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VUOSI 2018 

Taitoliitto teetti laajan käsityön harrastamiseen paneutuvan 
kuluttajakyselyn, joka suunnattiin yli 18-vuotiaille vastaajille. 
Kyselyn tulokset kertovat käsityön merkityksestä ihmisille se-
kä harrastuksen laajuudesta. Neljännes 36–65-vuotiaista 
suomalaisista tekee käsitöitä, nikkaroi tai rakentelee viikoit-
tain. Neulonta ja virkkaus ovat suosituimpia käsitöitä harras-
tavien naisten piirissä. Miehet harrastavat nikkarointia, puutöi-
tä, kunnostusta, rakentelua sekä tekevät pienoismalleja. 

Aktiiviharrastajat osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin sekä 
tekevät käsitöitä myös lahjoiksi tai myyntiin. Suomalaiset 36–

65-vuotiaat käsitöitä harrastavat naiset käyttivät viime vuonna rahaa käsityöharras-
tukseensa noin 300 euroa. Aktiiviharrastajilla rahaa kului noin 450 euroa vuodessa.  
 
Rentoutuminen ja näkyvien tulosten aikaansaaminen ovat tärkeimmät syyt tehdä 
käsitöitä. Käsityökursseilla tärkeäksi osallistumismotiiviksi sanottiin taidon oppimisen 
ohella myös yhdessä tekemisestä tuleva hyvä olo. 

Kuluneen vuoden 17 000 kursseille ja työpajoihin osallistunutta asiakasta, 124 000 
näyttelykävijää ja 3,1 milj. euron liikevaihto kertovat, että toiminta on jälleen ollut vil-
kasta ja monipuolista. 
Yhdistyksessä työskenteli kuluneen vuoden aikana 72 työntekijää sekä 30  
työssä oppijaa. Henkilötyövuosia kertyi 40. 
 
Tuotekehitys, vastuullisuus ja digitaalisuus olivat keskeisiä toiminnan kehittämisen 
painopisteitä kuluneena vuonna. Oman tuotannon merkitys liiketoiminnassa vahvis-
tuu edelleen vuosi vuodelta. Kansainvälinen ilmastoraportti vauhditti Taitojärjestön 
toiminnan suunnittelua ja arviointia kestävän kehityksen näkökulmasta.  
Digitaalisuus on tullut yhdistyksen toiminnan kaikille osa-alueille. Kuluneena vuonna 
yhdistyksessä viimein siirryttiin kokonaan sähköiseen arkistointiin. 
 
Yhdistyksen talous kunnossa mutta se vaatii jatkuvaa, innovatiivista tuotekehitystyö-
tä, kustannustehokasta tapaa toimia ja samaan aikaan uskallusta kokeilla uusia toi-
mintatapoja. 
  
Lämmin kiitos jäsenille ja asiakkaille, Taito ry:lle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Etelä-Savon 
ELY- keskukselle ja -maakuntaliitolle, kunnille ja muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmil-
lemme sekä yhdistyksen hallitukselle ja henkilökunnalle avoimesta ja tuloksellisesta yhteis-
työstä. 

 

 

 

 
 
Anne Ossi 
Toiminnanjohtaja 
 
 



1. TOIMINTA-AJATUS 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestön toimin-
ta-ajatuksena on käsityökulttuurin edis-
täminen taitona ja elinkeinona. Järjestö 
haluaa olla tunnettu ja vaikuttava käsi-
työn kehittäjä. 
Taito Itä-Suomi ry:n toiminta-
ajatuksena on käsityökulttuurin edis-
täminen taitona ja elinkeinona Etelä- ja 
Pohjois-Savossa. 
 
Nimihistoria;   
Mikkelin läänin Kotiteollisuusyhdistys 1908 -1992 
Mikkelin käsi- ja taideteollisuus ry 1992 – 2006 
Taito Itä-Suomi ry 2006- 

 

2. VISIO JA STRATEGISET 

LINJAUKSET 
Taito Itä-Suomi ry on monipuolinen, 
asiakkaita kiinnostava käsityön tavara-
talo, jonka uskottavuuden näyteikkuna 
on Kenkävero. Palvelut ja tuotteet  
antavat asiakkaille mielihyvää ja iloa.  
Innovatiivinen toiminta luo seudulle 
uusia työpaikkoja ja tuloja käsityö- ja 
pienyrittäjille. 
Strategiset linjaukset: 
-Kenkävero on lippulaiva ja sille on 
turvattava riittävät toiminta- ja kehittä-
misresurssit 
-Kenkäveron kävijämäärän säilyttämi-
nen  
-Kenkäveron lähiruokaravintolan brän-
din vahvistaminen 

