YLÄASTEIKÄISIÄ TYTTÖJÄ JA POIKIA KANNUSTETAAN
MODERNIN METALLIALAN PARIIN – KILPAILUN
PÄÄTÖSNÄYTTELY TOUKOKUUSSA TEKNIIKAN MUSEOSSA
Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry. (HMPY) on järjestänyt metallityökilpailun Uudenmaan
yläkouluikäisille. Kilpailun tarkoitus on innostaa nuoria metallialan opintoihin, lisätä heidän mielenkiintoaan
teknisiin töihin ja tuottaa iloa koko koululle. Tavoitteena on nostaa metalliteollisuuden kiinnostavuutta
tulevaisuuden työpaikkana. Luo metallista 2018-2019-kilpailu saavutti heti ensimmäisellä kilpailukaudella suuren
suosion – osallistujia on reilusti yli sata kilpailijaa yli 40 joukkueesta! Oppilaat ovat työstäneet kilpailutöitään
menneen lukuvuoden ajan. Kilpailun tehtävänantoon kuului metallituotteen ideointi, suunnittelu, valmistus,
testaus ja kilpailutyön esittelymateriaalin laatiminen sähköiseen muotoon. Luo metallista -kilpailu tullaan
järjestämään myös seuraavana lukuvuonna.
Nykypäivän metallialan työpaikat ovat moderneissa teollisuuslaitoksissa. Suurta osaa koneista ja laitteista
ohjataan tietokoneilla ja apuna toimivat myös robotit. Tulevaisuuden alalle kaivataan nuorta työvoimaa.
Miesvoittoinen ala ei ole enää samaa raskasta ruumiillista työtä kuin ennen vanhaan. Metalliala kaipaa naisia,
jonka vuoksi on ollut ilo nähdä myös niin monia tyttöjä mukana Luo metallista -kilpailussa.
Kilpailuaika päättyi maaliskuun 31. päivä ja kilpailijat ovat toimittaneet sähköiset ennakkoraportit kilpailutöistään
HMPY:lle. Kilpailu huipentuu toukokuun 13. päivänä järjestettävään Luo metallista -päätösnäyttelyyn Helsingissä
Tekniikan museossa. Oppilaiden innovatiiviset kilpailutyöt pääsevät arvoiseensa joukkoon museon muiden
näyttelyiden rinnalle. Luo metallista -päätösnäyttelyssä on nähtävillä metallitöitä laidasta laitaan, polkupyörästä
The Empire State Buildingin pienoismalliin ja puistonpenkistä tietokonesalkkuun. Oppilaat ovat päivittäneet
kilpailutöiden etenemistä koko lukuvuoden ajan Instagramiin hashtagilla #luometallista, jotta kaikki voivat
seurata kilpailun eri vaiheita.
Ohjelmassa on HMPY:n hallituksen nimeämän tuomariston suorittama voittajien lopullinen valinta ja
julkistaminen sekä palkintojen jako. Voittajajoukkueet palkitaan rahapalkinnoin sekä HMPY:n järjestämällä
matkalla Alihankinta 2019 -messuille Tampereelle. Palkittujen joukkueiden koulut palkitaan ammattitason
työkaluihin erikoistuneen Protools Oy:n lahjakortein. Työkalut antavat kouluille mahdollisuuden monipuolistaa
teknisten töiden opetusta, lisätä nuorten kiinnostusta teknisen alan opiskeluun sekä työllistymiseen tälle
tulevaisuuden alalle. Päätösnäyttelyssä nähdään myös esiintymässä nuori porvoolainen räppäri Ahti Peltonen.
Paikalle on kutsuttu kilpailijat opettajineen sekä metallialan ammattilaisia ja median edustajia.
Lue lisää osoitteesta www.hmpy.org. Lisätietoja antaa Anne Nurminen, info@hmpy.org tai puh. 010 836 5405.
Instagramissa nimellä @luometallista (Linkiksi https://www.instagram.com/luometallista/?hl=fi)
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