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Ammattilaisia kannesta kanteen OLE HYVÄ – ammatillisen osaamisen 
juhlaa Helsingin Taitajakisoissa.TAI:n kilpailutoiminnan koordinaattori Olavi Lähtei-

nen esittelee osaltaan tämänhetkisen huippuval-
mennuksen käytäntöjä oppilaitoksessa. Hänestä 
itsestäänkin on juttu esitteessä. Myös TAI:n ja 
yrityselämän monista yhteistyön muodoista voi 
lukea. Lisäksi kerrotaan menestyksestä muissa 
kilpailuissa, joihin TAI:n opiskelijat ovat osallistuneet.

Joukkueen valmistutuminen finaaliin on noudat-
tanut samaa kaavaa kuin viime vuosina. Olemme 
järjestäneet ensin semifinaaliin ilmoittautuneille 
oman tilaisuuden, ja finalistien selvittyä koonneet 
yhteen koko joukkueen valmentajineen. Kilpailijoille 
on järjestetty lisäksi kolme omaa tilaisuutta. Näiden 
tilaisuuksien tarkoituksena on ollut painottua eri-
tyisesti joukkueen henkiseen valmentautumiseen. 
Varsinainen lajikohtainen valmentautuminen on 
sitten tietysti tapahtunut oman valmentajan johdolla.

Team TAI kokoontui ensimmäisen kerran helmi-
kuussa 2017, ja tällöin mietittiin myös joukkueen 
arvoja. Tapaamisessa nuoret kilpailijat listasivat 
joukkueen tärkeimmiksi arvoiksi uuden oppimisen 
sekä rohkeuden. Muita kilpailijoiden esille nostamia 
arvoja olivat reilu peli, ilo, oma-aloitteisuus, kan-
nustavuus, luotettavuus ja toisille tuen antaminen.

Helsinkiin lähtee motivoitunut sekä hyvin valmis-
tautunut joukkue, joka mielestäni edustaa sitä, 
mitä ammatillinen koulutus parhaimmillaan on 
– työelämän huippuosaajia.

Kiitos kaikille yhteistyöstä ammatillisen koulutuk-
sen hyväksi.

Turun ammatti-instituutti toivottaa kaikille kilpailijoille 
onnea ja menestystä Helsingissä!

Jarmo Linkosaari
Taitaja2017-joukkueen johtaja

Lisätietoja oppilaitoksesta www.turkuai.fi
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Tämän esitteen pääosassa ovat Turun 
ammatti-instituutin (TAI) Taitaja2017-

kilpailuun osallistuvat opiskelijat. TAI 
on Turun kaupungin toisen asteen 

ammatillinen oppilaitos. Se tarjoaa 
nuorille ja aikuisille ammatillista perus- ja 

lisäkoulutusta.

TAI tekee päivittäin yhteistyötä kymmenien 
eri alojen yritysten kanssa. Myös tämän 
esitteen nuoret ovat saaneet käytännön 
oppinsa työssäoppimisjaksoillaan yrityk-
sissä. Kiitämme lämpimästi näitä yrityksiä 
yhteistyöstä.

Tänä vuonna joukkueeseen kuuluu yhteensä 
18 nuorta ja 12 valmentajaa. Turusta ollaan 
mukana 12:ssa eri lajissa. Joukkue esitellään 
lajeittain seuraavilla sivuilla.

Kilpailuissa oppilaitoksemme tärkeimmät mark-
kinoijat eli Taitaja-kilpailjat esiintyvät yhtenäisissä 
edustusasuissa, jotka heille on hankittu tätä 
tärkeää edustustehtävää varten. Myös tämä 
Taitaja-esite on osa markkinointia. Lajien kohdalta 
löytää tärkeimpien työelämäyhteistyökumppa-

neidemme logot. 

Haluamme näin kiittää yrityksiä, 
ja kertoa, kuinka tärkeää on 
jatkuva yhteistyö työpaikkojen 

kanssa.

Tässä lehdes-
sä kerrotaan 

myös Nestori 
Räisäsestä, 
joka jatkaa 
kilpailutoi-
mintaansa 
korkeim-
malla mah-
dollisella 
tasolla eli 
WordSkills-
kilpailuissa 
Abu Dhabis-
sa lokakuus-
sa 2017.

Satavuotias Suomi juhlii ammattiosaajiaan ja ammatil-
lista koulutustaan Helsingin Taitajakisoissa korostaen 
yhdessä tekemistä ja vastuullisuutta. Satavuotias Suomi 
menestyy osaamisella, joka kannustaa kehittymään 
ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan. 

Ammatillinen osaaminen ei synny juhlapuheissa vaan 
kovalla työllä, joka vaatii paljon paitsi opiskelijoilta 
niin myös opettajilta ja työelämältä. Ammattitaidon 
rakentaminen on pitkä prosessi, johon tulee yhdessä 
sitoutua ja josta tulee yhä uudelleen innostua. 

Taitaja-kilpailut ovat tärkeitä yhdessä tekemisen ja 
uudelleen innostumisen tilaisuuksia. Kilpailujen avulla 
opitaan tunnistamaan ja tukemaan huippuosaamista ja 
toisaalta ne nähdään myös monimuotoisena peda-
gogisena välineenä ammattitaidon kehittämisessä. 
Kilpailu- ja valmennustoiminnan integroituminen 
ammatillisten oppilaitosten arkeen mahdollistaa 
sen, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
kehittää osaamistaan kilpailutoiminnan avulla.

Tänä vuonna TeamTAI:sta osallistuu Helsingin 
Taitaja 2017 -loppukilpailuihin 18 nuorta ja 12 valmen-
tajaa. Opettajamme ovat onnistuneet valmentamaan 
kilpailijamme huippuunsa, joten kisojen seuraaminen 
tulee olemaan erityisen mieluista ja jännittävää. Turun 
ammatti-instituutti on varsinaissuomalaisen ammat-
tiopetuksen merkkituote, josta saamme olla ylpeitä.

Olen itse seurannut ammattitaitokilpailuja jo yli 20 
vuotta ja joka vuosi kilpailujen lähetessä alkaa itsel-
läkin jännitys nousta. Tänäkin vuonna olen suurella 
ylpeydellä lähettämässä TeamTAI:ta matkaan ja toivon 
hyvää menestystä kilpailuihin.

Oheisilla sivuilla on lisää meidän upeasta 
joukkueestamme, ammatillisen koulutuksen 
valiojoukosta. Nämä nuoret edustavat oppi-
laitostamme ja heistä saamme olla ylpeitä.

Tehkää asiat hyvin ja OLKAA HYVIÄ!

Hannu Immonen
palvelualuejohtaja
Turun ammatti-instituutti



Huippuosaajana toimimisen opintoja 
on kokeiltu lukuvuoden 2016 - 2017 

aikana kahdessa Turun ammatti-instituutin 
toimipisteessä: Lemminkäisenkadulla ja 
Juhannuskukkulalla. 

Lemminkäisenkadulla, 
(kokit ja tarjoilijat)
Lemminkäisenkadun yksikössä huippu-
osaajana toimiminen -tutkinnon osa alkoi 
keväällä 2016, kun opintoa tarjottiin ensim-
mäisen vuoden opiskelijoille. Tavoitteena oli 
koota opiskelijaryhmä, joka on kiinnostunut 
valmennuksesta, kilpailutoiminnasta ja oman 
ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä. 

Ensimmäisenä keväänä ryhmälle annettiin 
perustietoa kilpailutoiminnasta ja vierailtiin 
Taitaja 2016 -kilpailuissa Seinäjoella. Toisena 
vuonna aloitettiin varsinainen lajivalmennus, 
jota toteutettiin kokkien tapauksessa mm. ope-
tuskeittiössä ja tarjoilijoiden kohdalla erilaisissa 
salipalvelun tilanteissa. 

Kokemukset ovat olleet hyviä. Opettajat ovat 
saaneet aikaa valmennukseen, ja he ovat pys-
tyneet keskittymään asioihin, joihin normaalissa 
opetuksessa ei ole aikaa ja mahdollisuuksia. Tulokset 
ovat jo tähän mennessä olleet loistavia, sillä kokit 
voittivat kultaa ja tarjoilijat sijoittuivat neljänsiksi 
helmikuussa 2017 koulujen välisissä SM-kisoissa. 
Molemmista lajeista on myös menossa edustaja 
Taitaja 2017 -kilpailuihin Helsinkiin.

Petri Hörkkö
Tiimivastaava

Juhannuskukkulalla
(ICT-ala)
Juhannuskukkulalla on perustettu toisen ja kol-
mannen vuoden opiskelijoille valinnaiskurssi, jolle 
huippuosaajaksi haluava taitava ja lahjakas opis-
kelija voi ilmoittautua. Tätä kurssia on tällä hetkellä 
suorittamassa Kukkulalla parikymmentä opiskelijaa 
Kukkulan eri ammattialoilta. 

Koska opiskelijat ovat eri aloilta ja alat hyvinkin erilaisia, 
päätettiin, että jokainen ala voi toteuttaa valinnaisen 
kurssin parhaaksi katsomallaan tavalla. On aloja, jois-
sa kurssin on valinnut vain yksi opiskelija ja toisaalta 
taas on aloja, joilla valinnaisen on ottanut kymmenen 
opiskelijaa.  Myös opiskelijoiden tilanne vaikuttaa 
kurssin toteuttamiseen. Osa opiskelijoista treenaa 
tämän vuoden ammattitaidon SM-kilpailujen finaaliin eli 
Taitajiin, osa tähtää ensi vuoden semifinaalikilpailuihin 
ja osa haluaa vain saada opiskelustaan irti enemmän 
kuin mitä olisi mahdollista perusopetuksen puitteissa 
ja resursseilla.

