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Teksti ja kuvat: 
Virpi Kulomaa

Viestintävalkea Oy

Euroopan vuoden ammatilliseksi 
opettajaksi valittu Markku Vengasaho:
Opetustyössä on tärkeä tukea 

opiskelijan oman polun löytämistä 

“Koulutuksen kehittäminen, opiskelijoiden motivointi ja hyvän opiskeluilmapiirin 
luominen ovat asioita, joihin työssäni haluan panostaa. Myös siihen, että 

opiskelija löytäisi opinnoissa oman polkunsa ja pystyisin opettajana tekemään 
sen mahdolliseksi”, kertoo lappeenrantalainen konditoria-alan lehtori Markku 

Vengasaho Saimaan ammattiopisto Samposta.
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Vengasaho valittiin lokakuussa 2019 
Euroopan vuoden ammatilliseksi 
opettajaksi Vocational Excellence 

Awards -kilpailussa. Saatu tunnustus kan-
nustaa ja lämmittää mieltä, mutta tärkein 
motivaatio syntyy kuitenkin itse opetus-
työstä. 

“Minulle on arvo tehdä työni niin hyvin 
kuin mahdollista. Teen sitä suurella intohi-
molla sekä sydämelläni”, Vengasaho jatkaa. 

Opiskelun alkaessa opettajan on Venga-
sahon mukaan hyvä tiedostaa, mitä tavoit-
teita opiskelija on opinnoilleen asettanut ja 
miksi hän on tullut mukaan koulutukseen. 
Sen jälkeen pyritään yhdessä löytämään 
vahvuudet, jotka tukevat opiskelijan ke-
hittymistä erityisosaajaksi jollakin tietyllä 
osa-alueella. 

Leipuri- ja konditoriaopinnoissa erikois-
tuminen voi olla esimerkiksi gluteeniton 
elintarvikepolku tai elintarvikealan kou-
lutusohjelmassa makeisten tekeminen. Tu-
levaisuudessa kondiittorin työ tulee laa-
jenemaan perinteisten leipomojen lisäksi 
ravintolapuolelle, jolloin tarvitaan erityis-
osaamista myös jälkiruoissa, kastikkeissa 
ja esimerkiksi gelatojen valmistamisessa. 
Kilpailusta kiinnostuneet voivat puolestaan 
lähteä mukaan kilpailupolkuun.

“Oman polun löytäminen ja erikoistumi-
nen on tärkeää, sillä se edistää merkittävästi 
opintojen jälkeistä työllistymistä”, toteaa 
Vengasaho.

Huippuosaajaksi kilpailujen kautta

Vengasaho on ollut kehittämässä Sampoon 
konditoria-alan huippuvalmennusyksikköä 
ja Mestari-kisälli-valmennusjärjestelmää, 
jossa alan opiskelijat, opettajat sekä yrittäjät 
ympäri Suomen verkostoituvat ja kehittä-
vät uusia tuotteita. Opetushallitus palkitsi 
valmennusjärjestelmän kunniamaininnalla 
vuonna 2016. 

Kehitystyö on pohjautunut Vengasahon 
omiin havaintoihin uran varrelta. Toimi-

essaan nuorten ammattitaidon SM-kilpailu 
Taitajassa lajipäällikkönä ja suunnitelles-
saan valmennusohjelmaa hän havahtui sii-
hen, että opiskelijoiden valmentamiseksi 
tarvitaan laajempaa tietotaitoa.

“Kun lähdetään kisaamaan kansainväli-
siin kilpailuihin, alan opettajilta vaadittava 
elintarvikealan insinöörin koulutus ei ta-
kaa riittävää substanssia kondiittoreiden ja 
leipureiden valmentamiseksi. Kouluttajiksi 
tarvitaan kilpailukokemusta omaavia tai 
muuten jollakin tietyllä osa-alueella erikois-
osaamista hankkineita alan huippuammat-
tilaisia”, Vengasaho kertoo.

