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Oletko sinä 
seuraava taitaja?
Taitaja2018-kisat järjestetään 14.–
17.5.2018 Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa. Nuoret tulevaisuuden 
huippuosaajat ja ammattilaiset kilpai-
levat ammattitaitokilpailun SM-mita-
leista noin 45 eri ammattialalla yli nel-
jänsadan kilpailijan voimin. Kilpailui-
hin ilmoittautuminen on alkanut, olet-
ko sinä seuraava taitaja?

Lasse Tuominen, 
menetelmäkehittäjä Vexve Oy
Lasse on kokenut ammattitaitokilpailija ja 
onkin osallistunut ammattitaitokilpailui-
hin jopa viisi kertaa. Ensin Taitaja9-kilpailui-
hin 2005, Taitajakilpailuihin vuosina 2009 ja 
2010, sekä Lissabonissa järjestettyihin Euro-
Skills-kilpailuihin 2010 ja Lontoossa järjes-
tettyihin WorldSkills-kilpailuihin 2011. Kil-
pailutoimintaan mukaan lähteminen oli op-
pilaitoksen aiemman kilpailukokemuksen ja 
Lassen oman osaamisen ansiosta jo varhai-
sessa vaiheessa itsestään selvää. Kilpailutoi-
minta on antanut Lasselle paljon mahtavia 
kokemuksia, uusia ystäviä ja verkostoja, se-
kä mahdollisuuden kehittää omaa ammat-
titaitoaan entisestään. Nykyisin Lasse toimii 
Vexve Oy:llä menetelmäkehittäjänä vasta-
ten mm. koneistukseen liittyvistä työkaluis-
ta, menetelmistä ja kiinnittimistä. Tämän li-
säksi Lassella on myös oma yritys, joka suun-
nittelee ja valmistaa erilaisia työvälineitä, 
kiinnittimiä, varaosia ja protokappaleitä se-
kä alihankintakoneistusta. Lasse toimii Tam-
pereella järjestettävien Taitaja2018-kilpailui-
den koneistuslajin lajivastaavana. 

Mikko Vepsäläinen,  
yrittäjä Camcut Oy
Mikko osallistui vuonna 2005 Helsingissä 
järjestettyihin WorldSkills nuorten ammat-
titaidon MM-kilpailuihin CNC-koneistusla-
jissa. Oman kilpailu-uran jälkeen Mikko on 
toiminut ammattitaitokilpailutoiminnassa 
eri rooleissa aina valmennuksesta, kilpailui-
den järjestämiseen sekä tuomarointiin. Mik-
ko on toiminut myös kilpailutoimintaa or-
ganisoivan Skills Finland ry:n lajipäällikkö-
nä CNC-jyrsintä ja sorvauslajeissa. Nykyi-
sin Mikko toimii yrittäjänä Camcut Oy:ssä,  
joka myy lastuaville konepajoille työkaluja 
ja ohjelmistoja sekä kouluttaa niiden käyt-
töä. Ammattitaitokilpailutoiminnassa mu-
kana oleminen on Mikolle itsestään sel-
vyys. Näin ollen myös Camcut Oy on toimi-
nut viime vuosina yhtenä Taitaja-kilpailui-
den koneistuslajin yhteistyökumppaneis-
ta sekä vastannut lajin tukipalveluista ja ol-
lut mukana tuomaroinnissa. Kilpailutoimin-
ta on auttanut Mikkoa oman ammatillisen 
osaamisen ja uran kehittämisessä sekä ver-
kostoitumisessa muihin alan huippuosaa-
jiin. Yli kymmenen vuoden kilpailutoiminta-
kokemuksella Mikko on nähnyt useiden kil-
pailijoiden menestystarinoita myös kilpailui-
den jälkeen. ”Ne todelliset palkinnot tulevat 
monesti vasta vuosien kuluttua kilpailuista”, 
Mikko toteaa.

Vili Heiskanen,  
yrittäjä HeViMet Oy
Oma kilpailunhalu ja opettajien suositus sai 
Vilin osallistumaan Taitaja-kilpailuihin 2011 
ja kilpailutaival jatkui vielä vuonna 2014 

Ranskan Lillessä järjestettyihin EuroSkills-kil-
pailuihin. Tavoitteena kilpailuissa oli jatku-
va oman ammattitaidon kehittäminen ja 
kilpailuvalmennuksessa mukana oleminen 
toikin parhaat opit ja neuvot, mitä Suomes-
sa saatavilla on. Kilpailuissa menestyminen 
vaatii rohkeutta, itsevarmuutta, päämäärä-
tietoisuutta ja ahkeraa harjoittelua – aivan 
samoja ominaisuuksia joita tarvitaan työ-
elämässäkin. ”Maininta kilpailuihin osallis-
tumisesta CV:ssä takaa itsellesi varman työ-
paikan”, ruiskupuristusmuotteja valmistavan 
HeViMet Oy:n yrittäjänä työskentelevä Vi-
li toteaa.

