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Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja 
on Suomen suurin vuosittainen am-
matillisen koulutuksen tapahtuma, 
jossa ammattiin opiskelevat nuoret 
kilpailevat oman alansa Suomen 
mestaruuksista. On tullut ensim-
mäistä kertaa Satakunnan ja Porin 
vuoro, kun Länsirannikon Koulutus 
Oy WinNova vastaa yhteistyössä 
Sataedun kanssa nelipäiväisen, 
yleisölle avoimen ja maksuttoman 
suurtapahtuman järjestelyistä Po-
rissa 16.-19.5.2022. Taitaja2022 Pori 
-tapahtuman kantavana voimana 
on #työniloa ja teema onkin ollut 
enemmän kuin tervetullut haasta-
vien koronavuosien jälkeen.

Finaalitapahtumassa nähdään vuosittain 
noin 50 lajia ja ammattinäytöstä. Porissa 
kisataan tänä keväänä 350 nuoren huippu-
osaajan voimin. Varsinaisten SM-kilpailujen 
ohessa tapahtumassa kurkistetaan tulevai-
suuden työhön mielenkiintoisten ammat-
tinäytösten kautta, verkostoidutaan sekä 
hankitaan lisäosaamista monipuolisten 
seminaarien kautta ja viihdytään monissa 

oheistapahtumissa. Hyväntuulinen ja toimin-
nallinen Taitaja9-kädentaitokilpailu tempaa 
päivien aikana mukaansa niin 7.–9.-luokka-
laiset kilpailijat kuin kannustusjoukotkin. 
Satakunnan alueen kahdeksasluokkalai-
set pääsevät vierailemaan tapahtumassa 
oman Urapolku-sovelluksen ohjaamana. 

Olemme järjestäneet tapahtuman tiiviissä 
yhteistyössä opiskelijoiden, opetushenki-
löstön, työelämä- ja yrityskumppaneiden 
sekä muiden sidosryhmien kanssa. Noin 
300 valtakunnallista ja paikallista yritystä 
ja organisaatiota ovat lähteneet työnilolla 
yhdessä kanssamme rakentamaan ta-
pahtumaa tarjoamalla koneita, laitteita, 
tuotteita, materiaaleja ja osaamista käyt-
töömme. Olemme olleet sanoinkuvaamat-
toman ylpeitä tavasta, jolla Taitaja2022-ta-
pahtuma on otettu alueellamme vastaan. 

Ammatillisen huippuosaamisen näyteik-
kunana toimii Porin Isomäen alue. Taita-
ja-tapahtuma erilaisine oheispalveluineen 
sijoittuu Karhuhalliin, harjoitusjäähalliin, 
urheilukeskuksen ulkoalueille sekä Porin 
Ässien kotihalliin ja läheiselle Länsi-Suo-
men Pelastusharjoitusalueelle. Taitaja2022 
Pori -tapahtuma on täynnä myös toinen 
toistaan kiinnostavampia oheistapahtumia. 

Lisätietoa seminaareista ja muista tapahtu-
mista, näytöksistä, alueen palveluista sekä 
maksuttomasta bussilinjasta löydät Tai-
taja2022-sivustolta www.taitaja2022.fi ja 
myös tämän lehden sivuilta.

Toivomme, että Taitaja2022 on ennen kaik-
kea työnilon, ammattitaidon, yhteistyön ja 
kevään juhlaa. Nyt on nuorten huippuosaa-
jien aika antaa mennä ja lentää nauttien 
osaamisestaan keväisessä Porissa. 
 
Artisti Mikko Harjun sanoin: Jokaisen askel 
maailmassa merkitsee. Jatketaan yhdessä 
kohti latvaa. Määränpää on aina matka. 
Anna mennä lennä vaan.

Lähdethän mukaan nauttimaan tunnel-
masta ja katsomaan, millaiselta ammatilli-
nen koulutus tänään näyttää.
 

Diana Bergroth-Lampinen

Taitaja2022-kilpailujohtaja 
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Nyt on nuorten huippuosaajien aika antaa 
mennä ja lentää – työnilolla kohti Taitaja2022 
Pori -tapahtumaa, lähde mukaan!

Ammattitaidon SM-kilpailut Porissa 16.–19.5.2022

Taitaja-sanastoa 
Ammattitaitokilpailut 
ovat kilpailuja, joissa kilpailijat ottavat mittaa omassa ammattitaidossaan. Tehtävät koostu-
vat ammatillisten perustutkintojen tutkinnonosista, jotka arvioidaan. Kilpailut ovat julkisia ja 
yleisö pääsee seuraamaan suorituksia. Ammattitaitokilpailuissa kilpaillaan eri lajeissa, jotka 
edustavat ammatillisen koulutuksen tutkintoja. Kilpailulajeja Porissa on 44. 
 
TaitajaPLUS
Muiden kilpailulajien ohella Taitajassa järjestetään TaitajaPLUS-lajeja, jotka on tarkoitettu 
erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. 
 
Ammattinäytös
Ammattinäytöksissä esitellään usein alueelle tärkeitä elinkeinoja tai tulevaisuuden ammat-
teja. Toukokuussa pääset seuraamaan ammattinäytöksiä mm. merenkulussa ja lentokone-
huollossa.

Taitaja9
Yläkoululaisten nokkeluus- ja näppäryyskilpailu, jossa kilpaillaan kolmen hengen joukkueissa. 
Vuoden 2022 finaali kisataan kaksipäiväisenä Isomäki Areenalla. Kisa on samalla T9:n 20-vuo-
tisjuhlakilpailu! 
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Julkaisu ja toimitus 
Taitaja2022 Pori 
 
Kannen kuvat 
@taitaja Instagram-julkaisuja 
 
Paino ja jakelu 
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Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuk-
sen vuosittainen tapahtuma.
 
 
Ensimmäistä kertaa Satakunnassa järjestettävässä 
Taitaja-tapahtumassa nähdään yhteensä 50 lajia ja 
ammattinäytöstä, joissa on mukana n. 350 kilpaili-
jaa. Mukana on myös ikärajattomia lajeja sekä eri-
tyistä tukea tarvitsevien osaajien TaitajaPLUS
-lajeja.

