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VUOSI 2013 

Suomi pyristelee rakennemuutoksen kourissa. Uusia työpaikkoja haetaan nyt myös 
luovilta aloilta ja pienyrittäjyydestä. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry teki kevään 
2013 aikana kolmannen kerran kyselyselvityksen käsityö- ja muotoilualan yritysten 
nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Käsityöyrittäjät kaipaavat mm. markkinointi-
tapahtumia tuotteiden esille tuomiseen sekä vertaistukea toisilta yrittäjiltä.  

Kuluneen vuoden merkittävin satsaus oli toimintamme laajentaminen Kuopioon. 
Viihtyisissä tiloissa Kuopion torin laidalla on valoisat kurssi- ja näyttelytilat sekä Taito 
Shop myymälä. Uuden ”käsityön tavaratalon” perustamiseen saimme arvokasta 
henkistä ja taloudellista tukea Kuopion muotoiluakatemialta ja Kuopion Rouvasväen 
yhdistykseltä sekä Käsi- ja taideteollisuusliitolta. 

Käsi- ja taideteollisuusliiton perustamisesta tuli kuluneek-
si 100 vuotta. Käsityö elämässä – juhlavuotta vietettiin 
luonnollisesti käsityön merkeissä monella tapaa.  
Kenkävero oli näyttävästi esillä Suomen käsityönmuse-
ossa järjestetyssä juhlanäyttelyssä.  
 
Taitoshop.fi verkkokauppa avautui loppuvuodesta. Tiima-
rin konkurssi kirvoitti median arvostelemaan suomalaisten 
kauppojen osaamattomuutta verkkokauppabisneksessä. 
Muutaman kuukauden kokemuksella on helppo uskoa 
tutkimuksia, joiden mukaan Suomessa verkkokaupan 
osuus on tällä hetkellä 7 % liikevaihdosta. Verkkokauppa 
on kivijalkamyymälän tuki. Merkittävämpänä tällä hetkellä 
pidän sitä, että nyt voimme tarjota pienyrittäjille väylän 
verkkokauppabisnekseen hyvin pienillä panostuksilla. 

 
Kuluneen vuoden 18 200 kursseille ja työpajoihin osallistunutta asiakasta, 180 000 
näyttelykävijää ja 3,5 milj. euron liikevaihto kertovat, että toiminta on jälleen ollut vil-
kasta ja monipuolista. 
Yhdistyksessä työskenteli kuluneen vuoden aikana 73 työntekijää, joista 33 on vaki-
tuisessa kokoaikaisessa työsuhteessa. Työelämään tutustumismahdollisuuden tar-
josimme 45 työssä oppijalle ja harjoittelijalle. Kesätyöpaikan tarjosimme 24 nuorelle. 
 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Palveluverkoston tarkastelu on meillekin välttämä-
töntä. Toiminnan tehostamiseksi jouduttiin luopumaan kiinteistä toimipisteistä Juvalla 
ja Kerimäellä, jossa tosin toiminta jatkuu edelleen. 
 
  
Lämmin kiitos jäsenille ja asiakkaille, Taito ry:lle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Etelä-Savon 
ELY- keskukselle ja -maakuntaliitolle, kunnille, Kuopion Rouvasväen yhdistykselle ja muille 
yhteistyökumppaneille ja sidosryhmillemme sekä yhdistyksen hallitukselle ja henkilökunnalle 
avoimesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. 

 

 
Anne Ossi 
Toiminnanjohtaja 
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1. TOIMINTA-AJATUS 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestön toimin-
ta-ajatuksena on käsityökulttuurin tai-
tona ja elinkeinona. Taito Itä-Suomi 
ry:n toiminta-ajatuksena on käsityökult-
tuurin edistäminen taitona ja elinkeino-
na Etelä- ja Pohjois-Savossa. 
 
Nimihistoria;   
Mikkelin läänin Kotiteollisuusyhdistys 1908 -
1992 
Mikkelin käsi- ja taideteollisuus ry  
1992 – 2006 
Taito Itä-Suomi ry 2006- 

 

2. VISIO, ARVOT JA STRATEGIA 
Taito Group on tunnettu ja vaikuttava 
käsityön palvelujärjestö.  
Järjestö tunnetaan palveluistaan ja on 
aktiivinen käsityön puolestapuhuja. 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestön arvot: 
Luovuus – taito – yrittäjyys – kestävä 
kehitys  

 toiminta rakentuu luovuudelle ja 
kansalliselle kulttuurille 

 käsityön tekeminen kehittää tai-
toja ja tuottaa hyvinvointia sekä 
ympäristön esteettisyyttä 

 käsityöalan yrittäjyys työllistää 
ja tuottaa kestäviä tuotteita ja 
palveluja 

 

Taito Itä-Suomi ry:n strategia: 
 
