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Mihin olemme 
menossa?

WorldSkills Shanghai, 12.–17.10.2022.
• minimitavoite kilpailussa 
Medallion of Excellence

Kohti ammatillista huippuosaamista



Miten sinne 
pääsemme?

• Ilolla, 
• rentoudella, yhteistyöllä ja
• ammattitaidolla!



Kilpailutoiminnassa 
mukana 

• Kilpailija ja varakilpailija
• Ekspertti
• Valmentajat
• Lajipäällikkö
• Työnantaja
• Yhteistyökumppanit
• Oppilaitokset
• Skills Finland ry



Kilpailijan tukitiimi

Kilpailija

Lajipäällikkö

Ekspertti

Työnantaja

Oppilaitokset

Skills Finland 
ry

Sponsorit

Huippuvalme
ntajat

Perhe ja 
ystävät

Muut 
kilpailijat

Henkinen 
valmennus



Kilpailija tiimissä

• kilpailutoiminnan ydinhenkilö; sankari, 
rakastaa tekemistään, huippuosaaja

• keskittyy ja valmistautuu valmennuspäiviin
mm. valmennuspäivien tehtävien
aikatauluttaminen etukäteen

• neuvottelee työnantajan kanssa
valmennuspäivistä

• sitoutunut luopumaan osaksi työ- tai 
vapaa-ajastaan valmennuksen ajaksi

• huolehtii ja kertoo omasta henkisestä ja 
fyysisestä tasapainosta ja jaksamisesta

• suunnittelee oman elämän eri osa-
alueiden ajan käytön; valmennus, työ, 
vapaa-aika

• edustaa itseään, alaa, työnantajaa, 
yhteistyökumppaneita, oppilaitosta ja 
Suomea



Huippuvalmentajat
• Toimii oman ammattialansa ja kilpailulajinsa Skills-huippuvalmentajana
kansainvälisiin WorldSkills-kilpailuihin valmistauduttaessa.

• • Osallistuu yhteistyössä Skills-lajipäällikön, ekspertin ja lajin muiden Skills-
valmentajien kanssa karsintakilpailujen järjestämiseen ja lajinsa kilpailijoiden
valintaan. 

• Vastaa yhteistyössä Skills-lajipäällikön ja ekspertin kanssa siitä, että lajin
valmennusringissä on useita valmennettavia.

• Vastaa valmennettaviensa valmennuksesta ja sen laadusta. 

• Vastaa yhdessä Skills-lajipäällikön ja ekspertin lajinsa valmennuksen
organisoinnista ja kilpailukohtaisesta budjetoinnista sekä valmennussuunnitelmien
laatimisesta lajin valmennettaville ja kilpailijoille. 

• Osallistuu lajipäällikön järjestämiin lajin sisäisiin tapahtumiin lajin muiden
huippuvalmentajien kanssa. 

• Osallistuu Skills-huippuvalmentajille järjestettäviin koulutuksiin. 

• Toimii tarvittaessa Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan toteutuksessa.

• Toimii aktiivisesti yhteistyössä oman lajinsa lajipäällikön ja ekspertin kanssa. 

• Toimii aktiivisesti oman alansa valtakunnallisena koulutuksen kehittäjänä ja 
valmennustiedon hyödyntämisen edistäjänä.



Ekspertti tiimissä

• aktiivinen keskustelija kilpailufoorumilla: 
tavoitteena ystävystyä ja tutustua mahdollisimman 
hyvin muihin tuomareihin ennen kilpailua

• tiedonsiirtäjä kilpailufoorumilta kilpailijalle ja 
lajipäällikölle

• kilpailutehtävien ja arvioinnin asiantuntija

• kilpailijan lähin kumppani ja rinnalla kulkija

• kielitaitoinen
• suunnittelee valmennuspäivien ohjelman 

ennakkoon kilpailijan ja lajipäällikön kanssa

• asenteella ”tavoitteena lajinsa pääekspertin 
tehtävä”



Lajipäällikkö 
tiimissä

• valmennustoiminnan koordinaattori ja johtaja

• tekee yhdessä valmentajien kanssa kilpailijalle valmennuksesta
mahdollisimman helpon olosuhteiltaan

• valmennuspaikkojen järjestelyvastaava yhdessä valmentajien
kanssa: tilat, laitteet, työvälineet ja raaka-aineet sekä vastaa
valmennuspäivien ohjelman suunnittelusta ja aikatauluttamisesta

• tukee ja suunnittelee valmentajien kanssa rahoituksen koordinoinnin

• toimii järjestelijänä mm. neuvottelut työnantajan kanssa, sponsori- ja 
stipendi hakemukset jne.

• yhteydenpito tiimin muihin jäseniin ja sidosryhmiin: 
asiantuntijavalmentajat, työnantaja, sponsorit, Skills Finland (Teija ja 
viestintä)

• mediavastaava



Yhteistyökumppanit
tiimissä

• mahdollistajia

• kannustajia

• alan kehittäjiä

• mahdollisuus tukea nuoren
urapolkua

• mahdollisuus saada positiivista
julkisuus- ja markkina-arvoa

• kehittävät uusia
toimintamalleja ja -tapoja tehdä
yhteistyötä

• mahdollistavat toiminnan
rahoituksen avulla



Tiimimme
vuorovaikutus
ja toiminta

• Yhteiset arvot: ilo, rentous ammattitaito

• Vuorovaikutus: luottamuksellista, kannustavaa, toisia kunnioittavaa

• Yhteinen tavoite ja oma panos tavoitteen saavuttamisessa

• Viihtyy omassa tehtävässään

• Nähdään itsemme voittajina. Jos ei, niin selvitetään, mikä estää sen

• Nähdään kokonaisuuksia ja sen osia: mm. olemme osa maajoukkuetta

• Nöyryys tehdä paremmin

• Lupa onnistua ja epäonnistua sekä pitää myös hauskaa

• Halu ratkaista ongelmia

• Nähdä hyöty miksi tehdä tätä työtä



Yhdessä vastaamme, että

• valmennuspäivät ovat laadukkaita, niillä on 
selvä tavoite ja suunnitelma mitä tehdään

• luodaan luotettava ilmapiiri, joka luo
edellytykset tunteiden käsittelylle

• ei tarvitse pelätä epäonnistumista, iloitaan

onnistumisista

• pidämme yllä toiveikkaan ja positiivisen
mielialan

• ilmapiiri on kannustavaa, rohkaisevaa, läsnä
olevaa esim. valmennuspäivän aikana ei
olla tietokoneella ja puhelimella

• kun tulee kritiikkiä, kirjataan ylös, että asiat
tulevat näkyväksi.

• kuunnellaan, kunnioitetaan toisia, ei syytellä

• tiimi viestii viikoittain; WhatsApp, Facebook-
ryhmä, sähköposti, puhelut. Lisäksi kotisivu: 
Kondiittorimestarit.fi

• yhdessä olemme sitoutuneita, avoimia, 
rehellisiä, vastuuntuntoisia ja toisia
kunnioittavia tiimin jäseniä.



Olemme voittajia!

Yhteistyökumppanit 
ja sidosryhmät

Lähivalmentaja 
ja Lajipäällikkö

Ekspertti

Kilpailija



Kohti 
huippua…

” Jotta voi keskittyä
antamaan kaikkensa, 
tarvitsee ympärilleen
oikeat henkilöt”

ONNEA!
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