Valmennuksen kehittämiseksi Sampos-
sa lähdettiin vuonna 2015 rakentamaan 
verkoston pohjalta opiskelijoiden, opet-
tajien ja yrityselämän edustajien yhteistä 
1,5 vuotta kestävää valmennusjaksoa. Se 
toteutettiin teemakoulutuksina, joissa osal-
listujat jakoivat tietoa toisilleen aktiivises-
ti. Valmennusmalli tuotti menestystä, sillä 
Vengasahon oppilas Emeliina Papinniemi 
voitti World Skills -kilpailussa konditoria-
alan maailmanmestaruuden vuonna 2017. 
Aikuisopiskelijana leipuri-kondiittoriksi 
kouluttautunut Eija Kuningas on puoles-
taan menestynyt Makeamestari-kilpailussa. 
Papinniemi ja Kuningas ovat lisäksi tällä 
hetkellä töidensä ohella mukana Suomen 
kokkimaajoukkueessa.

Kuvituskuva/Pixabay.
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Ammatillisen koulutuksen kehittämi-
sessä on Vengasahon mukaan kyse ennen 
kaikkea verkostojen hyödyntämisestä.

“On tärkeää, että opettaja hallitsee sub-
stanssin, mutta toisaalta on tärkeää olla 
verkosto-osaaja. Hyödynnän työssäni ver-
kostoja, sillä näen, että yhdessä olemme 

enemmän ja saavutamme enemmän”, hän 
kertoo.

Kun opiskelijan matka koulussa päättyy, 
niin yhteyden ylläpitäminen ja jälkihoito on 
osa alan kehitystä. On tärkeä olla kiinnostu-
nut siitä, mitä opiskelijalle kuuluu opintojen 
jälkeen ja voisiko hänen ammattitaitoaan 
hyödyntää uusien ammattilaisten koulutta-
misessa. Esimerkiksi Papinniemi ja Kunin-
gas toimivat Sampo ammattiopistossa työn 
ja kilpailutoiminnan ohessa kouluttajina ja 
ovat siten luomassa jatkumoa, jossa han-
kittu konditoria-alan kansainvälisen tason 
tietotaito siirtyy eteenpäin.

“Tavoitteenani on, että olemme suurta 
konditoriaperhettä. Rakennamme yhdessä 
konditoriakulttuuria, jossa pidämme yhtä 
sekä huolehdimme toinen toisistamme”, 
Vengasaho toteaa.

Sukania Parkkima on harjoittelemassa Eija Kuninkaan ja Markku Vengasahon johdolla petit fourien 
valmistustusta. 

Oman polun löytäminen ja 
erikoistuminen on tärkeää, 
sillä se edistää merkittävästi 
opintojen jälkeistä 
työllistymistä.

“
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Ammatillisena opettajana palkitulla Markku Vengasaholla  
on silmää opiskelijoiden vahvuuksille
“Markulla on kyky tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet ja osa-alueet, missä he tarvitsevat 
tukea. Se on tärkeä tuki opiskelijan oman polun löytämisessä”, kertoo Vengasahon oppilas 
Eija Kuningas. Hän on kouluttautunut Sampo ammattiopistossa aikuisopiskelijana leipuri-
kondiittoriksi ja  jatkanut ammattitaitonsa kehittämistä kilpailupolun kautta Suomen kokki-
maajoukkueessa.

“Kun on valmistunut ammatillisista opinnoista, ajatellaan helposti, että opiskelija selviää mis-
sä tahansa alan työssä. Olemme kuitenkin kaikki erilaisia, esimerkiksi konditoria- tai leipomo-
työssä joillekin on mielekkäämpää tehdä pitkää sarjaa siinä missä toisille taas sopii paremmin, 
että työpäivät ovat vaihtelevia. Tärkeintä olisi löytää itselleen sopiva työpaikka, sillä se on 
sekä työnantajan että työntekijän etu”, toteaa Kuningas.

Hänen mukaansa Vengasaho näkee työssään paljon vaivaa, että jokaiselle opiskelijalle löytyisi 
mielekäs harjoittelupaikka, joka mahdollistaisi myös työllistymisen tulevaisuudessa. 

“Opiskelijoiden erilaiset taustat, oli se sitten ikä, uranvaihdos tai pitkäaikaistyöttömyys, vaati-
vat opettajalta kykyä kohdata erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä ja tukea heitä jokaista 
tarvitsemallaan tavalla. On voimaannuttavaa, kun opettaja innostaa ja tukee opiskelijoita tun-
nistamaan heidän omat kykynsä ja voimavaransa sekä auttaa hahmottamaan, millaisia moni-
puolisia vaihtoehtoja työelämä voi parhaimmillaan tarjota”, kiittelee Kuningas Euroopan par-
haan ammatillisen opettajan tunnustuksen saanutta opettajaansa. 