Taito Itä-Suomi ry tarjoaa alueen 
asukkaille, matkailijoille ja sidosryhmil-
le laadukkaita, ajanhenkisiä, kiinnosta-
via palveluja ja tuotteita nykyisissä 
toimipisteissään. Yhdistyksen toiminta 
on taloudellisesti kannattavaa ja sillä 
on resursseja toiminnan jatkuvaan ke-
hittämiseen. 
- Kenkävero on koko yhdistyksen lip-
pulaiva, jonka tunnettuisuutta hyödyn-
netään koko alueella 
-Savon Taito käsityökoulu toimii mah-
dollisimman monessa kunnassa 
-kiinnostava kurssitoiminta 
-uusien toimintojen kehittämisessä 
hyödynnetään projektirahoituksia 
-voittoa tuottava myymäläverkosto 
-innostunut, innovatiivinen, sitoutunut 
henkilöstö 
-hyvä talous 

 

3. ORGANISAATIO 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestö on val-
takunnallinen kaksikielinen järjestö, 
jonka muodostavat valtakunnallisella 
tasolla Käsi- ja taideteollisuusliitto Tai-
to ry ja aluetasolla 21 käsi- ja taideteol-
lisuusyhdistystä, joista yksi on Taito 
Itä-Suomi ry. 

 

              



4. TULOSALUEET 
Varsinaiseen toimintaan liittyvät tulos-
alueet ovat taitokulttuuri ja käsityöelin-
keino. 

 

4.1. TAITOKULTTURI 
Oikeus käsityöhön kulttuurina, hyvin-
vointina, taitona ja taidekasvatuksena. 
 

4.1.1. KENKÄVERO 
Kenkäveron käsi- ja taideteollisuus-
keskus on valtakunnallisesti katsottuna 
maamme merkittävimpiä käsityömat-
kailukohteita.Kenkäveron monipuoli-
nen kulttuurihistoria, näyttelyiden ja 
tapahtumien kiinnostavuus, hyvä pal-
velu ja kohteen uusiutuminen ja kaik-
kien näiden kaupallinen tuotteistami-
nen ovat olleet keinoja yleisön kiinnos-
tuksen säilyttämiseen. Paitsi, että 
Kenkävero on Etelä-Savon toiseksi 
vetovoimaisin matkailukohde, on Ken-
käverolla myös valtakunnallista vaikut-
tavuutta valtakunnallisestikin käsityö-
kulttuurin ja -elinkeinon kehittämis-
työssä.  
Kenkäverolla on myös merkittävä rooli 
Etelä-Savon matkailun kehittämistyös-
sä ja se nähdään yhtenä matkailun 
veturina alueella. 

 

            

      
 

 

 en Kenkäveron näyttelyt ja  

tapahtumat 2013 
Valaisinnäyttely 19.1.-10.3. 
Kukkopillit Seppänen Meeri 16.3.-7.4. 
Felt is excellent! -huopayhdistys Filtin 
näyttely 16.6.-18.8.2013 
Keramiikkanäyttely 7.9.-20.10.2013  
Entisajan Joulu,  
Suomen nukketaiteilijat  2.11.-31.12. 
Koko perheen pääsiäistapahtuma 
23.3. 
Käsityömarkkinat 4.-5.7. 
Perinnetapahtuma 3.8. 
Sadonkorjuumarkkinat ja sieninäyttely 
24.8. 
Kenkäveron Joulu 2.11.2013 – 
6.1.2014 
Suklaatapahtuma 23.11. 
Lasten joulutapahtuma 24.11. 
Kenkäveron yötapahtuma 5.12. 
Jouluherkkumarkkinat 21.-22.12. 
 

Kenkävero osallistui Käsi- ja taideteol-
lisuusjärjestön 100 –vuotisjuhla-
näyttelyyn Suomen käsityömuseossa. 
 
Kenkävero oli jälleen Mikkelin kaupun-
gin kulttuuripolkukohteena. Kaikkien 
peruskoulujen 2. luokkalaiset kävivät 
tutustumassa pappilan historiaan, Ko-
toillaan -näyttelyyn sekä tekivät itse 
korun. 
 
 
 
Kuvassa tunnelmia Kenkäveron käsityömark-
kinoilta. 
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Kenkäverosta verkostojen vahva 

veturi -hanke 2011–2013 
Hanke edistää seudun matkailluista 
vetovoimaa sekä pienyrittäjien toimin-
taedellytyksiä kehittämällä inno-
vatiivisia palveluja sekä tiivistää 
verkostoitumista. Kohderyhmiä ovat 
käsityö-, lähiruoka-, ohjelmapalvelu- ja 
matkailualanyrittäjät. 
Järjestettiin uudet tapahtumat Hyvän 
olon tapahtuma 9.2. ja Lady pilkki 9.3. 
Opintomatkalla Viroon tutustuttiin 
lähiruoka- ja matkailuyrittämiseen 
Matkan ohjelmaan kuuluu mm. tu-
tustuminen Sikke Sumarin Namina-
maste tilauspalvelu yritykseen, 
Nautsen strutsitilaan ja Uustlan 
Luomutilaan. 
Leivintuvan tuotteiden tuotekehitys 
jatkui uusien tuotteiden tuotannon te-
hostamisella ja uusien tuotteiden 
kokeiluilla. Tuotantoon saatiin mm. 
uusi spelttileipä, jättisuklaamarenki, 
suklaaruispikkuleipä ja vadelma-
tuorejuustopulla.  
Virpi Pekkala suunnitteli Kenkäveroon 
puutarha-aiheisen tyynyliinan. 
Kenkävero verkkosivuille tehtiin 
uutiskirjepohja. 
Hankkeen rahoittajana oli Etelä-Savon 
maakuntaliitto ja Euroopan aluekehi- 
tysrahasto. 
 