-Taito käsityökoululle turvataan riittävät 
toiminta- ja kehittämisresurssit 
-Taito Shopit on talouden kivijalka ja 
tuotevalikoimassa oltava ” helmiä” –
vain meiltä saatavia tuotteita 
-Myynti- ja markkinointi oltava asiak-
kaita koskettavaa ja tehokasta 
-Kurssi- ja leiritoimintaa laajennetaan 
toimipisteiden ulkopuolelle 
-Käsityöyrittäjille tarjotaan näkyvyyttä 
Taito Shopeissa ja Kenkäverossa 
-Toimintaa kehitetään kampanjaluon-
toisemmaksi 
-Toimitaan yhteiskunta vastuullisesti  
-Talouden turvaamiseksi uskallettava 
tehdä rohkeita päätöksiä. Toimialuetta 
ei olla laajentamassa aktiivisesti. 
-Resursseja henkilökunnan innovatiivi-
suuteen ja sitouttamiseen 
-Visuaalisuus näkyy kaikessa toimin-
nassa ja sillä erotutaan kilpailijoista 
-Näyttelyitä määrällisesti vähemmän, 
monipuolinen asiakkaiden osallistami-
nen 
 

3. ORGANISAATIO 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestö on val-
takunnallinen kaksikielinen järjestö, 
jonka muodostavat valtakunnallisella 
tasolla Käsi- ja taideteollisuusliitto Tai-
to ry ja aluetasolla 19 käsi- ja taideteol-
lisuusyhdistystä, joista yksi on Taito 
Itä-Suomi ry. Ohessa organisaatio.

 
              
 

 



4.1. KÄSITYÖKULTTUURI 

4.1.1. KENKÄVERO 

 

 
 

Kenkävero on edelleen yksi maakun-
nan vetovoimaisimmista matkailukoh-
teista. 
Kaunis pappilamiljöö, mielenkiintoiset 
tapahtumat ja näyttelyt, kiinnostavat 
myymälät ja omaleimaiset elämys- ja 
ravintolapalvelut luovat hyvät puitteet 
kestävälle matkailulle. Uusien tuottei-
den kehittäminen on koko ajan ehdo-
tonta, jotta asiakkaiden mielenkiinto 
säilyy.  
 
 

 
 
Joulupukki viettää kesälomiaan Kenkäverossa. 
Joulupukin piilopirtin yhteyteen avattiin teke-
mispaja, jossa ryhmät voivat tehdä matkamuis-
toja itse tuliaiseksi. Tekemispajassa voi tehdä 
esimerkiksi perinteisen mato-ongen, jota  
pääsee heti laiturille kokeilemaan. 
 

 

 
 

Kenkäveron tapahtumat 
Käsityölauantai 
Pelastetaan ulkojäät - Pipolätkä turnaus 
Koko perheen pääsiäistapahtuma 
Pukeudu suomalaiseen päivä 
Mikkelin tuomioseurakunnan Juhannusjuhlat  
Titityy–valaistu lintulautanäyttely 
Kenkäveron käsityömarkkinat  
Jurassic Rock  
Sadonkorjuumarkkinat ja sieninäyttely 
Käsityö Yökerho 
Lasten joulutapahtuma  
Kenkäveron Yö - tapahtuma 

 
 

 
 

VisitSaimaa-hanke toi Kenkäveroon useita  
aasialaisia matkanjärjestäjä ryhmiä  

tutustumaan Kenkäveroon. 
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Kenkäveron puutarhassa kesiään viettävät 
lampaat, kanat ja puput ovat yleisön suosikke-
ja.  
 
 

 
 
 

4.1.2 KENKÄVERON TULOKSET 

Kenkäveron kävijämäärä oli 155 000  
(tavoite 171 000). 

