Näytä taitosi
– lähde kisaamaan!
TAITAJA

TAITAJAPLUS

EUROSKILLS

WORLDSKILLS

INTERNATIONAL ABILYMPICS
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Kilpailut
tutuiksi
Taitaja on ammattiosaamisen suomenmestaruuskilpailu, jonka finaaleihin osallistuu vuosittain yli 400 kilpailijaa noin 45 eri lajissa. Voit
osallistua Taitajaan, jos opiskelet ammatillisessa
oppilaitoksessa ja täytät kilpailuvuonna
enintään 21 vuotta.
TaitajaPLUS on suunnattu opiskelijoille, jotka
tarvitsevat erityistä tukea. TaitajaPLUS-lajeissa
kilpailuaika on hieman tavallista lyhyempi ja
osallistujien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Yläikärajaa ei ole, mutta osallistujien
täytyy olla ammattiin opiskelevia. Kilpailulajit
vaihtuvat vuosittain.
EuroSkills on ammattiosaamisen euroopanmestaruuskilpailu, joka järjestetään vaihtuvassa
Euroopan maassa joka toinen vuosi. Kilpailuun
osallistuu satoja nuoria noin 30 eri maasta.
Kilpailulajeja on noin 45–50. Seuraavat
EuroSkills-kilpailut järjestetään vuonna 2023
Puolassa.
WorldSkills on maailmamestaruuskilpailu, joka
järjestetään vuorovuosin EuroSkillsin kanssa.
Mukana on joukkueita eri puolilta maailmaa.
Seuraavat WorldSkills-kilpailut järjestetään
syksyllä 2022 Shanghaissa ja syksyllä 2024
Ranskan Lyonissa.
International Abilympics -kilpailu on suunnattu
erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Kilpailu
järjestetään neljän vuoden välein.

TAITAJA

TAITAJAPLUS

EUROSKILLS

WORLDSKILLS

INTERNATIONAL ABILYMPICS
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OSALLISTUITKO
YLÄKOULUSSA
TAITAJA9-KILPAILUUN?
Se on 7.–9-luokkalaisille suunnattu
kädentaitokilpailu, johon osallistutaan kolmen hengen joukkueissa.
Vauhdikkaissa tehtävissä tarvitaan
monenlaista osaamista. Leikkimielinen kilpailu on hauska tapa
tutustua eri ammattialoihin.

Sinä osaat, opeta se muille – pätevöidy opettajaksi
UUSI SUUNTA URALLESI?
Hae HAMKin ammatillisiin opettajankoulutuksiin ja hanki vahva pohja
uudelle uralle. Lisätiedot koulutuksista, hakuajat ja -ohjeet: hamk.fi/aokk
Opiskele työn ohessa monimuoto- tai verkkoopintoina 10 – 13 kuukautta.
Innostavat ja asiantuntevat opettajankouluttajat mahdollistavat parhaat
oppimistulokset.
UUTTA LUOVAA OSAAMISTA
Tutustu HAMK EDU -tutkimusyksikköön: hamk.fi/edu
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”Taitajien Taitajana
haluan motivoida ja
kannustaa nuoria, jotka
miettivät, lähteäkö
ammatilliseen koulutukseen. Pyrin olemaan
hyvä roolimalli.”

Taitajien Taitaja 2021
Noora Salo tähtää
yliopistoon

Koulutuskeskus JEDU on yksi
Skills Finlandin nimeämistä
huippuvalmennusyksiköistä!
Innostamme ja valmennamme
opiskelijoita näyttämään
taitonsa ammatillisissa kilpailuissa!

KOULUTUSKESKUS

jedu.fi

Jatkuva haku

www.jedu.fi/koulutustarjonta
HAAPAJÄRVI

NIVALA

PIIPPOLA

HAAPAVESI

OULAINEN

YLIVIESKA

KALAJOKI
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Perho Liiketalousopistossa merkonomiksi ja
ylioppilaaksi opiskellut Noora Salo osallistui
kevään 2021 Taitaja-kilpailussa visuaalinen
myyntityö -lajiin. Kolmipäiväisessä kilpailussa
Noora voitti lajissaan kultaa ja valittiin myös
Taitajien Taitajaksi.
Visuaalinen myyntityö -lajissa pyritään vaikuttamaan kuluttajien ostopäätöksiin visuaalisuuden
keinoin. Kilpailutehtävät voivat koostua esimerkiksi tuotteiden esillepanojen suunnittelusta ja
toteuttamisesta sekä pakkaussuunnittelusta.
– Visuaalisen myyntityön opinnot eivät perinteisesti kuulu merkonomiopintoihin, joten sain
kilpailua varten paljon yksilöllistä opetusta.
Ennen kilpailua hain inspiraatiota tutkailemalla
kauppojen näyteikkunoita ja harjoittelemalla
esillepanoja koululla, Noora kertoo.
Taitajien Taitajana Noora pääsi esiintymään
useissa tilaisuuksissa ja kertomaan omasta
polustaan. Palkintoauton matkamittariin kertyi
mukavasti kilometrejä.

