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VUOSI 2020 

Meillä piti olla juhlavuosi, mutta olikin Koronavuosi.  
Maaliskuun 13. päivänä Kenkäverossa juhlittiin Green Key 
-sertifikaattia ja kuultiin uutinen Suomen siirtymisestä 
poikkeusoloihin. Alkujärkytyksen jälkeen alkoi selviytymis-
tarina, jota emme unohda koskaan. 

Kurssi- ja käsityökoulutoiminta piti keskeyttää, ravintola 
suljettiin. Myymälät hiljenivät, koska liikkumista piti välttää. 
Tapahtumat toisensa jälkeen peruuntuivat. Alkoi epävar-
muus tulevaisuudesta, joka jatkuu edelleen. 

Alkuhämmennyksen jälkeen kokosimme luovuutemme ja voimamme. Ihmiset kaipa-
sivat tekemistä kotiin. Myös maskien käyttöä suositeltiin, vaikka niiden hyödystä käy-
tiinkin yhteiskunnassa kiivasta keskustelua varsinkin keväällä.  
Aloitimme kangasmaskien ompelun. Kangasmaskeja myytiin omissa myymälöissä 
sekä verkkokaupan kautta ympäri Suomea huikeat 35 000 kappaletta vuoden aikana.  

Panostimme koko vuoden tarvikepakettien ja käsityömateriaalien myyntiin. Malleja 
suunniteltiin, työohjeita kirjoitettiin, kuvattiin ja tuotteistettiin verkkokauppaan yhdessä 
koko henkilökunnan voimin. Käsitöiden tekemisestä tuli valtava trendi, tuntui, että 
koko Suomi neuloo. 

Kun yhteiskunta avautui ja rajoitukset lievenivät, käynnistyi kesäsesonki ja se olikin 
todella hyvä varsinkin Kenkäverossa. Panostimme terveysturvallisuuteen, väljyyksiin 
ja viihtyvyyteen. Tapahtumia ei järjestetty, mutta siitä huolimatta kävijöitä oli enem-
män kuin edellisenä vuonna. 

Saimme niin asiakkailta kuin sidosryhmiltä paljon kannustusta, joka omalta osaltaan 
auttoi jaksamaan, vaikka vuosi oli hyvin raskas. Ylpeitä voimme kuitenkin olla siitä, 
että pystyimme turvaamaan työpaikat. Keväällä jouduimme turvautumaan lyhytaikai-
siin lomautuksiin, mutta kesällä koko henkilökunta palasi töihin. Henkilötyövuosia 
kertyi 38, luku on ollut vuosittain noin 40-45. 
Ketterällä toiminnalla ja sitoutuneen henkilökunnan mahtavalla työpanoksella voim-
me iloita siitä, että yhdistyksen talous saatiin pidettyä hyvänä. 

  
Lämmin kiitos jäsenille ja asiakkaille, Taito ry:lle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Etelä-
Savon ELY- keskukselle ja -maakuntaliitolle, kunnille ja muille yhteistyökumppaneille ja si-
dosryhmillemme sekä yhdistyksen hallitukselle ja henkilökunnalle avoimesta ja tuloksellises-
ta yhteistyöstä. 
 

 
Anne Ossi 
Toiminnanjohtaja 
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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 ja tartutaan ilmiöihin 
-Toimitaan 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.
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4.1. KÄSITYÖKULTTUURI 
4.1.1. KENKÄVERO 
 

 
 

Vuosi oli Kenkäveron 30-
vuotisjuhlavuosi, joka pandemian takia 
jäi varsin pienelle huomiolle. Kaikki 
tapahtumat koko vuodelta peruttiin. 
Onneksi kesällä kotimaan matkailu oli 
vilkasta ja Kenkäverossakin kävi paljon 
kotimaisia matkailijoita. Pandemiasta 
aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat yh-
distyksen toiminnassa eniten juuri 
Kenkäveroon. 
Kenkäveron kokonaiskävijämäärä tip-
pui noin 135 000 kävijään (2019 kävi-
jöitä 161 000). 
 