 

Kenkäveron kävijämäärän kehitys 

1990–2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tulosten arviointi 
Kenkäveron kävijämäärä laski edelli-
sestä Asuntomessuvuodesta merkittä-
västi. Poikkeuksellisen helteinen kesä 
verotti kävijöitä niin Kenkäverossa kuin 
yhdistyksen muissa toimipisteissä. 
 
 

 
 
Palvelumuotoilua tehtiin Käsityö Yökerhon 
ohjelmaan, joka sai paljon kannustavaa ja 
myönteistä huomiota yleisöltä.  
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4.1.3. KURSSI- JA 

NÄYTTELYTOIMINTA 

KÄSITYÖKESKUKSISSA 
Kuluneena vuonna järjestettiin 196 
kurssia käsityökeskuksissa.  
Lyhyt kurssien lisäksi järjestettiin se-
nioreiden käsityökerhoja sekä erilaisia 
työpajoja. 
 
 

 
 
Vuoden käsityötekniikka koko Taitojär-
jestössä oli kirjonta. 

 

 
 
Yhdistys tuotti Roosa nauha kampan-
jaa uuden Kukkaniitty kanavatyömallis-
ton, josta pidettiin kursseja ja myytiin 
tarvikepaketteja. 
 

 

 
 

Varkaudessa tehtiin jälleen hyvää 
yhteistyötä Vekara Varkaus –
tapahtuman kanssa. 

 

 
 
Jukka Rintalan näyttely oli jälleen  
vetovoimainen Taito Shop Savonlinnassa. 
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Valaistu lintulauta oli yhdistyksen yksi 
uutuus tuote kurssitoimintaan.  
 

 

 
Kuopiossa Mediapro järjesti en-
simmäistä kertaa Kädentaidot-messut, 
joka oli menestys sekä Taito Shop 
Kuopiolle että messujärjestäjille.  
Saimme olla messujen 
pääyhteistyökumppani. 
 

 

 

Senioreiden käsityökerhot, Taitopiirit 
jatkuivat yhteistyössä Sivis-
opintokeskuksen kanssa. 
Kaikissa käsityökeskuksissa  
järjestettiin koululaisille taitoviikkoja ja 
erilaisia työpajapäiviä.  
Kurssitoimintaan saatiin tukea myös  
Uusia kursseja esiteltiin asiakasillois-
sa, joita järjestettiin 3 kertaa jokaisella 
paikkakunnalla. 
 

 
 

 

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 21% jyvitettiin Ylä-Savon 
käsi- ja taideteollisuusyhdistykselle.  
Käsityökouluissa opiskeli keväällä 196 
ja syksyllä 196 lasta ja aikuista Mikke-
lissä, Pieksämäellä, Varkaudessa, ja 
Joroisissa. 
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TAITO PLUSSA -HANKE  

Valtakunnallista Taito Plussa hanketta 
hallinnoi Taitoliitto ja mukana on noin 
40 koulua 20:llä eri paikkakunnalla. 

Taito Itä- Suomen ryhmät, 4 kpl, ko-
koontuivat Kuopiossa Aurinkorinteen ja 
Puijonsarven kouluilla. Hankkeen har-
rastetunnit ovat nimeltään KÄSSÄ+ 
työpajoja.  Hallituksen kärkihanke pa-
rantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta 
lapsille ja nuorille. 
Työpajoissa lapset pääsevät tekemään 
itse heti koulupäivän jälkeen. Oppilai-
den kanssa yhdessä suunnitellaan 
Kässä+ työpajojen sisällöt erilaisten 
teemojen ympärille. Lähtökohtana ovat 
käsityö ja kulttuuriperintö sekä niihin 
liittyvät ajankohtaiset kiinnostavat ilmi-
öt. Mukana toiminnassa oli 1-3 luok-
kien oppilasta vuonna 2018 yhteensä 
39. Hanke jatkuu vuonna 2019 uudella 
rahoituksella. Taito Plussa -
kärkihankkeelle avustuksen on myön-
tänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

4.1.6. TYÖPAJATOIMINTA 
Käsityökeskukset järjestivät vuoden 
aikana erilaisia työpajoja tapahtumien 
yhteydessä. Pajoissa tehtiin mm. mi-
niamppeleita, kirjottuja nappeja, keppi-
hevosia, tupsuja ja himmeleitä.  

