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Volvo Cars vill ha 
mera ungdomar till 
bilbranschen

s 3

s 9 s 11

”Årets huvudarrangemang är  
Yrkes-VM som anordnas i 
Helsingfors i maj nästa år. 
Mästerskapen är också en 
satsning på yrkesutbildningens 
framtid! Yrkes-VM i Helsingfors 
är på många vis ett sätt att 
visa finsk yrkeskunnighet. Vi 
visar hur bra vi kan ta emot 
våra internationella och 
inhemska gäster, hur bra vi 
kan arrangera världens största 
yrkeskunskapstävling”, säger 
generaldirektör Kirsi Lindroos, 
Utbildningsstyrelsen, i sin ledare.

WorldSkills 2005 Helsinki 
– ett sätt att visa yrkeskunskap

”Vi vill höja bilbranschens image och 
väcka intresse för Volvo-organisationen.  
Ytterligare vill vi att unga människor 
skall bli intresserade av bilbranschen i  
allmänhet”, berättar tekniska  
direktören Mikael Malmsten  
från Volvo Auto.

”Vi vill försäkra oss om att det finns 
sakkunniga som kan utnyttja den tek-
nik och de innovationer vi tillverkat”, 
berättar Festos utbildningschef Hannu 
Hassinen.

Det är viktigt att ha 
framgång i WorldSkills 
-tävlingarna
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Utbildningsminister Tuula Haatainen har annonserat nästa års tema som 
Yrkeskunnigas år 2005. Det är meningen att under året på olika sätt framhäva 
den kunskapen som en yrkesinriktad utbildning skapar inom olika sektorer, samt

vilka möjligheter den erbjuder för utveckling i arbetet eller vidareutbildning. Antalet 
ansökningar till yrkesinriktade program i våras hade ökat. Syftet med Yrkeskunnigas 
år är att förmedla information och därmed förbättra yrkesutbildningens anseende och 
attraktion. Årets huvudarrangemang är Yrkes-VM som anordnas i Helsingfors i maj nästa 
år. Jag tror att även fast mästerskapen är en framstöt inom många olika områden, är det 
också en satsning på yrkesutbildningens framtid!

Yrkes-VM i Helsingfors är på många vis ett sätt att visa fi nsk yrkeskunnighet. Vi visar hur 
bra vi kan ta emot våra internationella och inhemska gäster, hur bra vi kan arrangera 
världens största yrkeskunskapstävling och hur bra de fi nska tävlandena klarar sig i sina 
grenar. Listan kan göras lång, det vet mycket väl speciellt utbildningsarrangörerna som 
har tagit på sig ansvaret att anordna en eller fl era mästerskapsgrenar.

Utbildningsstyrelsen ger ekonomiskt stöd till över 30 utbildningsarrangörer som 
anordnar olika grenar och invigningar, avslutningar och andra evenemang. Utöver 
detta behöver vi även alla utbildningsarrangörers, ivriga deltagares och sponsorers 
insats. Utbildningsstyrelsens experter inom olika områden och andra tjänstemän är 
med och hjälper till med arrangemanget av mästerskapen. Utbildningsstyrelsen har 
huvudansvaret för Global Skills Village som är avsedd speciellt för utländska och inhemska 
vuxna gäster. Det är ett forum där man kan sätta sig in i olika länders utbildnings- och 
förberedelsearrangemang samt även njuta av ett internationellt kulturutbud. 

De nationella Taitaja-tävlingarna är huvudsakligen en tävling för dem som avlägger en 
yrkesinriktad grundexamen, men samtidigt kan de även vara en språngbräda som siktar 
på förberedelserna för VM. Den tävlande som blivit antagen till WorldSkills-mästerskapen 
är med i ett förberedelseprogram i tre steg. Under förberedelserna eller under tävlingen 
avlägger den tävlande hela eller delar av sin yrkes- eller specialyrkesexamen.

Yrkes-VM ger en strålande möjlighet att bekanta sig med över 40 olika yrken allt ifrån 
traditionella hantverksyrken till yrken som kräver kunskaper inom högteknologin. 
Mästerskapen är en suverän destination för klass- och studieresor för grundskoleelever, 
gymnasister och yrkesstuderande såsom också för personal inom bildningsväsendet.

Jag bjuder in er alla att delta. Var aktiva med att arrangera evenemang under 
Yrkeskunniga året. Delta i händelserna. På återseende i Helsingfors i maj 2005! ■

ÖVERSÄTTNING: KIRSI SILTALA

Generaldirektör Kirsi Lindroos, Utbildningsstyrelsen

WorldSkills 2005 Helsinki
– ett sätt att visa 
yrkeskunskap 
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Administration och ekonomi

HENRI NORDENSWAN 
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Sponsorsamarbete
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MARKKU LAHTINEN 
kommunikationschef 
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TIINA MEKLIN 
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WorldSkills 2005 -tävlingsorganisation

Övriga Skills-personer

MARIA ATZMON 
ledningsassistent 
maria.atzmon@skillsfinland.com

KATI LUNDGREN 
projektchef, HUVA II-projektet 
kati.lundgren@skillsfinland.com

TUA KAUPPALA 
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HUVA II- och Taitaja 9 -projekt 
tua.kauppala@skillsfinland.com

HEIKKI SAARINEN 
projektchef, AKVA II -projektet 
heikki.saarinen@hamk.fi 
 
ESA LÄHTEENARO 
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Taitaja 9 -projektchef 
esa.lahteenaro@scp.fi

KALLE VIHTARI 
projektannställd 
HUVA II- och Arbetssäkerhetsprojekt 
kalle.vihtari@skillsfinland.com

PIIA VIRTANEN 
IT-planerare 
piia.virtanen@skillsfinland.com

JANNE KOSONEN 
samvetsöm 
janne.kosonen@skillsfinland.com
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”För att kunna deltaga och ordna tävlingarna 
krävs det talkoarbete från skolan”, säger Jaara. 
Kollegorna till en sådan lärare som deltager i täv-

lingen måste sköta den frånvarandes arbete när läraren 
jobbar med saker som har med tävlingen att göra. Den 
egna läroanstalten betalar också lön under den tiden. Åt-
minstone i OSAKK har man upplevt tävlingsaktiviteten så 
viktig att det är värt att satsa på den.