Tapahtuma kerää vuosittain kymmeniä tuhansia 
vierailijoita. Tapahtumapäivien aikana tutustutaan 
tulevaisuuden työhön seminaarien, esittelypistei-
den ja muiden oheistapahtumien kautta innostuen 
ja viihtyen. Taitaja-tapahtuma on opiskelijoiden, 
opettajien ja työelämän paras kohtaamispaikka.

q
q

q
q

Kaikille avoin ja maksuton yleisötapahtuma – Tervetuloa kokemaan #työniloa kanssamme!

Ilmainen non-stop Taitaja2022-bussiliikenne, tule 
tutustumaan tapahtumaan!
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Taitaja-finaalissa kilpailevat kunkin lajin parhaat osaajat, jotka ovat valikoituneet 
jatkoon semifinaalien kautta. Lajien kultamitalisteista vuosittain valittava Taita-
jien Taitaja on valittu vuodesta 2002 alkaen eli tänä keväänä vietetään juhlavuotta! 
 
Taitajien Taitaja 2022 tulee samaan alleen Nissan Leaf -sähköauton. Auton vuo-
deksi voittajan käyttöön luovuttaa Auto Palin Satakunnan Autotalo.

Ammattitaidon SM-kilpailut Porissa 16.–19.5.2022

Taitaja on Suomen suurin ammatil-
lisen koulutuksen tapahtuma – näy-
teikkuna ammatillisen koulutuksen 
aloihin – ammatillisen osaamisen 
esilletuomista ja kilpailua Suomen 
parhaiden kanssa – opettajien, työ-
elämäkumppaneiden ja opiskelijoi-
den kohtaamispaikka. Tämän kaiken 
lisäksi Taitaja on myös suurelle ylei-
sölle avoin tapahtuma.

Kolmen vuoden tauon jälkeen pääsemme 
vihdoin kokemaan perinteisen Taitaja-suur-
tapahtuman! Taitaja2022 Poria on valmis-
teltu lähes kolme vuotta, ja suunnitteluun 
ovat merkittävästi vaikuttaneet koronati-
lanteen muutokset. Tammikuussa 2022 teh-
tiin päätös semifinaalien hajauttamisesta 
kilpailijoiden oppilaitoksiin, ja lajit muok-
kasivat valmiita suunnitelmiaan vallitsevan 
tilanteen mukaan. Semifinaalit saatiin hie-
nosti ja sisukkaasti hoidettua, ja nyt pääs-
tään kokemaan finaalin tunnelma Porin 
urheilukeskuksessa ja Länsi-Suomen Pelas-
tusharjoitusalueella.

Taitaja-tapahtuma on tämän vuoden suurin 
ammatillisen koulutuksen tapahtuma, joka 
toimii näyttämönä lähes 50 lajille. Ammatil-

lisen osaamisen esilletuonti ja kilpaileminen 
Suomen parhaiden kanssa on tärkeä ja ai-
nutlaatuinen tilaisuus jokaiselle finalistille. 
Nuo kolme kilpailupäivää tulevat varmasti 
jäämään ikimuistoisena kokemuksena hei-
dän mieliinsä, ja ne tulevat viitoittamaan 
monen polkua pitkälle tulevaisuuteen. 

Taitaja ei kuitenkaan ole pelkkä kilpailu. 
Ammatilliset opettajat ja muu henkilöstö 
pystyvät oppimaan kollegoilta ympäri 
maata, työelämäkumppanit saavat nähdä 
Suomen ammatillisen koulutuksen tason 
ja pääsevät rekrytoimaan uusia osaajia, ja 
peruskoulun oppilaat voivat saada tukea 
omaan uravalintaan. Tapahtuman aikana 
yleisön ja vieraiden on mahdollista myös 
osallistua erilaisiin seminaareihin ja muihin 
tilaisuuksiin.

Taitajien Taitaja 

Taitaja2022 Porin finaaliviikko huipentuu 
torstaina 19.5. juhlallisiin päättäjäisiin, 
jossa paljastetaan kaikkien lajien mitalistit. 
Näiden lisäksi palkitaan kolme lajia, joissa 
Taitaja-kilpailun yhteiset teemat Yrittäjyys, 
Kestävä kehitys ja Työturvallisuus on erityi-
sesti otettu huomioon kilpailutehtävien ja 
arvioinnin suunnittelussa. Kultamitalisteista 
kruunataan lisäksi yksi kilpailija Taitajien 

Taitajaksi, joka tulee seuraavan vuoden ai-
kana toimimaan ammatillisen koulutuksen 
ja kilpailutoiminnan lähettiläänä erilaisissa 
tilaisuuksissa. Tätä tehtävää varten Taita-
jien Taitaja palkitaan sähköautolla, jonka 
hän saa vuodeksi käyttöönsä. 

 
Petri Hörkkö

Taitaja-päällikkö / Skills Finland

Taitaja on paljon muutakin kuin kilpailu

Taitajien Taitaja

Taitaja9-kilpailu

Urapolut

Näytöslajit
eSports
Kevään 2022 Educational Masters Minor 
-sarjassa tullaan pelaamaan ensimmäistä 
kertaa NHL-turnaus, jonka semifinaali- ja 
finaalivaihe kilpaillaan Taitaja2022-tapah-
tuman yhteydessä 18.5.2022 Isomäki Aree-
nassa. Turnaus pelataan konsolipelinä.

eSports-ammattinäytös toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä Saku ry:n, Suomen elektroni-
sen urheilun liiton (SEUL ry:n)  ja  SJ Esport-
sin kanssa.  

Finaali Porissa Taitaja2022-tapahtuman 
yhteydessä to 18.5. klo 10-14. Mitalit jakaa 
jääkiekkoilija Jesse Joensuu. 

Lentokonehuolto
Lentokonehuollon näytöslaji kilpaillaan Pe-
lastusharjoitusalueella Asema 19:n sisä- ja 
ulkoalueella.

Näytöslajiin osallistuvat ammatilliset oppi-
laitokset WinNova, Tampereen TREDU ja 
Kuopion SAKKY.
 

Merenkulku
Merimiestöitä kannella ja koneessa sekä 
pelastautumisvälineitä voit nähdä Pelastus-
harjoitusalueella ti 17.5. – ke 18.5. klo 8.00-
17.00.

