MESTARIKILTANEUVOSTON TOIMINNAN PAINOPISTEET
VUONNA 2021
1. Pidetään Mestaritutkintojen arvostusta jatkuvasti esillä ja tehdään mahdollisia
tähän asiaan liittyviä aloitteita. Vaikutetaan kädentaitoalojen tutkinto- ja koulutustoimikuntiin tutkintojen korkean tason säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Työelämätoimikuntien uusi kolmivuotiskausi (2021-2023) on käynnistymässä.
Mestarikilta on esittänyt ehdokkaitaan toimikuntiin, tässä vaiheessa nimeäminen on kesken.
2. Tuetaan kiltoja alueellisten yhteistyöverkostojen luomisessa ja ylläpidossa, erityisesti SY:n aluejärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisessä.
Lisätään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien, oppisopimuskoulutuksen järjestäjien sekä Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen, paikallisyhdistysten
ja käden taitoja edustavien toimialajärjestöjen kanssa. Oma aktiivisuus ja killan
esille tuominen sekä yhteistyön esittäminen ovat tärkeässä roolissa. Yhteistyön
syventäminen muiden käsityöalaa edustavien toimialajärjestöjen kanssa on
myös tärkeää. Mestarikiltaneuvosto kutsuu kaikki käsityöalan järjestöt yhteen
kevään 2021 aikana.
3. Kiltojen toiminta on useilla alueilla hyvin haastavassa tilassa, toiminta kuormittuu liiaksi yksittäisten ihmisten hartioille. Tärkeintä on jatkuva, uusien jäsenten mukaan saaminen. Uusia jäseniä ei välttämättä tarvitse saada vuosittain
kovin montaa, mutta tärkeää on, että uusien jäsenten hankkimisessa ei tule useamman vuoden taukoa. Alkuvuodesta järjestetään kiltojen yhteinen työpaja,
jonka lopputuloksena saadaan 10 konkreettista keinoa jäsenten hankintaan sekä
jokaisen killan jäsenhankintaa koskevat tavoitteet vuodelle 2021.
4. Tuetaan kiltojen toimintaa esimerkiksi tarjoamalla esitteitä ja muita materiaaleja valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan esittely- ja markkinointivälineenä.
Markkinoidaan aktiivisesti mestarituotteita yhdessä alueellisten kiltojen kanssa.
5. Mestaripolkua rakentamassa-hankkeen (ESR) tavoitteena on elinikäinen / jatkuva oppiminen, ohjaus- ja toimintamallien rakentaminen ja pilotointi yhdessä
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paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hankkeessa mukana ovat
Gradia ja Keski-Suomen Mestarikilta, Turun aikuiskoulutuskeskus ja Turun
mestarikilta sekä Mestarikiltaneuvosto. Hankkeen tehtävänä on lisätä siirtymiä
koulutuksesta koulutukseen (perustutkinnosta ammattitutkintoon), sujuvoittaa
siirtymiä työelämästä koulutukseen ja luoda monipuolinen sekä osaava työpaikkaohjaajien työelämäverkosto. Tavoitteena on, että hankkeen lopputuloksena toteutuu seuraavat asiat: koulutuksesta koulutukseen siirtymistä tukeva
Mestaripolku-ohjausmalli, työelämästä koulutukseen siirtymistä edistävä Mestaripolku-toimintamalli, yritysten ja työyhteisöjen toimijoiden lisääntynyt ja
laajentunut ohjausosaaminen, Mestaripolku-mallin tunnetuksi tuleminen.
Hankkeen toteutusaika on 1.3-2020 – 28.2.2022.
6. Valtakunnallista Mestarimööttiä vietetään 24.–25.4.2021 Mestarien kaupungissa Lahdessa. Tapahtuma on osa Lahden, Euroopan ympäristökaupunki 2021,
ohjelmaa ja huhtikuun päätapahtuma. Paikkana toimii Koulutuskeskus Salpauksen keskustan kampus.
Lauantaina 24.4 Mestarimöötin ohjelmaan kuuluvat näyttelyyn tutustuminen,
Mestarikiltaneuvoston kokous, Wright-ritariston kokous, juhlaseminaari sekä
luonnollisesti iltajuhla. Kädentaitoja ja osaamista laajasti esittelevä näyttely on
avoinna kahden viikon ajan. Sunnuntaille 25.4 on suunnitteilla alueen merkittäviin kohteisiin tutustumista.
Tapahtuma toteutetaan vallitsevia koronaohjeistuksia noudattaen.