Yrkesskicklighetstävlingar är ett utmärkt medel att göra 
reklam för den egna läroanstalten och hela yrkesutbild-
ningen som nuförtiden har ganska dåligt rykte. ”Enligt min 
 åsikt beror detta rykte ändå ganska mycket på läroanstal-
ten själv”, säger Jaara. ”Man har inte alls satsat på mark-
nadsföring och det visar sig i utvärderingar av yrkesutbild-
ningen.” Det börjar också bli brist på yrkeslärare. Genom 
yrkesskicklighetstävlingar kan läroanstalten locka ytterli-
gare studerande och även nya arbetstagare.

Företag inom branschen som tävlingsponsorer
En yrkesskicklighetstävling är enligt Jaara en väldigt bra 
samarbetskanal mellan läroanstalter, studenter och företa-
gen inom branschen. Under de senaste åren har företagens 
närvaro blivit allt viktigare, eftersom läroanstalter inte har 
resurser att skaffa bl.a. dyr utrustning på egen hand. Före-
tagen är däremot intresserade av att skaffa sig nya poten-
tiella arbetstagare och få uppmärksamhet.

OSAKK har lyckats uttnyttja företagsamarbete också när 
man söker tävlingssponsorer. Representanter från stora fö-

OSAKK satsar på  
yrkesskicklighetstävlingar

Projektchefen Sauli Jaara önskar 
att yrkesutbildning får mera upps-
kattning.

Uleåborg regionens kommunalförbund för 
facklig utbildning, OSAKK, satsar kraftigt på 
WorldSkills 2005 -tävlingen. OSAKK anordnar 
fyra tävlingsgrenar, vilka är verkstadsteknik 
(MTC), rörläggning, bilmålning och timmer-
mansarbete. Det totala ansvarighet mellan 
grenarna har Sauli Jaara som har jobbat som 
heltidsanställd med yrkesskicklighetstävlingar 
redan i tre år.

retag har ”utmanat” andra företag att stödja tävlingsverk-
samheten, och i stort sett med bra framgång. Fackförbund 
inom olika branscher har också velat gå med på sponso-
ring.

Bättre resultat genom samarbete
Tävlingarna har för sin del öppnat en spelplan också mel-
lan läroanstalter. Framväxandet av nätverk och inbördes 
kommunikation har ökat, vilket för sin del även påverkar 
utveckling av undervisningen. Mellan läroanstalter byter 
man t.ex. övningsuppgifter och jämför undervisningsme-
toder. ”Det är lättare när alla inte behöver uppfinna krutet 
själva”, betonar Jaara.

Jaara fungerar som Workshop Supervisor och grenchef för 
rörläggning i WorldSkills 2005 -tävlingen, vilket betyder att 
 han i praktiken är ansvarig för hela grenens genomför-
ande. Internationella tävlingar är enligt Jaara utmanande, 
men också lönsamma. ”Detta slags erfarenhet kan bara 
vara till nytta i framtiden, oberoende av om jag jobbar 
inom undervisningsbranschen eller i företagslivet.” ■

TEXT: ANNELIINA PEIJU 
ÖVERSÄTTNING: ANNA-KAISA EHNQVIST
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CNC-maskinbearbetning är med som en gren för 
första gången på WorldSkills 2005 Yrkes-VM i Hel-
singfors. Tidigare har man tävlat skilt i CNC-svarv-

ning och CNC-fräsning. Nieminen anser att det är bra ur 
Finlands synpunkt att de grenarna är förenade eftersom 
mångsidigt kunnande betonas inom finsk utbildning.

För närvarande verkar Tomi Nieminen som laboratoriein-
genjör för produktionssystem vid Tammerfors yrkeshögsko-
la. Redan på sin förra arbetsplats på Hervanta yrkesinstitut 
var han med om att anordna tävlingarna i Helsingfors. Her-
vanta yrkesinstitut verkar som CNC-maskinbearbetningens 
grenarrangör.

Som Workshop Supervisor eller arrangemangsmästare har 
Nieminen huvudansvar för arrangeringen av grenen CNC-
maskinbearbetning. Med två andra arrangemangsmästare 
ansvarar han för att allting fungerar enligt vad som över-
enskommits då tävlingen påbörjas 26.5.2005.

Disponibla maskiner för tävlingen och annat nödvändigt 
anskaffas genom anbudsförfarande bland tillverkarna. När 
tävlingen är över ska de säljas till läroanstalterna vilka på 
det här sättet har möjlighet att förnya sin undervisnings-
materiel.

I 2003 års tävling var Tomi Nieminen med som observatör. 
Tävlingen hölls i St. Gallen Schweiz där också hans egen 
tävling ägde rum år 1997. Han anser att erfarenhet som ob-
servatör är ett utmärkt sätt att komma in i arbetet som ar-
rangemangsmästare. Schweiz-tävlingen genomfördes med 
punktligt tidsschema och observatörernas arbete avlöpte 
bra. Det man såg i Schweiz tillämpas nu i Helsingfors.

Tomi Nieminen deltog en gång först som studerande i mäs-
tartävlingen och efter det ännu i kvalificeringar. Åren efter 
sina studier tränade han för tävlingen på sin dåvarande ar-
betsplats där man klokt insåg att via tävlingen utvecklas 
och ökas yrkeskickligheten.

Det finska lagets fina gruppanda finns starkt i hans minnen 
från år 1997. Om någon var nedslagen efter dagens slut 
fick han stöd av de andra. På morgonen orkade vi att fort- 
sätta igen. Fin var också känslan när arbetet var slut och 
man kunde le och känna att man hade gjort sitt bästa. 
Av erfarenheten har det varit nytta och glädje i annat 
fall än bara yrkesmässigt. ■

TEXT: BIRGITTA VALONEN 
ÖVERSÄTTNING: ANNA SIRVIÖ

Från tävlande till arrangemangsmästare

”Stresstolerans är den viktigaste förmågan hos 
en tävlande”, betonar Tomi Nieminen som år 
1997 tävlade i CNC-fräsning. Han hoppas att 
det skulle anordnas tillräckligt många tillfällen 
för dem som tränar att pröva sina kunskaper 
och nerver innan den egentliga prövningen. På 
WorldSkills 2005 -tävlingen ansvarar Nieminen 
för grenen CNC-maskinbearbetning.