 

Kenkäveron ja Mikkelipuiston puu-

tarhamatkailun kehittämishanke 

2013    
Hankkeen keskeinen sisältö oli: 
-yhteistyömahdollisuuksien 
selvittäminen mm. mahdollisten 
työnjohtopalveluiden ostaminen  ja 
vaihtaminen, puutarhasuunnittelu,  
markkinointiyhteistyö, muut palvelut 
-yhteinen opintomatka Tukholman 
seudun puutarhakohteisiin 
-Mikkelipuiston myymälän brändin 
kehittäminen matkailun näkökulmasta; 
tuotevalikoima, visuualinen ilme, 

visuaalisen markkinoinnin 
kehittäminen. 
-tapahtumien yhteensovittaminen 
-puutarhamatkailun asiakassalkun 
kokoaminen 
Ideoiden, kokemusten ja palautteen 
perusteella on laadittiin erillinen 
Puutarhamatkailun 
keittämissuunnitelma Kenkävero ja 
Mikkelipuisto. 
Hankkeen budjetti oli 50 000 euroa, 
johon saatiin Lump Sum –rahoitusta. 
 

 
 
Hankkeessa tehtiin mm. Mikkelipuiston ja Ken-
käveron yhteinen kesälehti, painosmäärä 
35 000. 
 

 

Muut kehittämistoimenpiteet  
S  Saimaan norppauinnista tunnetuksi 

tullut M/S Kuutti piti Kenkäveron laitu-
ria kotisatamana, josta järjestettiin ris-
teilyjä Saimaalle päivittäin.          

Kenkäveron näyttelyjen ja tapahtumien 
tuottamisessa tehtiin jälleen paljon yh-
teistyötä eri tahojen kanssa; käsi-
työyrittäjien, teatteriryhmien ja järjestö-
jen kanssa. 
Kenkävero on mukana Mikkelin seu-
dun kehittämisyhtiö Misetin Tuotteista 
ja myy – hankkeessa, josta tehtiin mm. 
yhteisiä markkinointikampanjoita. 
Kenkäveroon on tutustunut vuoden 
aikana kymmeniä matkanjärjestäjiä ja 
toimittajia. 
Kenkävero on toiminut aktiivisesti 
Saimaan Charmanteissa.  
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4.1.2 KENKÄVERON TULOKSET 

Kenkäveron kävijämäärä oli 157 000  
(tavoite 160 000). 

 

Kenkäveron kävijämäärän kehitys 

1990–2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Kenkäveron Nikkari –koululaisten jäänveisto 
työnäytös kiinnosti Yötapahtumassa kävijöitä. 

 

Tulosten arviointi 
Kenkäveron kävijämäärän luotettava 
laskeminen on vaikeutunut, koska koh-
teita alueelle on tullut lisää. Arvioitu 
kävijämäärä laski hiukan johtuen ke-
sän kävijämäärän laskusta, joka oli 
lähes 8 000 pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Yhtenä syynä tähän oli hyvä 
kesä, 2012 sateinen kesä oli suosiolli-
nen Kenkäverolle. Toisaalta se myös 
kertoo siitä, että uutuuksia pitää tulla 
joka kesäsesonkiin, nyt ei ollut mitään 
merkittävää. 
 

 
Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja Kaa-
rina Suonperä tutustuivat Kenkäveron toimin-
taan Savonlinnan Oopperajuhlien järjestämän 
lehdistömatkan yhteydessä. 
 

4.1.3. NÄYTTELYTOIMINTA 

KÄSITYÖKESKUKSISSA 

Savonlinna 
Mosaiikkimiljöön näyttely  
Jukka Rintala Viivasta Designiksi 
Line to Design by Jukka Rintala  

Varkaus 
Minna Suuronen Design  
Iloa iholle yhdessä -
käsityökoulunäyttely  
Lilli Jalkanen Tilkkujen taikaa  

Mäntyharju 
Taitoa Mäntyharjusta -näyttely  

Kuopio 
Kuopion Muotoiluakatemian oppilas-
töiden näyttely  
Mosaiikkimiljöön näyttely  
Paikalliset osaajat -näyttely 
Ingmanin Käsi- ja taideteollisuusoppi-
laitos oppilastöiden näyttely  
 

 
Sivu Sivulta Jenni Karhusen  
kirjantaittelunäyttely Kuopiossa. 

0

50000

100000

150000

200000
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4.1.4. KURSSITOIMINTA 
Kuluneena vuonna järjestettiin 500 
kurssia käsityökeskuksissa. Kurssien 
suunnittelussa hyödynnetään valta-
kunnallisia Tekemisen ilo mallistoja. 
Suosittuja olivat himmelikurssit, mosa-
iikkikurssit, betonivalutyöt ja metallilan-
ka- punonta ja erilaiset neuletekniikat. 
 