 
KULTTUURIPOLKU JA – KAMELI 
Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyös-
sä on toteutettu kaikille peruskoulun 2. 
luokkalaisille kulttuuripolkua jo monen 
vuoden ajan. Vuonna 2018 vierailut 
olivat viikoilla 4-5. Kouluryhmät tutus-
tuvat Kenkäveron rakennushistoriaan 
ja pappilaelämään. Vierailuun sisältyy 
käsityöpaja. Syksyllä 2017 käynnisty-
nyt yhteistyö varhaiskasvatuksen puo-
lella KultturiKamelissa jatkui keväällä 
ja syksyllä vuonna 2018.  
Käsityökouluopettajat ohjasivat Mikke-
lin esikouluryhmissä Kissa Pistoksissa 
käsityöpajoja. 

4.1.7. ASIANTUNTIJAPALVELUT 
Koulutuspalveluja myytiin Soisalon 
seutuopistolle ja Linnalan kansalais-
opistolle. 
Yhdistys on myynyt Taito – käsityökou-
lun yhteyshenkilön palveluja Ylä-Savon 
käsi- ja taideteollisuusyhdistykselle.  
Esedu - Etelä-Savon Koulutus Oy on 
ostanut tutkintotilaisuuksien arviointi-
palveluja. Lisäksi uutena yhteistyö-
muotona Mikkelin kansalaisopisto 
vuokrasi Kenkäveron savipajan käyt-
töönsä. 
 

Mittari Tulos 2018 Tulos 

2017 

Kurssit 
asiakkaat 

4 083 4 522 

Käsityökoulut 
asiakkaat  

190 228 

Työpajat 
asiakkaat 

12 224 16 717 

Näyttelyssä kävi-
jät 
(hlö) 

123 627 166 227 

 

 

Tulosten arviointi 
Kurssitoiminta on keskeistä yhdistyk-
sen toimintaa. Vetovoimaisella kurssi-
toiminnalla saada uusia asiakkaita yh-
distyksen toimintaan, pystytään lisää-
mään materiaalin ja muuta tuotemyyn-
tiä.  
Kurssitoiminnan tuotekehitystä teh-
dään paitsi yhdistyksen omissa tii-
meissä myös valtakunnallisissa työ-
ryhmissä. Yhdistys on myös tuottanut 
tarvikepaketteja kursseille koko järjes-
tölle, esim. valohimmelit ja makramee 
tarvikepaketit. 
Vuoden 2018 kurssitoiminnan asia-
kasmäärän lasku selittyy osin Mänty-
harjun toimipisteen lopettamisella. 
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4.2. KÄSITYÖELINKEINO 

4.2.1. YRITTÄJÄYHTEISTYÖ 
Yhdistyksen myymälänhoitajat ja 
myymälätoiminnanpäällikkö ovat kon-
sultoineet yrittäjiä tuotekehityksessä, 
järjestäneet myynti- markkinointitilai-
suuksia yrittäjille sekä organisoineet 
tuotteita taitoshop.fi – verkkokaup-
paan. 
 

 
 
Kotimaisia perinteisiä tallilyhtyjä bongattiin 
myymälöihin myyntiin kenkäveron käsityö-
markkinoilta. Valmistaja Otavan puutyö. 

 
Vetovoimaisimmat tapahtumat ovat 
olleet Kenkäverossa, mutta myönteistä 
ja rohkaisevaa palautetta on saatu 
myös Savonlinnassa, Varkaudessa,  
Pieksämäellä ja Kuopiossa. 
Markkinointipalveluja on myyty Paulii-
na Rundgrenin HandiCraftsille, joka 
vuokralaisena Kenkäverossa. 
Myymälöihin tuotteita ostettiin ja myyn-
tinäyttelyihin osallistui yhteensä lähes 
700 käsityöyrittäjää, heistä n. 100 on 
savolaisia pienyrittäjiä. 
 

 
 
Pieksämäellä järjestettiin jo neljännen kerran 
Joulutori veturitalleilla. Kävijöitä oli huikeat 
7500 ja myyjiä 180. 
 