Tomi Niemi-
nen på sin 
arbetsplats vid 
Tammerfors 
yrkeshögskola.
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Organisatören av grenen är Espoon terveys ja so-
siaalialan oppilaitos som är ett yrkesläroverk inom 
hälso- och socialvårdbranscherna i Esbo. Lärare Heli

Stolt från Esbo jobbar som Deputy Chief Expert i tävlingen 
och hon har också varit med att organisera tävlingen. Esbo 
samarbetar tätt med Kemi-Tornio yrkesläroverk som har sin 
representant, lärare Outi Tukki som Workshop Supervisor 
med i tävlingen. De andra läroanstalterna som samarbetar 
är yrkesinstituten i Jyväskylä och Valkeakoski.

”Vi är i en lycklig position nu när vi arrangerar en gren för 
första gången därför att alla samarbetspartner har erfa-
renhet av att arrangera tävlingar tidigare på ett eller annat 

sätt. Det krävs finansiering och resurser från läroanstalten, 
själv sysslar jag bara med det här projektet under det här 
året”, berättar Stolt.

Båda två har själva erfarenhet av tävlingen. Tukki var med 
i St. Gallen som teknisk observatör och Stolt var domare.  
”Jag var med från början, redan från anordnandet av täv-
lingen. Där såg man vad som fungerar och vad som inte 
fungerar”, berättar Tukki.

Enligt de två kvinnorna hänger skönhetsvården bra ihop 
med en annars mycket på teknik inriktad tävling. ”Alla gre-
narna representerar praktiskt handlag men vår gren är ex-
ceptionell i förhållande till andra grenar därför att uppgif-
terna i tävlingen förverkligas på levande modeller”, börjar 
Stolt. ”Placeringen av grenarna är naturligtvis planerad så 
att så kallade ”de mjuka grenarna” bildar sin egen helhet 
och inte ligger vid till exempel CNC- fräsmaskiner.”, fort-
sätter Tukki.

Elevernas del i förverkligandet begränsar sig inte bara till 
deltagandet i tävlingen utan de konstruerar tävlingsplat-
ser, jobbar som grenhandledare och som allmänna fixare. 
Till det här har erfarenheter i St. Gallen bidragit. ”Efter 
tävlingsdagen tog ingen hand om handdukarna eller stä-
dade platserna, därför ville vi ta hand om organiseringen 
bättre”, berättar Tukki.

Både Tukki och Stolt hoppas på mera samarbete mellan 
olika läroanstalter också efter tävlingen. Nätverk mellan 
olika läroanstalter skulle vara till nytta för de ungdomar 
som tränar inför tävlingar. Det skulle vara möjligt att ut-
nyttja de möjligheter som läroanstalterna erbjuder i hela 
Finland. ”Nu finns det få experter inom tävlingsbranschen 
men någonstans måste man börja ifrån. Jag hoppas att täv-
lingen i Helsingfors är en väckning för andra läroverk och 
företag inom branchen också”, säger Stolt.

Båda Tukki och Stolt anser att tävlingen är betydelsefull 
när man tänker på skönhetsvårdbranschen. ”När ungdo-
mar i högstadiemåldern kommer att bekanta sig med gre-
nen i tävlingen, ser de åtminstone en del av det som den 
här branschen egentligen är.”, berättar Tukki. ”Det allmän-
na problemet har varit just att ungdomarna som söker sig 
till denna bransch inte vet vad en kosmetolog egentligen 
gör”, tillägger Stolt.

Enligt den preliminära informationen deltar 12 länder 
i grenen. Därför måste man ta hänsyn till kulturskillna-
derna. Till exempel i hårdesign används modellhuvud och 
man kan inte ta med i tävlingen alla vårdåtgärder som är 
typiska för finländare. Dessutom påverkas valet av grenar 
av den visuella effekten, alltså vad publiken får ut mest av.  
Man strävar också till detta genom att göra tävlingsområ-
det vackert i sig självt. ■

TEXT: ELINA LAMPILA 
ÖVERSÄTTNING: LAURA HANSTE

Skönhet för första gången  
i tävlingen
Skönhetsvård kommer att vara en ny gren i 
WorldSkills 2005 Yrkes-VM i Helsingfors nästa 
vår.  Som uppvisningsgren har skönhetsvården 
varit med två gånger, i Montreal och St. Gallen. 

Eve Korkala tävlade i skönhetsvårdsgren i St. Gallen.
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Pirjo Sillman, som är utbildare inom byggnads-
teknik vid Tammerfors vuxenutbildningscentrum, 
bidrar med sina kunskaper inom byggnadsteknik

och hjälper Mellersta Nylands yrkesutbildningsförbund och 
Samkommunen för Uleåborgsnejdens yrkeshögskola, som 
är de ansvariga arrangörerna av byggnadsgrenarna.

Man önskar att fler företag skulle komma med i verksamhe-
ten. Sillman skulle vilja att företagen visste om att den täv-
landes förberedelser för tävlingen bidrar med lika mycket 
kunskap som motsvarar flera års arbetserfarenhet.  När en 
sådan person förbereder sig på företaget vid sidan av sitt 
jobb, blir denne en utmärkt förebild för hela företaget. 

”När den tävlande har genomgått träningen och mäster-
skapen inom till exempel plattläggning är denne expert 
inom både plattläggning och vattenisolering av fuktom-
råden. Den tävlande kan självständigt planera ett uppdrag 
åt kunden och även utföra det enligt planerna. Under täv-
lingsperioden utvecklas dessutom kundservice- och repre-
sentationsförmågan”, säger Sillmann. 

Hon hoppas att företagsrepresentanter kommer till täv-
lingen i Helsingfors och ser hur professionella ungdomar 
från 39 olika länder tävlar inom olika kunskapsområden. I 
mässhallen kan man i stor skala se världens professionnella 
expertis.