Ohjaaminen voi olla henkilökohtaista ohjaamista jonkin 
työn tekemisessä tai asian opiskelussa. Opiskelija 
voi esimerkiksi jäädä oppituntien jälkeen koululle 
tekemään vaativampia töitä tai tehdä niitä kotona 
itsekseen. Opettajalta saa tarvittaessa ohjausta töiden 
tekemiseen. Jonkun kohdalla normaalitehtävät eivät 
tuota riittävästi haastetta. Tällöin opettaja voi kehitellä 
haastavampia tehtäviä ja auttaa niiden tekemisessä. 
Joidenkin opiskelijoiden kohdalla se voi olla yhdessä 
tekemistä, kuten meillä ICT-alalla. 

Huippuosaajan valinnaiskurssi oikein toteutettuna 
tuo ammatilliseen koulutukseen loistavat mah-
dollisuudet saavuttaa upeita tuloksia. Tämä 
on yksi lisämahdollisuus auttaa opiskelijaa 
tulemaan taitavammaksi ja pääsemään 
korkeammalle tehokkaammin ja nope-
ammin kuin ennen.

Juhannuskukkulan opiskelijat ovat 
onnellisessa asemassa, sillä homma 
pyörii ja toimii. Näin ei valitettavasti 
vielä ole monessakaan muussa 
ammatillisessa oppilaitoksessa 
Suomessa. 

Marianna Virtanen
Tiimivastaava

Olavi Lähteinen
Kilpailutoiminnan koordinaattori

Huippuosaamisen käyttöönotto Turun 
ammatti-instituutissa
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Väinö Kuosmanen
Ikä? 18 vuotta.

Mitä opiskelet?
Opiskelen autonasentajaksi Peltolan koulutalossa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Vielä ei ole 
kahta samanlaista päivää ollut.

Mitä harrastat?
Autotallissa tulee kaikenlaista aina 
välillä sählättyä.

Tärkein työkalusi Taitaja-
kilpailussa?

Terve maalaisjärki. Ilman sitä 
ei tulisi mitään. 

Mitkä ovat vahvuutesi 
ammattitaitokilpailussa?
Rauhallisuus.

Mitä haluat / aiot tehdä 
valmistumisen jälkeen?
Toivottavasti saisin alan töitä. 
Myöhemmin voisin koettaa 
kouluttaa itseäni lisää.

Mottoni on
Hiljaa hyvää tulee.

VARAOSAT
TURKU OY

Teollisuuskatu 38, 20520 Turku
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S Autokorinkorjaajan työtehtävät liittyvät pääasiassa kolaroitujen ajoneuvojen korjaamiseen. Kolari voi 

vaurioittaa auton tekniikkaa, korirakennetta ja kosmeettisia pintoja. Työtehtävät alkavat useimmiten 
asiakaspalvelutilanteesta ja etenevät vaurioanalyysin ja kustannusarvion kautta vaurioituneen ajoneu-
von korjaamiseen. 

Korjauksissa vaaditaan vahvaa tietopohjaa erilaisista korimateriaaleista ja turvalaitteista. Autovalmistajien 
korikorjauksen ohjeiden oikea tulkitseminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Autokorinkorjaajan tulee hallita nykyaikaiset liitostek-
niikat, muovikorjaukset, lasityöt sekä lukuisat erilaiset 
mitta- ja oikaisuvälineet. 

Roope Anttalainen
Ikä? 18 vuotta. 

Mitä opiskelet? Opiskelen autokorinkorjausta.

Minkälaista opiskelu on ollut? Ihan mukavaa.

Mitä harrastat? En oikeastaan mitään. 

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Hitsauskone.

Mikä on vahvuutesi ammattitaitokilpailuissa? 
Kilpailullisuus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Aion hakea korkeakouluun armeijan jälkeen.

Mottoni on Ei voi pärjätä jos ei yritä.

Anttoni Laaksonen
Ikä? 19 vuotta.

Mitä opiskelet? Autokorinkorjausta.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?

Mukavaa, leppoisaa ja opettavaista.

Mitä harrastat?
Autoja, koneita ja niiden korjausta.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailuissa?
Kempin hitsauskone.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Rauhallisuus on valttini.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Pyrkiä opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

Mottoni on
Jos vappuna on lunta katolla, on sitä myös 
maassa.8 9
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Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustelee uusia ja käytettyjä moottorikäyttöisiä 
laitteita ruohonleikkurista kuorma-autoihin oman erikoistumisensa mukaan.

Ajoneuvoasentaja tarvitsee työssään monia teknisiä perustaitoja, kuten koneenasennus-
taitoja, sähkötekniikan osaamista ja tietotekniikan perusosaamista. Asiakaspalvelutilan-

teissa ja työyhteisössä on osattava toimia erilaisten ihmisten kanssa. Ajoneuvoasentajan 
on myös tunnettava autokorjaamoja koskeva lainsäädäntö, ympäristöasiat ja huolehdittava 

työsuojelusta.

Kilpailutehtävillä mitataan monipuolisesti erilaisten ajoneuvoasentajan työssä tarvittavien 
tietojen ja taitojen hallintaa henkilöautojen korjaamisessa.



Oona Saarinen
Ikä Olen 18-vuotias.

Mitä opiskelet? 
Opiskelen kolmatta vuotta tieto- ja viestin-
tätekniikkaa Turun ammatti-instituutissa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut? 
Alan opiskelu on mielenkiintoista ja erit-
täin tietokonepainotteista. Koulutuksen 
pääpaino on ohjelmoinnissa, mutta opis-
kelemme myös muita tietokonetaitoja, 
kuten työvälineohjelmien käyttöä.

Mitä harrastat?
Tällä hetkellä harrastan kuntopotkunyrk-
keilyä, mutta laskisin myös kirjoittamisen 
ja käsityöt harrastuksikseni. Musiikki on 
myös lähellä sydäntäni, vaikken itse 
soitakaan mitään soitinta. 

20
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Tieto- ja tietoliikennetekniikan asentajan (ICT-asentaja) työtehtäviin kuuluvat tietokoneiden 
ja tietokoneverkkojen asennus-, päivitys- ja huoltotehtävät. Tehtäviä tehdessä kilpailijan 
tulee huomioida erityisesti tieto- ja virusturva-asiat. Kilpailijalta edellytetään hyvää eng-
lannin kielen taitoa.

20
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Niilo Kaartovuori
Ikä 18 vuotta. 

Mitä opiskelet?
Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Tosi mukavaa.   

Mitä harrastat? Uintia.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Aivot. 

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Huolellisuus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Hakea yliopistoon.

Mottoni on Motot ovat turhia.

Antton Ilmasti
Ikä 19 vuotta.

Mitä opiskelet?
Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Mielenkiintoista.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Tietokone.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Rauhallisuus kilpailutilanteessa.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Haluaisin päästä ammattikorkeakouluun.

Mottoni on
Älä luovuta.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Ilmeisimmät työkaluni kisoissa ovat tietenkin 
tietokone ja MS Office -paketin ohjelmat. Myös 
hakukoneet ovat todella tärkeitä kisatilanteessa.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Toivottavasti se, että keskityn omaan kisaani ja 
lähden hakemaan omaa parasta tulostani. Jos se 
riittää voittoon, se on mahtavaa, mutta tärkeintä 
minulle on nähdä, mihin omat taitoni lajissa sijoittuvat.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Aion hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan 
journalistisia opintoja. Haluan tulevaisuudessa 
päästä tekemään työtä, jossa saan nähdä paljon 
ihmisiä ja oppia jatkuvasti uutta.

Mottoni on Tyyli on vapaa, mutta pakollinen.

10 11

Kuka loihtii komeimman PowerPoint-esityksen? Entäpä miten taipuvat Exel-taulukot? 
Tietojenkäsittelyn kilpailijat tekevät tehtäviä Microsoft Office -ohjelmilla. Heidän on osat-

tava myös tiedostojen pakkaus, kuvankäsittely ja ohjelmistojen asetusten muuttaminen. 
Kisatehtävinä on mm. erilaisten lomakkeiden tekoa Wordilla ja haastavien funktioiden 

ja datatyyppien määrityksiä Excelillä ja Accessilla. Tehtävissä otetaan huomioon myös 
opiskelijan yrittäjämäinen toiminta. Lisäksi finaalissa voi olla yllätystehtäviä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ohjelmien yhteiskäyttöön. Kilpailuun kuuluu myös pika-
taipaleita, joissa aika ja tarkkuus ratkaisevat.
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Janina Lehtinen
Ikä 18 vuotta

Mitä opiskelet?
Kotityö- ja puhdistuspalvelualaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Alan opiskelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja 
innostavaa.  Alan töitä on paljon tarjolla ja olen ollut 
oman alan kesätöissä vanhusten kotipalvelussa.

Mitä harrastat?
Vapaa ajalla kuuntelen musiikkia, olen kavereitten 
kanssa ja ulkoilen.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?

Hyvä mieli ja motivaatio sekä reipas asenne 
kilpailussa.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Positiivinen asenne ja valmis ottamaan haas-
teita vastaan.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jäl-
keen?

Aion hakea oman ammattini töihin, 
vanhusten kanssa toimiminen 
on erittäin kiinnostavaa.

Mottoni on 
Jaksaa jaksaa!

Nina Oxman
Ikä 17 vuotta.

Mitä opiskelet?
Kotityö- ja puhdistuspalvelualaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Erittäin mielenkiintoista ja käytännönläheistä. Siitä 
saa hyviä eväitä koko elämän ajaksi.

Mitä harrastat?
Harrastan apuohjausta 4-6-vuotiaiden temppu-
kouluryhmässä ja lenkkeilen ahkerasti.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Rauhallisuus ja tarkkuus.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Hyvä muisti ja positiivinen asenne.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Haluaisin valmistumisen jälkeen perustaa 

oman siivousfirman.  

Mottoni on 
Hopea ei ole häpeä. Ja 

vastoinkäymisistä mennään 
eteenpäin. 
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Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista 
luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia 
verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri 
vaiheet. Tekniikan lisäksi kilpailijan on ymmärrettävä asiakkaan vaatimukset ja tulkit-

tava ne valmiiksi toteutukseksi. Lisäksi kilpailijan on huomioitava sivuston käyttäjät 
ja käyttäjäryhmien erityistarpeet. 30
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Eemil Haapasaari
Ikä 18 vuotta.