Jalkineala
Karhuhallista löydät Jalkinealan työpisteen. 
Opiskelijat tekevät seuraavia työnäytöksiä:
Perinnejalkineen (supikas) valmistus, 
Reunoskengän valmistus, erilaisia nah-
katöitä ja -koruja, valjastöitä, luistimi-
en teroitusta sekä Abloy-avaimen tekoa. 
 
Sinulla on mahdollisuus teettää odottaessa 
vara-avaimia omakustannushintaan.

Esillä on myös erilaisia nahkoja, kenkiä ja 
tunnettujen suomalaisten lestejä sekä van-
hoja suutarin työkaluja. Lisäksi käytössä on 
tee-se-itse-kengänkiillotuskone.

Taitaja2022 Pori -tapahtumassa on mah-
dollisuus tutustua eri ammatteihin ja kou-
lutusmahdollisuuksiin sekä pohtia omia 
kiinnostuksen kohteita. Etukäteen verkossa 
pelattavan Taitaja-pelin avulla pääsee tutus-
tumaan ja valitsemaan itselleen kiinnostavia 
urapolkuja.

Satakunnan kaikki 8.-luokkaiset on kutsuttu 
ja tullaan kuljettamaan Taitaja2022-tapah-
tumaan. Tämä on hieno mahdollisuus ennen 
yhteishakua tutustua lähemmin eri aloihin.  
 
Taitaja-infopisteistä myös tapahtumakävi-
jät saavat halutessaan koodin, jolla he pää-
sevät pelaamaan Urapolku-peliä tiistaina ja 
keskiviikona.

Taitaja9 on hyväntuulinen ja toiminnallinen kädentaitokil-
pailu, joka tempaa mukaansa niin 7.–9.-luokkalaiset kilpai-
lijat kuin kannustusjoukotkin. Vauhdikas tapahtuma on 
hauska tapa tutustua eri ammattialoihin. Kisassa tarvitaan 
monen alan osaamista. 
 
Taitaja9-finaali kisataan Taitaja2022-tapahtuman yhteydessä 
ensimmäistä kertaa kaksipäiväisena kilpailuna 17.-18.5.2022 
Isomäki Areenalla.

Tervetuloa seuraamaan vauhdikasta ratakilpailua!

klo 13.00   Alkuerät 
klo   9.00     Keräilyerät
klo 12.00   Semifinaalit
klo 14.30  Valtakunnallinen finaali 

Tiistaina 
Keskiviikkona 

Taitaja2022 Pori -tapahtuman päävastuullinen toimija on Länsirannikon 
Koulutus Oy WinNova. Yhteistyökumppanina toimii Satakunnan kou-
lutuskuntayhtymä Sataedu, unohtamatta lukuisia muita kumppaneita. 
Suomessa ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Skills Finland ry.

Kuvassa Taitajien Taitaja 2021 Noora Salo 
Kuva: Nina Mäki

Mitä Taitaja-tapahtuma merkitsee työelämä-
kumppanille?

Kiinnostuksemme Taitaja-tapahtumaa kohtaan on yksinkertainen ja selkeä: Tai-
tajaan osallistuvat Suomen tulevaisuuden rakentajat ja tulevat ammattilaiset - 
henkilöt, joihin haluamme saada vaikka vain lyhyenkin kontaktin ennen heidän 
siirtymistään työelämään. Taitaja tapahtumana edustaa siihen osallistuvilta nuo-
rilta vahvaa sitoutumista ja avointa halua, uteliaisuutta ja kiinnostusta uuden 
oppimiseen ja vahvan ammattitaidon saavuttamiseen.

Tapahtuma pitää sisällään vahvasti myös nuorta, positiivista ja vilpitöntä ener-
giaa. Yhtälailla se osoittaa siihen osallistuvilta oppilaitoksilta ja opettajilta sekä 
työnohjaajilta hienoa sitoutumista parhaan mahdollisen ammattitaidon mah-
dollistamiseksi Suomen tuleville osaajille ja rakentajille. Lännen Tractors Oy 
haluaa osaltaan olla mukana tukemassa tuollaisen positiivisen, työnantajille ja 
koko Suomelle tärkeän toiminnan jatkuvuutta.

Lännen Tractors Oy / Liiketoimintajohtaja Jari Nevalainen
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Mikko Harju esiintyy avajaisissa 
ma 16.5. klo 17.45–19.00 sekä 
Kauppatorin Satakieli-lavalla ke 18.5. 
iltatapahtumassa klo 19.00–20.30.

Talent-ohjelmastakin tutusta Unathletic Monkey -tanssiryhmästä 
Cayan Atalmis, Roope Virtanen & Veeti Harjunen esiintyvät 
Taitaja2022-päättäjäisissä Isomäki Areenalla klo 14.45–16.30.
Cayan esiintyy myös Matkalla Taitajiin -videoilla. Nämä voit katsoa 
Taitajan YouTube-kanavalta.

To 19.5. Päättäjäiset

Ma 16.5.

Ke 18.5.

Kaikkiin Taitaja-tapahtumiin VAPAA PÄÄSY!

TULE, NÄE & KOE!
4 päivää Taitajia

Ammattitaidon SM-kilpailut Porissa 16.–19.5.2022

Taitaja2022-tapahtumaohjelma
AIKA      TAPAHTUMA     PAIKKA 

Maanantai 16.5. 17.45 – 19.00 Avajaiset      Isomäki Areena

Tiistai   17.5.   8.00 – 17.00 Ammattitaidon SM-kilpailut 
      1. kilpailupäivä     Kilpailualueet 
      Viranomaispäivä     Pelastusharjoitusalue
   13.00 – 16.00 Taitaja9-kilpailu / alkuerät   Isomäki Areena
   10.00 – 17.00 Tapahtumatori     Karhuhallin piha-alue 
   10.00 – 12.30 Seminaari      Isomäki Areena 
   10.00 – 15.00 RekryTreffit      Isomäki Areena 
   13.00 – 16.00 Seminaari      Isomäki Areena

