
Förslag till Mästarnas Mästare 2022 från grenens domarkår 
Domarkåren informerar den valda personen om grunderna för beslutet. Förslagen ska skickas per e-post till 
överdomare  Tapio Kattainen (tapio.kattainen@bc.fi) senast kl 12.45 den sista tävlingsdagen. Inkomna förslag efter 
detta klockslag beaktas inte. E-postmeddelandet ska ha rubriken "Esitys Taitajien Taitajaksi" (sve: "Förslag till Mästarnas 
Mästare"). 

Grenens nummer Grenens namn 

UPPGIFTER OM DEN TÄVLANDE  
Den tävlandes namn Telefonnummer

Den tävlandes bakgrundsorganisation Uppskattad poängsumma  

Huvuddomarens namn / underskrift Datum (Juryn fyller i) Emottagits dat/ kl.

Sedan år 2002 har Mästaretävlingens jury valt Mästarnas Mästare bland alla tävlande. I reglerna konstateras följande 
gällande kriterierna för hur valet görs: ”Mästarnas Mästare har vunnit guld, och är den bästa inom sin gren. Han eller hon 
är stolt över sitt eget kunnande, sitt eget yrke och sin yrkesutbildning och är till sin natur positiv och utåtriktad, en god 
representant för sin egen gren och för yrkesutbildningen. Mästarnas Mästare är villig och duktig på att representera sitt 
eget yrkesområde och hela yrkesutbildningen.”

Skills Finland rf ingår ett separat avtal med Mästarnas Mästare. Genom avtalet förbinder sig Mästarnas Mästare att 
representera Skills Finland rf och yrkesutbildningen vid olika tillställningar, evenemang och i olika mediapublikationer. 
Tiden som Mästarnas Mästare är omkring ett år, ända till finalen i följande års Mästare-tävlingar.

En tävlande som är på förslag till Mästarnas Mästare ska kunna nås av tävlingsjuryn per telefon 19.5.2022 ända till kl. 14.30 
för att intervjuas. Mästarnas Mästare ska vara närvarande vid prisutdelningstillfället.

DOMARKÅRENS MOTIVERINGAR 
Domarkåren har säkerställt att kandidaten förstår uppgiftens karaktär och krav, samt att kandidaten är villig att representera 
Skills Finland och yrkesutbildningen under ett års tid.  

Följande fält ska godkännas för att blanketten ska kunna skickas in. 
Den tävlande har B-körkort.

Den tävlande godkänner att hen via detta beslut och val representerar Skills Finland och yrkesutbildningen 
t.ex. inom marknadsföring och vid olika evenemang.
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