Mitä opiskelet?
Tieto- ja viestintätekniikkaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Opiskelu on ollut hyvin mielenkiintoista. Ala on monipuolinen ja siitä oppii aina 

jotain uutta.

Mitä harrastat?
Kitaran soittamista.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Tärkein työvälineeni kilpailussa on tietokone.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Esiintymiskokemus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Ohjelmistokehitystä tai jotain vastaavaa.

Mottoni on
Onnistumista on se, kun jaksaa yrittää virheistään huolimatta

Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja ovat kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä asiakaspalvelun ammat-
tilaisia. Heidän työtehtäviinsä kuuluu ylläpito- ja perussiivousta sekä erilaisia palvelutehtäviä mm. 
ateriapalvelua, tekstiilien huoltoa ja kokouspalvelutehtäviä. 

Toimitilahuoltajalta ja kodinhuoltajalta vaaditaan puhdistuspalvelu- ja asiakaspalvelutehtävien hallinnan 
lisäksi yhteistyökykyä, joustavuutta ja kykyä huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeet. Puhdistuspalvelun 
kilpailutehtävinä voivat olla esimerkiksi ylläpitosiivous työohjeen mukaan, tekstiilienhuoltotehtävät ja 
kokousjärjestelyjen toteutus.
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Nea Jokinen
Ikä 18 vuotta.

Mitä opiskelet?
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoa 
ja kaksoistutkintoa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Mukavaa ja kiinnostavaa.

Mitä harrastat?
Lenkkeilyä ja ompelua.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Hyvä ja innostunut mieli, sillä muuten 
työskentely ei suju.
Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaito-
kilpailussa?
Rauhallisuus ja tarkkuus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Pidän välivuoden opiskeluista ja lähden puoleksi 
vuodeksi Ghanaan vapaaehtoistyöhön. Sen 
jälkeen aion mennä jatko-opiskelemaan 
vaatetusalalle.

Mottoni on
Mitään ei ikinä saavuta, jos ei edes 
yritä.

Merina Kallionpää
Ikä 19 vuotta.

Mitä opiskelet? Vaatetusalan perustutkintoa, 
sekä samalla suoritan kaksoistutkintoa. Koko 
elämäni pyörii muodin ympärillä.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Ihanaa, en voisi kuvitella itseäni millekään 
muulle alalle.

Mitä harrastat?
Tarvitsisin 10 tuntia lisää aikaa vuorokauteen, 
mikäli haluaisin harrastaa jotakin muuta kuin 
ompelua.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Niitä riittää.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpai-
lussa? Jaksan loppuun asti enkä ikinä luovuta.
Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Menen Ruotsiin jatko-opiskelemaan, minkä 

jälkeen jatkan yritykseni kasvattamista.

Mottoni on You can 
exist or you can live.

Janina Saviranta
Ikä 

Mitä opiskelet?
Liiketalouden perustutkinto, taloushallinto.

Minkälaista alan opiskelu on ollut? 
Mielenkiintoista ja täynnä yllätyksiä.

Mitä harrastat?
Laulua ja urheilua.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Jenny ja tietokone.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Yleisesti kilpailukokemus, positiivisuus ja rauhallisuus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Haen kauppakorkeaan opiskelemaan.

Mottoni on
If you can’t go under it, go over it…

Jenny Mattila
Ikä 19 vuotta.

Mitä opiskelet? Liiketalouden perustutkinto, 
merkonomi, taloushallinto.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Alan opiskelu on ollut mielenkiintoista, haastavaa 
ja palkitsevaa.

Mitä harrastat? Harrastan lenkkeilyä ja ruoanlaittoa.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Janina ja tietokone.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Rauhallisuus, harkintakyky ja numerotarkkuus.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Valmistumisen jälkeen haluaisin tehdä oman alani 
töitä mahdollisuuksien mukaan.

Mottoni on I 
can and I will!
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Vaatteenvalmistusalan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, oma-aloitteisuutta 
ja loogista ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa tärkeää on myös 
värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus. Lajin kilpailutehtävissä painottuu 
vaatteen valmistusprosessi, asiakaspalvelua unohtamatta.

Kilpailija tulee osata suunnitella, kaavoittaa, leikata ja valmistaa asiakkaalle laadukas tuote 
kokonaistaloudellisesti. Hänen tulee tuntea alan perusmateriaalit ja tarvikkeet sekä niiden 
asettamat vaatimukset tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Koneiden ja laitteiden turvallinen ja tehokas käyttö sekä atk-perusohjelmien hallinta 
esittely- ja myynninedistämismateriaalin tuottamiseksi on myös tärkeää.

Koko työskentelyprosessin aikana kilpailijan tulee noudattaa kestävän kehityksen 
toimintaperiaatteita.
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Taloushallintoa opiskelevan merkonomin ammatillisena tavoitteena on tehdä yrityksen 
kuukausikirjanpito arvonlisäverolaskelmineen täsmällisesti lainsäädännön ja Verohallinnon 
ohjeiden mukaisesti. Hänen tulee osata kirjata liiketapahtumat tositteiden perusteella käyt-
täen taloushallinnon ohjelmistoa sekä tuottaa ja arkistoida vaadittavat raportit. Erityistä 
osaamista ovat tilinpäätöksen laadinta ja yrityksen verotuksen perusperiaatteiden hallinta.

Taloushallintoalan merkonomi osaa laatia erilaisia yrityksen kannattavuutta kuvaavia 
laskelmia, kuten kustannus-, katetuotto- ja hinnoittelulaskelmia sekä budjetteja. Talous-
hallintomerkonomi osaa myös laskea työntekijän rahapalkat ja luontoisedut sekä loma-
palkat ja ylityöajan palkat sekä palkasta tehtävät pidätykset sekä käsin että ohjelmalla.
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Anni Peräkylä
Ikä 19 vuotta.

Mitä opiskelet?
Hotelli-, ravintola- ja catering-alaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Opiskelu on ollut minulle upea kokemus ja riittävän 
haastavaa kaksoistutkinnon vuoksi. Olen saanut monia 
hienoja mahdollisuuksia ja työssäoppimispaikkoja, 
joista olen oppinut huimasti. Opiskelu on antanut 

minulle ammattitaidon ja 
ylioppilastutkinnon lisäksi 
myös jotakin vielä niitäkin 
tärkeämpää: elinikäisiä 

ystäviä ja hetkiä sekä 
muistoja, joita saan 

kantaa mukanani aina.

Mitä harrastat?
Minulta menee paljon 

aikaa ylioppilaskir-
joitusten parissa, 

Joni Simola
Ikä 18 vuotta.

Mitä opiskelet?
Talotekniikka, ilmanvaihto.

Minkälaista alan opiskelu on ollut? 
Kaksi ensimmäistä vuotta oli mielenkiintoista 
ja vaihtelevaa.

Mitä harrastat?
-

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Laskin.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaito-
kilpailussa?
Ohutlevytyöt ja mittaaminen.

KOKINVUORI
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Ilmanvaihtoasennuslajin kilpailutehtävinä on ilmanvaihtoasentajan työtehtäviin kuuluvia 

kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien asennuksia, ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä, 
Excelin-käyttöä sekä ilmastointipeltisepän töitä. 

Kilpailijat pukeutuvat alan vaatimusten mukaisiin suojavarusteisiin. Lisäksi jokaisella on 
mukana oma lv-asentajan pakki työkaluineen. Kilpailijat saavat LVI-suunnitelman, jonka 

mukaan työtehtävä tehdään. Kilpailussa menestyminen edellyttää laadukasta työn jälkeä, 
oikeita työtapoja ja työturvallisia työskentelytapoja.

Ravitolakokkilajin kilpailijoilla tulee olla luovuutta ja tarkkuutta sopivassa suhteessa monelta osa-alueelta. 
Mielen on oltava luova, veitsikäden tarkka ja hermojen rautaiset. Keittiössä on pysyttävä rauhallisena, 
vaikka kattilat höyryävät ja tuomareiden silmät kuumottavat selässä. Ei riitä, että lautaselle päätyy 
kauniita herkkuja, vaan kilpailussa tuomarit arvioivat myös valmistuksen ammattimaisuutta. Kaikki 
tehdään harkiten mutta reippaasti, koska kisapäivän aikataulu on tiukka.

Lajimääritelmän mukaan ravintolakokin tehtäviin kuuluu erilaisten ravintolakeittiöiden liike-idean, 
toiminta-ajatuksen ja gastronomian vaatimukset huomioon ottava ruoka-annosten suunnittelu, 
ruuanvalmistus, ruuan esille laitto sekä varastointi. Kilpailijan työskentelyn tulee olla taloudellista ja 
laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista sekä suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus 
ja kestävä kehitys huomioiden.
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Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Oman alan töitä.

Mottoni on “Huominen on aina tulevaisuutta”
-Matti Nykänen

mutta vapaa-ajallani nautin lukemisesta, liikkumi-
sesta ja ystävien kanssa oleilusta.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Asenne. Eihän kokki voi ilman veistäkään työsken-
nellä, mutta ilman oikeaa asennetta ja nöyryyttä alaa 
kohtaan ei kokkia auta maailman parhainkaan veitsi.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Positiivisuuteni ja paloni tähän ammattiin. Osaan 
myös olla rauhallinen paineenkin alla ja perfekti-
onistisuuteni puskee minua kohti täydellisyyttä 
kaikessa.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Aion työskennellä muutaman vuoden, jatkaa 
sitten opintojani restonomiksi ja sitten katsoa, 
mitä elämä ikinä tuokaan eteeni.

Mottoni on Tärkeintä ei ole se mitä teet, vaan 
mitä tekeminen tekee sinulle

16 17
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Ella Valmela
Ikä 20 vuotta.

Mitä opiskelet?
Opiskelen tarjoilijaksi hotelli-, ravintola- ja catering-alalla.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Opiskelu on ollut erittäin käytännönläheistä, monipuolista 
ja hauskaa. Olen oppinut valtavan paljon tarjoilusta 
ja oppinut myös hyödyntämään omia vahvuuksiani ja 
huomaamaan heikkouteni.