 
 
Perinteistä yötapahtumaa 5.12. Kenkäverossa 
ei voitu järjestää, mutta päärakennus valaistiin 
sinivalkoisella juhlavalaistuksella itsenäisyys-
päivänä kaupunkilaisten iloksi. 

 

 
 
Saimaa brändin vahvistaminen yhdessä mui-

den toimijoiden kanssa on ollut aktii-
vista koko vuonna. 

 
 
Onni elää makrameessa oli Kenkäveron juhla-

vuoden näyttely 1.6.-30.10.2020 
 
 

 
 
Green Key -sertifikaatin luovuttivat Lenita     

Toivakka/Global Compact  ja Hanna 
Liappis/Green Key:stä. Tunnustuksen 
vastaanottivat yhdistyksen ympäristö-
vastaava Reeta Vaha ja toiminnanjoh-
taja Anne Ossi. 
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Paikallisuudesta ja vastuullisuudesta on tullut 
entistä vahvempi trendi. D.O.Saimaa -
alkuperäismerkin saaneet tuotteet olivat näyt-
tävästi esillä Kenkäveron myymälässä. Myös 
Kenkäveron leipomon tuotteille on saatu 
D.O.Saimaa -merkki. 
 

 
 
Kenkäveron puutarhassa kesiään viettävät 
lampaat ja kanat olivat erityisen suosittuja tänä 
vuonna. Perheet kävivät rapsuttelemassa lam-
paita paljon myös aukioloaikojen ulkopuolella.  
 
 
 
 

 
 

PAPPILAN HÄTÄVARA 
hankkeelle saatiin ELY-keskukselta    
kehittämisrahaa Kenkäveron uusien 
palveluiden kehittämiseen. Hankkees-
sa tehtiin mm. esiselvitys mobiilisovel-
luksen tekemisestä, tuotteistettiin lei-
pomoon uusia tuotteita, kehitettiin ym-
päristöystävällisempiä pakkauksia 
myymälään ja koulutettiin henkilökun-
taa. 
 

 
Korona rajoitukset ravintolatoiminnassa poiki-
vat hyvääkin. Kenkäveron buffee-tyyppinen 
lounas uudistettiin vadeilla pöytiin tarjoiltavaksi 
brunssiksi, josta jäi uusi pysyvä toimintamalli. 
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4.1.2. KURSSI- JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 
KÄSITYÖKESKUKSISSA 
Kuluneena vuonna järjestettiin 211 eri 
kurssia käsityökeskuksissa.  
Lyhyt kurssien lisäksi järjestettiin se-
nioreiden käsityökerhoja. Uutuutena 
olivat kesäkurssit sekä etäyhteydellä 
järjestetyt kurssit. Rajoituksista huoli-
matta kurssitoiminta oli loppujen lo-
puksi vilkasta. 
 

 
 
Vuoden käsityötekniikka koko Taitojärjestössä 
oli vuoleminen. Rajoitusten takia vuolutyöpajo-
ja pystyttiin järjestämään harmillisen vähän. 

 

 
 
Onni elää makrameessa -näyttelyn oheistuot-
teena julkaistiin ohjekirja, josta otettiin toinen 
painos syksyllä. Malleja kirjaan suunnittelivat 
sekä henkilökunta että ostettiin ulkopuolisilta. 

 
 
Villapaitojen neulominen suorastaan räjähti 
koronavuonna. Erityisen suosittuja olivat 
suomalaisesta lampaan villasta neulottavat 
kaarrokeneuleet. 
 
