Leena Pöntynen
Tähän alkuun meille tarjotaan
maukas mahdollisuus,
kun ääneen pääsee teknologiateollisuus.
Ammatillinen koulutus uudistui,
ja tuoreen selvityksen myötä
myös oikea suunta varmistui.
Eli reformin alku oikein hyvä,
mutta vielä tarvitaan toinen kultajyvä.
Valtiolta täytyy rahaa löytyä,
jotta voidaan jatkaa toimeenpanoa,
ja tuottaa aitoa hyötyä.
Meidän pitää myös varoa,
ettei toimiala sula,
on ammattiosaajista jo nyt pula!
Tavoitteena on siis
teknologia-alan ammatillisen koulutuksen kehittäminen,
kerrotko meille, pliis,
koulutusjohtaja Leena Pöntynen,
miten asenne ratkaisee sen?

Minna Kivihalme
Miten selvitään ongelmasta,
yhteiskuntaa ravistavasta koodaripulasta?
Auttaako ammatti- tai korkeakoulu?
Tuleeko joulu
kaupallisten toimijoiden myötä
vai tarvitaanko innovatiivisuutta, ajatustyötä,
uusista toimijoista selkänoja,
avuksi vertaisoppimisen keinoja?
Nyt vireille aivoista jokainen nystyrä ja pinna,
seuraavaksi meille puhuu koodauksesta
Kivihalmeen Minna.

Arja Martikainen
Jämähtäminen on yrityksen julma ansa.
Onkin syytä pohtia,
miten yritys voi luoda nahkansa?
Näkyykö rekrypeileistä katvealueille?
Miten tasoittuu tie töihin - osaajien laivueille?
Jos uusiutumista vitkutellaan
ja tehdään vain intohimotonta virkamiestyötä,
pian jo firmalle vilkutellaan,
toivotetaan hyvää yötä.
Mitä keinoja on varmistaa luovuuden syvyys?
Pian kuullaan, miten kehittyy
yrityksen rekrytointikyvykkyys.
Seuraavasta teemasta ei puutu merkitystä, panosta
Kun Arja Martikainen
nostaa meidät laatikosta.

Maija Pohjakallio
Jatkossa ei riitä kauniit vaatteet,
itsekäs asenne.
Tarvitaan jalommat periaatteet.
Saadaan tulevalle parempi enne,
kun kantaa kestävyysajattelu.
Tarvitaan globaali herätys,
laajempi materiaalien kierrätys.
Merkittävää on siis kiertotalous,
oli kyseessä tehdas tahi konttori
Kerrothan meille tästä lisää,
Maija Pohjakallio, tekniikan tohtori.

Elina Hiltunen
Varmistuuko kristallipallolla
askeleet seuraavat
vai selittyykö historialla
tapahtumat tulevat?
Millainen on suuri mahdollisuus,
kun yhdistetään työ, teknologia ja tulevaisuus?
Mitä uutuus tuo tullessaan,
millaisia osaajia vielä tarvitaan?
Seuraava puhujamme ei ole turisti
vaan huiman näkemyksen omaava futuristi.
Katsotaanpa siis eteenpäin - vuosi, kaksi
Kysynkin sinulta, Elina Hiltunen.
Mitä maailmassa tapahtuu seuraavaksi?

PÄÄTÖSSANAT
Mantra
Ei voinut vastaan taistella.
Se oli kuin tuuli, kova ja puuskaisa
ja toisaalta kuin kaista ruuhkaisa.
Vastaantulevien puolella
ja minä - auto vailla mahdollisuuksia.
Sanovat, että on hyvästä
ainainen muutos - puhe pysyvästä.
Jos asetut vastaan, todeten "on hyvä tässä",
hetken päästä katsot ympärillesi kysyen "missä?"
Noh, muutosvastarinta on muuttolintu
pieni punarinta, tuulen heittelemä huntu
kuin uusi aamu tai kevään tuntu,
niin muuttuu sekin, siihen ollaan tultu.