Inom plattläggning-, murning- och timmermansgrenarna 
har man samarbetat redan under förra årtiondet. För dem 
som förbereder sig för tävlingen i Helsingfors anordnas 
ett gemensamt läger i Uleåborg. Där får deltagarna lära 
känna varandra. Pirjo Sillman poängterar att ”andras stöd 
under tävlingspressen är ovärderligt”.

Samarbetet mellan arrangörerna av olika grenar har på-
börjats redan under förberedelsetiden. De känner till var-
andras leverantörer och man gör gemensamma inköp i så 
stor utsträckning som det är möjligt med tanke på grenar-
nas olikheter. Med detta försäkrar man sig även om enhet-
lighet och en god synlighet för de deltagande företagen. 

Innan mästerskapen börjar har man brukat anordna en ex-
kursion för experterna, dvs. domarna. I Finland kommer det 
att arrangeras en allmän visning av den finländska bygg-
nadsbranchen. Man kommer att presentera utbildningen 
inom husbyggnadsgrenar samt göra ett studiebesök på nå-
gon yrkesläroanstalt. Ytterligare kommer Byggnadsindu-
stri- och Byggnadsförbundet att berätta om sin verksamhet 
och om byggnadsbranschens situation i Finland. ”Ett lik-
nande infopaket om sin egen bransch har varit intressant 
i andra länder och därför strävar vi efter att arrangera det 
även i Finland”, berättar Sillman.

Genom att informera stödjer fackförbunden inom bygg-
nadsbranschen det att man hittar nya tävlanden till gre-
narna. Fackförbunden har även skänkt stipendier till in-
skolningen. På olika mässor erbjuder fackförbunden de 
tävlande möjligheter att öva på representation som spelar 
en viktig roll i landslaget.

Pirjo Sillman var huvuddomare för plattläggning under för-
ra mästerskapen i St. Gallen. I Helsingfors är hon lagledare 
för plattläggningen. ■

TEXT: BIRGITTA VALONEN 
ÖVERSÄTTNING: KIRSI SILTALA

Husbyggnadsgrenar handlar WorldSkills 2005 om samarbete

Arrangörer, tränare och lagledare för platt-
läggning, murning och timmermän tillsammans 
med byggnadsförbund och andra företags-
representanter strävar efter att i mästerskapen 
utnyttja all sin kunskap för framtidens bygg-
nadsbransch. 

Pirjo Sillman har tio års erfarenhet 
av yrkes-VM.
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Förberedelserna inför tävlingarna har pågått se-
dan våren. Då bestämde Volvo sig för att gå med 
och stöda ungdomarnas yrkesskicklighet. Projek-

tet har indirekt sysselsatt många olika personer. I fabriker-
na runt om i världen finns det ännu ett tjugotal karosser, 
motorer, växellådor, delar av karosser och många andra 
saker som behövs inom bilbranschen och som hämtas till 
Finland senast i början av våren. ”I helhet är det en stor 
satsning för företaget. Det är fråga om hundratusentals 
euro”, berättar Malmsten om investeringarna.

Utbildningen spelar en stor roll
Volvo vill vara synligt i WorldSkills-evenemanget, för att 
just ungdomarna är framtidens yrkes- och fackmän, enligt 
Malmsten. Därför vill de stöda deras inlärning. Volvo har 
också tidigare haft lönande samarbete med Skills i små yr-
keskicklighetstävlingar i Finland. Erfarenheterna har varit 
goda och därför var det lätt att gå med i den stora täv-
lingen.

Volvo Cars vill ha mera ungdomar till bilbranschen
”Vi vill höja bilbranschens  
image och väcka intresse  
för Volvo-organisationen.  
Ytterligare vill vi att unga  
människor skall bli intresse- 
rade av bilbranschen i all- 
mänhet.”, berättar tekniska  
direktören Mikael Malmsten 

om företagets motiv att vara med i WorldSkills 
2005 -tävlingarna.

Mästarnas Mästare Ville Hietikko,  
2004 års ambassadör för  

den yrkesinriktade utbildningen,  
har en ny bil av årets modell.

Enligt Malmsten är det en ypperlig möjlighet att delta i vå- 
rens evenemang. ”Organisationens konkurrenskraft kom- 
mer från de anställdas kunnande och utbildning. Därför 
tycker vi att utbildningen är en mycket viktig sak. Vi har 
också på Volvo ett brett internt utbildningsprogram”, be-
rättar Malmsten.

Den förnyade branschen
Att vara en bilmekaniker betyder inte nuförtiden enligt-
Malmsten att jobba i smörjgropen med en skiftnyckel i 
handen. Utförande av arbetet förutsätter bland annat kun- 
skaper i datateknik. ”Jag misstänker, att många ungdomar 
har en förvriden bild av bilmekanikerns arbete”, konsta-
terar Malmsten. ”WorldSkills 2005 -tävlingarnas bilgrenar 
visar för sin del, vad arbetet är i verkligheten. Det är med 
säkerhet givande för en ung som söker sin bransch att be-
söka evenemanget.”

Volvo Cars är en av de två huvudsamarbetspartnerna i 
WorldSkills 2005 -tävlingarna. De levererar allt material till 
bilsidans tävlingar, dvs. bildelar, motorer och plåt. Ytter-
ligare ger de 28 Vip-bilar till tävlingorganisationens bruk 
under tävlingarna. ■

TEXT: SANNA ALA-SEPPÄLÄ 
ÖVERSÄTTNING: MAARIT HONKONEN
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Jukkala förbereder sig för sin kommande prövning 
genom att arbeta som bilmekaniker. Dessutom 
deltar han i kurser som Volvo Auto Oy har ordnat

och får välja de nyttigaste av dem ur tävlingens synpunkt.

Chefen för grenen bilmontör Jorma Höyteinen har något 
annat i ärmen i beredskap för Jukkala. ”I själva tävlingen 
man måste kunna diskutera på engelska med domaren så 
språket måste tränas. Arbetssätten måste också finslipas 
med tanke på tävlingens krav”, funderar Höyteinen.

I tävlingen finns sju kontroller, i vilka det ingår uppgifter 
från el-arbete till utbytande av stötfångare. Felsökning har 
dock huvudvikten.

