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Lajipäällikkö Markku Vengasaho ja ekspertti Outi Nieminen



Lajipäällikkö

• Valmennustoiminnan koordinaattori

• Verkosto-osaaja

• Mahdollistaja ja kannustaja

• Kannustusjoukkojen kerääjä

• Rahoituksen koordinoija ja järjestelijä

• Sidosryhmistä huolehtija

• Mediavastaava



Ekspertti

• Kielitaitoinen, sitoutunut, avoin ja rehellinen

• Kilpailijan ystävä, rinnalla kulkija

• Verkosto-osaaja kilpailufoorumilla, tutustuu 
muihin tuomareihin

• Kilpailutehtävien ja arvioinnin asiantuntija

• Tiedonsiirtäjä kilpailufoorumilta kilpailijalle ja 
lajipäällikölle

• Aktiivinen keskustelija foorumilla

• Tavoitteena lajinsa pääekspertin tehtävä



CASE KONDIITTORI
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Miten rahoitamme kilpailijan matka- ja 
valmennuspäivät?

Kilpailijan matka 8 300€

• Saimaan ammattiopisto 
Sampo

• Yhteistyökumppanit mm. 
Novart Oy, Finnbakels Oy, 
Ylämaan Graniitti Oy, 
pienyrittäjät

Kilpailijan valmennuspäivien 
rahoitus ansionmenetyksien 
korvaamiseksi (noin 30-50 
päivää)

• oppisopimuskoulutus

• stipendit

• säätiöt



Miten rahoitamme valmennuksen?

•Oppilaitoksilta ekspertin 
ja lajipäällikön resurssit

•Yhteistyökumppaneilta 
ja työnantajalta mm. 
työvaatteet, 
koulutusmatkat ja 
raaka-ainelahjoitukset

•Oppisopimuskoulutus

•Projektit

•Säätiöt



Valmennustiimi

• Tiimin jäsenet: Kilpailija, 
ekspertti, lajipäällikkö, 
yhteistyökumppanin 
edustaja ja alan 
asiantuntijoita

• Valmennussuunnitelma
mitä, missä, milloin ja miksi 

• Valmennuspäiviä 30-50 pv

• Tiimin viestintä viikoittain; 
WhatsApp, Facebook-
ryhmä, sähköposti, puhelut



Kilpailija

• Huippuosaaja

• Sitoutunut, avoin, rehellinen ja 
kielitaitoinen

• Tasapaino elämän eri osa-
alueilla; työ, kilpailu, vapaa-aika

• Miettii, mistä joutuu luopumaan 
ja mitä saa kilpailuihin 
valmistautuessaan

• Huolehtii omasta 
hyvinvoinnistaan

• Edustaa itseään, alaa, 
työnantajaa, oppilaitosta ja 
Suomea



Tiimimme vuorovaikutus ja toiminta

• Yhteiset arvot: ilo, rentous 
ammattitaito

• Vuorovaikutus: luottamuksellista, 
kannustavaa, toisia kunnioittavaa

• Yhteinen tavoite ja oma panos 
tavoitteen saavuttamisessa

• Viihtyy omassa tehtävässään

• Nähdään itsemme voittajina. Jos 
ei, niin selvitetään, mikä estää sen

• Nähdään kokonaisuuksia ja sen 
osia: mm. olemme osa 
maajoukkuetta

• Nöyryys tehdä paremmin

• Lupa onnistua ja epäonnistua sekä 
pitää myös hauskaa

• Halu ratkaista ongelmia

• Nähdä hyöty miksi tehdä tätä työtä



Lajipäällikön ja ekspertin yhteistyö

• Leimaavimmat asiat välittömyys, avoimuus, vilpittömyys

• Matala kynnys yhteydenpitoon

• Henkilökemioiden yhteensopivuus

• Täysi luottamus toisen tekemiseen

• Tasapaino: henkilökohtaiset ominaisuudet täydentävät 
toisiaan ("ilmapallo ja kivi" :-) )



Miten kerromme tästä matkasta –
markkinointi?

• Kilpailijan kotisivut:

https://emeliinapapinniemi.w
ordpress.com/blog/

• Media: Sanomalehdet, 
tv, radio, sosiaalinen media

• Skills

• Oppilaitokset

• Yhteistyöyritykset

https://emeliinapapinniemi.wordpress.com/blog/


Olemme voittajia!
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