Cateringkokki suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee maittavia, houkuttelevia ja terveellisiä 
ateriakokonaisuuksia asiakkailleen ja huomioi myös erityisruokavaliot. Juhla- ja tee-

maruokailujen suunnittelu ja toteuttaminen kuuluvat alan ammattilaisen toimintaan.

Tuotteiden valmistamisessa otetaan huomioon hygieenisyys, kestävän kehityksen 
mukainen toiminta, ympäristönäkökohdat, työturvallisuus, omavalvonta sekä 

yhteistyö.

Mitä harrastat?
Leipomista, valokuvausta ja lautapelien pelaamista.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Lehtiö ja kynä - ilman niitä olen hukassa.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaitokilpailussa?
Paineensietokyky. Osaan sulkea kaiken mahdollisen 
häiriön pois, kun teen suoritusta. Semifinaaleissa 
huomasin, että sama päti myös jännitykseen: hoidin 
kisatehtävät samalla tavalla kuin olisin ollut töissä.

Myös työkokemuksestani on ollut paljon hyötyä. 
Olen tehnyt töitä 15-vuotiaasta asti joka kesä ja 
välillä myös koulun ohella. Tällä hetkellä teen ex-
trausvuoroja Ludussa.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen jälkeen?
Mieleni muuttuu vähän väliä, mutta tällä hetkellä 
mielessä olisi opiskella seuraavaksi viinimestariksi 
ja tietenkin tehdä töitä ravintoloissa ja baareissa. 
Myös Alko on alkanut kiinnostaa työpaikkana.

Mottoni on
Jos ei koeta, ni ei voi voittaa!

Tarjoilijalajissa kilpailijoiden tulee työskennellä asiakaspalvelutehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa 
ravintoloissa. Kilpailutehtävänä on työskennellä à la carte -ravintolassa sekä tarjoilla juhlamenu 
kansainvälisille vieraille korkeatasoisella juhlaillallisella ja palvella vieraita näiden omalla äidinkielellä. 
Yhtenä tehtävänä on työskentelyä baarissa valmistaen ja tarjoillen kansainvälisiä juomasekoituksia. 
Kilpailutehtävissä edellytetään asiakastilojen kunnostamista sekä tuotteiden ja palvelujen myyn-
tiä eri tarjoilutapoja käyttäen. Kilpailijoiden tulee hallita pöydän kattaminen, serviettitaitokset, 
erikoiskahvien valmistus, palveluetiketin mukainen toiminta, ruokien ja juomien yhdistäminen 
sekä ruokien viimeistely salissa (liekitys, paloittelu ja annostelu).

Kilpailijan tulee työskennellessään noudattaa anniskelu- ja hygieniamääräyksiä sekä ottaa 
huomioon kestävän kehityksen toimintaperiaatteet. 

Arvioinnissa korostuvat tekninen osaaminen, kansainvälisyys sekä asiakaslähtöinen työs-
kentely, sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen olemus.
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www.kukkakauppatahka.fi

Jutta Vainio
Ikä 18 vuotta.

Mitä opiskelet? Hotelli-, ravintola- 
ja cateringalaa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Alan opiskelu on ollut todella mukavaa 

ja päivät ovat aina olleet keskenään 
erilaisia.

Mitä harrastat? Harrastan jalkapalloa.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?
Motivaatio on tärkein työkaluni, koska halu 
voittaa vie pitkälle.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaito-
kilpailussa?
Vahvuuteni on rauhallisuus. En panikoi helposti.

Mitä haluat / aiot tehdä valmistumisen 
jälkeen?
Valmistumisen jälkeen haluaisin 
tehdä töitä muutaman vuoden 
ja sitten siirtyä opiskelemaan 
alaa lisää.

Mottoni on Se, joka ei edes yritä 
ei voi epäonnistua, mutta toisaalta 
ei voi myöskään voittaa.

Anton Viitasaari
Ikä 17 vuotta.

Mitä opiskelet?  Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 
perustutkinto, osaamisala: kokki. Ohessa käyn myös 
kaksoistutkintoa.

Minkälaista alan opiskelu on ollut?
Mielenkiintoista ja mukavaa, aina oppii uutta ja pystyy 
toteuttamaan itseään ruoan parissa! Aika on kulunut 
tosi nopeasti opiskeluiden parissa. Alan opiskelussa 
kivaa on myös se, että saan itse suunnitella ja luoda 
annoksia oman mieleni mukaan, mikä taas tuo minulle 
itsevarmuutta etenkin, jos annos tms. onnistuu.

Mitä harrastat?
Kahvin juontia, ruuanlaittoa, musiikin kuuntelua, Netflixiä.

Tärkein työkalusi Taitaja-kilpailussa?¨
Kokin veitsi ja oma pää.

Mitkä ovat vahvuutesi ammattitaito-
kilpailussa?
Tasainen suorittaminen jokaisella osa-
alueella, kilpailuparin kanssa kommuni-

kointi ja veitsen käyttö. Lisäksi olen hyvä 
suunnittelemaan, ja kunnolla tehdyn 
suunnitelman jälkeen on helppo lähteä 
toteuttamaan itse tehtävää.

Mitä haluat / aiot tehdä val-
mistumisen jälkeen?

Haen suoraan valmistumisen 
jälkeen Helsinkiin ammat-
tikorkeaan opiskelemaan 

restonomiksi, ja siinä ohessa 
aion tehdä töitä ja viedä 
uraani eteenpäin.

Mottoni on
Give me a challenge and I`ll 

crush you all.
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Yhteistyökumppanit osana
kilpailijoiden valmennusta

Yritysyhteistyö/sponso-
rointi on nykypäivänä 
yhä tärkeämpi osa 
yritysten markkinointi-
viestintää. Hyvin usein 
ammattitaitokilpailun 
sponsoroinnissa pää-

dytään vanhanaikaiseen logonäkyvyyteen.
Tavoitteena olisi kuitenkin saavuttaa laajempi 
hyöty niin sponsorille, kilpailijalle kuin koh-
deyleisöllekin. 

Olen Turun ammatti-instituutissa työsken-
televä ravintolapalveluiden lehtori. Toimin 
Lemminkäisenkadun koulutalossa hotelli-, 
ravintola- ja cateringalan yksikössä ja opetan 
ravintolapalveluita toisen asteen opiskelijoille. 
Kilpailutoiminnassa valmentajana olen ollut mu-
kana seitsemän vuotta. Valmennan 2. vuoden 
opiskelijaa Ella Valmelaa Taitaja 2017 -kilpailuun.

Sponsorointiyhteistyö on rutiiniksi muodostunut 
tapa, ja sponsorien mukaan ottaminen oli selvää, 
kun Ella läpäisi semifinaalit Espoon osakilpailussa. 
Sponsoroinnissa mietin, mitä me voimme tarjota 
yrityksille, millaista hyötyä ne siitä saavat sekä mitkä 
seikat edistävät sponsoroitavan eli Ellan valmen-
nusta kohti finaalia. Lähdin tavoittelemaan sellaisia 
yrityksiä, jotka ammatillisesti liittyvät ravintola-alaan 
ja joiden kanssa meillä olisi yhteinen kohdeyleisö. 
Näin yritykset saavat tehokkainta näkyvyyttä.

Sponsorien merkitys valmennuksessa on tärkeä. 
Oppilaitos saa sponsorien avulla lisää resursseja 
valmennukseen. Opiskelijan laaja-alainen näke-
mys alalla olevista toimijoista kasvaa, ja hän oppii 
tekemään yhteistyötä sponsorien kanssa. Tämä 
on oiva keino linkittää yhteistyötä oppilaitoksen ja 
työelämän kanssa.

”Me olemme mukana tässä toiminnassa, koska 
se on mitä parasta meidän kaikkien yhteisen 
alamme edistämistä! Ammattitaidon kehittäminen 
ja kilpailutoiminnan tuoma näkyvyyshän nostavat 
ravintola-alan arvostusta. Olemme todella iloisia 

siitä, että voimme tehdä yhteistyötä alaan sitou-
tuneiden opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan 
kanssa. Tuotteiden hyvä tuntemus edistää 
monipuolista juomakulttuuria esimerkiksi sen 
kautta, että ammattitaitoinen henkilökunta osaa 
suositella erilaisia laatujuomia asiakkaille. Kontakti 
alan tuoreisiin tekijöihin on meille todella arvokas 
myös siitä näkökulmasta, että me pysymme ajan 
tasalla uusista tuulista ja näkemyksistä. Lisäksi 
meille on vahvasti paikallisena toimijana tärkeää 
ylläpitää suhteita turkulaisiin alan oppilaitoksiin”, 
toteaa viestintäpäällikkö Anna Hakala Pernod 
Ricard Finland Oy:stä.

Ella Valmelan valmennusta kohti finaalia ovat 
tukemassa Pernod Ricard Finland Oy, The Cow, 
ravintola Ludu, kukkakauppa Tähkä sekä työasu-
palvelu Image Wear. Pernod Ricard sponsoroi 
meille kevään aikana mietoja ja väkeviä viinejä, 
joita Ella käyttää konkreettisiin harjoitustilanteisiin 
opetusravintola Taitossa. Kutsumme hotelli- ja 
ravintola-alan ammattilaisia eri organisaation tasoilta 
testiasiakkaiksi, jotta Ella pystyy harjoittelemaan 
vastaavanlaista kilpailutilannetta varten. Näihin 
testiasiakasvalmennuksiin Kukkakauppa Tähkä 
sponsoroi erilaisia kukkia, joista Ella harjoittelee 
kukka-asetelmien tekoa, kukkien käsittelyä sekä 
sidontaa. Seurusteluravintola The Cow toimii Ellan 
työssäoppimispaikkana, ja kilpailussa olevien juo-
masekoituksien valmistamista harjoitellaan yhdessä 
henkilökunnan kanssa. Image Wear sponsoroi Ellalle 
työvaatteet kilpailua varten. Valmennuksen ohella 
Ella työskentelee ravintola Ludussa, missä hänen 
käden taitonsa sekä kykynsä toimia asiakaspal-
velutilanteissa kehittyvät useiden toistojen myötä.