Keskiviikko 18.5.   8.00 – 17.00 Ammattitaidon SM-kilpailut 
      2. kilpailupäivä     Kilpailualueet 
     9.00 – 16.00 Taitaja9-kilpailu / finaali    Isomäki Areena 
   10.00 – 17.00 Tapahtumatori     Karhuhallin piha-alue 
   10.00 – 14.00 Seminaari      Isomäki Areena 
   10.00 – 15.00 eSports / NHL-lopputurnaus   Isomäki Areena 
   19.00 – 20.30 Iltaohjelma      Kauppatori

Torstai 19.5.   8.00 – 12.00 Ammattitaidon SM-kilpailut 
      3. kilpailupäivä     Kilpailualueet

     8.30 – 14.00 Seminaari      Isomäki Areena 
     9.00 – 12.00 Tapahtumatori     Karhuhallin piha-alue 
   14.45 – 16.30 Päättäjäiset      Isomäki Areena

Lue lisää taitaja2022.fi

Tutustu ohjelmaan tarkemmin taitaja2022.fi/tapahtumaohjelma

Ma 16.5. Avajaiset
Taitaja2022-mainosvideot heräävät eloon, 
kun tanssitaitelija Eveliina Lindfors astuu 
lavalle Taitaja-tapahtuman avajaisissa 
ma 16.5. klo 17.45–19.00.

Iltatapahtuman juontaa Julle Kallio. Keskiviik-
kona illan avaa klo 19.00 Taikuri Taavi Saarva 
ja hän jälkeen esiintyy Räppäri Souce alias San-
teri Sario. Tapahtuma päättyy Mikko Harjun 
keikkaan. 

Seminaarit Isomäki Areenalla
AIKA      TAPAHTUMA      

Tiistai  17.5. 10.00 – 12.30 Vihreän teknologian tulevaisuus -panelikeskustelu

   13.00 – 16.00 Towards vocational excellence and global competence #happypro

Keskiviikko 18.5. 10.00 – 14.00 #Työniloa – ammatillista koulutusta läpi elämän -seminaari 
      SuomiAreena etkot

Torstai 19.5.   8.30 – 14.00 Hyvinvointiteknologian tulevaisuuspäivä      
         

 
Mielenkiintoisia 

puhujia ja 
keskusteluja

Vapaa pääsy!

Ti 19.5.
Viranomaispäivä Länsi-Suomen 
Pelastusharjoitusalueella klo 8.00–17.00

Päättäjäisissä jaetaan ammattitaidon SM-mitalit
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Taitajassa tapahtuu!

Tapahtumatori 
Taitaja2022 on täynnä tapahtumia ja Ta-
pahtumatori on yksi niistä. Tapahtumatorin 
teemana on toiminnallisuus. Toiminnalli-
suuteen päädyimme, koska haluamme ko-
rostaa osaavien käsien tärkeyttä elämässä.  
 
Taitaja-finalistit osoittavat tapahtumassa 
omaa ammattiosaamistaan konkreettisin 
tuloksin. Haluammekin tarjota myös Taita-
ja-tapahtuman kävijöille mahdollisuuden 
näyttää ja testata omia taitojaan näytteil-
leasettajien pisteillä Tapahtumatorilla.

Tapahtumatorille tulee 40 näytteilleasetta-
jaa. Luvassa on paljon kaikkea toiminnallista 
aktiviteettia. Tervetuloa viihtymään!

Tapahtumatori sijaitsee Porin Karhuhallin 
vieressä olevalla hiekkatekonurmella. Se 
on avoinna tapahtumaviikolla tiistaista 
torstaihin seuraavasti: 
 
 
 

RekryTreffit 
Onko haaveissasi uusi työpaikka? Haluatko 
parhaat vinkit ansioluettelon laatimiseen 
tai päivittää jo olemassa olevaa? 

Puuttuuko sinulta edustava valokuva ansio-
luetteloon tai työhakemukseen? Haluatko 
tietoa työvoimakoulutuksista tai työelämä-
lähtöisistä opiskelumahdollisuuksista? 
 
Mukana olevat yritykset esittelevät toimin-
taansa ja avoimia työpaikkojaan! Ohjel-
massa on myös mukana olevien yritysten  
puheenvuoroja, CV-klinikkaa, valokuvan 
ottoa ansioluetteloa varten yms.
 
Inspiroidu uramahdollisuuksista tutustu-
malla alueemme yli 20 työnantajaan ja heil-
lä avoinna oleviin työpaikkoihin. 

RekryTreffit on Taitaja2022-tapahtuman yh-
teydessä järjestettävä tilaisuus työnantajien 
ja työntekijöiden kohtaamisille. 
 
Tilaisuus järjestetään Isomäki Areenalla 
ti 17.5.2022 klo 10-15.

 
Peter Vesterbacka kertoo henkilöbrändäyk-
sestä klo 12.00–12.20.

SpringHousen uravalmentaja Kiril Mattila 
on RekryTreffeillä klo 10.30. Kiril on toi-
minut sparraajana lukuisille työuransa eri 
vaiheissa oleville henkilöille. RekryTreffeillä 
hän pohtii puheenvuorossaan, miksi työelä-
mäpolulla kannattaa tehdä erilaisia asioita 
ja miten omista taidoista voi ja kannattaa 
kertoa työnhaun aikana. 

Tutustu koko ohjelmaan ja katso mukana 
olevat yritykset taitaja2022.fi/rekrytreffit

ti    17.5. klo 10–17
ke  18.5. klo 10–17
to   19.5. klo  9–12

Löytyisikö RekryTreffeiltä se oikea?

Maksuton tilaisuus 

Kahvitarjoilu 
RekryTreffeillä

Bongaa Taitaja-maskotti Skilly Tapahtumatorilta. 
Skilly jakaa 500 kpl Taitaja2022-kangaskasseja / päivä!

Porissa järjestettävä ammatillisen huippu-
osaamisen huipentuma, Taitaja2022-tapah-
tuma, on kaupunkiimme enemmän kuin ter-
vetullut. Vahva osaamisemme tapahtumien 
järjestämisessä tulee taas näkymään, ovat-
han suurtapahtumat korona-ajasta johtuen 
jääneet muiden asioiden varjoon. Arvokasta 
on, että kilpailijat, tuomarit, tukijoukot ja 
muut tapahtumavieraat saavat kohdata 
kasvotusten, verkostoitua ja tutustua kau-
punkiimme.

