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Lehdistötiedote  

ArcticSkills 2020 kokoaa Barentsin alueen nuoret 
taitajat yhteen  

ArcticSkills 2020 järjestetään 30.-31.3.2020 Övertorneålla Ruotsissa. Nyt järjestettävä kilpailu on 
järjestyksessään viides ja sen isäntänä toimivat Koulutus Nord ja Gränsälvsgymnasiet. Tapahtuma on osa 
Koulutus Nordin 50-vuotisjuhlallisuuksia. 

ArcticSkills on Barentsin alueen ammattitaitokilpailu ja osa WorldSkills-konseptia. Kilpailun osallistujat tulevat 
Norjan, Ruotsin, Suomen sekä Venäjän pohjoisalueiden ammattioppilaitoksista. ArcticSkillsin tarkoituksena on 
paitsi esitellä ja kehittää nuorten ammatillista osaamista, myös luoda kontakteja ja edistää yhteistyötä Barentsin 
alueella.  

Majoituspaikat täynnä 
Kilpailijoita delegaatioineen saapuu Övertorneålle lähes 200 täyttäen Övertorneån keskustaajaman ja Suomen 
puolella naapurikunta Ylitornion majoituspaikat kahden päivän ajaksi. Avajaiset illallisineen pidetään maanantaina 
30.3. Folkets husissa. Kilpailupäivänä tiistaina 31.3. kilpaillaan 17 eri ammatissa, kuten auton maalauksessa ja kokin 
ammatissa. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kilpailuja paikan päällä Koulutus Nordin ja Gränsälvsgymnasietin 
tiloissa. Päivä huipentuu palkintojen jakoon ja päätösseremoniaan.  

- Meille on suuri kunnia olla kilpailun isäntä, mikä on samalla haastavaa. Tapahtuma sulautuu erinomaisesti 
Koulutus Nordin tehtävään toimia Pohjoiskalotin työmarkkinoiden hyväksi ja edistää pohjoismaista 
yhteistyötä, sanoo Koulutus Nordin johtaja Leif Lahti. 
 

Mikäli haluat lisätietoa lehdistötiedotteeseen liittyen, voit olla yhteydessä Koulutus Nordin johtaja Leif 
Lahteen, puhelin +46 70 311 18 88.  

 

                                         

 

Fakta ArcticSkills 
Muurmanskin, Lapin ja Kirkkoniemen alueiden välinen ammattitaitokilpailu.  Ensimmäinen ArcticSkills-ammattitaitokilpailu järjestettiin 
vuonna 2016 Kirkkoniemessä Norjassa, kilpailun isäntämaa vaihtuu vuosittain. Ammattitaitokilpailun tarkoituksena on antaa nuorille 
ammattitaitajille mahdollisuus kehittää ja näyttää ammattiosaamistaan, motivoida ja esitellä eri ammatteja sekä edistää Barentsin 
alueen yhteistyötä. ArcticSkillsissa kilpaillaan ammattialoilla, joita opetetaan kaikissa Barentsin alueiden ammattioppilaitoksissa.  
Lisätietoa: ArcticSkills.com 

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://arcticskills.com/
http://www.utbnord.se/

