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Toimitukselle 

Ammattitaitokilpailu ArcticSkills Ruotsin Ylitorniolla perutaan! 
 
Pohjois-Norja julisti ensimmäisenä kaikkia kouluja koskevan matkustuskiellon ja nyt 
matkustuskielto koskee myös Suomen Inarin kouluja. Tästä johtuen ammattitaitokilpailu 
ArcticSkillsin johtoryhmä peruu kilpailun Ruotsin Ylitorniolla. Eilen saatiin myös tietää, että 
Pohjois-Norjan koulut suljetaan maanantaista lähtien. 
 

Tarkoituksena oli, että Ylitorniolle olisi 30. maaliskuuta – 1. huhtikuuta välisenä aikana kokoontunut 
Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisosista yhteensä 200 henkeä, sekä oppilaita että heidän 
mukanaan tulevia opettajia, osallistumaan järjestyksessä viidensiin ammattitaitokilpailuihin.  

- Tämä tuntuu tietysti erittäin ikävältä, mutta vallitsevissa olosuhteissa emme voi toimia toisin. 
Olemme tehneet paljon työtä tapahtumaa valmistellessamme, ja innostuneet oppilaat eri puolilla 
Barentsin aluetta ovat valmistautuneet ja odottaneet pääsevänsä kilpailemaan keskenään täällä 
Ylitorniolla, joten monet ovat pahoillaan tästä päätöksestä, Koulutus Nordin johtaja Leif Lahti sanoo. 
Koulutus Nord olisi yhdessä paikallisen Gränsälvs-lukion kanssa toiminut tapahtuman isäntänä.    
  

Kiinnostusta ammattikoulutuksiin haluttiin lisätä.  
-  Tapahtuma oli myös yksi 50 vuotta täyttävän koulutuskeskuksen juhlavuoden keskeisistä 
tapahtumista, jonka kautta halusimme herättää nuorten kiinnostusta ammattikoulutusohjelmia kohtaan. 
Työmarkkinoiden kaikilla aloilla, rakennusalasta IT-sektoriin ja kaikilla aloilla siitä väliltä, on huutava 
työvoimapula. Olimme juuri lähettämässä muodolliset kutsut Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson ja 
Kalix-jokilaakson kouluille, jotta oppilailla olisi mahdollisuus tulla seuraamaan 31. maaliskuuta 
pidettäviksi suunniteltuja kisoja, Leif Lahti sanoo.  

Aloitamme välittömästi yhteydenoton kaikkiin majoituspaikkoihin, toimittajiin ja sponsoreihin.  

- Viikko alkoi niin hienoissa merkeissä kruununprinsessaparin vierailulla ja päättyy mollivoittoisissa 
tunnelmissa. Peruminen ei ole niitä hauskimpia työtehtäviä, koska tapahtuma olisi ollut meille niin 
tärkeä ja samalla se olisi merkinnyt taloudellista piristysruisketta lähiyhdyskunnassa, Leif Lahti 
päättää.   

Jos sinulla on lisää kysyttävää lehdistötiedotteen tiimoilta, ota yhteyttä Koulutus Nordin johtajaan Leif 
Lahteen, puhelinnumero + 46 (0)70-311 18 88. 

 
 

Fakta Koulutus Nord (Utbildning Nord) 
Koulutus Nord on 50 vuoden ajan järjestänyt ammattiin suuntautuvaa työmarkkinakoulutusta Suomesta, Norjasta ja Ruotsista 
tuleville oppilaille. Toiminta perustuu maiden väliseen hallitussopimukseen. Vuosittain meillä opiskelee noin 400 - 500 henkeä 
monissa eri ammattikoulutusohjelmissa, joita ovat esimerkiksi automaatiotekniikka, IT, ravintola-ala, hoitoala, rakennusala, 
käsityölinjat, sähkötekniikka, kylmätekniikka, autoala, peltitekniikka ja CNC-koneistus. Sen lisäksi meillä opiskelee noin 60 
lukiolaista kuudessa eri ammattiopinto-ohjelmassa. Koulutus Nordilla on noin 70 työntekijää, jotka tekevät työtään luovassa ja 
monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutus Nordilla on IS0 9001-2015-sertifiointi. Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta 
www.utbnord.se  

http://www.utbnord.se/
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