Korkeatasoinen ammatillinen koulutus on 
Suomen kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen 
tärkeää. Porin kaupunkikonserni on Sata-
kunnan suurin työnantaja vielä tämän vuo-
den ajan, kunnes Satakunnan hyvinvointi-
alue aloittaa toimintansa. Satakunnan osuus 
Suomen viennistä lähentelee jo kahdeksan 
prosentin rajaa, kun väestöosuutemme on 
nelisen prosenttia. Tässäkin ammattiosaajat 
ovat menestyksen välttämätön edellytys.

Suomalainen koulutusjärjestelmä muuttui 

viime lukuvuoden alussa, kun oppivelvol-
lisuusikää nostettiin. Pidän tärkeänä sitä, 
että jokainen nuori kouluttautuu ja saa am-
matin. Koko elämä on oppimista ja jos käy 
niin, että ensimmäinen ammatti ei tunnu 
omalta ja oikealta, on mahdollisuus kou-
luttautua uudelleen tai hankkia lisäkoulu-
tusta. Oma sukupolveni on hyvä esimerkki 
siitä. Esimerkiksi teknologinen kehitys sitten 
alakouluvuosien on ollut niin mullistavaa, 
että helmitaulut, laskutikut, taskulaskimet 
ja pöytäpuhelimet ovat muisto vain ja me 
eläkeikää lähestyvätkin olemme päässeet 
digisukupolvelle niin itsestään selvien asioi-
den äärelle.

Olen puhunut usein ammattiin opiskele-
vien työelämäodotusten ja työelämän rea-
liteettien kohtaamisesta. Mitä paremmin 
tässä onnistutaan, sitä helpompi nuoren 
on sujahtaa työelämään. Sen vuoksi pidän 
koulutuksen järjestäjien ja työelämän yh-
teistyötä erinomaisen tärkeänä. Työelämä 
uudistuu ja tietoisuuden siitä pitää välit-

tyä koulutuksen järjestäjille. Taitaja-kil-
pailun eettisissä säännöissä ja arvoissa 
haastetaan kaikki toimimaan avoimesti, 
reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja 
taitavasti. Kannustan kaikkia noudatta-
maan näitä periaatteita myös työelämässä. 

Aino-Maija Luukkonen

Porin kaupunginjohtaja

Taitaja2022-tapahtuma on kaupunkiimme 
enemmän kuin tervetullut

Kuva: Visit Pori

Asiaosaamisen lisäksi puhutaan työelämän 
metataidoista (tai pehmeistä taidoista) 
kuten digi-, verkostoitumis- ja vuorovai-
kutustaidot. Ehdottoman tärkeä meta-
taito on luovuus, jota monella nuorella on 
roppakaupalla, kun valmiiksi juurtuneita 
työtapoja ei vielä ole ehtinyt muodostua. 
Nuorilla on loistavia oivalluksia, kun yri-
tyksessä mietitään uusia ideoita toteuttaa 
vaikkapa asiakaspalvelua tai markkinointia. 

Taitoja oppii paljon työn ja koulun ulkopuo-
lellakin tai niiden ohessa. On osaamista ja 

taitoja, joita nuori on jo elämän eri tilan-
teissa käyttänyt ja ne ovat hyödynnettävissä 
yllättävissäkin ammateissa. Nämä siirrettä-
vät taidot tulisi esittää kiinnostavina, työn-
antajaa hyödyttävinä ominaisuuksina: esi-
merkiksi palloilulajit tai kilpaurheilu jossain 
muussa lajissa opettaa tiimityöskentelyä. 
Myös lukeminen ja kirjoittaminen tai vaik-
kapa videoiden julkaiseminen ovat monella 
tapaa työelämässä hyödynnettäviä taitoja. 
 
Työhakemusta ja ansioluetteloa kirjoitta-
essa kannattaa aina pohtia, millaisia haet-

tuun tehtävään sopivia taitoja itsellä on. 
Kannattaa uskoa omaan osaamiseen ja so-
veltuvuuteen sekä hakea itseä kiinnosta-
via paikkoja. Motivaatiolla ja omalla asen-
teella on työnhaussa suuresti merkitystä. 
Kaikkea ei edes voi osata valmiiksi, joten 
olennainen kysymys on, haluaako oppia! 

Tsemppiä kaikille finalisteille, teidän osaa-
mista ja näkemystä kaivataan työelämässä! 

Teea Hurme-Rintala 

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Staffpoint

StaffPoint – opinnoista työelämään

http://taitaja2022.fi/fi/rekrytreffit/
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105 Metsäkoneen käyttö

402 Ilmastointiasennus
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411 Infrarakentaminen

Urheilukeskuksen ulkoalue

Ammattitaidon SM-kilpailut Porissa 16.–19.5.2022

TAITAJA2022 
Laji- ja palvelukartat
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Harjoitushalli

607

Karhuhallin piha-alue

410 Viherrakentaminen

Harjoitushalli

603 CNC-koneistus
605 Hitsaus
607 Koneenasennus ja kunnossapito

P2  Kiinteistönhoito

201 CAD-suunnittelu
202 Mediatekniikka
203 Mediasuunnittelu
204 Tietojenkäsittely
205 Tietokoneet ja -verkot
206 Verkkosivujen tuottaminen
208 Pelituotanto

301 Asiakaspalvelu ja myynti
302 Hiusmuotoilu
303 Kauneudenhoito
304 Floristiikka 
305 Lähihoitaja
306 Puhdistuspalvelu 
307 Vaatteenvalmistus

308 Visuaalinen myyntityö
310 Yrittäjyys
312 Matkailu
313 Taloushallinto
315 Hyvinvointiteknologia

Karhuhalli

P3   Liiketoiminta

401 Huonekalupuuseppä
404 Rakennuspinnoittaminen
406 Sähköasennus

AMMATTITAIDON 
SM-KILPAILUT 

45 lajia & 
5 näytöslajia

q Tapahtumatori 
40 näytteilleasettajaa!

