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Tervetuloa WorldSkills 2022 -kilpailuun Helsinkiin 
 
Ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailu WorldSkills järjestetään Special Edition -kilpailuna 
syksyn 2022 aikana ympäri maailmaa (https://worldskills2022se.com). Neljä WorldSkills-
kilpailulajia järjestetään Helsingissä, Messukeskuksessa 20.–23.10.2022.  Tapahtuma tuo yli 200 
kilpailijaa, eksperttiä ja muuta kilpailutoimijaa Helsinkiin 32 eri maasta. Kilpailulajit ovat:  
 floristiikka 
 hiusmuotoilu  
 kauneudenhoito 
 muoti ja vaatetus 

 

Tule seuraamaan kilpailua 
 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition Helsinki järjestetään Messukeskuksessa Pasilassa 
(Messuaukio 1). Kilpailu alkaa torstaina 20.10. ja viimeinen kilpailupäivä on sunnuntai 23.10.  
 
Kilpailualueelle on ilmainen sisäänpääsy, sisäänkäynti suoraan ovesta 4.4.  
 

Tapahtuma-aikataulu 
 

Torstai 20.10. Perjantai 21.10. Lauantai 22.10. Sunnuntai 23.10. 
1. kilpailupäivä 
10.00–18.00 

2. kilpailupäivä 
10.00–18.00 

3. kilpailupäivä 
10.00–18.00 

4. kilpailupäivä 
10.00–16.00 
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(pääsymaksu) 
*alan ammattilaisille ilmainen 
pääsy rekisteröitymällä 

I love me -messut 
(pääsymaksu) 
*alan ammattilaisille ilmainen 
pääsy rekisteröitymällä 

I love me -messut 
(pääsymaksu) 
*alan ammattilaisille ilmainen 
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I love me -messut 21.–23.10. 
 
I love me -messut järjestetään Messukeskuksessa 21.–23.10. eli kolmen viimeisen kilpailupäivän 
kanssa samaan aikaan, eri hallissa. I love me on Pohjois-Euroopan suurin hyvinvointitapahtuma, 
joka keskittyy hyvinvointiin, terveyteen, kauneuteen ja muotiin. Tapahtumassa on vuosittain noin 
50 000 kävijää. Tapahtuman verkkosivut: https://iloveme.messukeskus.com/  

Liput tapahtumaan  
 
I love me -messulippuja voi ostaa etukäteen täältä: https://shop.messukeskus.com/fi/tapahtuma/i-
love-me-2022-167/  
 
Ilmainen sisäänpääsy I love me -messuille alan ammattilaisille ja opiskelijoille 
 
Kauneus-, hius-, ja muotialojen sekä floristiikan alojen ammattilaiset, opiskelijat ja opettajat 
voivat vierailla messuilla maksutta rekisteröitymällä etukäteen alan ammattilaiseksi. 
 
Rekisteröidy maksutta ammattilaiskävijäksi. Rekisteröityminen on maksutonta ainoastaan 
kauneusalan ammattilaisille ja opiskelijoille, ja oikeus maksuttomaan ammattilaiskäyntiin 
tarkistetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Koodin rekisteröitymislomakkeelle saat tilaamalla 
uutiskirjeen linkin kautta: https://iloveme.messukeskus.com/pro/  
 
Huomioithan, että rekisteröity vapaa pääsy messuille on vain yllä olevien alojen ammattilaisille, 
opettajille ja opiskelijoille.  
 

Yhteystiedot 
 
Kysyttävää kilpailutapahtumasta? Laita viestiä wsc2022@skillsfinland.fi, autamme mielellämme! 
 
 
Tervetuloa WorldSkills-kilpailuun Helsinkiin! 
 
WorldSkills 2022 Special Edition Helsinki -tiimi 
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Mikä on WorldSkills-kilpailu? 
 
WorldSkills-kilpailu on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen 
ammattitaitokilpailu. Kilpailussa ratkotaan maailmanmestaruudet noin 50 lajissa, jotka edustavat 
ammatillisen koulutuksen aloja. Suomessa kilpailutoimintaa koordinoi Skills Finland, joka edustaa 
Suomea kansainvälisessä WorldSkills International (WSI) -järjestössä. Järjestöön kuuluu 80 
jäsenmaata ja sen tehtävänä on hallinnoida kilpailutapahtumaa ja myöntää WorldSkills-kilpailun 
järjestämisoikeudet.  
 
Alun perin Kiinan Shanghaihin suunnitellun suurtapahtuman peruunnuttua vuoden 2022 MM-
kilpailu järjestetään hajautetulla mallilla syksyn 2022 aikana ympäri maailmaa 15 eri maassa. 
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