Suomelle yksi pronssimitali ja 17 Medallion for excellenceä ammattitaidon MMkilpailusta Brasiliasta
Nuorten ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills huipentui myöhään sunnuntai-iltana päättäjäisiin
ja palkintojenjakoon. Suomeen saatiin kisoista mitali: Pekka Tuukkanen voitti pronssia lajinaan
tietokoneet ja -verkot.
Pronssimitalisti Pekka Tuukkanen on kotoisin Liedosta ja asuu nykyään Helsingissä. Hän on
menestynyt ammattitaitokilpailuissa aiemminkin: EuroSkills-kilpailussa Tuukkanen voitti vuonna
2014 EM-hopeaa ja ammattitaidon SM-kilpailusta Taitajasta hänellä on kultamitali vuodelta 2012.
Tuukkasen valmentajana ja Suomen tuomarina toimi Markus Lintuala, joka on itsekin aikanaan
kilpaillut WorldSkills-kilpailussa.
WorldSkills-kilpailun taso kasvaa kerta kerralta ja mitalien saaminen on entistä vaikeampaa.
Kokonaisuutena Suomen joukkue pärjäsi hyvin, sillä joukkueen 36 kilpailijasta 19 sai
suorituksestaan Medallion for Excellence -tunnustuksen. Tunnustuksen saaminen tarkoittaa sitä,
että kilpailija tai tiimi on saanut oman lajinsa keskiarvoa korkeammat pisteet. Suomi osallistui
yhteensä 31 lajiin, joten lähes kahdessa kolmasosassa lajeista kilpailijamme olivat keskiarvon
paremmalla puolella.
Yhteenveto tuloksista
Pronssia
Pekka Tuukkanen, tietokoneet ja -verkot
Medallion for excellence (yli 500 pisteen suorituksesta)
Niklas Kyrkkö ja Lauri Luoma, mekatroniikka
Pekka Sumiloff, hitsaus
Johanna Eloranta, laatoitus
Roope Mehtonen, lentokonehuolto
Iiro Jansson, putkiasennus
Niko Kinnunen, elektroniikka
Lauri Eskola, verkkosivujen tuottaminen
Henna Otronen, maalaus ja tapetointi
Jaakko Järvi, huonekalupuuseppä
Anni Paakkinen, kultaseppä
Josefiina Kivero, floristiikka
Joona Jaakkola, hiusmuotoilu
Eve Korhonen, muoti ja vaatetus
Mikaela Kärki, kondiittori
Lari Helenius, kokki
Laura Tikkanen, ravintolapalvelu
Juuso Hietamies, kylmäkoneasennus
Stina Katajisto, lähihoitaja

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Joukkueenjohtaja Pekka Matikainen, Skills Finland ry, puh. +358 50 5322 765,
pekka.matikainen@skillsfinland.fi
Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, Skills Finland ry, puh. +358 40 732 0691,
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Huomioithan, että São Paulossa kello on kuusi tuntia vähemmän kuin Suomessa. Joukkue lähtee
kotimatkalle myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa ja saapuu Helsinkiin 16.30 tiistaina.
WorldSkills São Paulo 2015
• São Paulossa 11.‒16.8.2015 järjestetty kilpailu oli järjestyksessään 43. WorldSkills-kilpailu.
• Joka toinen vuosi järjestettävä WorldSkills on ammattitaidon MM-kilpailu korkeintaan 23vuotiaille nuorille.
• Kilpailuun osallistui lähes 1200 nuorta 60 maasta.
• Nuoret kilpailivat 50 lajissa, muun muassa robotiikassa, hiusmuotoilussa, kivitöissä,
ravintolapalvelussa ja viherrakentamisessa.
• Kilpailu levittäytyi 213 000 neliömetrin alueelle Anhembi Parquessa.
• Tapahtumassa vieraili neljän päivän aikana 259 000 kävijää.

Skills Finland ry valmentaa ja lähettää Suomen maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja
Abilympics-kilpailuihin ja järjestää vuosittain kansalliset Taitaja-, TaitajaPLUS- ja Taitaja9-kilpailut. Voittoa
tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja
ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt. www.skillsfinland.fi