q Taitaja-infopiste

q Satakunnan Osuuskaupan 
Oma Kauppa

q Amarillon Grillivaunu

q Karhulinnan jäätelö

N3  Jalkineala

601 Automaatioasennus
602 Elektroniikka ja robotiikka
606 Kappaletavara-automaatio

501 Leipuri-kondiittori
502 Kokki
P1   Ravintolapalvelu-Kokki
504 Tarjoilija

Simulaattorit 
104 Kuljetuslogistiikka 
105 Metsäkoneen käyttö 

N4 eSports
TAITAJA9

Jäähalli /
Isomäki Areena

q Taitaja-infopiste

q Fastfood Festival

q Sotilaskodin myyntiauto

q Biketaxi pysäkki
Biketaxi saapuu Poriin kesällä 2022, mutta Taitaja2022-ta-
pahtumassa pääset kokemaan ekologisen, sähkökäyttöi-
sen riksan elämyskyydin ennakkoon ja ilmaiseksi! Riksan 
kyytiin pääset Karhuhallin edustalta info-pisteen vierestä 
ti ja ke klo 9-17. Biketaxi kyydittää sinua Isomäen tapah-
tuma-alueella.

q Seminaaritila 

q Taitaja-infopiste

q Ajosimulaattorit 

Metsäkoneen käytön ja kuljetuslogistiikan ajosi-
mulaattorit ovat yleisökäytössä Isomäki Areenan 
ala-aulassa tiistaista torstaihin.

q Kaupunkijuna (pysäkki) 
Porin kaupunkijuna Poritar kierrättää ta-
pahtumakävijöitä Porin keskusta-alueella 
ilmaiseksi. Puolen tunnin ajelut lähtevät 
nonstopina Kaupunkijuna-pysäkiltä Iso-
mäki Areenan kupeesta ti-ke klo 9-17 
(tauko klo 12.30-13.00) ja to klo 9-14.

Tutustu tapahtuma-alueen karttoihin, palveluihin ja oheistapahtumiin 
osoitteessa taitaja2022.fi/tapahtuma-alue
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TAITAJA2022 
Tapahtumaan saapuminen

Taitaja2022-tapahtuman aikana tiistaista torstaihin 17.-19.5. liikkuu non-stop bussiyhteys keskustan ja tapahtu-
ma-alueen välillä sekä urheilukeskuksen ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueen välillä. Maksuttomat bussiyhte-
ydet ovat kaikkien tapahtumavieraiden käytössä. Urheilukeskuksessa on myös polkupyöräparkki. 

Huomioithan, että torstaina 19.5. bussikuljetukset päättyvät aikataulusta poiketen jo klo 12.00.

Gallen-Kallelankatu, Hotelli Vaakuna – Eteläpuisto – Itse-
näisyydenkatu –  Keskusaukio, Vanhan linja-autoaseman 
pysäkki – Rautatienpuistokatu – Matkakeskus, tilausajo-
laituri – Satakunnankatu – Luvianpuistokatu – Urheilutie 
– Karhuhalli

Karhuhalli – Urheilutie – Luvianpuistokatu – Satakunnan-
katu – Matkakeskus – Rautatienpuistokatu – Keskusaukio 
– Mikonkatu – Antinkatu – Hotelli Vaakuna 

Karhuhalli – Isomäki – Pelastusharjoitusalue

Pelastusharjoitusalue – Isomäki – Karhuhalli

Pysäköinti alueella
Tapahtuma-alueella on pysäköintitilaa rajallisesti ja siksi 
suosittelemmekin käyttämään ilmaisia bussiyhteyksiä. 

Isomäen alueen pysäköintitilat löytyvät nettisivuiltame 
taitaja2022.fi/fi/kuljetukset/ 

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueelta löytyy enem-
män pysäköintitilaa (Ilmailuopistontie 226, 28540 Pori), 
josta pääsee maksuttomalla non-stop bussilla myös 
Isomäen alueelle.

Pelastusharjoitusalueella tapahtuu 17.-18.5.

Taitaja2022 jalkautuu tapahtumapäivinä myös Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueelle (Turvallisuuskeskus). Muutaman kilometrin päässä 
Isomäen urheilukeskuksesta sijaitseva Peha on monille porilaisillekin paikka, jossa ei ole tullut käytyä. Eikä ihme, sillä alue on pääasiassa 
viranomais- ja koulutuskäytössä, eivätkä portit ole kaikille avoinna. Mutta nyt ovat ja maksuttomat Taitaja2022-bussimme kuljettavat 
yleisöä myös sinne!

Pelastusharjoitusalueen ohjelmassa on SM-kilpailulajien (ajoneuvotekniikka, autokorinkorjaus, kuljetuslogistiikka, Hämeenlinnasta 
striimattava automaalaus ja turvapalvelu) ja näytöslajien (lentokonehuolto ja merenkulku) lisäksi myös Viranomaispäivä. Yleisö pääsee 
tiistaina 17.5. ja keskiviikkona 18.5. tutustumaan monipuolisesti eri viranomaisten kalustoon ja toimintaan. Mukana mm. Lounais-Suo-
men poliisi, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Puolustusvoimat / Porin prikaati ja Sotilaskotiyhdistys. Päivien 
ohjelmassa on lukuisia näytöksiä, mm. aina suosittu poliisikoiranäytös ja opastetuilla kierroksilla pääset tutustumaan Suomen 
Ilmailuopiston tiloihin ja kalustoon. 

Alueella on koko tapahtuman ajan paljon nähtävää, koettavaa ja kokeiltavaa kaiken ikäisille. Alueella saat suun makeaksi jäätelövau-
nun jätskiannoksella tai Sotilaskotiyhdistyksen kenttäleipomossa vastaleivotuilla sotkumunkeilla. Munkkeja ja sotkun kuivalihapusseja 
voit ostaa myös kotiin vietäväksi – ja vain Pehalta. Pehalla muuten paistaa aina aurinko!

Kaikkien näytösten ja muun ohjelman aikataulut löydät osoitteesta taitaja2022.fi/lansi-suomen-pelastusharjoitusalue-2.

Pehalla paistaa aina aurinko!

