
Kaikkien aikojen parhaat 
WorldSkills-kilpailut! 
 
WorldSkills 2005 Helsinki – ammattitaidon MM-kilpailut 
onnistuivat erinomaisesti. Tavoitteenamme oli järjestää 
koko kisahistorian parhaimmat kilpailut. WorldSkills-
järjestön teknisen komitean irlantilaisen 
puheenjohtajan Liam Corcoranin mukaan tässä myös 
onnistuimme.  
 
Kunnianhimoisena tavoitteenamme oli myös itse 
kilpailujärjestelmän kehittäminen. Esimerkkejä tästä 
kehittämistyöstä ovat kisahistorian ensimmäinen 
Global Skills Village sekä opintopolut. Erityistä 
huomiota kiinnitimme lisäksi kisojen ympäristöystäväl-
lisyyteen ja työturvallisuuteen sekä kilpailujen 
seurattavuuteen ja yleisöystävällisyyteen. Yhteistyössä 
WorldSkills-järjestön sekä seuraavien kisajärjestäjien, 
Japanin ja Kanadan, kanssa pyrimme varmistamaan 
sen, että Helsingissä toteuttamamme uudistukset 
jatkuvat ja kehittyvät edelleen myös tulevissa kisoissa. 
 
Kiitokset Helsingin kisojen erinomaisista tuloksista 
kuuluvat ennen muuta kaikille Skills Finlandin 
ammattitaitoisille, sitoutuneille ja innostuneille 
yhteistyökumppaneille ympäri maata.  
 
Tulevan syksyn yhteisenä haasteenamme tulee 
olemaan kaiken kisajärjestelyissä opitun 
hyödyntäminen suomalaisen ammatillisen osaamisen 
ja koulutuksen kehittämiseksi sekä kansallisen 
ammattitaitokilpailujärjestelmän parantamiseksi. 
Uskomme, että kisahankkeen ympärille syntynyt 
hedelmällinen yhteistyö löytää uusia, entistä 
tuloksekkaampia muotojaan näiden tulevien 
haasteiden edessä.   
 
Lämpimät kiitokset kaikille kisajärjestelyissä mukana 
olleille! 
 

Valmennus tuotti tulosta 
 
Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti kaikkien 
aikojen parhaimman menestyksen kotikisoissa: 4 
kultaa, 1 hopea, 3 pronssia ja 17 diplomia! Kunnia 
tästä mahtavasta tuloksesta kuuluu ennen kaikkea 
maajoukkueen kilpailijoille. 
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Kuljetustekniikkalajin voittajat Jouni Ojanperä 
(vas.) ja Pekka Anto kultamitalit kaulassaan. 
  
Menestyksen takana on kuitenkin myös suuri joukko 
taitajien tekijöitä, jotka ovat tehneet töitä maajouk-
kueen menestymisen eteen. Onnittelut ja kiitokset 
ovat paikallaan koko Skills-valmennusverkostolle, eli 
niille noin 150 Skills-valmentajalle, 39 lajipäällikölle ja 
kymmenille valmennusyrityksille. Myös maajouk-
kueen tukitiimillä on ollut erittäin tärkeä rooli MM-
kisojen ja koko maajoukkuevalmennuksen aikana. 
 

 
Lajipäällikkö Jarmo Kainumaa on ylpeä 
valmennettaviensa Markus Ronin (vas.) ja Petri 
Hämäläisen menestyksestä. 
 
Kiitokset myös maajoukkueen muille tukijoille, 
erityisesti Jalakselle, Onniselle ja VR:lle. 
Toivottavasti yhteistyö valmennuksen ja 
maajoukkueen parissa jatkuu. 
  
Onnittelut koko valmennustiimille upeasta työstä ja 
saavutetusta menestyksestä! Tästä on hyvä jatkaa 
työtä kohti Japanin MM-kisoja! 
 
 



  
   
 

 
 WorldSkills 2005-

tapahtumassa rikottiin 
kävijäennätyksiä 
 
WorldSkills 2005 Helsinki - ammattitaidon MM-kilpailut 
26.5.–29.5. keräsi katsojia Helsingin Messukeskukseen 
yhteensä 118 044. Torstai ja perjantai olivat 
suosituimmat kisapäivät, molempina päivinä yleisöä oli 
noin 40 000. Perjantaina 27.5. rikottiin Messukeskuksen 
kaikkien aikojen yhden päivän kävijäennätys. Lauantaina 
kävijöitä oli yli 20 000. Sunnuntain kisoja saapui 
seuraamaan noin 12 000 ihmistä. 
 
Kilpailujen pääkohderyhmä, nuoret uravalintansa edessä 
olevat koululaiset, saapuivat Messukeskukseen sankoin 
joukoin ympäri maata. Tavoitteeksi asetettu 65 000 
nuoren kävijän määrä, kuten myös muun yleisön määrät 
saavutettiin odotusten mukaisesti. 
 

Tapahtuman markkinointi näyttää toimineen erityisesti 
lauantain osalta, jolloin eteläisen Suomen kotitaloudet 
tulivat jälkikasvuineen seuraamaan kilpailuja.  
 