Tilauksessa
tulevaisuuden osaajia!
www.sdo.ﬁ

– Taitajassa kilpaileminen opetti minulle valtavasti erilaisia asioita. Uusien taitojen lisäksi
opin paljon paineensietokykyä ja uskoa itseeni.
Kilpailutilanteessa on pakko luottaa itseensä ja
omaan visioon.
Tulevaisuudessa Nooraa kiinnostavat edelleen
brändäys ja markkinointi, ja opintoja niiden
saralla olisikin mukava jatkaa. Päättäväinen
Noora tähtää kauppakorkeakouluun, jossa
edellä mainittujen lisäksi voisi opiskella
vaikkapa johtamista.
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Miten pääsen
mukaan
Taitajaan?

Taitaja-kilpailuun ilmoittaudutaan aina oman
oppilaitoksen kautta. Jos haluat osallistua, kerro
asiasta opettajallesi. Jos oppilaitoksesi hyväksyy
osallistumisesi, se ilmoittaa sinut semifinaaliin.
Taitaja-kilpailuun ilmoittaudutaan lokakuussa.
Semifinaalit järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa, ja jokaisesta lajista valitaan kahdeksan
parasta toukokuiseen finaaliin. Kilpailupaikkakunta vaihtuu vuosittain.
Voit osallistua Taitajaan, jos täytät kilpailuvuonna enintään 21 vuotta. TaitajaPLUS-lajeissa
ei ole ikärajaa. Ilmoittautumishetkellä sinun
on oltava vielä kirjoilla oppilaitoksessa, mutta
varsinaisen kilpailun aikaan voit hyvin olla myös
valmistunut ja työelämässä.
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Miksi kannattaa
osallistua?

”Sain
kilpailusta
uusia
ystäviä.”

95 % vuoden 2021
Taitaja-kilpailijoista
suosittelee
osallistumista
muillekin.

Taitajaan osallistuminen
on fiksu teko! Näin
Taitaja2021-kilpailijat
kertovat kokemuksistaan.*

”Kilpailuun
osallistuminen
kehitti
ammattitaitoani.”

47 % osallistujista
aikoo osallistua
myös kansainväliseen kilpailuun.
”Kokemus
toi lisää
itsevarmuutta.”

*Lähde: Taitaja2021-kilpailijakysely.

Suomen Opiskelija-Allianssi
Opiskelija-Allianssi –– OSKU
OSKU ry

Onnellisten amisten puolesta!
OSKU on
on valtakunnallinen
valtakunnallinen toisen
toisenasteen
asteenammatillisten
ammatillistenopiskelijoiden
opiskelijoidenedunvalvonta-,
edunvalvonta-,palvelu-,
palvelu-,jaja
OSKU
harrastejärjestö. Olemme
Olemme sekä
sekä puoluepuolue- jaja ammattiyhdistyspoliittisesti
ammattiyhdistyspoliittisestisitoutumaton
sitoutumatonliitto,
liitto,jossa
jossa
harrastejärjestö.
tehdään amiksilta
amiksiltaamiksille.
amiksille.
tehdään

Liity mukaan
mukaan jojo tänään!
tänään!
Liity

osku.fi

@osku_ry
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Monilla aloilla on
mahdollista suorittaa jokin tutkinnon
osa Taitajaan
osallistumisen
yhteydessä.

”Taitaja
on hyvä lisä
ansioluetteloon.”

”Tästä
on etua
työnhaussa.”

Psst! Taitajakilpailu on hyvä keino
esitellä omaa osaamista
työnantajille. Moni on
työllistynyt Taitajan
kautta joko
”Osallistu”Kilpailun
minen antoi
yhteydessä voi
kesätöihin tai
motivaatiota
samalla suoritvakituisesti.
opiskeluun.”
taa näyttökokeen.”