Olen itseni ja Turun ammatti-instituutin puolesta 
erittäin iloinen mukaan lähteneistä yrityksistä. Us-
kon, että kilpailijoiden ammattitason nostaminen ja 
sponsoritoimintaan lähteminen on myös yritysten etu. 

Niina Vahtera, ravintolapalveluiden lehtori
Turun ammatti-instituutti

SICK 25 v innovaatiokisan voittoon nousi Aalto 
Yliopisto, toisen sijan jakoivat Turun ammatti-
instituutti ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Mikä innovaatiokilpailu?

SICK Oy halusi tukea opiskelijoiden osaamisen ke-
hittämistä ja järjesti innovaatiokilpailun oppilaitoksille. 
SICK konserni (SICK Ag) on saksalainen perheyhtiö ja 
yksi maailman johtavista anturien ja anturisovellusten 
valmistajista teollisuuden, logistiikan ja prosessiauto-
maation sovelluksiin. 

Kisaan osallistuville tiimeille toimitettiin kaksi erilaista 
SICK:n laserskanneria ja siihen liittyvät kytkentä- 
sekä asennustarvikkeet. Ajatuksena oli antaa heille 
kokonaisuus, joiden avulla tiimit pystyivät ideoimaan, 
suunnittelemaan ja rakentamaan haluamansa, täysin 
uudenlaisen laserskanneria hyödyntävän innovaation 
johonkin ennennäkemättömään tarkoitukseen.  Kil-
pailutöiden taso oli tuomariston mukaan yllättävän 
kova. Kaikki kilpailuun osallistuneet ideat tarjoavat eri 
teollisuuden aloille selkeästi uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia ja mahdollisesti jopa uusia työpaikkoja.

Turun ammatti-instituutin innovaatio: Vanhainkodin 
asukkaan statusta valvova järjestelmä

Jaettu toinen sija irtosi Turun ammatti-instituutin 
TAIkurit-joukkueelle vanhainkodin asukkaan statusta 
valvovalla järjestelmällä. Kolmannen vuoden asentaja-
opiskelijat kone- ja tuotantotekniikasta kertoivat, että 
innovaatiokisaan osallistuminen oli mielenkiintoista 
ja motivoivaa ja että näin hyvä menestys on valttia 
myös työnhaussa.

Innovaatiossa laserskanneri valvoo vanhusten hoiva-
kodin huoneistoa. Tilaa ei saa kuvata, mutta silti olisi 
hyvä tietää, mitä seinien sisällä tapahtuu. Tästä syystä 
SICK:n tasoskanneri on oiva laite valvontatehtäviin. 
Kilpailuversiolla voidaan tarkkailla, onko asukas mm. 
jalkeilla, istumassa, sängyllä istumassa, sängyllä 

Turun ammatti-instituutin kunnossa-
pitoasentajat toiselle sijalle kovatasoi-
sessa innovaatiokisassa

nukkumassa, WC:ssä, ulkona, kaatuneena 
tai kumartuneena. Myös hoitajien käyntejä 
voi seurata – tämä on sekä asukkaan että 
hoitajien edun mukaista. Jos järjestelmään 
yhdistetään viivakoodinlukija, saadaan 
varmistus lääkeannosteluihin. Asukkaan 
kaatuessa tai pyörtyessä saadaan hälytys. 
Yölliset poistumiset asunnosta voidaan 
havaita ja tehdä niistä hälytys. 

Johanna Jernberg
Lehtori

Onnelliset kilpailuun osallistuneet yhteiskuvassa.
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Pääsin ensikertalaisena mukaan 
Taitaja-kilpailumatkalle EuroSkills-

kisoihin Göteborgiin joulukuussa. Olen 
tätä ennen käynyt katsomassa oman 

paikkakuntamme Taitaja-kilpailuja ja ollut 
niistä vaikuttunut. Taitaja-kilpailutapahtuma 

ei kalpene minkäänlaisten muiden suurten 
tapahtumien rinnalla. Göteborginkin mes-
sukeskuksessa kävi kuhina. 

Saavuttuamme perille menimme ensimmäi-
senä kuuntelemaan puheita. Kunniakonsuli 
Heli van der Valkin aiheena oli ruotsinsuo-
malaisten historia ja taustat suomalaisten 
siirtolaisuudelle Ruotsiin. Hän kertoi, millaisia 
vaiheita siirtolaisuudessa on koettu. Perinteiset 
en finne igen -tarinat ovat vain osa totuutta. 
Ammattitaitoisilla suomalaisilla on ollut merkittävä 
rooli ruotsalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa.

EuroSkills-järjestön Tommy Hellström kertoi 
vuoden 2016 olleen Ruotsissa ammattikoulutuksen 
teemavuosi. Tavoitteena naapurimaassamme olisi 
kasvattaa ammattikoulutuksen osuutta toisella 

Göteborgissa kisamatkalla

asteella, sillä työntekijöitä 
tarvitaan. Tähtäimessä on 
kuulemma lisätä ammatilli-
sessa koulutuksessa olevien 
nuorten osuutta nykyisestä 
23 %:sta jopa 35 - 40 
%:iin. Tätä silmällä pitäen 
kisoihin oli tehty helpoksi 
tulla ja peruskoululaisten matkustamista kisoihin 
tuettiin. Kymmenettuhannet peruskoululaiset ympäri 
Ruotsia tutustuivat kisoihin viikonlopun aikana.

Puheiden ja tilaisuuden jälkeen lähdin etsimään 
omia opiskelijoitamme. Kumpikin Turun ammatti-
instituutin edustajista oli minulle tuttu entuudestaan 
ja omista opinnoistaan. Seisoin hyvät tovit seu-
raamassa heidän työntekoaan, ja olin pakahtua 
ylpeydestä. Tehokkaan näköistä, keskittynyttä ja 
myös hyväntuulista tekemisen meininkiä oli ilo 
katsella. Kaiken kaikkiaan nuorista huokui upeaa 
ammattiylpeyttä ja halua pärjätä.

Katselin messuhallin korkeasta katosta roikkuvia 
kylttejä, joiden perusteella saattoi suunnistaa 

näkemään eri alojen työskentelyä. Vaikka olen 
ammattikoulutuksessa töitä jo jokusen vuoden 
tehnyt, silti jaksaa yllättää ja häkellyttääkin se 
alojen kirjo, mikä meille kuuluu.

Voin hyvin kuvitella, että jos minä itsekin huomaan, 
etten tule jatkuvasti ajatelleeksi, mitä kaikkea työpai-
kassani tehdäänkään, niin myöskään koulumaailman 
ulkopuoliset eivät välttämättä aina edes tiedä, mistä 
kaikesta mahdollisesta puhutaan, kun puhutaan 
ammattikoulutuksesta. Mitä kaikkea meidän tont-
tiimme kuuluukaan? Jollekulle ensimmäinen ajatus 
saattaa olla vaikkapa lähihoitajakoulutus, toiselle 
kosmetologin tai kampaajan koulutus, seuraava 
mieltää ammattikoulun autoasentajien paikaksi, 
jollekulle tulevat mieleen kokit ja tarjoilijat. Ja me 
teemme kaikkea tuota ja niin paljon muutakin.

Salia kiertäessä mietin edelleen sitä, miten nämä 
moninaiset alat eroavat toisistaan ja mikä niitä yh-
distää. Erilaisia taitoja tarvitaan: taiteellista luovuutta 
ja esteettistä silmää, tarkkuutta ja näppäriä käsiä, 
sopivaa luonnetta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. 
Työn iloa ja imua. 

Miten hienoa, että nuoret ja pätevät ammattilaiset 
saavat mahdollisuuden osallistua kilpailuihin. He 
saavat mahdollisuuden luoda kontakteja ulkomaille 

ja päästä kokemaan hauska 
kilpailumatka muiden nuor-
ten kanssa. Varmasti kisoihin 
osallistuminen herättää myös 
uusia ajatuksia ja näkemyksiä 
omasta alasta ja toivottavasti myös 
kohottaa entisestään ylpeyttä omasta 
alavalinnasta. Kun vielä menestystäkin 
tulee, on kokemus kruunattu

Paula Takio
Tuntiopettaja
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Suomen ammattitaitomaajoukkue kilpai-
lee lokakuussa 2017 Abu Dhabissa eri 

ammattialojen MM-mitaleista. WorldSkills 
on mittaluokaltaan massiivinen ammatil-
lisen koulutuksen tapahtuma, jossa tuhat 

nuorta kilpailee kaikkiaan 50:ssä eri lajissa.

Suomi osallistuu 25 lajiin, jotka edustavat 
laajasti ammatillisen koulutuksen aloja. 
Mukana on auto- ja kuljetusalan, tieto- ja 
viestintätekniikan, luovien alojen ja muodin, 
palvelualojen, rakentamisen ja teollisuuden 
osaajia. Skills Finland ry lähettää yhdessä 
yhteistyökumppaniensa kanssa joukkueen 
kilpailuun. 

Ammattitaitokilpailuilla kehitetään suomalaisen 
työvoiman osaamista

Suomalaista ammattiosaamista on kehitetty ja 
tehty tunnetuksi ammattitaitokilpailuiden avulla 
jo yli 25 vuotta.

Tehty työ on tuottanut tulosta, toteaa palvelujohtaja 
Hannu Immonen. 

Ammatillista koulutusta myös arvostetaan työelä-
mässä. Valtaosa yrityspäättäjistä arvioi ammatillisen 
koulutuksen laadun Suomessa erinomaiseksi

tai hyväksi jatkaa palvelualuejohtaja. Hän on itse 
ollut myös luomassa nyt olemassa olevaa kilpai-
lujärjestelmää Suomeen.