Kilpailijoita tapahtumaan osallistui 696 ja eksperttejä 636. 
Tapahtumaan akkreditoituja oli yhteensä 6592, joista 
henkilökuntaa ja vapaaehtoisia oli 3500, ja ulkomaalaisia 
2372. Mediaa edusti 504 henkilöä, joista ulkomaalaisia 
oli 248. Ulkomaisen median suuri kiinnostus oli 
huomattavasti suurempaa kuin St.Gallenissa 2003, 
jolloin kilpailuihin akkreditoitui noin 100 ulkomaisen 
median edustajaa.  
 
WorldSkills-kilpailujen kisa-tv:n lähetykset välitettiin 
suorana Internettiin. Lisäksi tarjolla oli uutisia suomeksi 
sekä englanniksi. Internet-lähetyksiä seurasi kisapäivinä 
noin 11 000 katselijaa. Ulkomaalaisten osuus oli noin 30 
% 25 eri maasta. Nettisivujen sivulatauksia (hits) tehtiin 
toukokuussa noin 8 milj. kertaa arviolta noin 60 000 eri 
koneelta. Ruuhkaisin päivä oli 26.5.    
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Kilpailijat ja ekspertit 
retkeilivät Porvoossa 
 
Ammattitaidon MM-kilpailujen kansainvälisille vieraille 
järjestettiin ohjelmaa intensiivisten kilpailupäivien jälkeen. 
Kilpailijat, ekspertit ja delegaatit tutustuivat Porvoon 
nähtävyyksiin 30. ja 31. toukokuuta. 
 
Noin 700 kilpailijaa matkusti Porvooseen maanantaina 
30.5. viidellä laivalla ja kymmenellä bussilla. Retkipäivä 
vietettiin ulkoilmassa Kokonniemen ulkoilualueella. 
Iltapäivän mittaan ohjelmassa oli perinteisiä suomalaisia 
ulkoilma-aktiviteetteja, leikkimielisiä kilpailuja ja 
seikkailullista puuhaa. Illan päätteeksi esiintyi Rhino 
Horns & the Soul Section, joka soitti Robbie Williamsin 
hittejä. Kilpailijat olivat hyvin tyytyväisiä päivään eikä 
edes pieni sade pilannut iloista tunnelmaa. 
 
Tiistaina 31.5. noin 1000 eksperttiä ja delegaattia tutustui 
Porvoon neljään vuodenaikaan. Päivä alkoi lounaalla 
Kiialan kartanossa. Sen jälkeen eksperttiryhmä 
kuljetettiin Vanhaan Kaupunkiin, josta alkoi Four 
Seasons in Porvoo -kiertue. Vieraat saivat kokemuksen 
vanhan ajan markkinoista Raatihuoneentorilla, talvisesta 
joulusta ranta-aitoissa, juhannusjuhlista Maarissa sekä 
kevätkonsertista Porvoon tuomiokirkossa. Konsertissa 
esiintyi Porvoon suomalaisen seurakunnan lapsikuoro. 
 

 
 

 
 
 
 

Porvoon retkien suunnittelusta, järjestelyistä ja 
ohjelmasta vastasi Porvoon ammattiopisto Amisto. 
Mukana järjestelyissä ovat olleet lähes kaikki Amiston 
opiskelijat ja opettajat. Retkipäivinä catering-alan 
opiskelijat huolehtivat ruokailusta ja matkailualan 
opiskelijat opastuksesta busseissa ja laivoissa.  
 
Amiston lisäksi mukana järjestelyissä olivat Porvoon 
terveydenhoito-oppilaitos, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskeskus, Artex-ilmaisupaja, Porvoon suomalainen 
seurakunta, Lions Club, Porvoon kaupungin 
matkailutoimisto sekä joukko porvoolaisia taiteilijoita ja 
muusikoita.  
 
Lämmin kiitos kaikille retkien järjestelyihin osallistuneille!!
 
Retkien tunnelmaan pääsee tutustumalla kuvapankin 
satoon osoitteessa www.wsc2005helsinki.com.  
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Master your skills – Master your future 
Toimitus:                 Tilaukset ja aineisto: 
Päätoimittaja Markku Lahtinen, markku.lahtinen@skillsfinland.com             tiina.meklin@skillsfinland.com 
Toimitussihteeri Tiina Meklin, tiina.meklin@skillsfinland.com 
Osoite: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 

Vielä voit hankkia edulliseen erikoishintaan laadukkaita WorldSkills 2005 tuotteita: 
 
T-paita    2 kpl  15 € 
Pikee     2 kpl  20 € 
Lippis     2 kpl  10 € 
Fleece    2 kpl  30 € 
Avaimenperä   3 kpl    5 € 
Käsihikinauha  3 kpl    5 € 
Maskotti           3 kpl  10 € 
 
Minimitilausmäärä: 400 € 

Tilaukset:
                                                                   
Tommi Mannila 
Puh: +358 2 514 1030 
Gsm: +358 40 515 0194 
E-mail: tommi.mannila@newtop.fi 
 
Tuotteita toimitetaan tilausjärjestyksessä 
niin kauan kuin niitä varastossa riittää. 

See you in WorldSkills 2007 
Shizuoka in Japan!! 