Skills-huippuvalmennusyksikkö
Business College kouluttaa liiketoiminnan
sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia.
» bc.fi
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”Taitaja
-haasteeseen
kannattaa
tarttua!”

Ammattiopisto Spesiassa liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut Kaisa Pölkki osallistui
Taitaja-kilpailuun Oulussa keväällä 2021.
TaitajaPLUS Liiketoiminta -laijissa kilpaillut
Kaisa ylsi finaalissa hienosti pronssille.
– Opettaja houkutteli minut lähtemään kilpailuun. Aluksi epäröin, sillä en ole erityisen kilpailuhenkinen. Ainutlaatuinen tilaisuus kuitenkin
houkutteli, eikä päätöstä tarvinnut katua.
Koko kilpailu jäi Kaisan mieleen mahtavana
kokemuksena, jonka kruunasi mitalin saaminen.
Mitään huonoa sanottavaa ei jäänyt.
– Osallistumisesta jäi tosi hyvä mieli. Koko finaaliviikko oli todella hauska, ja varsinaisen kilpailemisen lisäksi oli mukavaa päästä näkemään
Oulua, joka oli minulle ennestään tuntematon
kaupunki. Olen suositellut Taitaja-kilpailua
myös omille opiskelukavereilleni, ja yksi heistä
osallistuu finaaliin Porissa keväällä 2022.
Kaisa uskoo, että Taitajaan osallistuminen valmensi häntä työelämään.
– Kilpailun asiat olivat sinänsä tuttuja, olinhan
opiskellut alaa jo kolme vuotta. Aikataulut ja
tuomareiden edessä työskentely kehittivät kuitenkin paineensietokykyä. Taitaja-osallistuminen on myös hyvä lisä ansioluetteloon ja auttaa
varmasti työnhaussa.
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”Taitaja on kerran
elämässä -tilaisuus, joka
kannattaa käyttää hyödyksi. Taitajassa kilpailet
itseäsi vastaan ja näet,
miten paljon olet
opintojen aikana
oppinut.”

Meillä jokainen saa loistaa
Valmentavaa ja tutkintotavoitteista
koulutusta yksilöllistä tukea tarvitseville.
Erityisen tuen asiantuntijapalveluita ja
täydennyskoulutuksia ammattilaisille.

@AoSpesia

www.spesia.fi
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Kisoihin
ulkomaille
Oletko kiinnostunut kansainvälisistä kilpailuista? Suomen
ammattitaitomaajoukkueeseen
haetaan joka vuosi uusia jäseniä kilpailemaan EuroSkills-,
WorldSkills- tai International
Abilympics -kilpailuissa.

Kansainväliseen
kilpailuun osallistuessasi voit samalla
suorittaa opintoja, kuten
Huippuosaajana toimiminen -tutkinnonosan tai
osia ammattitutkinnosta
tai erikoisammattitutkinnosta.

Osallistujat valitaan avoimien karsintojen kautta. Voit hakea mukaan, vaikka et olisi aiemmin
osallistunut Taitajaan tai muihin kilpailuihin.
Voit ottaa osaa lajeihin, joihin Skills Finland on
nimennyt Suomesta lajipäällikön ja ekspertin.
Maajoukkueen jäsenenä pääset mukaan
monipuoliseen valmennukseen. Lajikohtaisen
valmennusringin lisäksi osallistut maajoukkueleireille, joilla opetellaan mm. henkistä valmentautumista ja tiimihengen rakentamista sekä
kuullaan aiempien vuosien kilpailijoiden
kokemuksia. Ilmoittautuminen kansainvälisten
kilpailujen karsintoihin on käynnissä yleensä
syksyisin, noin vuotta ennen varsinaisen
kilpailun ajankohtaa. Seuraa ilmoittelua
Skills Finlandin nettisivuilla!
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Katso video
maajoukkuevalmennuksesta!

