Hyvat Taitoyhdistysten toiminnanjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja Taitoliiton edustajat!
Kiitos kutsusta tulla terveht:imaan teita Taitojarjeston toiminnanjohtajien syyspaiville Turkuun.
Valitettavasti en voi talla kertaa tavata teita kasvotusten, joten valitan tervehdykseni teille kirjallisena.

Tana vuonna Toiminnanjohtajien syyspaivien teemana on Taitojarjeston strategia ja jarjeston
tulevaisuuden visio. Talloin huomio kohdistuu erityisesti kasityon, itse tekemisen, kierratyksen ja
sosiaalisen kanssakaymisen merkityksiin. Taitoliitolla ja sen vanhimmilla alueyhdistyksilla on pitka, yli
sadan vuoden historia. Historian kuluessa moni asia onkin muuttunut, mutta alusta asti jarjesto on
toiminut kasityokulttuurin, kasityotaidon ja kasityoelinkeinon edistajana.

Kaikki ei ollut ennen paremmin, eika kaikki, mika toimii nykypaivana, takaa menestysta tulevaisuudessa.
Siksi on syyta pohtia, mika on Taitojarjeston ydinta, joka kantaa tulevina vuosina aina 2030-luvulle.
Millainen on Kasi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n rooli ja asema yhteiskunnallisena vaikuttajana ja
toimijana sen 110-vuotisjuhlavuonna 2023? Mihin kehityskulkuihin ja trendeihin- mahdollisesti myos
tuleviin sellaisiin - olisi syyta pyrkia vaikuttamaan ja miten, jotta Taitojarjeston tavoitteet saavutetaan?
Suomalainen yhteiskunta ja sen kansainvalinen toimintaymparisto ovat muuttuneet voimakkaasti viime
vuosien aikana. Yhteiskunta on monimutkaistunut ja eriarvoistunut, ja epavarmuus on lisaantynyt muun
muassa globalisaation ja ilmastonmuutoksen takia. Tyypillista ajallemme ovat jatkuva ja kiihtyva
muutossykli, paallekkaisten muutosten lapikaynti samanaikaisesti seka toimialamurrosten ja -hairioiden
ennakoimattomuus, minka koronaepidemia on hyvin osoittanut.
Monilla aloilla on entista vaikeampaa, jopa mahdotonta tehda pitkan aikavalin luotettavia ennusteita.
Kansainvalinen kilpailu ja ilmastonmuutokseen vastaaminen muuttavat entista nopeammassa tahdissa
elinkeinoelaman ja yhteiskunnan rakenteita.

Muutos heijastuu ammattirakenteisiin ja tyotehtavien vaatimuksiin. Samalla tekoaly ja teknologian nopea
kehitys tekevat mahdolliseksi organisoida tyota, vapaa-aikaa ja todellisuutta uusilla tavoilla. Kansalaisten
arki muuttuu ennennakemattomilla tavalla.

Tyoelaman murroksessa avainasemassa ovat vahvat perustaidot seka kyvyt ja valmiudet oppia uutta,
paivittaa omaa osaamista koko efaman ja tyouran ajan. Erityisena haasteena tunnistetaan, etta tyon
murros ja digitalisaatio muuttavat eniten matalamman koulutustason vaativia toita. Tama tarkoittaa sita,
etta uudelleenkoulutusta tarvittaisiin erityisesti ryhmissa, jotka nykyisin osallistuvat aikuiskoulutukseen
vahan, vaikka ne hyotyisivat koulutuksesta eniten.

Tyollisyyden kasvu on kestavin keino vahvistaa julkista taloutta pitkalla aikavalilla. Siksi hallituksen
huomio kohdistuu ryhmiin, joissa on suurin potentiaali tyollisyyden kasvuun joko tyottomyyden tai
tyomarkkinoiden ulkopuolelle jaamisen takia. Naita ryhmia ovat esimerkiksi ikaantyneet, pelkan
perusasteen koulutuksen varassa olevat, osatyokykyiset, vammaiset ja osa maahanmuuttajataustaisista.
Taitojarjeston harjoittama koulutus-, konsultointi- ja kurssitoiminta taydentaa osaltaan oppilaitosten
toimintaa valittamalla osaamistaan kansalaisille seka nykyisille ja potentiaalisille ammatin- ja
elinkeinonharjoittajille. Samalla jarjesto edistaa kansalaisten hyvinvointia oppimiseen, oman osaamisen
tunnistamiseen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvien kokemusten kautta. Yhteistyo ja toimivat
verkostot edistavat monenlaista hyvaa. Yhdessa tehden saavutetaan konkreettisia tuloksia, mutta
aikanamme jolloin moni kokee yksinaisyytta, arvokasta on myos jarjestotoiminnassa saavutettava "me
tunne".

Opetus- ja kulttuuriministerio haluaa vuoteen 2030 saakka ulottuvalla strategiallaan vaikuttaa siihen, etta
kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa ja
ihmisilla on yhdenvertaiset edellytykset kokea elamansa merkityksellisena.

Paaministeri Marinin hallituksen ohjelman lahtokohtana on uudistaa ja vahvistaa
hyvinvointiyhteiskuntaa. Ohjelma rakentuu ajatukselle suomalaisesta yhteiskunnasta, joka on
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ymparistollisesti kestava. Hallitusohjelman ja ministerion strategian
tavoitteiden saavuttamiseksi tehdaan tyota monella saralla, joista nostan esiin muutamia.