 

 
 

Kurssien peruuntuessa keväällä asiakkaat tekivät 

myös makramee-töitä paljon. Keväällä asiakkaille 

tehtiin myös opetusvideoita omatoimiseen opet-

teluun. Käsityökoulun opettaja Anni Heikkinen teki 

opetusvideon amppelin solmisesta, jonka voi 

katsoa netistä; 

https://www.youtube.com/watch?v=CZPpEBxckmg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZPpEBxckmg
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KORONATUKEA 
Yhdistys sai Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä erityisavustusta keskeytyneen 
kurssi- ja neuvontatoiminnan uudelleen 
käynnistämisen palkkakuluihin, 
koulutustoimintaa tukeviin laitehankin-
toihin, kiinteisiin koulutustilakuihin ja 
kurssien markkinointiin. 
Avustuksella käynnistettiin kurssitoi-
minta kesäkursseilla ja tehtiin opetus-
videoita. Hankittiin uusia tietokoneita ja 
sähköisiä näyttöjä, joiden avulla etäpa-
lavereja ja etäopetusta voitiin järjestää 
huomattavasti aktiivisemmin kuin en-
nen. Lisäksi tehtiin syksyn opetuskau-
delle uusi neulemallisto, jonka ohjeiden 
avulla asiakkaat pystyivät harrasta-
maan käsitöitä omatoimisesti. Mallisto 
sai hyvän vastaanoton ja toimintatapaa 
päätettiin jatkaa myös keväällä. 
 

 
 
Onni elää käsityössä -ohjelehteä jaettiin asiak-
kaille ilmaiseksi ikään kuin lohtulahjana. 
 

 
Kuva Pieksämäen käsityökoulusta. 

4.1.3. 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 127 
ja syksyllä 130 lasta ja aikuista Mikke-
lissä, Pieksämäellä, Varkaudessa ja 
Joroisissa. 
Opetuksen järjestämisessä noudatet-
tiin koko vuoden kunkin sairaanhoito-
piirin ja kaupungin antamia ohjeita liit-
tyen lasten ja nuorten harrastustoimin-
taan. Keväällä kaikki ryhmät olivat etä-
opetuksessa pari kuukautta. Syyskausi 
pystyttiin viemään lähiopetuksena. 
 

 
 
Käsityökouluissakin vuoltiin vuoden käsityö-
tekniikan teeman mukaisesti. 
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KORONATUKEA 
Taiteen perusopetukseen saatiin myös 
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityis-
avustusta, jota saatiin etäopetuksen 
käynnistämisestä ja pienemmissä 
ryhmissä opettamisesta syntyneisiin 
lisäkuluihin. Avustuksella hankittiin 
myös käsityökouluihin uusia opetusvä-
lineitä ja kalusteita, mm; ompelukonei-
ta, saumureita, 3D-tulostin nikkarikou-
luun ja  läppäreitä. 
Avustus haettiin ja saatiin koko Savon 
Taito-käsityökoululle, joten Taito Ylä-
Savolle hankittiin avustuksella myös 
opetusvälineitä ja korvattiin kustannuk-
sia. 
 
 
4.1.4. TYÖPAJATOIMINTA 
Työpajatoiminta koronavuonna oli var-
sin pientä. Kudontapajoissa oma-
toimisesti oli kutojia mutta oikeastaan 
muuta toimintaa ei ollut, koska tapah-
tumia ei järjestetty. 
Kutojille pääsy kudonnan työpajaan 
rajoituksista huolimatta oli mieluisaa. 
 

 
 

4.1.5. ASIANTUNTIJAPALVELUT 
Koulutuspalveluja myytiin Soisalon 
seutuopistolle ja Linnalan kansalais-
opistolle. 
Yhdistys on myynyt Taito – käsityökou-
lun yhteyshenkilön palveluja Ylä-Savon 
käsi- ja taideteollisuusyhdistykselle.  
Myös Mikkelin kansalaisopisto on 
vuokralaisena Kenkäveron savipajas-
sa. 
 