Lisätietoa ammattitaitomaajoukkueesta
www.ammattitaitomaajoukkue.fi

WorldSkillsissä on mukana myös
Turun ammatti-instituutin kasvatti

 Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa järjes-
tettiin maaliskuun alussa tekniikan ja liikenteen alojen 
rekrytointimessut yli 40 yrityksen ja tuhannen opiskelijan 
voimin. Lähtölaukauksena tilaisuuden järjestämiselle 
oli se, että tekniikan aloilla on Varsinais-Suomessa 
paljon töitä tarjolla ja ammatillisen koulutuksen re-
formin johdosta oppilaitosten ja yritysten yhteistyö 
tulee olemaan jopa entistäkin tiiviimpää. Tapahtumaa 
rahoittivat Vetovoimaa teknologia-aloille - sekä OPPO- 
ja Saumaton-hankkeet. 

Päivä alkoi yrittäjien ja oppilaitoksen yhteisellä bruns-
sitilaisuudella, jossa käytiin vilkasta keskustelua am-
matillisen koulutuksen uudistumisen myötä aukeavista 
yhteistyömahdollisuuksista ja ammatillisen koulutuksen 
uusista tuulista.

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen korosti avajais-
puheenvuorossaan, että ammatillinen koulutus on 
tuskin koskaan ollut näin suuren muutoksen edessä. 
Ammatillisen oppilaitoksen tulee olla toimissaan ketterä 
ja ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. 
Työelämän kanssa tullaan tekemään aivan uudenlaista 
yhteistyötä, kun koulutuksenjärjestäjän läsnäololle 
työpaikalla haetaan uusia malleja. Opetushenkilöstön 
toimenkuva muuttuu luonteeltaan entistä ohjaavam-
maksi ja valmentavammaksi. Erityisesti tekniikan aloilla 
ammatit muuttuvat ja teknologia kehittyy.

Yritykset lähtivät innolla mukaan rekrytoimaan työnte-
kijöitä kesäksi ja vakinaisempiinkin työsuhteisiin sekä 
työharjoitteluihin. Laadukkaasti koulutettu taitava työ-
voima kiinnostaa. Messuvieraina olivat Juhannuskuk-
kulan, Kuormakadun ja Peltolan koulutalon opiskelijat 
sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Sekä 
vieraiden että näytteilleasettajien palautteen pohjalta 
voi päätellä, että tällaisia tilaisuuksia kannattaa jat-
kossakin järjestää.

Johanna Jernberg
Lehtori

Tekniikan ja liikenteen alan Rekry-
messut olivat menestys!
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Turun ammatti-instituutin kasvatti Abu Dhabissa on: 

Putkiasennus
Nestori Räisänen

Nestori toi Suomelle Medallion for Excellence -tun-
nustuksen EuroSkills 2016 -kilpailusta. Taitaja2015:stä 
hän nappasi kultaa ja Taitaja2014:ssä hän sijoittui 
neljänneksi. Nyt hän työskentelee päivisin maaläm-
mön parissa ja treenaa iltaisin MM-kilpailuun. Nestori 
valmistui vuonna 2015 Turun ammatti-instituutista 
talotekniikan perustutkinnosta. Hän lähti opiskelemaan 
putkiasennusta, koska tiesi, että tällä alalla riittäisi töitä. 
Nestori on kotoisin Vehmaalta ja asuu nyt Turussa.

Putkiasentajat asentavat vesi-, lämmitys-, kaasu- ja 
viemäriputkia sekä kylpyhuonekalusteita.

Putkiasennuslajin eksperttinä ja lajipäällikkönä toimii 
Sauli Jaara (OSAO). Valmentaja on Simo Wikström 
(Turun ammatti-instituutti).

Onnea ja menestystä Nestorille toivottaa koko Turun 
sivistystoimi!
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 Taitaja
SM-kilpailu
ammatillisen
koulutuksen opiskelijoille

Vuosittain järjestettävät nuorten ammatti-
taidon SM-kilpailut ovat maamme suurin 
ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Tai-
taja-kilpailuissa on noin 40 lajia, jotka edus-
tavat maamme elinkeinoelämän keskeisiä 
aloja. Kymmenet tuhannet katsojat kerään-
tyvät seuraamaan finaalia, johon alojensa 
parhaat selviytyvät ympäri Suomea järjes-
tettävien semifinaalien kautta. Semifinaalei-
hin on tänä vuonna ilmoittautunut yhteen-
sä noin 1800 kilpailijaa. Finaalipaikkoja on 
jaossa kuitenkin vain noin 400. Kilpailut on 
tarkoitettu alle 20-vuotiaille ammatillisessa 
koulutuksessa oleville nuorille.

Taitaja9 
yläasteluokkien kilpailu kädentaidoissa

Taitaja9-kilpailussa kisaavat kolmihenkiset 
peruskoulujen yläasteiden luokille muo-
dostetut joukkueet erilaisissa kädentaitoja 
ja yleissivistystä vaativissa tehtävissä. Sa-
tojen paikallis- ja aluekilpailujen ohella jär-
jestetään vuosittain finaali Taitaja-kilpailu-
jen yhteydessä. Kilpailulla tuetaan nuorten 
ammatinvalintaa sekä lisätään ammatillisen 
koulutuksen vetovoimaa.

TaitajaPLUS  
SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville 
opiskelijoille

TaitajaPLUS-kilpailu järjestetään osana Tai-
taja-kilpailuja. Niillä edistetään ammatillisen 
erityisopetuksen tunnettuutta ja erityistä tu-
kea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymis-
mahdollisuuksia.

WordSkills
ammattitaidon MM-
kilpailut
Joka toinen vuosi jär-
jestetään nuorten kan-
sainväliset ammattitai-
tokilpailut, joissa ratkotaan nuorten amma-
tillisten maailmanmestaruudet yli 45 lajis-
sa. Kilpailuihin osallistuu lähes 1000 alansa 
huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Seuraavat 
World Skillsit kisataan Abu Dhabissa loka-
kuussa 2017.

EuroSkills
ammattitaidon
EM-kilpailut
Ammattitaidon Euroopan 
mestaruuksista kilpail-
laan joka toinen vuosi. 
Ensimmäiset EuroSkills- kilpailut järjestettiin 
vuonna 2008 Hollannin Rotterdamissa. Kil-
pailulajeja on noin 50 ja suuri osa niistä to-
teutetaan tiimi- tai parilajina. Seuraava am-
mattitaidon EM-kilpailu järjestetään Unkarin 
Budapestissa syyskuussa 2018

Lisää tietoa ammattitaitokilpailuista
osoitteessa Skillsfinland.fi
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TAI mitalit Taitajissa vuosina 2001-2016
Paikka Vuosi  Semit Finaali mitalit Kulta Hopea Pronssi

Lahti 2001 4 2 1 1
Imatra 2002 2 1 1
Jyväskylä 2003 4 4
Seinäjoki 2004 3 1 1
Turku 2005 64 20 8 4 4
Tampere 2006 62 22 7 2 3 3
Joensuu 2007 40 10 6 2 1 3
Espoo 2008 50 12 6 2 1 3
Vaasa 2009 51 13 3 1 1 1
Oulu 2010 50 18 8 1 2 5
Kuopio 2011 63 14 6 1 3 2
Jyväskylä 2012 64 15 5 4 1
Joensuu 2013 63 12 5 4 1
Lahti 2014 78 23 6 2 2 3
Turku 2015 78 19 11 5 3 3
Seinäjoki 2016 73 32 14 5 4 5

41 27 31
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Nykypäivänä Taitajaan osallistujan tärkein 
ominaisuus on moniosaajuus. Ei riitä, 

että on hyvä vain omassa ammatissaan: 
on tunnettava muita aloja ja pärjättävä 

myös muiden seurassa. On osattava 
monenlaista. Näin miettii kilpailupäällikkö 

Olavi ”Olli” Lähteinen. ”Ja harrastuksista 
ei parane luopua muiden töiden ohella 
milloinkaan”, jatkaa Taitajien Taitaja. 

Kun Olavi nuorena miehenä mietti ammattiaan, 
oli maailma sähköistymässä kovaa vauhtia. 
Tietoliikenne otti ensiaskeleitaan tv-tekniikassa, 
ja musiikki valtasi nuorten mielet. Niin kävi 
Ollillekin, joka on koko ikänsä ollut musiik-
kimiehiä. Kun kaupasta ei saanut hankituksi 
vahvistimia mutta ääni piti saada kuuluviin, oli 
laite koottava itse. Kitaran rakentaminen itse 
oli yhtä mahdollista. Tämä oli ponnistin Ollille ja 
monille muillekin opintielle hakeutuville nuorille. 
Matkaan hän lähti Keski-Pohjanmaan Ullavalta 
ensin Kokkolaan elektroniikan perusopintoihin ja 
sieltä kohti jatkoa isommissa ympyröissä.

Olli valmistui elektroniikan ja 
tietoliikennetekniikan insinööriksi 
Turun teknillisestä opistosta neljä 
vuosikymmentä sitten, minkä 

jälkeen hän paiski 
töitä elektronii-

kan suun-
nittelu- ja 

TAI:n kilpailukoordinaattori Olavi Lähteisen 
harrastuksista tärkein on musiikki

tuotantotoiminnassa, mm. Nokialla vienti-insinöörinä. 
Silloin vastuualueeseen kuului tv-tekniikan asiantunti-
juus Euroopan markkina-alueilla. Turussa tie vei ensin 
opetustehtäviin, sitten amiksen tietokonetekniikan ja 
elektroniikan opetuksen ja organisoinnin osastonjoh-
tajuuteen ja tietohallintopäällikön töihin. Siinä samalla 
alkoivat matka Taitajien maailmaan ja osallistuminen 
kansallisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailujen 
toteuttamiseen. Heti kohta tuon jälkeen mies valittiin 
SkillsFinlandin elektroniikan valmennuspäälliköksi. 
Ensimmäistä kertaa elektroniikan ammatillisten kil-
pailujen pääeksperttinä Olli toimi Suomessa jo viime 
vuosituhannella, ja Euroopan laajuisissa kilpailuissa 
hän on ollut mukana vuodesta 2008 aina nykypäivään 
saakka. WorldSkills-kilpailutoiminnan Suomen elekt-
roniikan eksperttinä hän on ollut vuosina 1999 – 2013, 
joista pääeksperttinä eli kilpailun johtajana kolmen 
kilpailun ajan vuosina 2009 – 2013. Kotimaisissa 
Taitaja-tapahtumissa Olli on toiminut kilpailupäällikkönä 
molemmissa Turun kilpailuissa, vuosina 2005 ja 2015.