 
 
Kurssien opettajina oli yhdistyksen 
neuvojia sekä käsityöyrittäjiä. 
Ok-opintotoiminnan keskusliiton kans-
sa kokeiltiin Kuopiossa uudenlaisten 
vertaisopintoryhmien perustamista. 
Ideana on, että ryhmä kokoontuu oma-
toimisesti Taito Shopin tiloissa. Osalla 
kokoontumiskerroista on neuvojan oh-
jaama kurssi. Toimintaa jatketaan ja 
uusia ryhmiä halutaan perustaa myös 
muille paikkakunnille. 
 
Senioreiden käsityökerhot jatkuivat 
yhteistyössä Ok-opintokeskuksen 
kanssa. 
Kaikissa käsityökeskuksissa  
järjestettiin koululaisille taitoviikkoja ja 
erilaisia työpajapäiviä.  
Uusia kursseja esiteltiin, asiakasillois-
sa, joita järjestettiin 3 kertaa jokaisella 
paikkakunnalla. 
 

 

 
 
Himmeli uudenlaisilla materiaaleilla tehtynä oli 
suosituin kurssin aihe. 
Myös mosaiikkityöt pysyivät suosiossa.     
 

 



 9 

4.1.5. TAITO – KÄSITYÖKOULU 
Vuoden 2008 alusta alkaen yhdistyk-
sellä on ollut Opetusministeriön lupa 
järjestää taiteen perusopetusta ja saa-
da siihen valtionosuutta laskennallisen 
opetustien määrän mukaan. Tuettu 
tuntimäärä kuluneena vuonna oli  
2478, josta 29% jyvitettiin Ylä-Savon 
käsi- ja taideteollisuusyhdistykselle.  
Käsityökouluissa opiskeli 274 lasta ja 
aikuista Mikkelissä, Pieksämäellä, 
Varkaudessa, Leppävirralla, Joroisissa 
ja Kerimäellä. 
Syksyllä käynnistettiin neuvottelut käsi-
työkoulutoiminnan aloittamiseksi  
Kuopiossa yhdessä Kuopion Rouvas-
väen yhdistyksen kanssa. 

 

4.1.6. TYÖPAJATOIMINTA 
Käsityökeskukset järjestivät vuoden 
aikana erilaisia työpajoja tapahtumien 
yhteydessä. Työpajoissa tehtiin mm. 
metallikukkia, paperinaruruusuja, erila-
sia koruja, joulukoristeita, risutöitä ja 
joulukoristeita. 

 
 
Käsityökoululaiset Pieksämäellä opettelivat 
mm. neulomaan. 

 

4.1.7. ASIANTUNTIJAPALVELUT 
Käsityökeskukset tarjoavat palvelujaan 
eri tahoille kussakin kunnassa tarpeen 
ja resurssien mukaan. Kuluneena 
vuonna erilaisia kurssipalveluja käsi-
työkeskuksilta ostivat mm. Soisalon 
seutuopistot, Linnalan ja Kaakkois-
Suomen kansalaisopistot. 
Yhdistys on myynyt Taito –
käsityökoulun yhteyshenkilön palveluja 
Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuusyhdis-
tykselle.  
Etelä-Savon Koulutus Oy on ostanut 
tutkintotilaisuuksien arviointipalveluja. 

 

 

4.1.8. KÄSITYÖTAITOJEN TULOKSET: 
Mittari Tulos 2013 Tulos 2012 Tulos 2011 Tulos 2010  

Kurssit 
asiakastyöpäivät 

2712 2 723 
 

2 514 
 

3 858 
 

 

Käsityökoulujen 
asiakastyöpäivät  

2774 2 770 
 

2 804 
 

3 123 
 

 

Työpajat 
asiakastyöpäivät 

6185 5059 
 

5 133 
 

5 698 
 

 

Asiantuntijapalvelut 
(e) 

21 320 17 498 
 

21 973 
 

16 602 
 

 

Näyttelyssä kävijät 
(hlö) 

178 211 276 557 

 

305 228 

 

356 263  

 

Tulosten arviointi 
Vuoden alussa toimipisteistä luovuttiin 
Juvalla ja Kerimäellä, toisaalta uusi 
toiminta aloitettiin Kuopiossa.  
Lyhytkurssit kiinnostavat asiakkaita, 
uusiutuminen on tärkeää.  
Niukkenevat resurssit vaativat entistä 
tehokkaampaa kurssien suunnittelua ja 
organisointia. Toisaalta vetovoimaisel-

la kurssitoiminnalla pystytään lisää-
mään materiaalin ja muuta tuotemyyn-
tiä. 
Näyttelytoiminnan kävijöiden lasku joh-
tuu näyttelyiden määrän vähennykses-
tä, koska niiden suunnitteluun ja orga-
nisointiin käytettäviä resurssit on vä-
hentyneet. Näyttelytoimintaan pitää 
kehittää enemmän osallistavammaksi. 



