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Lehdistötiedote 

ArcticSkills – Digitaalinen kilpailu toimii uranuurtajana 
ArcticSkills järjestetään nyt ensimmäistä kertaa tapahtuman kuusivuotisen historian aikana digitaalisesti, 
ja kilpailu striimataan kilpailupäivänä 23. maaliskuuta. Koulutus Nord toimii yhdessä 
Gränsälvsgymnasiet–lukion kanssa tapahtuman isäntänä. ArcticSkills perustuu WordSkills-konseptiin ja 
se toteutetaan useiden ammattikoulutusta tarjoavain Kolarctic CBC:ltä, Barentsin sihteeristöltä, 
Nordplus juniorilta sekä Norjan Tromssan ja Finnmarkun maakunnilta rahoitusta saavien 
pohjoisruotsalaisten, -norjalaisten, -suomalaisten ja –venäläisten koulujen välisenä yhteistyönä. Yhteensä 
50 Barentsin alueen opiskelijaa kilpailee mitaleista tiistaina.  
 
Logistisia haasteita 
Kilpailun järjestäminen eri puolilla Barentsin aluetta ja esimerkiksi asiantuntijoiden ja tuomareiden 
jakaantuminen eri kouluille eri maissa tuo monia logistisia haasteita.  
 
- Asiantuntijat, ts. eri koulujen valitsemat ammattiaineiden opettajat ovat miettineet, miten eri lajien 
kilpailut voidaan järjestää niin, että olosuhteet ovat mahdollisimman oikeudenmukaiset. Tärkeätä on ollut 
päättää myös, miten eri lajien toteutus voidaan dokumentoida niin, että asiantuntijat voivat tehdä 
oikeudenmukaiset arviot. Asiantuntijathan ovat mukana digitaalisesti Teamsin kautta koko kilpailupäivän 
ajan, ArcticSkillsin isäntäorganisaatioiden Koulutus Nordin ja Gränsälvsgymnasietin koordinaattorina 
toimiva Mattias Söder selostaa tilannetta.  
 
Norrmedia Luulajassa vastaa lähetyksestä.  
 
- Meillä ei ole aiempaa kokemusta digitaalisista ja striimattuna lähetettävistä tapahtumista ja siksi tuntuukin 
erittäin hyvältä, että saimme Norrmedian mukaan tähän projektiin. Opimme valtavasti ja saamme uusia 
kokemuksia, innolla tapahtumaa odottava ja parhaillaan useita palloja yhtä aikaa ilmassa pitelevä Mattias 
Söder sanoo.  
 
Kilpailulla halutaan tuoda näkyvyyttä ammattikoulutukselle  
Kilpailun striimaus on ainutlaatuinen mahdollisuus seurata kilpailua mistä päin tahansa.   
 
- Tämä ei olisi itse asiassa onnistunut, jos kilpailu olisi järjestetty täällä Övertorneålla Ruotsissa, niin kuin 
alkuperäinen suunnitelma ennen pandemian alkua oli. Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni 
käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja seuraisi tapahtumaa päivän aikana. Osallistumme ArcticSkillsiin 
kumppanina muun muassa siksi, että haluamme lisätä kiinnostusta ammattikoulutusta kohtaan niin, että se 
huomattaisiin fiksuna valintana tämän päivän työmarkkinoilla, ArcticSkillsin isännät Koulutus Nordin 
johtaja Leif Lahti ja Gränsälvsgymnasietin rehtori Katarina Lindberg sanovat.  
 
The competition will be broascasted for example on our webpage: https://utbnord.se/om-utbildning-
nord/kalender/806--arcticskills-2021 or  ArcticSkills homepage (arcticskills.com). 
 
Mikäli haluat lisätietoa lehdistötiedotteeseen liittyen, voit olla yhteydessä Koulutus Nordin johtaja Leif 
Lahteen, puhelin +46 70 311 18 88 tai Gränsälvsgymnasietin rehtori Katarina Lindbergiin,  
puhelin +46 70 628 09 50. Voit myös olla yhteydessä Koulutusjohtaja Mattias Söderiin joka toimii myös 
isäntäorganisaatioiden ArcticSkillsin koordinaattorina, puhelin + 46 (0) 72 212 52 04. 
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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 ja peltitekniikka. 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 
 
Fakta Gränsälvsgymnasiet 
Gränsälvsgymnasiet on pieni lukio Övertorneålla. Koulussamme on n. 130 opiskelijaa, jotka tulevat 
Övertorneån kunnasta sekä sen naapurikunnista. Meillä on 11 kansallista ohjelmaa; neljä 
korkeakouluun valmistavaa ohjelmaa ja seitsemän ammattiin suuntautuvaa ohjelmaa. Yhteistyömme 
Koulutus Nordin kanssa mahdollistaa laajan ammatillisen koulutuksen. Terveyttä edistävä työmme 
korkeasti koulutettujen pedagogien, ”kaksiopettajajärjestelmän”, kokoaikaisen mentorin ja muun 
henkilökuntamme ansiosta opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleiksi. Pieni ja lämminhenkinen 
koulumme tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet. 
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