Ensimmäisissä kansainvälisissä kilpailuissaan 1999 
Kanadan Montrealissa Olli kiinnostui elektroniikan ohella 
myös tieto- ja tietoliikennetekniikkaan kuuluvan kilpailun 
kehittämisestä, ja pääosin tuon matkan innoittamana 
syntyi ajatus tietokone ja verkot -lajista. Näin Ollia voidaan 
hyvällä syyllä pitää kahden kilpailulajin kehittäjänä ja 
innostajana vähintään Suomen mittakaavassa, mutta 

laajasti myös Euroopassa ja koko 
WorldSkills-
kentässä.

Ollin vankka 
sitoutuminen 

työhönsä, toisia 
tukeva ja yhteis-
työtä korostava, 
innostava esimerkki 
ovat edistäneet hä-
nen menestymistään 

vaihtuvissa 
työtehtävissä 

ja auttaneet kymmeniä nuoria onnistumaan opinnoissa 
ja ammatillisissa kilpailuissa. Hän on valmentanut 
Suomen elektroniikan ammattitaitokilpailujoukkueet 
moniin loistaviin tuloksiin Euroopan ja maailmanmes-
taruustason kilpailuissa. Paras saavutus oli turkulaisen 
Erno Sundellin valmentaminen MM-hopealle vuoden 
2003 Sveitsin WorldSkills-kisoissa. Euroopan kilpai-
luissa lajissa on tullut kaiken värisiä mitaleja, myös 
kultaa 2008 Rotterdamissa, 2010 Lissabonissa ja 
2014 Belgian Spassa. 

Aikaa on työn ja harrastusten ohella riittänyt myös 
kirjalliseen tuotantoon, joka kattaa monia teoksia:

1993 - 2004 julkaistut PC-laitteiden rakenne, PC-
tekniikan käsikirja ja Suuri PC-tietokirja. Nämä kirjat 
kuluivat laajasti koko maamme ammattioppilaitoksissa 
tietokonetekniikan oppikirjoina ja elektroniikan alan 
ammatillisten kilpailujen valmennuksessa. Kun aikaa 
on riittänyt kansainväliseen kilpailuvalmennukseen, on 
siinä ohessa syntynyt kiinnostus myös englanninkielisiin 
julkaisuihin. Niistä viimeisimmät ovat 2005 Modern 
Vocational Training Handbook sekä 2008 ilmestynyt 
European Electronics Workshop -käsikirja.

Tie on vienyt miehen moniin tilanteisiin, ja matkassa 

mukana on kulkenut myös kitara. 
Sellaiset bändit kuin Suistomaan 
poljentopojat, Kuunari Tähti ja 
High Tech Teachers ovat vaiheita 
musiikkimiehen elämässä, mutta 
itse musiikkiharrastus on ollut aina 
tärkein. Oltiin sitten valmennuspäivillä, 
opettajien pikkujouluissa, illanistujaisissa 
tai sukujuhlissa, aina on Ollin ääntä ja 
soittoa kuultu. The Wild Rover ja monet 
muut ovat soineet aamuun asti, ja ääni on 
kestänyt kovan harrastuksen niin vaatiessa. 

The Wild Rover (”Villi kulkuri”, joskus myös No 
Nay Never kertosäkeen mukaan) on irlantilai-
nen  kansanlaulu. Se kertoo tarinan nuoresta 
miehestä, joka on kierrellyt maita vuosien ajan 
ja palaa kotikaupunkiinsa kantamajataloonsa. 
Majatalon emäntä ei suostu tarjoamaan tälle 
juotavaa ennen kuin laulun päähenkilö näyttää 
matkoillaan keräämänsä kullan. Mies laulaa 
kulkuripäiviensä olevan ohi ja aikovansa aset-
tua aloilleen.

Matti Haapanen
Lehtori
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Kuusi Taitaja9-joukkuetta finaaliin 
Varsinais-Suomesta

Taitaja9-kilpailun valtakunnallisesta 
voitosta kisaillaan jo 14. kerran Taitaja 

2017 -kilpailujen yhteydessä Helsin-
gissä. Tällä kertaa Varsinais-Suomesta 

karsintojen kautta valtakunnalliseen 
finaaliin pääsi kuusi joukkuetta. Jouk-
kueet ovat selvittäneet tiensä alueen 

seitsemästä paikalliskilpailusta ensin 
Paraisilla järjestettyyn aluefinaaliin, josta 
24 joukkueesta kuusi parasta jatkaa tou-
kokuussa Helsinkiin. Paikalliskilpailuihin 
osallistui Varsinais-Suomessa yhteensä noin 
300 kolmihenkistä joukkuetta.

Varsinais-Suomi on vuosia ollut valtakunnal-
lisesti aktiivisin Taitaja9-alue.

Taitaja9-kilpailu poikkeaa muista Taitaja-
tapahtuman lajeista oleellisesti. Kilpailemassa 
ovat peruskoulujen yläkouluikäiset opiskelijat, 
jotka muodostavat kolmihenkiset sekajoukkueet. 
Kilpailun tavoitteena on tuoda eri ammatteja 
nuorille tutuiksi ja näin myös omalta osaltaan 
helpottaa heidän ammatinvalintaansa.

Turun paikalliskilpailusta finaaliin asti selvinnyt 
joukkue on tällä kertaa Piikkiön yhtenäiskoulusta 
Kaarinasta. Piikkiön yhtenäiskoulun Mestarit-
joukkue voitti sekä Turun paikalliskilpailun että 
myös aluefinaalin Paraisilla. 
- Kaikenlaiset kädentaidot ovat tarpeen toukokuun 
puolivälissä Helsingissä, jossa 36 joukkuetta eri 
puolilta Suomea kokoontuu kilpailemaan voitosta, 
toteavat Mestarit-joukkueen 
jäsenet kuin yhdestä suusta.

Joukkueeseen kuuluvat 
Mimosa Ajalin, Olga 
Elonen ja Eemeli 
Mäkelä.

Mestarit-joukku-
een mielestä 
joukkueen 
vahvuute-
na on, että 
joukkueen 
jäsenet tu-
levat hyvin 
to imeen 
k e s k e -
nään. No-

peus, oveluus, ja huolellisuus ovat myös joukkueen 
vahvoja puolia.
Joukkueen ”valmentaja”, kotitalousopettaja Annette 
Saarinen, aistii joukkueessa positiivista henkeä ja aitoa 
innostusta sekä iloista mieltä. Näillä mennään pitkälle. 
Annette Saarisen mielestä Taitaja9-kilpailu on hauska 
ja monipuolinen tapa tuoda ammatillisia taitoja esille. 
Hyvä tehtävä on yllätyksellinen ja riittävän haastava.
9A-luokalla opiskeleva kolmikko on vapaa-ajallaankin 
kavereita keskenään. Olga ja Eemeli ovat tuttuja 
alakoulusta alkaen.
- Meillä on hyvä ryhmähenki ja toimimme yhtenäisesti, 
Olga Elonen kertoo.
- Kilpailussa joku otti aina eri tehtävissä pääroolin 
eikä erikseen tarvinnut sopia, että kuka tekee mitä-
kin, Mimosa Ajalin jatkaa yhteistyön kuvailua. Eemeli 
Mäkelän mukaan jokaisella joukkueen jäsenellä on 
omat vahvuusalueensa.
- Olga on hyvä kotitalousasioissa, hän kertoo.

- Ja Eemeli osaa älytehtävät kuten Mimosakin, Olga 
Elonen toteaa.
- Tämä on mukavaa vaihtelua koulutyön lomassa, 
tuumaa opettaja Annette Saarinen. - Olen ollut mu-
kana kasaamassa koulustamme joukkueita jo vuosia. 
Finaalissakin olemme olleet jo kerran aiemmin.

Tällä toiminnalla saadaan jotain erilaista koulumme 
arvomaailmaan, toteaa Annette.
Finaalin tehtävätyyppeihin on mahdollista tutustua 
etukäteen, ja niin Mestarit-joukkue varmasti tekeekin.
Turun ammatti-instituutti toivottaa kaikille varsinaissuo-

malaisille joukkueille menestystä Helsingissä

Jarmo Linkosaari
Taitaja9-aluevastaava
Turun ammatti-instituutti
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laji kilpailija saattaja
Vaatteenvalmistus Merina Kallionpää