* 103 Automaalaus toteutetaan 
Hämeenlinnassa Tavastialla ja
striimataan Pehalle

Länsi-Suomen 
Pelastusharjoitusalue

101 Ajoneuvotekniikka
102 Autokorinkorjaus
103 Automaalaus    *
104 Kuljetuslogistiikka

314 Turvapalvelu

AMMATTINÄYTÖKSET
 
N1 Lentokonehuolto
N2 Merenkulku

Paljon parkkitilaa 

Non-stop bussilla 
Isomäkeen

q Sotilaskotiyhdistyksen kenttä- 
leipomo ja myyntipiste

q Viranomaistahot laajasti esillä

Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy
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Yhteistyökumppanit mahdollistavat 
tapahtuman toteutumisen

KNIN N KAUPPA

502 Kokki

Olen ollut jo jonkin aikaa mukana Taita-
ja-toiminnassa ja huoltajana finaalissakin, 
joten jonkinlainen käsitys tulevasta ponnis-
tuksesta minulla oli entuudestaan, sanoo 
Kokki-lajin lajivastaava Jukka Mäkinen Win-
Novasta. Paljon kuitenkin on uusia asioita 
ja yksityiskohtia tullut matkalla vastaan. Tä-
män ponnistuksen jälkeen olisi paljon hel-
pompi lähteä järjestämään uudelleen vas-
taavaa tapahtumaa, Mäkinen jatkaa.

Kilpailujen rakentaminen on sujunut varsin 
mallikkaasti. Iso yllätys on ollut yhteistyö-
kumppanien innokkuus lähteä mukaan ta-
pahtumaan. Lähes kaikki kumppanit ovat 
maininneet halun olla mukana tukemassa 
nuoria, tulevaisuuden ammattilaisia, kertoo 
Mäkinen.

Kumppanit ovat kullanarvoisia lajeille. Kok-
ki-lajin kumppaniyrityksistä mm. Herkku-
juustola Oy oli heti ensi esittelystä lähtien 
innostunut lähtemään mukaan ja heillä oli 
aito halu tulla omilla tuotteillaan mukaan. 
Yrityksen tarina on aivan loistava ja kertoo 
mielestäni hienosti intohimon ja sinnikkyy-
den merkityksestä alamme toiminnassa.

501 Leipuri-kondiittori

Jännityksellä odotan, kun Metos alkaa 
rakentaa leipomoa Karhuhallin seiväshyp-
pypaikalle – tuleeko ihan varmasti säh-
köä sinne minne pitääkin ja virtaako vesi 
oikeaan paikkaan, naurahtaa Leipuri-kon-
diittori-lajin lajivastaava Hannele Laakso-
nen. Myös 1200-kiloisen arinauunin siirto 
WinNovan tiloista Karhuhallille on melkoi-
nen koitos: Uunin ja ovenkarmien väliin 
jää koululla nimittäin tilaa alle viisi senttiä. 
Eli mahtua pitäisi, mutta katsotaan, miten 
käy, jatkaa Laaksonen. Tekniikkapäällikkö 
Jori Sainekin jo päivitteli, että voi kau-
heeta, mistä siihen sähkö saadaan! Mutta 
kaikki luotto on Joria ja Metoksen kokoajia 
kohtaan lajialueen rakentamisen suhteen, 
sanoo Hannele vakuuttuneena.

Kilpailutehtävien suunnitteluun, aikatau-
luttamiseen, koeleivontoihin ynnä muuhun 
olemme saaneet omassa lajissamme aivan 
suunnattoman ison avun Mauste-Salliselta. 
Olen heidän toiminnastaan ja panokses-
taan todella onnellinen. Mauste-Salliselta 
leipomokonsultti Tiina Mäkinen tulee myös 
lajiimme tuomariksi.

 
 
 
Tiesittekö odottaa, mitä on edessä, kun 
omia kisoja rakennetaan? - En todellakaan 
tiennyt! Olin mukana viime vuonna Oulun 
kisoissa ja vaikka tiesin, että nyt tehdään 
kaikki paljon suurempana, niin en kyllä ym-
märtänyt, että se on näin suurta meininkiä. 
Ilman koko Taitaja-toimiston auttavaa ja 
ystävällistä poppoota en tiedä olisiko tämä 
enää mitään #työniloa, kiittelee Hannele 
ja kiiruhtaa taas pakkaamaan tavaroita 
Karhuhallin lajialuetta varten.

SATAKUNNAN
VIIKKO

 

Porin keskustassa (Antinkatu 10) 
sijaitseva Pizzeria Dante ottaa 
Taitaja2022-viikoksi valikoimaansa 
erityisen pizzan, missä on käytetty 
samoja raaka-aineita kuin yhdessä 
Kokki-lajin finaalitehtävässä. 

Tämä pizza on saatavilla etuhin-
taan rajoitetun ajan. 

Tiesitkö sinä, miten laji rakentuu? Lajivastaavat Kokki- ja Leipuri-kondiittori-lajeista kertovat, onko tapahtumajärjestelyissä joku asia 
yllättänyt ja mikä tulevassa ehkä jännittää. Lisäksi halusimme heidän nostavan yhden lajinsa kumppaniyrityksistä esille, ketään muuta 
unohtamatta. 
 
Taitaja-tapahtuman toteuttaminen ilman työelämäkumppaneita olisi mahdotonta. Niinpä olemme äärimmäisen kiitollisia, että olemme 
saaneet tehdä yhteistyötä 350 eri yrityselämän edustajan kanssa, iloitsee kumppanuuskoordinaattori Susanna Virkki. Kaikki kumppanit 
ovat esillä tavalla tai toisella tapahtumassamme 16.5.–19.5.

Taitaja-lajit ovat tapahtuman keskiössä ja 50 erityyppisen lajialueen suunnittelu ja rakentaminen finaalitehtäviä varten vaatii monen eri 
toimijan mukanaoloa. Lajivastaavat ovat niitä, joille lajialue on kisapäivien sydän.



Erikoistunut Sinuun
satasairaala.fi 
#töihinsatasairaalaan

Me Satasairaalan ammattilaiset teemme 
tiiviisti yhteistyötä varmistaaksemme 
vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen, 
turvallisen toiminnan, sujuvan 
asiakaspalvelun sekä hyvän työilmapiirin. 
Tällä vaalimme myös sitä, että 
Satasairaala on työpaikkana osaavien 
ammattilaisten valinta jatkossakin.