4.2. KÄSITYÖELINKEINO 
Käsityö kulttuuriin ja hyvinvointiin poh-

jautuvana elinkeinona. 

 
 

4.2.1. YRITYSPALVELUT 

Taito-yrityspalveluita ovat tuotearvi-
ointi, hinnoittelu ja tuotekehityspaketit.  
Yhdistyksellä ei ole omaa Taito yritys-
neuvojaa, palvelut ostetaan muilta  
yhdistyksiltä. Palveluihin voi tutustua 
www.taito.fi –sivuilla. 

 

 
 
Kuopiolainen Pirkko Husso Kyntteli ky:stä on 
ollut tyytyväinen yhdistyksen kanssa tehtyyn 
yhteistyöhön. 

 

Yrittäjäyhteistyö 
Yhdistyksen myymälänhoitajat ovat 

konsultoineet yrittäjiä tuotekehitykses-
sä, on järjestetty lukuisia myynti- 
markkinointitilaisuuksia yrittäjille sekä 
neuvoteltu tuotteita taitoshop.fi –
verkkokauppaan. 
Myymälätoiminnan päällikkö on tehnyt 
tuotekehitystyötä lukuisten yrittäjien 
kanssa. 
 

Taitoshop.fi –verkkokauppa avautui 
loppuvuodesta. Se on paitsi kivijalka-
myymälöiden näyteikkuna verkossa 
myös mahdollisuus käsityöyrittäjille 
saada tuotteitaan verkkokauppaan 
pienemmillä panostuksilla kuin perus-
taa omaa verkkokauppa. 
 

 

4.2.2. ELINKEINOPROJEKTIT 

Maker`s House hanke 2012-2014 
on kansainvälinen hanke muotoilun ja 
käsityön ammattilaisille sekä opinto-
jensa loppuvaiheessa oleville alan 
opiskelijoille. Hankkeen päätoteuttaja 
on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, 
Kuopion Muotoiluakatemia. Osatoteut-
tajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu 
liiketoiminta- ja kulttuurialan osaami-
salue sekä Taito Itä-Suomi ry. 
Yhdistyksen roolina on käsityöyrittäjien 
kartoitus sekä löytää uusia yrittäjiä 
Taito Shopin kanssa yhteistyöhön, 
Hankkeeseen on osallistunut 
paikallinen  Kuopion henkilökunta sekä 
yhdistyksen koulutus- ja myymä-
lätoiminnanpäälliköt. 
 

 

4.2.3. MYYMÄLÄVERKOSTO 
Yhdistyksen myymälät, Kenkävero ja  
7 Taito Shop – myymälää  
muodostavat myymäläketjun. Kulu-
neena vuonna lopetettiin myymälät 
Juvalta, Joroisista ja Kerimäeltä. 
Myymälätoiminnanpäällikkö vastaa  
tuotevalikoimasta ja esille laitosta sekä 
tekee tiivistä yhteistyötä tuotekehitys-
työssä. Myymälätoimintaa mitataan 
paitsi talouden kannattavuusluvuilla 
myös ostoina yrittäjiltä. 

http://www.taito.fi/
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Sisustusarkkitehti Kaisa Blomstedt suunnitteli 
Kuopioon avatun Taito Shopin myymälä, näyt-
tely ja kurssitilan visuaalisen ilmeen. 
Muistoksi hän sai Kuopio –lapaset. 
 
 

 
 
Kuopion Taito Shopin lankabaari herätti suurta 
ihastusta kutsuvieras avajaisissa 20.3.2014. 
Yleisölle Taito Shop avautui 21.3.2014. 

 

 

4.2.4. MYYNTINÄYTTELYT 
Yhdistys on järjestänyt useita erilaisia 
myynnin edistämistapahtumia käsi-
työyrittäjille. Vetovoimaisimmat tapah-
tumat ovat olleet Kenkäverossa, mutta 
myönteistä ja rohkaisevaa palautetta 
on saatu myös  

Savonlinnassa, Varkaudessa,  
Pieksämäellä ja Kuopissa. 
Myymälöihin tuotteita ostettiin ja myyn-
tinäyttelyihin osallistui yhteensä lähes 
700 käsityöyrittäjää, heistä n. 100 on 
eteläsavolaisia yrittäjiä. 
 

 
 
 
Anni Iivanainen tekee kumipuu – koruja. 
 
 
 

4.2.5. ASIANTUNTIJAPALVELUT 
Kenkäveron ja käsityöyrittäjien välises-
tä yhteistyöstä ja käsityömatkailutoi-
minnan organisoimisessa on konsultoi-
tu lukuisia ryhmiä.  
Markkinointipalveluja on myyty Kenkä-
veron vuokralaisille; Kalaparkille, Pau-
liina Rundgrenin HandiCraftsille sekä 
Runopuodille. 
Mikkelipuistoyhdistys osti yhdistykseltä 
palveluja puutarhamyymälänsä visuaa-
lisen ilmeen parantamiseen ja esille 
laittoon sekä matkailullisten valmiuk-
siensa parantamiseen.  
 