Vaatteenvalmistus Oona Martti

Yrittäjyys Laura Nummela Anna-Maija Lassila

Yrittäjyys Aleksi Hurula

Yrittäjyys Niko Lehtonen

Taloushallinto Jenny Mattila Irina Eklund

Taloushallinto Janina Saviranta

Huonekalupuuseppä Matias Rahkonen Harry

Ilmastointiasennus Joni Simola Egert Viitala

Ilmastointiasennus Niklas Ketola

Ilmastointiasennus Eero Ponsen

Putkiasennus Julius Jaanto Egert

Putkiasennus Sami Juhala

Kondiittori Wäinö Mäkinen Kristiina Lehto

Kondiittori Ellinoora Järvi

Ravintolakokki Anni Peräkylä Daniel Lemberg

Ravintolakokki Niko Järvinen

Cateringkokki Iiris Fält Heli Lindström

Cateringkokki Kasperi Lyly

Cateringkokki Jutta Vainio

Cateringkokki Anton Viitasaari

Tarjoilija Teemu Luukkanen Niina Vahtera

Tarjoilija Ella Valmela

Automaatioasennus Reijo Asikainen Mika Vainiotalo

Automaatioasennus Veera Rötkönen

Automaatioasennus Miikka Aittala

Elektroniikka Pekka Näyskä Jari Vainiotalo

Elektroniikka Juho Nykänen

Elektroniikka Ville Valve

Laborantti Netta Saarinen Sonja Kannisto

Laborantti Jenna Virtanen

Laborantti Aleksi Järvimäki

laji kilpailija saattaja

Autonasennus Väinö Kuosmanen Jarno Raussi

Autonasennus Toni Koski

Autonasennus Stina Niskanen

Autokorinkorjaus Roope Anttalainen Hermanni Salonen

Autokorinkorjaus Anttoni Laaksonen

Autokorinkorjaus Miro Louhola

Kuljetuslogistiikka Artturi Toivonen Marko Hallisto

Kuljetuslogistiikka Antti Arvio

Painotuotteen suunnittelu Reetta Tauriainen Mika Uusitupa

Tietojenkäsittely Oona Saarinen Kaija-Leena Koskela

Tietojenkäsittely Juha Kujanpää

Tietojenkäsittely Sini-Tuulia Sandholm  

Tietokoneet ja verkot Niilo Kaartovuori Marianna Virtanen

Tietokoneet ja verkot Antton Ilmasti

Tietokoneet ja verkot Jere Kankaanpää

Verkkosivujen tuottaminen Eemil Haapsaari Timo Östman

Verkkosivujen tuottaminen Ville Hämäläinen  

Pelituotanto Arttu Koskinen Tero Avellan

Pelituotanto Tomi Viljanen

Asiakaspalvelu ja myynti Hanna Sinokki Eija Laine

Asiakaspalvelu ja myynti Peetu Savolainen

Asiakaspalvelu ja myynti Jami Kiskonen

Hiusmuotoilu Tan An Ngo Kati Hasunen

Kauneudenhoito Ella Malinen Kirsi Jylhälahti

Sähköasennus Julius Laukka Jari Nurmi

Sähköasennus Cosmin Niculae

Lähihoitaja Janette Kaukonen Teija Yli-Hollo

Lähihoitaja Noora Lehtonen Kirsi Helman-Suominen

Puhdistuspalvelu Nenna Uoti Anna-Liisa Lindström

Puhdistuspalvelu Janina Lehtinen

Puhdistuspalvelu Nina Oxman

Vaatteenvalmistus Nea Jokinen Simo Maanpää

Turun ammatti-instituutin semifinalistit
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Taitaja-kilpailuihin suhtaudutaan usein liian vakavasti. 
Kiinnostusta omaa osaamista ja sen puntarointia 
kohtaan kaivataan, eikä tilkka kilpailuhenkisyyttäkään 
tietysti haittaa, kun kilpailuihin osallistumista harkitaan. 
Kilpailijamme ja opettajamme suhtautuvat kuitenkin 
Taitajiin hyvin rennosti. Annamme innokkaiden har-
joitella, teemme parhaamme ja katsomme mihin se 
riittää. Ja hyvinhän tässä on pärjätty!

Ammattitaitokilpailut ovat yksi hyvä ammattiosaamisen 
mittari. Kilpailuihin osallistuminen antaa osaamisen ta-
sosta hyvän kuvan niin opiskelijalle itselleen kuin hänen 
opettajalleenkin. Tämä palaute on tervetullutta myös 
ja erityisesti silloin, kun halutaan tietää, mille tasolle 
normaali ahkera opiskelu ja opetus osaamisen kohot-
tavat. Kilpailuihin osallistuvat opiskelijat eivät suinkaan 
aina ole luokkansa parhaita, toki kärkipäähän kuuluvia 

Taitaja-kilpailut – ei tämä nyt niin 
vakavaa ole

kuitenkin. Kun tavoitteenamme 
on opiskelijoiden korkeatasoisen 
osaamisen saavuttaminen, on mie-
lenkiintoista nähdä, miten lahjakkaat 
opiskelijat siihen normaalilla opetuksella 
pääsevät.

Tasomittarina käytetään myös vanhoja 
Taitaja-tehtäviä. Ne toimivat usein normaa-
lin opetuksen ohessa lisäharjoituksina tai 
arvioitavina tehtävinä pidemmälle edenneille 
opiskelijoille.

Finaaliin edenneille opiskelijoille on kyllä tarjolla 
oma dopinginsa. Useimpien kanssa opiskellaan 
ylimääräisillä tunneilla asioita, joita oletetaan kilpai-
lussa tarvittavan, mutta joita ei ehditä normaalin 
opetussuunnitelman puitteissa käymään läpi. 
Toisista kilpailutärpeistä, kuten asiakokemuksen 
merkityksestä teknisen osaamisen rinnalla, muis-
tutetaan paitsi kilpailijoita, myös koko luokkaa.

Kilpailuihin on mukava lähteä pilke silmäkul-
massa. On hauskaa lähteä tekemään sitä 
mitä osaa. Ilmaveivin muistavat kaikki, ottelun 
lopputulosta harvat.

Koulutuspäällikkö
Olli Pietilä

Mestari-Kisälli-Oppipoika -malli on 
uudenlainen työelämään siirtymisen 

malli, jossa yritys sitoutuu tarjoamaan 
opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista koko lukuvuoden kahdelle 

opiskelijalle kerrallaan. Yrityksen työpaik-
kaohjaaja kouluttaa ensimmäiset opiskelijat 

työskentelemään työpisteellä, jonka jälkeen 
ohjausvastuu siirtyy opiskelijoille. Mallia on 
kokeiltu Meyer Turku Oy:n telakalla polttoleik-
kauskoneella. Kokemukset ovat olleet hyviä.

”Opiskelijat ovat hoitaneet työt polttoleik-
kauskoneella paremmin kuin mitä osasin 
odottaa. Suunnittelemme jo uutta samankal-
taista työpistettä telakalle”, kertoo pitkän linjan 
metallimies ja Turun ammatti-instituutin lehtori 
Mika Haapalainen tyytyväisenä. 

Mika vastaa ja huolehtii ammatillisen koulutuk-
sen puolesta siitä, että homma toimii. Nuoret 
opiskelevat telakalla kaikki ammattiaineet ja vain 
ammattitaitoa täydentävät opinnot opiskellaan 
omassa koulussa Peltolassa.

 Meyerilla opiskelija saa työskennellä kahden 
kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija 
vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin 
tullut ”vanhempi” opiskelija, joka on ollut talossa 
jo kuukauden, toimii mentorina uudelle opiskeli-
jalle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ensimmäiset 
opiskelijat, jonka jälkeen hän siirtyy taka-alalle 
seuraamaan työskentelyä.

Meyerilla opiskelijasta tulee opettaja  

”Tässä nuori, suhteellisen vähän työkokemusta omaa-
va, pääsee heti oikean työn makuun”, kertoo Meyerin 
työpaikkaohjaaja Jukka-Pekka Riikonen. 

Opiskelijat ovat pärjänneet hyvin ja ovat olleet hyvin 
motivoituneita työhönsä.

Samaa mieltä on myös kolmannen vuosikurssin 
opiskelija Jani Ranta. Hänen tavoitteenaan on olla 20 
vuoden päästä maailman paras hitsaaja. 

”Paljon on töitä vielä kuitenkin tehtävä jotta tähän 
tavoitteeseen pääsen. Telakalla saan ainakin paljon 
käytännön työkokemusta”, iloitsee Jani.

Parasta Janin mielestä kone- ja metallialan opinnoissa 
ovat olleet kannustavat, auttavaiset ja osaavat opettajat.

”Opettajat ovat olleet tosi asiantuntevia. Sama hyvä 
ohjaus ja opiskelijasta välittäminen on jatkunut täällä 
telakallakin ja tästä kiitokset menevät työpaikkaohjaaja 
Jukka-Pekka Riikosen suuntaan.”

Kone ja metalliala on minun juttuni , kertoo Jani. 

”Välillä on vähän raskasta, mutta pääsääntöisesti työt 
telakalla ovat ihan mukavia. Saamme työskennellä 
sisällä hallissa.”

Teksti ja kuva
Jarmo Linkosaari
Lehtori

Mayerin työpaikkaohjaaja Jukka 
-Pekka Riikonen opastamas-
sa Turun ammatti-instituutin 
kolmannen vuoden opiskelijaa 
Jani Rantaa.
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Turun ammatti-instituutti
www.turkuai.fi

Aninkaisten koulutalo
Aninkaistenkatu 7, 20100 TURKU

Puh. (02) 2633 3104 opintotoimisto
optsto.aninkainen@turku.fi

Elintarvikeala
Hiusala 

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Tekstiili- ja vaatetusala
Kotityö- ja puhdistuspalveluala
Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistava koulutus

Juhannuskukkulan 
koulutalo
Kukkulakuja 3, 20100 TURKU
puh. (02) 2633 4502 opintotoimisto
optsto.jkukkula@turku.fi

Laboratorioala
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Media-ala

Kellonsoittajankadun 
koulutalo
Kellonsoittajankatu 9-11, 20500 TURKU
puh. (02) 2633 3716 opintotoimisto 
optsto.kello@turku.fi

Liiketalous & kauppa
Tieto- ja viestintätekniikka
Företagsekonomi
Informations- och kommunikationsteknik

Lemminkäisenkadun koulutalo
Lemminkäisenkatu 18, 20520 TURKU
puh. (02) 2633 3404 opintotoimisto
optsto.hotra@turku.fi

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala
 

Peltolan koulutalo
Hamppukatu 2, 20740 TURKU
puh. (02) 2633 4303 opintotoimisto
optsto.peltola@turku.fi

Auto- ja logistiikka-ala
Rakentaminen, maanmittaus & talotekniikka
Kone- ja metalliala
Puuala

Uudenmaantien koulutalo
Uudenmaantie 43, 20720 TURKU
puh. (02) 2633 4103 opintotoimisto
optsto.terveys@turku.fi

Sosiaali- ja terveysala
Farmasia ja muu lääkehuolto

Logistiikan koulutuskeskus
Kuormakatu 17, 20380 TURKU
puh. 044 907 3176