Ammattiopisto Livia on kestävän
tulevaisuuden kouluttaja
sosiaali- ja terveysalalla sekä
luonnonvara-alalla

Toimimme Kaarinassa, Paimiossa ja Paraisilla

Meillä tehdään
tulevaisuudentekijöitä!
Tutustu ja hae > livia.fi
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Jesse
Eskelinen
tähtää
Shanghaihin

ME EMME PELKÄÄ.
ME EMME JAHKAILE.
ME EMME KÄY VAIN TÖISSÄ.
www.grk.fi
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Jesse Eskelinen osallistuu WorldSkills-kilpailuun
syksyllä 2022 Shanghaissa lajinaan tietokoneet
ja -verkot. Suomen maajoukkueeseen kuuluva
Jesse opiskelee parhaillaan Turun ammattikorkeakoulussa ja on valmistumassa ICT-alan
insinööriksi syksyllä 2022.
– Osallistuin Taitaja-kilpailuun vuonna 2017,
jolloin opiskelin tieto- ja tietoliikennetekniikkaa
Turun ammatti-instituutissa, ja voitin kultaa
tietokoneet ja -verkot -lajissa. Lisäksi toimin
huoltajana vuoden 2019 Taitaja-kilpailussa.
Kilpailuissa Jesseä viehättävät ilmapiiri sekä
uudenlaiset kokemukset. Varsinkin kansainvälisen tason suurtapahtumassa on paljon nähtävää. Shanghaita varten Jesse valmentautuu
päättäväisesti.

”Omassa lajissani
parasta on tekniikan
määrä sekä jatkuva
uuden oppiminen.”

– Valmennustiimini on suunnitellut minulle
erilaisia kursseja ja tehtäviä, joiden avulla treenaan kisoja varten. Saan myös käyttööni kaikki
kilpailussa tarvittavat laitteistot, jotta valmentautuminen tapahtuu mahdollisimman aidossa
ympäristössä.

Vallox on kotimainen ilmanvaihdon asiantuntija ja laitevalmistaja.

Opiskelemalla ilmanvaihtoalan ammattilaiseksi tuot
kanssamme raikasta ilmaa koteihin ja toimitiloihin.
www.vallox.com
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Hiep Nguyenilla
on jo pitkä
kisaura

Hiep Nguyen on valmistunut kokiksi Perho
Liiketalousopistosta ja työskentelee parhaillaan
Ravintola Olossa. Hän osallistuu WorldSkills
Shanghai 2022 -kilpailun kokkilajiin.
– Valmentaudun WorldSkills-kilpailuun treenaamalla töiden ohella 1–5 kertaa viikossa. Harjoittelen mahdollisimman laajasti uusia tekniikoita,
makukombinaatioita ja kokonaisuuksia.
Hiepillä on jo entuudestaan vaikuttava ansioluettelo. Hän on osallistunut muun muassa
Taitajaan vuosina 2019 ja 2020, Mestarikoulukilpailuun vuonna 2020 sekä Junior Nordic Chef
-kilpailuun vuonna 2022. Lisäksi hän on toiminut keittiöassistenttina useissa kilpailuissa.
– Parasta kilpailemisessa on, että se kehittää
omaa ammattitaitoa monella eri tasolla.
Kilpaillessa ja treenatessa oppii muun muassa
raaka-aineiden tuntemusta, uusien tekniikoiden
käyttöä sekä oman ajankäytön hahmottamista.
Hiep ottaa lähestyvän kilpailun tosissaan mutta
muistaa myös palautumisen tärkeyden.

ME KOULUTAMME
NUORET JA AIKUISET
Kokkola Kaustinen Kannus Kälviä Perho Pietarsaari
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– Suurin osa ajastani menee tällä hetkellä
töiden tekemiseen ja kisatreenaamiseen. Vapaa-ajallani pyrin lepäämään sekä pitämään
huolta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistani.
Vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa sekä
ulkoilen ja käyn kuntosalilla.

”Haluan jatkuvasti
haastaa ja kehittää
itseäni sekä oppia lisää,
ja siihen kilpaileminen
on mainio keino.”

vamia.fi

Täsmäosaamista
Vamiasta!
Hitsaus ja levytyö
Koneasennus ja kunnossapito
Koneistus

Vamian tarjonnasta löydät myös hitsaushenkilöstön ja –menetelmien pätevöinnit.
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”Vuosina 2012 ja 2013
saavutin hopeaa Taitajakilpailussa huonekalupuuseppälajissa. Edustin Suomea ammattitaidon MM-kilpailussa WorldSkills
São Paolossa 2015. Sieltä ei tullut
menetystä, mutta seuraaavana
vuonna voitin kultaa EM-kilpailussa EuroSkillsissä. Nyt olen yrittäjä.
Kilpailu-urani on jatkunut tuomarina Taitajassa.”
Jaakko Järvi
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Valitse oma
kilpailupolkusi