 
 

 
 

 

4.2.2. TAITOSHOP MYYMÄLÄKETJU  
Yhdistyksen myymälät, Kenkävero ja  
5 Taito Shop – myymälää  
muodostavat myymäläketjun. Koko 
Taito Shop ketjussa on 23 liikettä ym-
päri Suomea. Taito Itä-Suomi johtaa ja 
organisoi Taito Myymälät Oy:n toimin-
taa. Toiminta keskittyy lähinnä taito-
shop.fi – verkkokaupan toiminnan ke-
hittämiseen ja ylläpitämiseen. Valta-
kunnalliset myymälänhoitajapäivät jär-
jestettiin keväällä Kenkäverossa.  
Taito Shop ketjun visuaalinen ilme uu-
distettiin kesällä. 
 
Verkkokauppa on paitsi kivijalkamyy-
mälöiden näyteikkuna verkossa myös 
mahdollisuus käsityöyrittäjille saada 
tuotteitaan verkkokauppaan pienem-
millä panostuksilla kuin perustaa omaa 
verkkokauppa.  
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Verkkokaupan myynti on tullut pää-
sääntöisesti yhdistyksen oman  
tuotannon myynnistä. 
Asiakkaiden houkuttelu verkkokaup-
paan ja ylipäätään digitaalinen osaa-
minen vaativat jatkuvaa kouluttautu-
mista ja kehittämistyötä. 
Myymälätoimintaa mitataan paitsi ta-
louden kannattavuusluvuilla myös os-
toina yrittäjiltä. 
 

 
 
Ebba Masalinin vanhoista kasviaiheisista ope-
tustauluista painetut tuotteet ovat edelleen 
suosittuja. Uutuutena  T-paidat ja tunikat. 
 

 

 
 
Pieksämäen toimitiloissa tehtiin keväällä re-
montti kurssitiloissa sekö myymälässä. Ava-
jaiskahveja juotiin toukokuussa. 

 
 

 
 
 

 
 



 4.2.4. ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 

YRITTÄJYYTEEN: 
 

Mittari   Tulos -18 Tulos -17 Tulos -16 Tulos -15 Tulos -14 

Tuoteostot yrittäjiltä ja  
valmistuspalkat (€) 

864 194 904 600 1 110 770 973 461 762 511 

      

 

 

Tulosten arviointi ja vaikuttavuus 

yrittäjyyteen 
Yhdistys on edelleen merkittävänä os-
taja monelle pienyrittäjälle. Yhdistyk-
sen harjoittama käsityöyrittäjäyhteistyö 
ja myymälätoiminnan jatkuva kehittä-
minen on edellytys kannattavalle 
myymälätoiminnalle.  
Lukuisat käsityöyrittäjät pitävät tuot-
teidensa pääsyä Kenkäveron näytte-
lyihin ja myymälään eräänlaisena laa-
dun mittarina. Kenkäveron ja Savon-
linnan myymälöiden suuri kävijämäärä 
luo monia mahdollisuuksia esillä olevil-
le yrittäjille. Kesäaikana myymälöissä 
vierailee asiakkaita, jotka eivät muu-
toin suomalaiseen käsi- ja taideteolli-
suusalaan juuri tutustuisi. 
Yhdistyksen myymälät ja tapahtumat 
tuotteiden markkinointikanavina ovat 
saaneet tunnustusta myös sidosryhmil-
tä 
 

 
 
Yhdistys solmi Naisten pankin kanssa  
yhteistyösopimuksen, jossa jokaisesta Ebba 
Masalinin kuvittamasta vanhasta postikortista  
lahjoitetaan 10 centtiä Naisten pankille. 

 
 
Yhdistys aloitti saksalaisten Lana Grossa  
sukkalankojen maahantuonnin. Jokaisesta 
värimallista on kudottu mallisukka yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa. 
 
 

                  
 
 
 



 

5. MUU TOIMINTA 

5.1. HENKILÖSTÖKOULUTUS 
Henkilöstön osaaminen on keskeisimpiä asioita jatkuvasti kehittyvässä toiminnassa. 
Yhdistys onkin panostanut edelleen henkilöstön koulutukseen. 
Tiimit pitävät omia kokoontumisia sekä osallistuvat ulkopuolisten järjestämiin koulu-
tuksiin resurssien ja tarpeen mukaan. 
 
Keväällä järjestettiin henkilökunnalle opintomatka Ambiente lahjatavaramessuille 
Frankfurtiin. Lisäksi lähes koko henkilöstö osallistui valtakunnalliselle Taito-päiville, 
jotka tänä vuonna järjestettiin Rovaniemellä. 
 