Inte spänd inför tävlingen
I tävlingssituationen är Jukkala mest intresserad av att testa 
 sin egen förmåga. Han avstår ändå från att värdera sina 
egna framgångmöjligheter. ”De värsta motståndarna kom-
mer från Korea och Japan. Där är träningen rätt systema-
tiskt och de är verkligen mycket skickliga.”

Den unge mannens attityd till tävling är avspänd. ”Det är 
intressant att testa hur man klarar sig” resonerar Jukkala. 
”Att spänna sig är enligt min mening onödigt. Det räcker 
att man gör sitt bästa.”

Arbetsgivarna uppskattar tävlingar  
i yrkeskicklighet
Det var lätt för Jukkala att få arbetsplats efter mästartäv-
lingen. ”Arbetsgivarna har förhållit sig verkligen positivt 
till tävlingsframgången”, berättar Jukkala. I praktiken har 
jag själv kunnat välja min arbetsplats.

Att träna inför  
tävlingen kräver 
personlig utfästelse

Villmanstrandbo Juuso  
Jukkala (21) förbereder sig  
just nu inför WorldSkills 2005 
-tävlingen i sin gren som bil- 
montör. Han kom med i  
träningen via kvalificeringar  
och efter att ha vunnit Taitaja-
tävlingen 2003 i samma gren.

Juuso Jukkala 
tränar i tävlin-
gen genom att 
arbeta.

WorldSkills är för närvarande en ganska okänd tävling 
inom bilbranschen. ”Om namnet är känt, vet få människor 
hur stort evenemang det är fråga om i verkligheten”, be-
kräftar Jukkala.

Hjälp från skolan för träning
Jukkala avlade bilmontörsexamen för ett år sedan varefter 
han sökte sig till läroavtalsutbildningen för bilmekaniker i 
Jyväskylä. Utbildningen genomförs tillsammans med Jyvä-
skylä yrkesläroverk och organisationen Volvo Auto som ett 
gemensamt projekt.

Tanken på tilläggsutbildning kom från Jukkalas arbets-
givare Auto-Kilta Oy. Studier kommer till nytta också ur 
WorldSkills -tävlingens synpunkt. ”Läroavtalsutbildningen 
var den bästa träningen för själva tävlingen, eftersom alla 
tävlingsbilarna är Volvo-bilar”, säger Jukkala.

Under utbildningen fick Jukkala specialskicklighet på Vol-
vo och Renault bilar. Volvo sponsrade bilar och verktyg för 
undervisningsändamål samt förband sig också att anställa 
alla som hade avlagt examen. Jukkala anser att allt sådant 
slags samarbete mellan skol- och företagsvärlden är me-
ningsfullt. ”Volvo får säkert skicklig arbetskraft och de stu-
derandena får arbetsplats”, sammanfattar han. ■

TEXT: SUVI HURRI 
ÖVERSÄTTNING: ANNA SIRVIÖ
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Enligt Hassinen är det viktigt för Festo att fortgå-
ende vara med i utvecklingen av yrkesutbildning. 
Företaget utrustar alla läroanstalter i Finland som

ger undervisning i automation. Festo planerar utbildnings-
program, -lokaler och -utrustningar tillsammans med lärar- 
na och experterna

Festo arrangerar en gren
Festo är det enda företag i WorldSkills 2005 -tävlingarna 
som arrangerar en gren i helhet. Festo har planerat me-
katroniktävlingens struktur, uppgifterna och nya tekniska 
tillämpningar till tävlingsutrustning. ”I tävlingen som vi 
ordnar deltar man parvis, så förutom normalt tekniskt 
kunnande kräver grenen också samarbets- och kommuni-
kationsförmåga”, klargör Hassinen.

Tävlingen består av cirka tio delar som poängsätts separat. 
Delarna består bland annat av installation-, programme-
ring-, bruktagande- och felsökningsuppgifter. Delarna ges 
poäng på basis av mätbara saker, så poängsättning är helt 
objektivt. Resultatet är också genast klart. ”Tävlingen är 
spektakulär och slutresultatet motsvarar helt och hållet en 
industriell produktionslinje. Det mest utmanande i grenen 
är mångkunnighet. De behövliga kunskaperna motsvarar 
helt kunskaperna i det verkliga arbetslivet.”, berättar Has-
sinen.

Utbildningen är viktig
Festo tycker att utbildningen också inom företaget är väl- 
digt viktigt. Festo erbjuder 18 olika yrkesutbildningspro-
gram inom teknik och handel. Festos arbetstagare upp-
muntras att utnyttja utbildningsutbudet. Företaget inves-
terar årligen 1,5 % av personalkostnader i utbildningen.

Det är viktigt att ha framgång 
i WorldSkills -tävlingarna
Festo deltar för sjunde  
gången i WorldSkills  
-tävlingarna som huvud 
samarbetspartner. Årets  
nyhet är mekatronik.  
”Vi vill försäkra oss  
om att det finns sak- 
kunniga som kan ut- 
nyttja den teknik och  
de innovationer vi  
tillverkat”, berättar  
Festos utbildningschef Hannu Hassinen.

Festo utbildar också personer utanför företaget. På kurser-
na lärs det bland annat ut teknologier och styrningsteknik 
som används inom automation. Målgrupperna är planerar-
na, användarna och underhållspersonal av automationssys-
tem samt utbildare vid läroanstalter.

“Vi tycker att utbildning är en viktig faktor för framgång“, 
berättar utbildningschef Hassinen. “Också framgång i 
WorldSkills –tävlingar och andra små yrkeskicklighets-
tävlingar uppskattas. Hos oss på Festo Oy arbetar perso-
ner som har haft framgång i både WorldSkills och Baltic 
Mechatronics -tävlingarna.

Festo Oy är leverantör av automationsteknik. Huvudkon-
toret befinner sig i Tyskland. I företaget arbetar samman- 
lagt cirka 10 000 anställda runt om i världen. Festo är med 
på WorldSkills 2005 -tävlingarna som en av huvudsam- 
arbetspartnerna. Företaget har varit med i tävlingar sedan 
1991. ■

TEXT: SANNA ALA-SEPPÄLÄ 
ÖVERSÄTTNING: MAARIT HONKONEN
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Han kom att arrangera tävlingen i Helsingfors på 
producent Vesa Ruotonens och evenemangchef 
Sirpa Nuutinens begäran. ”Sirpa såg öppningsce-

remonin av skid-VM 2000 i Lahtis, för vilken jag hade gjort 
manuskriptet, och det kanske påverkade beställningen”, 
berättar Ikäheimo.

