005

25.–27.1.2006

31.1–2.2.2007

16.–19.4.2008

25.–27.3.2009

27.–29.4.2010

300

534

1 001

1 092

1 198

1 221

1 221

1 214

1 385

1 479

233

240

250

291

281

300

307

338

369

460

28

30

35

36

36

37

36

39

37

41

4

2

1

1

2

3

1

2

1

6

5

2

5

5

5

20 000

14 950

32 600

30 000

40 000

38 000

33 500

65 000

46 286

51 000

100

350

470

629

700

800

900

700

900

500

56

61

76

74

80

150

200

200

233

380

454

445

År Plats Tid
Semi-

finalister Finalister Grenar

Uppvis-
nings-
grenar

Yrkesupp-
visningar

Abilympics/
PLUS-
grenar Besökare

Skrifter i 
media

Antalet 
semifinaler

Antalet 
samarbets-

partners
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TävLINgsgRENARNAs sAMARBETsPARTNERs

aBB Oy

ahlsell Oy

altia finland

amestec Oy

ammattiopisto luovi

ammattiosaajasta yrittäjäksi; Yes-nYt -hanke

appelsiini finland Oy

ateriamestarit Oy

attendo medone Hoiva Oy

auto- ja kuljetusala työntekijäliitto aKt ry

auto rent Oy

autoliikenteen työnantajanliitto ry

autotalo laakkonen Oy

autoväri Hirvonen Oy ja Cora refinish Oy

axxell utbildning ab

Beamex Oy ab

Bella-Veneet Oy

Berner osakeyhtiö

Berner Oy Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito

Blue 1 sas group Company

Bovallius ammattiopisto

Canon Oy

Caritan salonki Capillago

Carlson Oy

Computer Program unit Oy

Consept 10

Consept10 it Oy

Cupori Oy

Dantelli

Diagno finland Oy

Dimex Oy

Draka nK Cables Oy

Duni Oy

e avenue Oy

e. ahlström Oy

e. Hartikainen Oy

electrolux professional 

Oy

energiateollisuus ry

etelä-Karjalan ammatti-

opisto

etelä-savon ammatti-

opisto

etelä-savon Koulutus Oy

etra Oy

eurocosmetics Oy

eurotec

evira

fashion team lt

fazer food services Oy

festo Oy

fibox tested systems Oy

finnair technical services Oy

fortum Power and Heat Oy

franke finland Oy

freudenberg Household Products Oy

f-secure Oyj

futureCaD Oy

geberit Oy

gebwell Oy

genelec Oy

geologian tutkimuskeskus

geotrim Oy

graafiset Palvelut Oy

Habitec Oy finland

Halton Oy

HamK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanx-suomi Oy

Hanx-suomi Oy

Heimosen Puutarha Oy

HeinO tukkupojat Oy

Helsingin palvelualojen oppilaitos

Helsinki Business College Oy

Herkkupakarit Oy

HmV-systems Oy

Hostmann-steinberg suomi

Huiskula Oy

Huutokosken taimisto

Hyvänolonkeskus relax

Hämeen autovaruste Oy

Högforssahala Oy

iisalmen sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy

ilona it Oy

instele Oy

iss-Palvelut Oy

is-Vet Oy

itä-savon koulutuskuntayhtymä

itä-suomen Yliopisto, Biotieteiden laitos

Jalasjärven kunta / JaKK liikelaitos

John Deere forestry Oy

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHl ry

Junttan Oy

Jyväskylän aikuisopisto

Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jämsän ammattiopisto/rakennusosasto

Jätekukko Oy

Kaavin Kivi Oy

Kaeser Kompressorit Oy

Kainuun ammattiopisto

Kainuun maakunta kuntayhtymä /
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Kainuun ammattiopisto

Kaisanet Oy

Karjalan lennosto

Kauneustudio marleen

Kauppapuutarhaliitto ry

Kemianteollisuus ry

Kemppi Oy

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Keski-uudenmaan ammattiopisto 

Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keskuspuiston ammattiopisto

Keuda nurmijärvi

kevama Oy

Kg enterprise Oy

KiiltoClean Oy

Kiviteollisuusliitto ry

Kolmen sähkö Oy

Konditoria malmberg Ky

Koulutuskeskus salpaus

Kouvolan seudun ammattiopisto

KPss finland Oy

K-rauta masa

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy

Kuljetusliike tiainen & Kump.

Kuopion autokauppa Oy

Kuopion energialiikelaitos

Kuopion insinöörit ry

Kuopion iV-tekniikka Oy

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki kaupunkiympäristön 

palvelualue Viher- ja virkistysaluesuunnittelun 

yksikkö

Kuopion kaupunki Kuntatekniikkaliikelaitos

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen 

palvelualue

Kuopion käherrystarvike Ky

Kuopion seikkailukeskus Oy

Kuopion talouskoulu

Kuopion Woodi Oy

Kuusakoski Oy

Kuvapankki Plugi Oy

KV giddy-up Oy

KWH mirka Oy

laatupesu Ky

lapin ammattiopisto

laskentakaari Oy

lassila & tikanoja Oyj

lehtisepät

leipurin Oy

lemminkäinen Betonituotteet Oy

lemminkäinen Oyj

lemminkäinen rakennustuotteet Oy

lepola Oy

liisa Huttunen

lindab Oy

lindström Oy

lujatalo Oy

lVi-automaatio ja korjauspalvelu leskinen 

Jarmo Ky

lVi-Dahl Oy

lVi-tekniset urakoitsijat lVi-tu ry,  

rakennusliitto ry

länsirannikon koulutus Oy Winnova

länsi-uudenmaan ammattikoulutuskunta-

yhtymä, luksia

mainostoimisto aD Kiivi Oy

mainostoimisto KiXit Oy

master automation group Oy

mediasepät Oy

mediverkko Hoivapalvelut Oy

metallityöväenliitto ry

metrohm nordic Oy

metropolia ammattikorkeakoulu Oy

microsoft finland Oy

msP-event Oy

nCC rakennus Oy

nordic aluminium Oy

normet Oy

nuori Yrittäjyys ry

Offsetpaino l. tuovinen Ky

Olvi Oy

Omron electronics Oy

Optima Kuntayhtymä

Ordior Oy
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Oulun aikuiskoulutuskeskus

Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopisto,  

Haukiputaan yksikkö

Oulun seudun ammattiopisto,  

myllytullin yksikkö

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oy C.e. lindgren ab

Oy Callidus ab

Oy g.W. Berg & Co ab

Oy grundfos Pumput ab

Oy gustav Paulig ab

Oy gustavsberg ab

Oy Kaha ab

Oy nylund-group ab

Oy reagena ltd

OY sKf aB

Palvelualojen ammattiliitto ry

Patria Holding Oy

Peltaco Oy

Penope Oy

Phoenix Contact Oy

Pinnoitus Pekka Oy

Pohjoisen Keski-suomen oppimiskeskus

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä / 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu 

tekniikka ja Kulttuuri

Pohjois-savon Hevosjalostusliitto ry

Pohjois-savon martat ry

Pohjois-savon myynnin- ja markkinoinnin 

ammattilaiset ry

Pohjois-savon Osuuspankki

Pohjois-savon teknologiateollisuus ry

Prestia Oy

ProDevice Oy

Profitline Oy

Pulkkila Oy

Pursiaisen auto Oy

Puu- ja erityisalojen liitto

Puumiesten liitto

Puuseppämestarit ry

raision seudun koulutus-kuntayhtymä

rakennusliitto osasto 103 Kuopion maalarit ry

rakennusliitto ry

rakennusliitto ry talonrakennusteollisuus ry 

itä-suomen alue

ravintola intro

ravintola isä Camillo

ravintola Kummisetä

ravintola O.s.

ravintola musta lammas

reino & aino Kotikenkä Oy

robert Bosch Oy

rohdos-ala Oy

rtV-yhtymä Puijon Väri

ruokakesko Oy

saint-gobain Weber Oy ab

saK:n itä-suomen toiminta-alue

salon ammattiopisto /  

Kauppa ja terveys

salon seudun koulutuskuntayhtymä

samplastic Oy

sastamalan koulutuskuntayhtymä

savon ammatti- ja aikuisopisto

savon koulutuskuntayhtymä

savon Kuljetus Oy

savon leipomoyhdistys ry

savon oppisopimuskeskus

savon sanomat

savon tuontikukka Oy

savon Yrittäjät ry

savonia ammattikorkeakoulu

savonlinnan Herkku Pekka Oy

seco tools Oy

servicepoint Kuopio

sHt-tukku Oy

siCK Oy

siemens Osakeyhtiö

siilinjärven Osuuspankki

sisko salonki

sisä-savon Pipe & Welding service Oy

skanska talonrakennus Oy

sK-tools Oy

sm fimac Oy

sovella Oy

s-ryhmä

standa Oy

stella fennica Oy

sunnen koti Oy

suomen 3m Oy

suomen alkoholitukku

suomen elintarviketyöläisten liitto sel ry

suomen euromaster Oy

suomen graafiset Palvelut Oy

suomen graniittikeskus Oy

suomen Hevostietokeskus ry

suomen Hiusyrittäjät ry

suomen Kassajärjestelmät Oy

suomen Kiitoautot Oy

suomen Kosmetologien Yhdistys ry

suomen Kukkakauppiasliitto ry

suomen liikemiesten Kauppaopisto

suomen neste Oy

suomen Osto- ja logistiikka-yhdistys lOgY ry

suomen siivoustekninen liitto ry

suomen työkalu Oy

suomen Yrittäjät ry

superliitto

svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen ab

svenska Österbottens förbund 

för utbildning och kultur

sähkö- ja teleurakoitsijaliitto stul ry

sähköalojen ammattiliitto ry

sähköasennus H. Husso

t:mi gastro services J. niemiö

tampereen ammattiopisto

tampereen Konepalvelu Oy

taO turun ammattiopistosäätiö

tarkett Oy

team teollisuusalojen ammattiliitto ry

tecalemit environment Oy

tehy ry

teknos Oy

tekstiili- ja vaateteollisuus ry

thermo fisher scientific Oy

tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

tikkurila Oyj

timaco Oy

toolfac Oy

tour & anderson

toyota auto finland Oy

toyota material Handling finland Oy

tsK-Putki Oy

tts Kehitys Oy

tulikivi Oyj

turun ammatti-instituutti

tuula suontamo Oy

työkalupalvelu- toolservice grönblom Oy

uponor suomi Oy

uusi insinööriliitto uil ry

Vaasan ammattiopisto

Valio 

Valio Oy, kotimaanmyynti

Vallox Oy

Varkauden industria Center Oy

Wegera Oy

Veijo Kinnunen Oy

Veljekset laakkonen Oy

Wienerberger Oy ab itä- ja Pohjois-suomi

Viheraluerakentajat ry

Viherympäristöliitto ry

Wihuri Oy autola

Wihuri Oy tekninen Kauppa

Voimatel Oy

Wood technique finland Oy

VWr international Oy

Würth Oy

Väriteollisuusyhdistys ry

Ya!- Yrkesakademin i Österbotten

Yit Kiinteistötekniikka Oy

Yit rakennus Oy

Ylä-savon ammattiopisto

Ylä-savon koulutuskuntayhtymä

Yrkesakademin i Österbotten
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