Henkilöstöä on osallistunut myös seuraaviin koulutuksiin: 
Valtakunnalliset neuvoja –päivät / Taitoliitto 
Taidekasvatuspäivä  / Taiteen perusopetuksen liitto 
Luotsit I –koulutus, Taiteen perusopetuksen liitto 
Verkkokauppa valmennus / Kehitysyhtiö Miksei 
Tietosuoja – GDPR -koulutus / Etelä-Savon kauppakamari   
Alkoholilain muutokset AVI          
Leipätaitotyökoulutus / Jyväskylän ammattiopisto 
 

5.2. VIESTINTÄ 
Tiedotus ja markkinointi ovat edelleen 
suuressa muutoksessa. Viestinnän 
pitää olla monikanavaista ja entistä 
enemmän digitaalista. Sisältötuotan-
non ja hakukoneissa näkymisen osuus 
kasvaa. 
Kenkäverossa on panostettu paljon 
verkkosivujen selkeyteen ja houkutte-
levuuteen. Sivustoille on pyritty houkut-
telemaan ihmisiä mm. sosiaalisen me-
dian kautta. Hakukoneoptimointi tuo 
koko ajan uusia haasteita. 
Sosiaalinen media on vakiinnuttanut 
asemansa merkittävänä tiedotuskana-
vana.   
Kenkäverolle ostettiin näkyvyyttä sekä 
printti että digitaalisista medioista,   
on tehty erilaisia suoramarkkinointi-
kampanjoita ja osallistuttu alueen mat-
kailujulkaisuihin ja -myyntitilaisuuksiin. 
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- 
ja matkanjärjestäryhmiä ja lukuisia yk-
sittäisiä toimittajia. 

 
Yhdistyksellä on käytössä kotisivut, 
osoite on www.taitoitasuomi.fi.  
Taito Shopit ja käsityökeskukset mark-
kinoivat tapahtumiaan paikallislehdissä 
sekä suorapostituksien avulla. 
Taito Shopeissa on lisätty markkinoin-
tia Facebookissa ja verkkokauppa yh-
teistyötä. Kaikilla yksiköillä on omat 
Facebook–sivut. 

 

 

http://www.kenkavero.fi/
http://www.taitoitasuomi.fi/
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5.3. EDUSTUKSET, JÄSENYYDET 

JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT  

 
Saimaan Charmantit Oy, Anne Ossi,  
hallituksen jäsen 
Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi,  
Risto Ockenström, hallituksen varapj 
Taito myymälät oy, Anne Ossi hallituksen pj 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
Etelä-Savon kauppakamari 
Savonlinnan seudun matkailu oy 
As Oy Saijonhovi (Mikkelin käsityökeskus) 
Kiinteistöyhtiö Martinkartano (Pieksämäki)  
Mikkelin Puhelinyhdistys 
Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämis-
yhdistys MIKKE ry 
Pieksämäen keskustan kehittämisyhdistys 
PIEKSÄ RY 
Savonlinnan keskustan kehittämisyhdistys 
SAKKE ry 

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry 

 

 

6. HALLINTO JA RESURSSIT 

6.1. VUOSIKOKOUS 
Jäseniä 1200 (v. 2017 1245 jäsentä) 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Var-
kaudessa 13.4.2018 ja puheenjohtaja-
na toimi Timo Tenhunen Varkaudesta. 

  

6.2. HALLITUS 
Puheenjohtaja Virpi Siekkinen,  
sivistystoimenjohtaja, Mikkeli 
Varapuheenjohtaja: Risto Ockenström, 
TTM, Pieksämäki 
Päivi Ylönen, oppisopimuskoordinaat-
tori, Mikkeli 
Jukka Kumpusalo, klusterikoordinaat-
tori, Mikkeli 
Pia Puntanen, historian tutkija, Mikkeli 
Eija Tanninen-Komulainen, toiminnan-
johtaja, Kuopio 
Pirjo Hämäläinen, matkailuyrittäjä, 
Savonlinna 
Sihteeri: Anne Ossi, toiminnanjohtaja 
 
 

6.3. TILINTARKASTAJAT 
KHT Auno Inkeröinen ja  
HT Aki Rusanen 
 

6.4. HENKILÖSTÖ 
Kuluneena vuonna yhdistyksessä palkattuna 
työskenteli 72 henkilöä, joista vakituisessa 
kokoaikaisessa työsuhteessa oli 25. Lisäksi oli 
työssä oppijoita ja muita harjoittelijoita oli 30. 