Programmet för öppnandet och avslutningen har redan 
fastslagits, vilket betyder att manuskriptet är färdigt och 
har blivit skickat vidare till studenter från olika skolor, som 
skall omsätta det i praktiken. Enligt Ikäheimo skiljer sig 
projektet från de tidigare just på denna punkt: ”Studenter 
är en enorm resurs. För en gångs skull är det så att de frå-
gar mig, när de kan börja i stället för att jag blir tvungen 
att skynda på dem.”

Att man sprider ansvaret på olika håll gör jobbet också 
mera spännande, om man tänker på riskerna. Ikäheimo 
liknar programverksamheten vid att ”samla ihop ett stort 
pussel”, och han menar just det, att man måste få alla olika 
delar att passa ihop.

När man frågar om det kommande programmet börjar 
Ikäheimo berätta med entusiasm: ”Förutom huvudscenen 
kommer vi att ha fyra mindre, runda scener dit floristikstu-
derande bygger upp de finska årstiderna. På dessa scener 
delar man ut priser och uppträder.”

De uppträdande är finska studenter, Pop och Jazz kon-
servatoriet ansvarar för musik. Man har planer på bl.a. en 
vattenbassäng på den stora scenen, fyrverkerier, ballong-
er, flamenco, dragspelsmusik... Med andra ord en otrolig 
öppning och avslutning. ”Meningen är att framföra finskt 
spetskunnande och även sådana skapare, som den stora 
allmänheten inte känner.”

Ikäheimo själv har hunnit vara med om mycket före detta 
projekt. Till sitt egentliga yrke är han trumpetare, men han 
har inom försvarsmakten fått utbildning som biträdande 
kapellmästare och han har studerat till musiklärare i Hel-
singfors konservatorium. Han har bl.a. producerat Viapori 
Jazz. Dessutom är Ikäheimo känd i bandet Jean S. För till-
fället är han tjänstledig från Kaartin soittokunta, just på 
grund av WorldSkills -tävlingen. ■

TEXT: ELINA LAMPILA 
ÖVERSÄTTNING: ANNA-KAISA EHNQVIST

Manusförfattares dröm

Lassi Ikäheimo fungerar 
som manusförfattare av 
öppningsceremonin och 
avslutningen i WorldSkills 
2005 -tävlingen. 

Andan är utmärkande för öppningsföreställning-
en, i vilken ungdomar från olika delar av världen 
ges ett problem som de försöker lösa själv. När de

inte lyckas, kommer alla till Helsingfors, där man hittar en 
lösning genom samarbete.”

Vesa Ruotonen ger lite försmak av den kommande World- 
Skills 2005 Helsinki -tävlingens öppningsceremoni. Ruo-
tonen är öppningens regissör och producent och han be-
rättar entusiastiskt mer om det kommande programmet: 
”Över 300 ungdomar från olika delar av Finland är med 
i föreställningen, och det är just ungdomar som skapar 
rörelse och liv i föreställningen. I framförandet använder 
man olika sceniska medel och allt uttrycks utan ord.”

Signaturmeloditävlingen pågår för fullt, förslag tas emot 
ända till den 15 november. Samtidigt som vinnaren offent-
liggörs i Turun Taitaja -tävlingen nästa januari, presente-
ras också den officiella dräkten för Finlands tävlingslag. 
”Varje land har sin egen dräkt, och det kommer naturligt-
vis att synas i gatubilden. När tävlingslagen går omkring i 
Helsingfors i sina dräkter, är det säkert att människor bör-
jar fråga, vad det är som händer.”

Ruotonen beskriver projektet som ett drömjobb. Att ge 
förslag och få respons på dem, samt att få samarbeta med 
olika slags människor är enligt Ruotonen projektets bästa 
gåva. ”Eftersom det inte är frågan om ett rått, kommersi-
ellt evenemang, kan man ta utrymmet i bruk på det sätt 
man själv vill”, berättat Ruotonen. ■

TEXT: ELINA LAMPILA 
ÖVERSÄTTNING: ANNA-KAISA EHNQVIST

”Helsingforsandan” 
som temaöppning
”Helsingforsandan” betyder att man här  
i Finland löser problem tillsammans. 
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De som var villiga att guida, 
anmälde sig till de jobb som 
de önskade i maj 2004 och de

kommer att bli utbildade nästa vinter 
och vår på olika kurser. Studierna inne-
håller bl.a. kunskap om Helsingfors och 
 Finland, konsten att uppträda, inter-
nationalism och kunskap om säkerhet 
och miljö. 

”Ett leende och gott humör”
Utbildningen startade med öppnandet som anordnades 
den 9 september i Västra Helsingfors gymnasium. Kon-
ferencier var Aku Laitinen som såg till att roa och skapa 
gemenskapskänsla genom att gå omkring bland den stora 
ungdomsgruppen. 

Bland andra föredrog Skills Finlands evenemangschef Sir-
pa Nuutinen och projektledare Kati Lundgren WorldSkills 
evenemanget och guidernas arbete vid öppnandet. De un-
derströk för de blivande guiderna vikten av positiv attityd 
– också i besvärliga situationer borde guiderna behålla ett 
glatt och piggt humör.

Kongresschef Leena Sipilä från Helsingfors resebyrå pre-
senterade Helsingforsguidernas arbete. Hon betonade spe-
ciellt förmågan att uthärda stress, så kallad ”turnerings seg-

het”, bland Skillsguidernas färdigheter som behövs under 
ett intensivt, många dagar långt evenemang. Hon under-
strök också att guiderna ger, med sina egna funktioner, an-
sikte åt hela WorldSkills tävlingen, eftersom flera utländ-
ska gruppers huvudsakliga kontakt med finländare sker via 
guider.