Mittari Tulos 2020 Tulos 2019 

Kurssit 
asiakkaat 

1268 4934 

Käsityökoulut 
asiakkaat  

130 166 

Työpajat 
asiakkaat 

3720 13 667 

Näyttelyssä kävi-
jät 
(hlö) 

145 545 160 876 

 
 
4.1.6.TULOSTEN ARVIOINTI 
Kurssitoiminta on edelleen keskeistä 
yhdistyksen toimintaa. Kursseja järjes-
tettiin lähes yhtä monta kuin edellisenä 
vuonna 234 > 211. Mutta asiakasmää-
rä romahti neljännekseen, koska osal-
listujamäärä/kurssi oli huomattavasti 
pienempi. Ja koska saatiin Opetusmi-
nisteriön tukea, kurssi järjestettiin jopa 
kahdelle osallistujalle. 
Kurssitoiminnan tuotekehitystä teh-
dään paitsi yhdistyksen omissa tii-
meissä myös valtakunnallisissa työ-
ryhmissä. Ideoita kurssien aiheiksi 
haetaan sosiaalisesta mediasta, leh-
distöstä sekä alan messuilta.  
Koronavuosi oli myös ponnahduslauta 
virtuaalisille etäkursseille, joiden osuus 
varmuudella tulee kasvamaan kurssi-
toiminnan valikoimassa tulevaisuudes-
sa. Muutamia pilottikursseja etänä jär-
jestettiin loppuvuodesta mm. tyky-
toimintana. 
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4.2.1. YRITTÄJÄYHTEISTYÖ 
Kulunut vuosi on erityisen hankala kä-
sityöyrittäjille. Lähes kaikki messuta-
pahtumat peruttiin koko Suomessa. 
Myöskään yhdistyksessä ei pystytty 
järjestämään tapahtumia, joissa käsi-
työläiset olisivat pystyneet myymään 
tuotteitaan. Onneksi kaikki Taito Shopit 
saatiin pitää auki ja pystyttiin ostamaan 
käsityöläisiltä tuotteita myyntiin. 
 

 
 
Virtuaalimessut tulivat ehkä jäädäkseen mes-
sutoimintaan. 
 

 
 
Maskiompelimo sai paljon huomioita niin asi-
akkaiden kuin mediankin keskuudessa. 

 

4.2.2. TAITO SHOP -
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.  
 
TAITOSHOP.FI -VERKKOKAUPPA 
Verkkokaupasta tuli koronavuoden 
pelastus. Yhdistys nelinkertaisti verk-
kokauppamyynnin. 
Verkkokaupan myynnistä valtaosa 
muodostui käsityömateriaaleista, ohje-
kirjoista ja tarvikepaketeista. Toki kan-
gasmaskien myyntikin oli merkittävää. 
Verkkokaupan toimivuuteen ja markki-
nointiin panostettiin paljon. Verkkokau-
pan sisältöä kehitettään koko ajan, 
jotta mahdollisimman moni asiakas 
löytäisi sen. Keskeistä on tuotteiden 
nouseminen hakukoneilla sekä tuote-
selosteiden selkeys, luotettavuus ja 
informatiivisuus.  
 
Myymälätoimintaa mitataan paitsi ta-
louden kannattavuusluvuilla myös os-
toina yrittäjiltä. 
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 4.2.4. ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS 
YRITTÄJYYTEEN: 
 

Mittari   Tulos -20 Tulos -19 Tulos -18 Tulos -17 Tulos -16 

Tuoteostot yrittäjiltä ja  
valmistuspalkat (€) 

604 968 800 469 863 194 904 600 1 110 770 

      

 
 
Tulosten arviointi ja vaikuttavuus 
yrittäjyyteen 
Yhdistys on edelleen merkittävänä os-
taja monelle pienyrittäjälle. Kuluneena 
vuonna valmiiden tuotteiden myynti 
laski, joten ostotkin olivat pienemmät.  
Vaikka oman tuotannon osuus liike-
vaihdosta on kasvanut tuntuvasti,  
työllistää sekin paikallisia;  
mainostoimisto-, kuvaaja- ja painopal-
veluja on ostettu ennätyksellisen paljon 
kuluneena vuonna. Kangasmaskien 
leikkuupalvelut ostettiin mikkeliläiseltä 
ompelimolta. 