Hallinto, Kenkävero,  
Pursialankatu 6, Mikkeli, puh 0440 162 236 
Ossi Anne, toiminnanjohtaja  
Anniina Laaksonen, taloussihteeri 

Kehittämispalvelut, Kenkävero 
Pitkänen Anne, myymälätoiminnanpäällikkö  
Numminen Pia, Taito tuottaja 
Kuokkanen Juhani, näyttelymestari 
Mellblom Erja, markkinointipäällikkö 

Kenkäveron myymälä 
Torikka Päivi, myymälänhoitaja 
Forss Kaija, myyjä 
Immonen Verna, myyjä 

Kenkäveron ravintola ja leipomo 
Manninen Erna, deli- ja  
ravintolatoiminnanpäällikkö  
Kantanen Jari, keittiömestari 
Kainulainen Sari, kokki 
Tesarczyk Virpi, vuorovastaava 
Kuparinen Leena, leipuri 
Mörsky Susanna, siistijä 

Taito Shop Mikkeli 
Kauppakeskus Akseli, Hallituskatu 7  
puh. 0440 162 234 
Ikonen Aira, myyjä 
Immonen Verna 
Kaisa Ronkanen 

Käsityökeskus Mikkeli 
Vuorikatu 5, Mikkeli 
Marjo Kaartinen 
Ruuttunen Paula, käsityökouluopettaja 
Heikkinen Anni, käsityökouluopettaja 

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

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

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

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

7.1. Tuloslaskelma ja tase 

 

Taito Itä-Suomi ry 
   

Toteutunut 
 

Toteutunut 

     

2018 
 

2017 

VARSINAINEN TOIMINTA 
     Taitokulttuuri 

      

  

Tuotot 
  

694 101,49 
 

840 980,09 

        Kulut 
 

Ostot 
 

-336 506,71 
 

-365 539,15 
 

  

Henkilöstökulut -433 100,98 
 

-594 258,02 
 

  

Poistot 
 

-1 213,29 
 

-1 617,72 
 

  

Muut kulut -322 278,56 
 

-282 917,51 
 Kulut yhteensä 

   

-1 093 099,54 
 

-1 244 332,40 

        Projektit 
       Tuotot 
 

Projektirahoitus 4 277,20 
 

0,00 
 

  

muut tuotot 2 235,00 
 

0,00 
 Tuotot yhteensä 

   

6 512,20 
 

0,00 

        Kulut 
 

Henkilöstökulut -6 781,50 
 

0,00 
 

  

Muut kulut -2 743,67 
 

0,00 
 Kulut yhteensä 

   

-9 525,17 
 

0,00 

        

        VARAINHANKINTA 
      Liiketoiminta 
      Varainhankinnan tuotot 

  

2 000 755,74 
 

2 208 946,90 

        Kulut 
 

Ostot 
 

-769 841,46 
 

-935011,16 
 

  

Henkilöstökulut -691 299,28 
 

-628 799,28 
 

  

Poistot 
 

-3 392,02 
 

-4 522,70 
 

  

Muut kulut -531 103,32 
 

-634 782,01 
 Kulut yhteensä 

   

-1 995 636,08 
 

-2 203 115,15 

        Jäsenmaksut 
   

12 400,00 
 

12 780,00 

OKM avustus 
   

245 000,00 
 

245 000,00 

Taiteenperusopetus, Valtionapu 
 

111 274,00 
 

111 062,00 

Kuntien kohdeavustukset 
  

45 000,00 
 

45 000,00 

        

        verot 
    

-1 023,93 
 

-1 166,35 

        TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 
  

15 758,71 
 

15 155,09 
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Taito Itä-Suomi ry 
  

TASE 
  

    

31.12.2018 
 

31.12.2017 

VASTAAVAA 
     PYSYVÄT VASTAAVAT 

    Aineelliset hyödykkeet 
    

 

Koneet ja kalusto 13 815,94 
 

18 421,25 
 Sijoitukset 

     

 

Muut osakkeet ja osuudet 426 567,18 
 

426 571,84 
 PYSYVÄT VASTAAVAT 

 
440 383,12 

 
444 993,09 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
    Vaihto-omaisuus 