Joni Lappalainen, 
menetelmäkehittäjä Toolfac Oy
Joni lähti mukaan kilpailutoimintaan opetta-
jan ehdotuksesta. Joensuun Taitaja2007-kil-
pailuiden jälkeen Jonin kilpailutaival jatkui 
vielä vuonna 2009 Galgaryssä järjestettyihin 
WorldSkills-kilpailuihin. ”Kilpailutoiminnas-
ta on jäänyt hyviä muistoja ja ne ovat hyvä 
mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa 
entistäkin paremmaksi”, Toolfac Oy:llä me-
netelmäkehittäjänä työskentelevä Joni to-
teaa. Nykyisessä työssään Jonin tehtäviin 
kuuluvat mm. työstökoneiden ohjelmointi, 
menetelmien suunnittelu ja työkalujen han-
kinta sekä valmiiden tuotteiden tarkastus-
ta. Ammattitaitokilpailut voivat toimia pon-
nahduslautana hyvään työpaikkaan.

 
Ville Jalkanen,  
tekninen asiantuntija SK-Tools Oy
Ville on kilpaillut Taitaja2004-kilpailuissa Sei-
näjoella sekä ollut Suomen kilpailijana vuo-
den 2007 WorldSkills-kilpailuissa Shizuokas-
sa. Hänelle kilpailutoimintaan mukaan läh-
teminen toi opiskeluun lisää mielenkiintoa, 
sekä mahdollisti oman osaamisen näyttämi-
sen konkreettisesti. Kilpailutoiminnassa mu-
kana oleminen oli hieno kokemus ja niissä 
menestyminen varmisti työpaikan saami-
sen. Nykyisessä työssään SK-Tools Oy:llä Vil-
le vastaa menetelmäsuunnittelusta, työvä-
lineiden suunnittelusta sekä myynnistä ja 
tarttuu silloin tällöin vielä itsekin työstöko-
neen puikkoihin. Villen mielestä Taitaja-kil-
pailuihin osallistuminen kannattaa, koska 
sinne osallistuneilla on iso etulyöntiasema 
työmarkkinoilla.

Jari Tuhkanen,  
työnjohtaja Rollsteel-Machine Oy
Vuoden 2011 koneistuksen suomenmestari 
Jari osallistui Taitajakilpailuiden jälkeen vielä 
vuonna 2013 WorldSkills-kilpailuihin Saksan 
Leipzigissä. Nykyisin Rollsteel-Machine Oy:llä  
koneistuksen työnjohtajana työskentele-
vä Jari kertoo, että kilpailutoiminta on anta-

EuroSkills2016-kilpailun voittanut Eemi Saloranta lähtee edustamaan Suomea 15.–18.10.2017 
Abu Dhabissa järjestettäviin WorldSkills-kilpailuihin konepajatekniikkalajissa.
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nut hyvän pohjan työskennellessä kiireessä 
aikaa vastaan. Jarin mielestä Taitaja-kilpailut 
ovat hyvä mahdollisuus oppia omasta alas-
taan vielä enemmän ja kasvattaa samalla 
myös omaa osaamistaan seuraavalle tasolle. 
Suomessa tarvitaan osaavia tekijöitä ja am-
mattitaitokilpailuihin osallistuminen on to-
della kova osoitus omasta osaamisesta.

Pekka Suominen,  
lehtori ja kilpailutoiminnan 
koordinaattori  
Turun ammatti-instituutti
Pekka on ollut mukana ammattitaitokilpai-
lutoiminnassa jo 2000-luvun alusta saakka 
erilaisissa rooleissa kansallisissa Taitaja- sekä 
kansainvälisissä EuroSkills- ja WorldSkills-kil-
pailuissa. ”Kilpailuihin valmentautuvissa 
nuorissa loistaa halu olla hyvä työssään se-
kä heidän asennoitumisessaan ja käyttäyty-
misestään huokuu itseluottamus omiin kä-

dentaitoihinsa”, Pekka toteaa. Valmennustoi-
minnassa tapaa usein kollegoita, jotka tule-
vat vierailemaan toisista oppilaitoksista sekä 
pääsee myös itse vierailemaan toisiin oppi-
laitoksiin. Tämä verkoston luominen ja sen 
sisällä tapahtuva vuorovaikutus on tärkeim-
piä motivaation lähteitä olla mukana kilpai-
lutoiminnassa. Samalla tulee tehtyä analyy-
sia opiskelijoiden osaamisen tasosta ja hei-
dän valmiuksistaan kohdata työelämä. Pe-
kan mielestä ei ole mitään palkitsevampaa 
kuin nähdä nuorten ammattiosaajien onni, 
kun he riemuitsevat menestyksestään. Mis-
tään ”rakettitieteestä” valmennuksessa ei ole 
kysymys, joten normaalista opettamisesta 
poikkeavia vaatimuksia ei juurikaan ole ole-
massa.

Taitaja2018 Tampere
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma 
Taitaja järjestetään seuraavan kerran Tampe-

Tapahtuman verkkosivut 
www.taitaja2018.fi

INFO

reella 14.–17.5.2018. Ammattikilpailun lisäk-
si tapahtumassa nähdään lajikohtaisia ta-
pahtumia ja esittelyjä, seminaareja, ammat-
ti- ja yritystori, sekä paljon muuta. Tapahtu-
ma on avoin yleisölle ja sinne on ilmainen si-
säänpääsy. 