 
 
Materiaalin myynnillä paikattiin tuotemyyntiä. 
Yhdistys aloitti oman OLLI-langan maahan-
tuonnin keväällä. Syksyn sesonkiin tehtiin pal-
jon neulemalleja, joita myytiin tarvikepakettina 
niin omissa myymälöissä kuin verkkokaupan 
kautta ympäri Suomea. 

5.0.MUU TOIMINTA 
5.1. VIESTINTÄ 
Valtaosa tiedotuksesta ja markkinoin-
nista on siirtynyt verkkoon. Viestinnän 
pitää olla myös monikanavaista. Sisäl-
tötuotannon ja hakukoneissa näkymi-
sen osuus kasvaa. 
Kenkäverolle ostettiin näkyvyyttä sekä 
printti että digitaalisista medioista,   
on tehty erilaisia suoramarkkinointi-
kampanjoita ja osallistuttu alueen mat-
kailujulkaisuihin. Mediaa ostettiin kulu-
neena vuonna huomattavasti vähem-
män kuin normaali vuosina. Vastaa-
vasti tiedotukseen ja sisällön tuotan-
toon panostettiin paljon. 
Kenkäveron kotisivut ovat osoitteessa 
www.kenkavero.fi, jossa on myös eng-
lannin kieliset sivut.. 
 
Yhdistyksellä on käytössä toiset kotisi-
vut www.taitoitasuomi.fi.  
Taito Shopit ja käsityökeskukset mark-
kinoivat palveluita sosiaalisessa medi-
assa, paikallislehdissä, uutiskirjeillä 
sekä suorapostituksien avulla. 
Kaikilla yksiköillä on omat Facebook– 
ja Instagram sivut. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kenkavero.fi/
http://www.taitoitasuomi.fi/
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5.2. EDUSTUKSET, JÄSENYYDET 
JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT  
Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi,  
Anne Ossi, hallituksen jäsen 
Taito myymälät oy, Anne Ossi hallituksen pj  
Mikkelin seudun matkailupalvelu ry, Anne Ossi 
varapj 
Saimaan Charmantit Oy, Anne Ossi,  
hallituksen jäsen 
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 1266 (v. 2019 1249jäsentä) 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
23.6.2020 Kenkäverossa ja puheen-
johtajana toimi Anne Pitkänen. 
 
 

 
 
Väljyyksiin kiinnitettiin paljon huomiota niin 
Kenkäverossa kuin Taito Shopien koulutusti-
loissa. 

6.2. HALLITUS 
Puheenjohtaja Virpi Siekkinen 
Varapuheenjohtaja: Risto Ockenström, 
TTM, Pieksämäki 
Päivi Ylönen, opinto-ohjaaja, Mikkeli 
Jukka Kumpusalo, klusterikoordinaat-
tori, Mikkeli 
Pia Puntanen, historian tutkija, Mikkeli 
Eija Tanninen-Komulainen, toiminnan-
johtaja, Kuopio 
Riitta Vahela-Kohonen,  
kehittämispäällikkö, Savonlinna 
Sihteeri: Anne Ossi, toiminnanjohtaja 
 

 
 
Visuaalisuudesta, kauneudesta ja kukista ei 
tingitty epävarmoista ajoista huolimatta. 

 
 
6.3. TILINTARKASTAJA 
KHT Jenny Kovanen  
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6.4. HENKILÖSTÖ 
Kuluneena vuonna yhdistyksessä palkattuna 
työskenteli 59 (vuonna 2019 oli 72) henkilöä, 
joista vakituisessa kokoaikaisessa työsuhtees-
sa oli 28. Lisäksi oli työssä oppijoita ja muita 
harjoittelijoita oli 9 (12). 
 