 
 



4.2.6. ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

YRITTÄJYYTEEN: 
 

Mittari   Tulos -13 Tulos -12 Tulos -11 Tulos -10 

Tuoteostot yrittäjiltä ja  
valmistuspalkat (€) 

860 000 965 831 1051966 
 

1 136 784 
 

Käsityöläisten koulutus ja kon-
sultointi (atp) 

516 520 575 
 

975 
 

Myyntinäyttelypäivät käsityöläi-
sille (atp) 

10 947 8 993 11 830 
 

209 19 
 

Asiantuntijapalvelut (€) 25 740 11 433 9183 9 947 

 

Tulosten arviointi ja vaikuttavuus yrittäjyyteen 
Yhä useammat käsityöyrittäjät pitävät yhdistystä merkittävänä ostajana. Yhdistyksen 
harjoittama käsityöyrittäjäyhteistyö ja myymälätoiminnan jatkuva kehittäminen on 
edellytys kannattavalle myymälätoiminnalle.  
 
Lukuisat käsityöyrittäjät pitävät tuotteidensa pääsyä Kenkäveron näyttelyihin ja 
myymälään eräänlaisena laadun mittarina. Kenkäveron ja Savonlinnan myymälöiden 
suuri kävijämäärä luo monia mahdollisuuksia esillä oleville yrittäjille. Kesäaikana 
myymälöissä vierailee asiakkaita, jotka eivät muutoin suomalaiseen käsi- ja taidete-
ollisuusalaan juuri tutustuisi. 
Yhdistyksen myymälät ja tapahtumat tuotteiden markkinointikanavina ovat saaneet 
tunnustusta myös sidosryhmiltä. Tästä esimerkkinä mainittakoon Maker`s House 
hankkeen kanssa tehty yhteistyö, Kenkäverosta verkostojen veturi – hankeen rahoi-
tuksen järjestyminen ja lukuisat matkailuhankkeet.  
Kuluneena vuonna ostot pienentyivät, koska tuotemyynti laski 10 % ja varastoja py-
rittiin ja saatiinkin pienennettyä.  
Asiantuntijapalveluja myytiin enemmän mm. Mikkelipuistoyhdistykselle. 
Myyntinäyttelyihin osallistuneiden määrän kasvu tulee Kuopiosta. 
 
 

 
 
Materiaalimyynti Taito Shopeissa on merkittävää. Materiaalimyynnin edistämiseksi koko  
Taito – järjestössä oli Roosa nauha villasukkakampanja. Pirkanmaan kotityön Roosa nauha – sukka-
langan myynnistä lahjoitettiin osa Roosa nauha keräykseen. Kampanja onnistui hyvin ja se jatkuu 
vuonna 2014. Kuvassa Salatut elämät – ohjelman tähdet kampanjan julkistamistilaisuudessa. 
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5. MUU TOIMINTA 

5.1. HENKILÖSTÖKOULUTUS 
Henkilöstön osaaminen on keskeisimpiä asioita jatkuvasti kehittyvässä toiminnassa. 
Yhdistys onkin panostanut edelleen henkilöstön koulutukseen; 
 
Culture Lives in Craft –juhlaseminaari, Jyväskylä / Anne Ossi 
Hurmos – juhlavuoden seminaari Käsityö museo, Jyväskylä, Pia Numminen 
HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen koulutus, Etelä-Savon kauppakamari/ Anne Ossi 
Kaupan tutkimuspäivä, Erikoiskaupan liitto, Helsinki, / Pia Numminen, Raija Kääriäinen 
Sosiaalinen media, Aalto yliopisto / Erja Mellblom 
Forma -lahjatavaramessut, Helsinki/ myymälänhoitajat 
Taito Shop –päivät,  Helsinki / Raija Kääriäinen, Anne Ossi 
Toiminnanjohtajapäivät, Helsinki / Anne Ossi 
Taito –käsityökoulupäivät / Paula Ruuttunen 
Savon Taito käsityökoulupäivät / käsityökoulujen opettajat 
Taito tuottaja -päivät / Pia Numminen 
Saimaa menu, Esedu, Kenkäveron ravintolan henkilökunta 
Conference Traditional knitted sweaters on Baltic, Viljandi / Anne Ossi 
Lisäksi yhdistys on järjestänyt sisäistä koulutusta ja tiimipäiviä. 

 
 

5.2. VIESTINTÄ 
Loppuvuodesta tarkistettiin yhdistyk-
sen organisaatiota ja lisättiin resursse-
ja markkinointiin ja myyntiin perusta-
malla markkinointitiimi, johon palkattiin 
lisäresurssiksi myyntisihteeri. 
 
Kenkäverolle ostettiin medianäkyvyyttä 
mm. Helsingin Sanomista, MTV kana-
valta, Taito -lehdestä ja paikallisista 
medioista. Lisäksi on tehty erilaisia 
suoramarkkinointikampanjoita ja osal-
listuttu alueen matkailujulkaisuihin. 
Kenkäveron kotisivut ovat osoitteessa 
www.kenkavero.fi, jossa on myös eng-

lannin, saksan, espanjan, italian ja ve-
näjän kieliset sivut. Vuoden aikana 
Kenkäverossa vieraili useita lehdistö-
ryhmiä ja lukuisia yksittäisiä toimittajia. 
 