Me Satasairaalan ammattilaiset teemme 
tiiviisti yhteistyötä varmistaaksemme 

Välitämme 
toisistamme ja 
asiakkaistamme
Palvelemme ihmisyyttä 
ja elämää kunnioittaen

Auramaa-yhtiöt on merkittävä 
valtakunnallinen kuljetus- ja 
logistiikka alan työllistäjä, jolla on 
vankka ja pitkäaikainen kokemus 
oppilaitosyhteistyöstä. Yhtiö on 
osa Kaukokiito-ketjua, jossa ollaan 
kiinnostuneita kilpailuun osallistujista. 

– Olemme yksi Taitaja-tapahtuman  
pääyhteistyökumppaneista. Kalustoamme 
on mukana eri kilpailutehtävissä 
ja nyt uutena osiona on mm. 
sisälogistiikkatehtävä, jota on mahdollisuus 
seurata striimattuna Tapahtumatorilla. 

Voit tutustua myös kuljetuskaluston 
huipputeknologiaan pelastusharjoittelu-
alueella, kertoo Auramaan HR- ja 
turvallisuuspäällikkö Jukka Vataja, 
joka on mukana asiantuntijana Vihreä 
logistiikka -paneelikeskustelussa.

Tule tutustumaan meihin 
kaukokiitolaisiin Tapahtumatorille 
ja RekryTreffeille. Jos sinulla 
on asenne ja kehittymisen halu 
kunnossa, niin meillä voi olla 
työpaikka tarjolla.

Töihin logistiikan ykkösketjuun

Kuljettajan  ammattitaito

Mika Kalliomäki (vas.) ja  
Paavo Heinikangas

TIETOJÄRJESTELMÄT

TYÖELÄMÄTAIDOT

ASIAKASPALVELU

KALUSTOTEKNOLOGIA

TALOUDELLINEN JA ENNAKOIVA AJOTAITO

TIELIIKENNELAKI, AMMATTIETIIKKA JA VASTUULLISUUS

PURKU JA LASTAUS

TYÖTURVALLISUUS

Oletko hakemamme Match?

Katso lisää 
raflaamo.fi

Ravintoloistamme 
löydät herkut 

jokaiseen makuun.

TIKKULA
KIIKOINEN
HUITTINEN

Menestyminen täällä on helppoa monipuolisten

koulutusmahdollisuuksien ja mielekkäiden

työmarkkinoiden ansiosta. Satakunta on muodostumassa

tärkeäksi biotalouden, akku – ja metallurgiateollisuuden,

robotiikan ja automatiikan, uusiutuvan energian,

elintarviketeollisuuden sekä kiertotalouden maakunnaksi.

Tiesitkö, että Satakunta on vahva uudistuvan teollisuuden

maakunta, ja tuottaa lähes 8 % Suomen viennistä? 

Tarve osaavalle työvoimalle, niin ammatillisen tutkinnon

suorittaneille kuin korkeakoulutetuille, on useilla kasvavilla

ja kehittyvillä toimialoilla huomattava. 

Satakunta - satojen mahdollisuuksien maakunta. Suurimmat kaupunkimme ovat Pori ja Rauma. Satakunta on lähellä, vain 110 km

Tampereelta ja 210 km Helsingistä! Meille pääset autolla, lentäen, junalla ja laivallakin. Elämä Satakunnassa koostuu edullisesta ja

tilavasta asumisesta, virikkeellisestä vapaa-ajasta ja vauhdikkaasta opiskelijaelämästä. Lyhyiden välimatkojen ansioista aikaa jää myös

itse elämälle ruuhkassa istumisen sijaan! 

Tervetuloa
Satakuntaan!

Satakunta on upean luonnon, kukoistavan kulttuurin ja aidon

tunnelman aarreaitta. Meillä on merta ja saaristoa, kolme

kansallispuistoa: Selkämeri, Puurijärvi-Isosuo ja Kauhaneva-

Pohjankangas, kaksi Unescon maailmanperintökohdetta: Vanha

Rauma sekä Sammallahdenmäki, ja Lauhanvuori-Hämeenkangas

Unesco Global Geopark – kaikki nämä tarjoavat ainutlaatuisia

elämyksiä ja useita virkistysmahdollisuuksia. Retkeile harjuilla, koita

kalaonnea lukuisilla joilla ja järvillä, tai kesytä aallot surffaillen – tule,

tutustu ja ihastu! 

Erilliset maksulliset ilmoitukset Erilliset maksulliset ilmoitukset



TULEVAISUUDEN TAITAJAKSI
Satakunnan ammattikorkeakoulussa

NOPSA-väyläopinnoissa suoritat SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja saat pääsylipun tutkinto-
opiskelijaksi. Lue lisää: samk.fi/nopsa

TOISELTA ASTEELTA KORKEAKOULUOPISKELIJAKSI!

Artificial Intelligence

Energia- ja ympäristötekniikka 

Fysioterapia

Hoitotyö 

International Business

International Tourism Management

Konetekniikka 

Kuntoutuksen ohjaus

Kuvataide

Liiketalous

Logistics

Logistiikka 

Matkailuliiketoiminta

Mechatronics

Merenkulku

Nursing

Physiotherapy 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Sea Captain

Sosiaaliala

Sähkö- ja automaatiotekniikka 

Tietojenkäsittely

Tietotekniikka

Tuotantotekniikka ja tuotantotalous

Vanhustyö

Yrittäjän tutkinto-ohjelma

Tutustu myös ylempiin AMK-tutkintoihimme. Katso koko koulutustarjonta:

samk.fi/haku

Tuhansia työpaikkoja, 
monimuotoista ja 
edullista asumista
www.rauma.fi/tyo-ja-asuminen

Sataedusta ammatti ja 
osaamista työelämälle.

sataedustaammatti.com   
sataeduopiskelija.com

Erilliset maksulliset ilmoitukset



Taitaja2022-tapahtuman sidosryhmäkumppanit

Taitaja2022-tapahtuman järjestävät

TAITAJA2022 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

taitaja2022@winnova.fi 
taitaja2022.fi 

Lue lisää taitaja2022.fi

@taitaja #työniloa #taitaja2022 

Seuraa meitä somessa 

Taitaja-maskotti Skilly myös mukana tapahtumassa

TERVETULOA 
tapahtumaan!