Hallinto ja kehittämispalvelut    
Pursialankatu 6, Kenkävero, Mikkeli 
Ossi Anne, toiminnanjohtaja  
Pitkänen Anne, myyntipäällikkö  
Numminen Pia, koulutuspäällikkö 
Mellblom Erja, tuottaja 
Vaha Reeta, puutarhuri/tuottaja 
Kuokkanen Juhani, näyttelymestari 
Laaksonen Anniina, taloussihteeri 
 
Kenkäveron myymälä 
Torikka Päivi, myymälänhoitaja 
Forss Kaija, myyjä 
 
Kenkäveron ravintola ja leipomo 
Manninen Erna, deli- ja  
ravintolatoiminnanpäällikkö  
Kantanen Jari, keittiömestari 
Kainulainen Sari, kokki 
Tesarczyk-Holopainen Virpi, vuorovastaava 
Kuparinen Leena, leipuri 
Nykänen Eevi, siistijä 
 

 
 
Keittiömestari Jari Kantanen avustaa kuvaaja  
Pihla Liukkosta kesätuotteiden kuvauksissa. 
 
 
 

Taito Shop Mikkeli 
Kauppakeskus Akseli, Hallituskatu 7  
Immonen Verna 
Kaisa Ronkanen 
 

 
 
Henkilökunta oli mallina useissa mainoskuvis-
sa. Tässä kuvassa Kaisa Ronkanen poseeraa 
Onni elää käsityössä -asiakaslehden kannessa 
keväällä. 
 
Käsityökeskus Mikkeli, Vuorikatu 5 
Heikkinen Anni, käsityökouluopettaja 
 
Taito Shop Kuopio, Haapaniemenkatu 28 
Lankinen Mervi, myymälänhoitaja 
Miettinen Mari, neuvoja 
Vauhkonen Sanni, myyjä 
 
Taito Shop Savonlinna, Puistokatu 7 
Puurtinen Johanna, myymälänhoitaja  
Louhelainen Teija, neuvoja 
Lampinen Maarit, neuvoja 
 
Taito Shop Varkaus, Kauppakatu 17 
Ahokas Minna, myymälänhoitaja  
Kettunen Tarja, neuvoja 
Turtiainen Soile, myyjä 
 
Taito Shop Pieksämäki, Keskustie 16 
Mikkonen Leila, myymälänhoitaja 
Kaartinen Marjo, erikoisneuvoja 
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7 TALOUS 
7.3. Toiminnan rahoitus ja avustusten käyttö 
Yhdistyksen tuloslaskelma jaetaan varsinaiseen toimintaan ja varainhan-
kintaan. Varsinaisen toiminnan tuloja ovat materiaalimyynti, neuvonta- ja 
kurssimaksut sekä avustukset. Liiketoiminnan tuloja ovat Taito Shoppien, 
Kenkäveron myymälän, tukkumyynnin ja ravintolatoiminnan tulot. 
 
Kokonaisliikevaihto oli 3,3 me (3.2 me). Avustusten ja hankerahoitusten 
osuus oli yhteensä 18 % (13 %), nousu johtui saaduista korona-
avustuksista. Korona avustuksia saatiin ELY-keskukselta ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. 
Liikevaihdosta tukkumyyntiä oli 85 000 e (149 207 e). Verkkokaupan liike-
vaihto oli 365 000 e, joka on 20 % koko Taito Shop liiketoiminnan myynnis-
tä. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 4 %.  
Varaston arvo on 488 425 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. Pitkäaikaisia velkoja ei ole. 
 
 
Avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2020 

Avustuksen myöntäjä    2020 2019 2018 2017  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki 237 000 246 000 245 000 245 000  

Taiteen perusopetus OKM 93 135 88 876 83 766 81 098  

Ok-opintokeskus 19 378 16 595 16523 14 920  

Kuntien avustukset 43 200 43 200 45 000 45 000  

OKM / yleisavustukset / Korona 153 000 0 0 0  

ELY-keskus / Korona /kehittämisraha   43 120 0 0 0  

 
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. Tänä koronavuonna käsitöiden 
harrastaminen on auttanut monia selviytymään yksinäisyydestä, tuonut onnis-
tumisen iloa ja sisältöä elämään. 
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. 
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