Yhdistyksellä on käytössä kotisivut, 
osoite on www.taitoitasuomi.fi.  
Taito Shopit ja käsityökeskukset mark-
kinoivat tapahtumiaan paikallislehdissä 
sekä suorapostituksien avulla.  
Taito Shopeissa pyrittiin hyödyntä-
mään yhdessä sovittuja valtakunnalli-
sia Taito Shop - kampanjoita. 
Kaikilla yksiköillä on omat Facebook –
sivut.

 

 

5.3. EDUSTUKSET, JÄSENYYDET JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT  

Jäsenyydet ja asiantuntija tehtävät: 
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, tj Anne Ossi, hallituksen jäsen 
Saimaan Charmantit Oy, tj Anne Ossi, hallituksen jäsen 
Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi, Risto Ockenström, hallituksen varapj 
Etelä-Savon maakuntaliitto, tj Anne Ossi matkailun neuvottelupöydän jäsen  
Taito myymälät oy, Anne Ossi hallituksen jäsen   
Mikkelin teatterin kannatusyhdistys, Anne Ossi, hallituksen jäsen                                                            
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Mikkelin keskustakehittämisyhdistys MIKKE ry 
Etelä-Savon kauppakamari 
Savonlinnan seudun matkailu oy 
As Oy Saijonhovi (Mikkelin käsityökeskuksen tilat) 
Kiinteistöyhtiö Martinkartano (Pieksämäen toimitilat)  
Mikkelin Puhelinyhdistys 

http://www.kenkavero.fi/
http://www.taitoitasuomi.fi/


6. HALLINTO JA RESURSSIT 

6.1. VUOSIKOKOUS 
Jäseniä 1228 (v. 2012 1143 jäsentä) 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
Kenkäverossa 27.3. ja puheenjohtaja-
na toimi käsityöyrittäjä Ossi Kumpulai-
nen Kalaparkki Oy:sta. 

 

6.2. HALLITUS 
Puheenjohtaja Virpi Siekkinen,  
sivistystoimenjohtaja, Mikkeli 
Varapuheenjohtaja: Risto Ockenström, 
TTM, Pieksämäki 
Päivi Ylönen, oppisopimuskoordinaat-
tori, Mikkeli 
Pertti Oksa, yrittäjä, Mikkeli 
Seija Kiuru, muotoilun lehtori, Savon-
linna 
Sirpa Hämäläinen, yrittäjä, Varkaus 
Oili Kinnunen, hankekoordinaattori, 
Kuopio 
Sihteeri: Anne Ossi, toiminnanjohtaja 
 

6.3. TILINTARKASTAJAT 
KHT Auno Inkeröinen ja  
HTM Aki Rusanen 
 

6.4. HENKILÖSTÖ 
Kuluneena vuonna yhdistyksessä palkattuna 
työskenteli 73 henkilöä, joista vakituisessa 
kokoaikaisessa työsuhteessa oli 33. Työssä 
oppijoita ja muita harjoittelijoita oli 45. 

 
Hallinto, Kenkävero,  
Pursialankatu 6, Mikkeli, puh. (015) 162 230 
Ossi Anne, toiminnanjohtaja  
Ursin Helena, taloussihteeri 
Annu Kiuru, taloussihteeri 1.10. lähtien 
 

Kehittämispalvelut, Kenkävero 
Kääriäinen Raija, myymälätoiminnanpäällikkö 
Numminen Pia, Taito tuottaja 
Kuokkanen Juhani, näyttelymestari 
Mellblom Erja, markkinointipäällikkö 
Perko Anne, myyntisihteeri 

 

Kenkäveron myymälä 
Torikka Päivi, myymälänhoitaja 
Liukkonen Hanna, myyjä 
Forss Kaija, myyjä 
Kuosmanen Hanne, myyjä 

Kenkäveron ravintola 
Tesarczyk Virpi, ravintolapäällikkö 
Kainulainen Sari, kokki 

Kuronen Jenny, tarjoilija  
Karvinen Tiina, tarjoilija 
Mörsky Susanna, siistijä 

 

Taito Shop Mikkeli 
Mikonkatu 6, Mikkeli, puh. 0440 162 234 
Torikka Päivi, myymälänhoitaja 
Ikonen Aira, myyjä 
 

Käsityökeskus Mikkeli 
Ruuttunen Paula, käsityökouluopettaja 
Kaartinen Marjo, vastaava neuvoja  
 

Taito Shop Kuopio 
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio,  
puh. 0440 162 277 
Lankinen Mervi, myymälänhoitaja 
Saramäki Outi, neuvoja 
 

Taito Shop Savonlinna  
Puistokatu 7, Savonlinna, puh. 0440 162 226 
Pitkänen Anne, myymälänhoitaja  
Louhelainen Teija, neuvoja 
Lampinen Maarit, neuvoja 
 