     

 

Aineet ja tarvikkeet 621 264,05 
 

500 203,51 
 Vaihto-omaisuus 

  

621 264,05 
 

500 203,51 

Saamiset 
      Lyhytaikaiset saamiset 

    

 

Myyntisaamiset 35 609,86 
 

62 110,90 
 

 

Muut saamiset 35 131,49 
 

35 131,49 
 

 

Siirtosaamiset 726,66 
 

2 172,65 
 Lyhyt aikaiset saamiset 

 
71 468,01 

 
99 415,04 

 
Rahat ja pankkisaamiset 

 
485 402,13 

 
556 331,78 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
    VASTAAVAA 

  

1 618 517,31 
 

1 600 943,42 

       VASTATTAVAA 
     OMA PÄÄOMA 
     

 

osake,- osuus, tai muu pää-
oma 

1 095 
620,79 

 
1 080 465,70 

 Muut rahastot 
 

54 156,51 
 

54 156,51 
 

 

Tilikauden voitto 15 758,71 
 

15 155,09 
 OMA PÄÄOMA 

  

1 165 536,01 
 

1 149 777,30 

VIERAS PÄÄOMA 
     Pitkäaikainen vieras pääoma 

    

 

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 
 

25 833,02 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
    

 

Saadut ennakot 7 455,95 
 

5 256,92 
 

 

Ostovelat 90 364,51 
 

114 747,91 
 

 

Muut velat 93 358,20 
 

91 316,19 
 

 

Siirtovelat 261 802,64 
 

214 012,08 
 VIERAS PÄÄOMA 

  

452 981,30 
 

425 333,10 

VASTATTAVAA 
  

1 618 517,31 
 

1 600 943,42 
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7.2. Tilintarkastuskertomus 
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7.3. Toiminnan rahoitus ja avustusten käyttö 
Yhdistyksen tuloslaskelma jaetaan varsinaiseen toimintaan ja varainhankintaan.  
Varsinaisen toiminnan tuloja ovat materiaalimyynti, neuvonta- ja kurssimaksut  
sekä avustukset. Liiketoiminnan tuloja ovat Taito Shoppien, Kenkäveron myymälän, 
tukkumyynnin ja ravintolatoiminnan tulot. 
 
Kokonaisliikevaihto oli 3,1 milj.euroa. Avustusten ja hankerahoitusten osuus oli yhteensä 13 %. 
Liikevaihdosta Kenkäveron osuus on 53 %. Tukkumyynnin osuus oli 6 %,  
verkkokauppamyynti 3 %. Yhdistyksellä ei ollut omia kehittämishankkeita kuluneena  
vuonna. Varaston arvo on 621 264 euroa. 
Viimeinen lainanlyhennys 25 833 maksettiin suunnitelman mukaisesti. 
Yhdistyksellä on vuoden vaihteessa hyvä maksuvalmius johtuen joulumyynnistä.  
Sesonkiluonteinen toiminta on kuitenkin haasteellinen maksuvalmiudelle toukokuun  
ja marraskuun lopussa, eli sesonkien alussa, kun on tehty paljon ostoja.  
 
 
Avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2018 
 

Avustuksen myöntäjä    2018 2017 2016 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki 245 000 245 000 254 000 

Taiteen perusopetus OKM 83 766 81 098 80 043 

Ok-opintokeskus 16523 14 920 22 050 

Kuntien avustukset 45 000 45 000 45 000 

OKM / hankeraha 4277 0 0 

 
 
Avustusten avulla yhdistys voi toteuttaa toiminta-ajatustaan; 
käsityökulttuurin edistämistä taitona ja elinkeinona. Yhdistyksen tehtävänä on luoda  
käsityö mahdollisimman monen ihmisen ulottuville.  
Tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia 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 ensimmäistä kertaa käsi- ja  
taideteollisuusalan näyttelyssä, jossa hänellä on mahdollisuus nähdä, mitä kaikkea  
Suomessa osataan tehdä pienissä yrityksissä. Samalla hän tutustuu alan  
markkinointiverkostoon ja saattaapa innostua kokeilemaan itsekin tekemistä. 
Kenkäveron matkailullisesta vetovoimasta hyötyvät muutkin eteläsavolaiset  
matkailu- ja muut pienyrittäjät. 
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