”Voitin hopeaa viherrakentamisessa Taitaja2017-kilpailussa. Samana
vuonna osallistuin myös
WorldSkills-kilpailuun Abu
Dhabissa. Vuonna 2023
Espoossa järjestettävässä
Taitaja-kilpailussa toimin
viherrakentamisen
lajivastaavana.”
Miikka Kääntä

Taitaja-maailma imaisee helposti
mukaansa. Opiskelujen jälkeen voit
toimia kisoissa esimerkiksi lajivastaavana, valmentajana tai tuomarina.
Erilaisia kilpailupolkuja on yhtä paljon kuin
kilpailuihin osallistuvia. Yksi osallistuu vain
kerran. Toinen jää koukkuun kilpailemiseen.
Kolmannen tie voi viedä kilpailijasta kansainvälisten kilpailujen ekspertiksi. Opettaja voi
edetä vaikka valmentajasta lajipäälliköksi.
Valitse sinä oma polkusi.

Tulevaisuuden tekijät
tehdään Tredussa
Meillä kasvat rohkeeksi, reteeksi ja reiluksi
oman alasi ammattilaiseksi.
www.tredu.fi
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Tyytyväisiä
opiskelijoita
Millaisia ajatuksia ammatillinen koulutus
herättää? Näin opiskelijat itse kertovat*

Myönteisimmät mielikuvat ammatillisesta
koulutuksesta ovat
ammatillisilla opiskelijoilla itsellään.

S K I L L S F I N L A N D 21
”Työpaikalla
oppiminen
valmistaa hyvin
ammattiin.”

”Joustavaa
ja rentoa!”

”Sopii
ihmiselle, joka
haluaa tehdä
jotain
konkreettista.”

”Ei niin
paljon
paineita kuin
lukiossa olisi.”

”Odotukseni
ovat
täyttyneet.”

”Opiskelu on
käytännönläheistä, monipuolista ja
hyödyllistä.”
”Olen
tyytyväinen.”

*Vastaukset perustuvat ammatillista koulutusta koskevaan mielikuvatutkimukseen, jonka Skills Finland
toteutti syksyllä 2020 yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vastaajina olivat 9.-luokkalaiset,
lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret sekä 9.-luokkalaisten vanhemmat.

LIITY MUKAAN!
superliitto.ﬁ/liity

Satoja rahanarvoisia jäsenetuja
● Opiskelusi tueksi paljon verkkokursseja ja
webinaareja verkkokoulutusympäristössä
● SuPer-lehti 11 kertaa vuodessa kotiin
● Kalenteri ● Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
● Oikeusturva- ja vastuuvakuutus, jotka ovat
voimassa työssäoppimisjaksoilla ja alan töissä
● Työttömyyskassan jäsenyys
● Etujasi valvova vahva liitto
● Yhdessä tekemistä ja kivoja tapahtumia
● Tukenasi ovat liiton toimisto, SuPer-Opo ja
yhdysjäsen sekä oman työpaikkasi
luottamusmies
● Muut mahtavat jäsenedut

Opiskelijajäsenyys

0 €/kk
LÄHIHOITAJAN
OMA LIITTO
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Kaiken takana
Skills Finland

Skills Finland ry on yhdistys, joka haluaa rakentaa Suomeen maailman parasta ammattiosaamista. Teemme ammatillisesta koulutuksesta
laadukkaampaa ja vetovoimaisempaa järjestämällä opiskelijoille kilpailuita ja valmennuksia.
Yhteistyökumppaniemme kanssa järjestämme
vuosittain ammattiosaamisen suomenmestaruuskilpailu Taitajan sekä lähetämme
maajoukkueen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.
Olemme jäsen ja Suomen edustaja kansainvälisissä WorldSkills International-, WorldSkills
Europe- ja International Abilympic Federation
-järjestöissä.
Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys.
Tärkeitä taustavoimiamme ovat mm. opetus- ja
kulttuuriministeriö, Opetushallitus, ammatilliset
oppilaitokset sekä työmarkkina- ja opetusalan
järjestöt.

TAITAJA

TAITAJAPLUS

EUROSKILLS

WORLDSKILLS

INTERNATIONAL ABILYMPICS
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• www.jssuomi.fi

Esitteen kuvat: Skills Finland ja Sami Perttilä

www.skillsfinland.fi

KAIKKI
ON
MAHDOLLISTA
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö.
Mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa jo vuodesta 1995.

osao.fi