 
Warkauden nuorkauppakamari palkitsi 
Varkauden Taito Shopin henkilökunnan 
Palvelun helmet tunnustuksella 
 

Taito Shop Varkaus 
Kauppakatu 17, Varkaus, puh. 0440 162 246 
Koponen Anni, myymälänhoitaja  
Laine Sointu, myyjä/neuvoja 
Kettunen Tarja, neuvoja 

 

Taito Shop Pieksämäki  
Keskustie 16, Pieksämäki, puh. 0440 162 244 
Mikkonen Leila, myymälänhoitaja 
Pulliainen Raili, erikoisneuvoja 
 

Taito Shop Leppävirta  
Suomalanpurontie 20, Leppävirta  
puh. 0440 162 242 
Kuusela Nina, myymälänhoitaja/neuvoja 

 

Taito Shop Mäntyharju 
Pentinpolku 1, puh. 0440 162 243 
Petman Paula, neuvoja/myymälänhoitaja

http://www.savonsanomat.fi/savo/varkaus-sai-uudet-palvelun-helmet/1730530#.Uqi1anfZ_tI.email
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7. TALOUS 

7.1. Tuloslaskelma 
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7.2. Tase ja tilintarkastuskertomus 
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7.3. Rahastot 

Irja Mahkosen rahaston tuotto ja käyttö 
Rahastossa ei ollut tapahtumia kuluneen vuoden aikana.  

 

7.4. Toiminnan rahoitus ja avustusten käyttö 
Yhdistyksen tuloslaskelma jaetaan varsinaiseen toimintaan ja varainhan-
kintaan. Varsinaisen toiminnan tuloja ovat materiaali myynti, neuvonta- ja 
kurssimaksut sekä avustukset. Liiketoiminnan tuloja ovat Taito Shoppien 
ja Kenkäveron myymälän ja ravintolatoiminnan tulot. 
 
Liikevaihdon jakauma: 

686 477

65 266

60 232

1 638 478

329 684

Taito Shop -
liiketoiminta

Ravintolan myynti

Materiaalimyynti

kurssimaksut

Käsityökoulumaksut

 
Kokonaisliikevaihto oli 3 421 451 euroa. Avustusten ja hankerahoitusten 
osuus oli yhteensä 16 %. Liikevaihdosta Kenkäveron osuus on 50%.  
Lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 23 333 euroa. 
Yhdistyksellä on vuoden vaihteessa hyvä maksuvalmius johtuen joulu-
myynnistä. Sesonkiluonteinen toiminta on kuitenkin haasteellinen maksu-
valmiudelle toukokuun ja marraskuun lopussa, eli sesonkien alussa, kun 
on tehty paljon ostoja.  
 
Avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2013 
 

Avustuksen myöntäjä 2013 2012 2011 2010 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki 219 200 219 200 257 700 254 723 

OKM (erillissopimus, Kuopio) 132 000       

Taiteen perusopetus OKM 78 623 78 623 71 693 57 070 

Ok-opintokeskus 29 806 13981 20 160 22 566 

Kuntien avustukset 52 500 60 000 69 800 71040 

Etelä-Savon maakuntaliiton keh.raha 15 054 27 832 40 469   

Lump Sum -kehittämisraha 17 679       

Maker`s House, Pohjois-Savon ELY 9 972       
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Avustusten avulla yhdistys voi toteuttaa toiminta-ajatustaan; käsityökulttuurin 
edistäminen taitona ja elinkeinona. Yhdistyksen tehtävänä on luoda käsityö 
mahdollisimman monen ihmisen ulottuville. Tehtävänä on tarjota mahdolli-
suuksia taidon kehittämiseen käsityökeskuksissa, kursseilla ja teemailloissa 
sekä käsityökouluissa. Taitojen oppimisen lisäksi käsitöiden harrastamisella 
on ihmiselle muitakin myönteisiä vaikutuksia. 
Kenkäveroon kohdistuvista avustuksista hyötyy paitsi yhdistys myös koko 
suomalainen käsi- ja taideteollisuus. Moni Kenkäveron kävijä käy ensimmäis-
tä kertaa käsi- ja taideteollisuusalan näyttelyssä, jossa hänellä on mahdolli-
suus nähdä, mitä kaikkea Suomessa osataan tehdä pienissä yrityksissä. Sa-
malla hän tutustuu alan markkinointiverkostoon ja saattaapa innostua kokei-
lemaan itsekin tekemistä. 
 
Kenkäveron matkailullisesta vetovoimasta hyötyvät muutkin eteläsavolaiset 
matkailu- ja muut pienyrittäjät. Tästä syystä Kenkäveron toiminnan kehittämi-
seen on saatu mukavasti maakunnan kehittämisrahoja.    
 
       

. 
Yhdistys kantaa vastuun omalta osaltaan nuorten työllistämistalkoissa 
Kuva Kenkäveron kesätyöntekijöiden koulutuspäivästä toukokuussa, ennen kesäkauden 
alkua. 
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