Vara med om att bygga en bild av Finland
Dunia Björn och Teemu Hirvimäki från Helsingfors service-
sektors yrkesskola ville utbilda sig till just tävlingsguider. 
”Tävlingsguidernas arbete verkade lättast och om sitt eget 
fack finns också mest att berätta”, säger blivande frisören 
Teemu. Dunia och Teemu är också intresserad av att bli be-
kanta med tävlingsverksamheten.  

Antonia Degerlund, Ann-Mie Söderlund och Julia Witting 
från Gymnasiet Lärkan samt Linda Liukas från Helsingfors 
Normallyceum var inte ännu säkra på vilken av guidens 
uppgifter de skulle få. Alla hoppades att få internationella 
uppgifter antingen på flygplats eller på hotell. För språk-
kunskapernas del lämpar de sig bra för en guides uppgifter 
– alla pratar flytande finska, svenska och engelska och utö-
ver det antingen tyska, franska, ryska eller italienska. 

Flickorna förväntar sig att få säkerhet att uppträda och 
praktiska språkkunskaper för jobbet som guide, men de 
är också intresserad av att skapa internationella relationer. 
”Jag är den första människan som gäster ska träffa när de 
anländer till flygplatsen, så jag vill ge, för min egen del, en 
bra bild av Finland och finländare.” säger Antonia. ■ 

TEXT: ANNELIINA PEIJU 
ÖVERSÄTTNING: TAIJA VIERIMAA  

De guiderna 
ger ansikte till 
WorldSkills 2005 
Helsingfors stads skolverk  
utbildar 500 guider från yrkes- 
skolor, gymnasier och yrkes-
högskolor i Helsingfors för 
WorldSkills tävlingen. 

Blivande guider samlades vid öppnandet i Västra Helsingfors gymnasium.

Dunia Björn och Teemu Hirvimäki väntar med entusiasm på 
jobbet som tävlingsguide.
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Tanken var att kolla om AOKK skulle ha någon-
ting att ge till år 2005 WorldSkills evenemang i 
Helsingfors. ”I St.Gallen var det svårt att få en klar

bild av tävlingarna”, berättar Sopanen. ”Först efter att ha 
gått runt i flera dagar så började man få en uppfattning om 
 området och om var och vad som händer.”

Ett vitt område, besökargrupper på olika nivåer och väl-
digt olika tävlingsgrenar gör besökarnas guidning till en 
krävande uppgift också i Helsingfors WorldSkills tävlingen. 
Studerande i studievägledning från lärarhögskolan vid Jy-
väskyläs yrkeshögskola, som har startat sina studier i höst, 
planerar och utför guidningen.

Följa stigen och få en bättre helhetsbild
Få besökare är lika mycket intresserade av alla yrkesslag. 
Tanken är att till en början fördela tävlingsgrenar på famil-
jer som bildar logiska helheter. Inom familjerna bildas sti-
gar, vilka besökarna följer och därigenom får de en bättre 
helhetsbild av yrkena.

Under tävlingen har man planerat guidning på tre nivåer. 
På den lättaste nivån följer åskådarna färdigt planerade 
stigar på egen hand. Det andra alternativet är att delta i 
en större grupp i guidat varv, under vilket också studieväg-
ledarestuderande är tillgängliga. Den personligaste guid-

Utbildningschef vid Jyväskyläs yrkeshögskolans
lärarhögskola (AOKK) Ritva Sopanen gjorde  
en studieresa till St.Gallens WorldSkills -tävling 
år 2003. 

Guidande stigar hjälper besökare

Ritva Sopanen 
 och Jukka 
Lerkkanen vid 
lärarhögskolan 
i Jyväskyläs 
yrkeshögsskola 
planerar  
guidning vid 
tävlingen.

ning kan man få på smågrupper som har planerats speciellt 
för särskilda läroanstalter.

Bli bekant med grenar via förhandsuppgifter
Utöver stigarna planerar man förhandsuppgifter med hjälp 
av vilka, de som är intresserade av saken kan bekanta sig 
med tävlingarna och olika yrkessektorer. De uppgifterna 
kommer att göras lekfulla, för att deras huvudmålgrupp är 
elever. Förhandsuppgifterna lägger ut på tävlingens Inter-
netsidor under januari 2005.

Arbetet för de blivande studievägledarna slutar inte med 
delta, utan de gör också presentationsresor nästa vår och 
berättar om tävlingen och olika yrken på skolor och produ-
cerar också många slag av skriftlig guidningsmaterial för 
det evenemanget. ”Allt det här är bara förberedande pla-
ner”, påminner Jukka Lerkkanen, överläraren för lärarnas 
fortbildning. ”Meningen är att ge så mycket rum som möj-
ligt för kreativitet hos studievägledarestuderanden.”

Enligt Lerkkanen kan man förmedla information om olika 
yrkessektorer via WorldSkills tävlingen inte bara till elever 
utan också till studievägledare som hjälper eleverna att 
göra sina karriärurval. ”Studievägledare kan ha ganska vag 
information om olika yrken. Till exempel är frisörens ar- 
bete mycket mera än bara hårklippning. Via WorldSkills- 
tävlingen är det möjligt att ge en bättre helhetsbild av  
de yrkesmässiga kunskapernas kärnfunktioner.”, berättar 
Lerkkanen. ■

TEXT: SUVI HURRI 
ÖVERSÄTTNING: TAIJA VIERIMAA
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Välkommen till Skills-båtseminarium!
Skills Finlands traditionella båtseminarium organiseras 10.-12.3.2005 på Siljas kryssning från Helsingfors till Stock-
holm. Kom med och trivs och hör de senaste nyheterna om den kommande VM-tävlingen i yrkesskicklighet!

Anmälningen börjar 15.10.2004. Observera annonseringen på vår sida www.skillsfi nland.com.
Förfrågningarna: (09) 8689 6810 eller laivaseminaari@skillsfi nland.com.

Skolorna kan täcka en del av ryggsäckarnas kost-
nader genom att be regionala företag att sponsra 
resan genom att betala antingen en viss mängd

ryggsäckar eller till exempel betala elevernas resekost-
nader. Som gengåva får företag ha sin egen representant 
med på resan för att presentera företaget.

Företagens inställning är positiv
Kommunsamfälligheten för yrkesutbildningen i Uleåborgs-
regionen (Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kunta-
yhtymä OSAKK) uppmuntrar grundskolor i området att 
bekanta sig med WolrldSkills-tävlingen och yrkesutbild-
ningen. Evenemanget har blivit marknadsfört för rektorer 
och studievägledare och nu redan ska åtminstone 10 bus-
sar med elever åka till tävlingen. ”Man kunde lätt ta tåget 
till tävlingen i Helsingfors också, men när man tänker på en 
skolresa är en bussresa mer praktisk”, säger projektledare 
Sauli Jaara. ”Klasserna kan utöver tävlingen också besöka 
till exempel Borgbacken på samma gång.”

Man har bett områdets fl aggskeppsföretag att sponsra re-
sor och många har redan lovat att göra det. ”Företagen har 
överhuvudtaget förhållit sig mycket positivt till tävlingar i 
yrkesskicklighet och annonsering av yrkesutbildning. De 
börjar vara brist på kunniga arbetare inom många bran-
scher.”, berättar Jaara.

Jussi Karlsson från Åbo yrkesinstitut, som har arrangerat 
resor för skolelever till Taitaja FM -tävlingarna i Seinäjoki 
på våren 2004, berättar att det var jobbigt att arrangera 
reseprojektet men givande. Karlsson var med om att orga-
nisera resan för 600 skolelever till tävlingarna. 

Yrken bekanta 
för skolelever

Man har sökt bidrag till resekostnader från Egentliga Fin-
lands förbund som betlade ca 2/3 av resans pris. Då blev 
den slutliga kostnaden bara 200 € per klass.

” Vi delade mängden skoleleverna per antalet yrkesskolor 
i Egentliga Finland. En buss till små (50 personer/två klas-
ser) och tre bussar till större läroverken (150 personer/sex 
klasser). Följaktligen blev arbetsinsatsen för en skola löjligt 
liten. Försäljningen av en paket på 200 € till ett företag var 
inget problem för mig, men i några skolor tog ingen att ta 
hand om saken och skolan måste betala summan själv.” 

Ändamålet med World-
Skills 2005 Yrkes-VM 
i Helsingfors är att få 
cirka 60 00 skolelever 
att komma och bekanta 
sig med yrkesutbild-
ningen och arbets-
livet. Hörnstenen i 
skolornas samarbete är så kallade ”ryggsäcks-
koncept” som innehåller en fi n ryggsäck, en 
inträdesbiljett till tävlingen, direktiv för an-
komsten och material om karriärval.

Lärare, studiehandledare och kursarrangör! 
Skaffa Din klass – eller hela skolan – det behändiga rygg-
säckspaketet, som består av: 
1. den offi ciella tävlingsryggsäcken 
2. inträdesbiljett till VM 
3. specialrabatter till Sea World på Borgbacken, 
 Högholmen och Heureka 
4. ankomstanvisningar och tidtabeller för skolorna för  
 besöket i Mässcentrum och ställena där relaterade 
 arrangemang hålls 
5. material att användas under förberedelserna inför  
 resan och 
6. anvisningar för grupperna på själva tävlingsplatsen.

Allt detta får Ni för 16 euro per elev!

Försäljningen av ryggsäckspaketen inleds i slutet av okto-
ber på webbplatsen www.wsc2005helsinki.com 

Skolorna kan också från och med slutet av oktober boka 
rum i förmånliga gruppinkvarteringar.

Lärare och studiehandledare som har grupper med sig har 
fritt inträde. ■

TEXT: ANNELIINA PEIJU
ÖVERSÄTTNING: LAURA HANSTE 
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Bästa utbildningsarrangör, förnya din läroanstalts undervisningsutrustning med maski-
ner och apparater, konkurrenskraftiga till både kvalitet och pris, som används i WorldSkills 
2005 -tävlingarna.Följande maskiner och apparater erbjuder vi ännu direkt från Skills:

För närmare information kontakta

Jaakko Pekkala, jaakko.pekkala@skillsfinland.com, 
040 8379 487

Samarbetepartnerna erbjuder till special villkor:

Festo automationsteknik, 
Hannu Hassinen, (09) 870 651

Electrolux Professional- och Hushållsmaskiner, 
Jarmo Huuhtanen, 0400 501 073

Kemppi svetsapparater, 
Ari Kangasmäki, (03) 899 11

Felder träbearbetningsmaskiner, 
Olli Luukkonen, (03) 882 710

Autorobot karossriktningsbänkar, 
Ari Salotaipale, (017) 283 3711

● CNC-fleroperationsmaskin DAEWOO  
 MYNX 530, styrsystem Fanuc 18iB
● CNC-svarv EMCO EMCO MAXXturn 65,  
 styrsystem Fanuc 18i
● Manuell svarv PINACHO S-90/200X 1150
● Manuell fräsmaskin LAGUN GVM 5-SP
● CNC-mätapparat ZEISS,  
 mätområde 300x300x300
● Fleroperationsborrmaskin ERLO TS30
● Målningskammare
● IRT tork
● Spruttvättmaskiner
● Slipmaskiner
● Motorer för bilar (VOLVO), växellådor,  
 S60 karosser, S60 set
● Pelarborrmaskin

Officiella WorldSkills 2005 Helsinki produkter  
från Newtop Oy

PAKET NR 1. 
Bomullskasse 
Fleece 
Keps 
Piké 
Totalt: 40 €/st + moms 
 
PAKET NR 2. 
Bomullskasse 
Keps 
T-shirt 
Nyckelring 
Totalt: 20 €/st + moms 
 
PAKET NR 3. 
Bomullskasse 
Fleece 
Keps 
T-shirt 
Totalt: 35 €/st + moms

För grenarrangörer och samar-
betspartners erbjuds förmånliga 
tävlingspaket. Designen ingår i 
priset. VM-produkternas försälj-
ning till publik börjar i Taitaja 
FM-tävlingar i Åbo 19.1.2005.

Beställningar/förfrågningar: tommi@newtop.fi 
Tommi Mannila, Newtop Oy 
tfn. 02 514 1000, 040 5150194 
Kuormakatu 2, 20380 Åbo 
www.newtop.fi


