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VUOSI 2021 
Kulunut vuosi meni 
edelleen meillä niin 
kuin koko maail-
massakin, pande-
mian kourissa.  
Alkuvuosi elettiin 
poikkeusoloissa ja 
lähes kaikki toiminta 
oli pysähdyksissä. 

Kesällä saimme toimia vapaammin ja 
jälleen loppuvuodesta tautitilanne 
Suomessakin paheni. 
 

Taitoliitto selvitti yhteistyössä 
Taloustutkimuksen kanssa suoma-
laisten käsityöharrastusta 
laajalla Käsitöiden harrastaminen  
Suomessa -kuluttajakyselyllä loka-
kuussa 2021. Tutkimuksen mukaan 
noin puolet suomalaisista harrastaa 
käsitöitä. Luku oli edellisessä tutki-
muksessa 35%. Entistä suurempi osa 
ihmisistä myös on kiinnostunut opet-
telemaan käsitöitä, jopa 85 % suoma-
laisista on kiinnostunut  
oppimaan käsitöitä, kun 2018 vastaava 
luku oli 65 %.  
Tulos ei meitä alan toimijoita yllättänyt, 
koska kiinnostus palveluihimme lisään-
tynyt merkittävästi. 

Nestorin päivänä helmikuussa julkai-
simme uuden Saimaan – neulemallis-
ton suomalaisesta lampaanvillasta. 
Neulojat ympäri Suomen hurmaantui-
vat mallistosta ja se saikin valtaisan 
näkyvyyden eri medioissa.  
Ylen verkkosivujen pääsivulla ollut 
mobiiliuutinen maaliskuussa teki mal-
listosta brändin, jonka suosiosta 
saamme nauttia vielä vuosia. 

 

 

Kun yhteiskunta taas kesäksi avautui 
ja rajoitukset lievenivät, käynnistyi ke-
säsesonki ja se olikin todella hyvä var-
sinkin Kenkäverossa.  
Panostimme terveysturvallisuuteen, 
väljyyksiin ja viihtyvyyteen.  
Tapahtumia ei juurikaan järjestetty, 
mutta siitä huolimatta kävijöitä oli 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Saimme niin asiakkailta kuin sidos-
ryhmiltä paljon kannustusta, joka omal-
ta osaltaan auttoi jaksamaan, vaikka jo 
toinen vuosi peräkkäin oli hyvin raskas. 
Ylpeitä voimme kuitenkin olla siitä, että 
pystyimme turvaamaan työpaikat ja 
tulevaisuuskin näyttää valoisalta.  

Henkilötyövuosia kertyi 35 ja työnteki-
jöitä oli yhteensä 60. 
Ketterällä toiminnalla ja huippu sitou-
tuneen henkilökunnan mahtavalla työ-
panoksella voimme iloita jälleen siitä, 
että yhdistyksen talous saatiin pidettyä 
hyvänä. 

 Lämmin kiitos jäsenille ja asiakkaille, Tai-
to ry:lle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, 
Etelä-Savon ELY- keskukselle ja -
maakuntaliitolle, kunnille ja muille yhteis-
työkumppaneille ja sidosryhmillemme se-
kä yhdistyksen hallitukselle ja henkilökun-
nalle avoimesta ja tuloksellisesta yhteis-
työstä. 
 

 
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 
Visio 
Taito Itä-Suomi ry:n tehtävänä on käsi-
työn edistäminen taitona, kulttuurina ja 
elinkeinona Etelä- ja Pohjois-Savossa. 
Taito Itä-Suomi ry on ajan hermolla 
oleva monipuolinen, asiakkaita kiinnos-
tava monikanavainen käsityöalan toi-
mija, jonka uskottavuuden näyteikkuna 
on Kenkävero. Palvelut ja tuotteet an-
tavat asiakkaille hyvinvointia, visuaali-
sia elämyksiä ja kädentaitojen osaa-
mista elämän eri vaiheissa. Innovatiivi-
nen toiminta luo seudulle uusia työ-
paikkoja ja tuloja käsityö- ja pienyrittä-
jille. 

Arvot 
Luovuus, taito, suomalaisuus ja paikal-

lisuus, vastuullisuus, aitous, rohkeus, 
ketteryys, yrittäjyys 

Toiminnan laajuus 
Toiminnan muodostavat Kenkävero 
Mikkelissä, Taito Shop Kuopiossa, Sa-
vonlinnassa, Varkaudessa ja Pieksä-
mäellä sekä käsityökoulu Mikkelissä. 
Toimintamuodot ovat käsityökoulutus,  
käsityökoulut, kivijalka- ja verkkokaup-
pa, tukkukauppa sekä ravintola- ja 
matkailutoiminta. 
 
Strategiset linjaukset 
*Kenkävero on Suomen tunnetuin ja 
johtava käsityömatkailukohde 
*Monikanavainen, ajassa oleva, asiak-
kaita kiinnostava monipuolinen käsi-
työkurssitoiminta 
*Vetovoimainen Taito –käsityökoulu 
lapsille nuorille ja aikuisille 
*Paikallisesta kulttuuriperinnöstä lähte-
vä omatuotanto liiketoiminnan kivijalka 
*Kumppanuuksilla lisäresursseja ja 
näkyvyyttä toimintaan 
*Kannattava liiketoiminta 
*Hyvä talous mahdollistaa toiminnan 
jatkuvan kehittämisen 
 
3. ORGANISAATIO 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestö on val-
takunnallinen kaksikielinen järjestö, 
jonka muodostavat valtakunnallisella 
tasolla Käsi- ja taideteollisuusliitto Tai-
to ry ja aluetasolla 18 käsi- ja taideteol-
lisuusyhdistystä, joista yksi on Taito 
Itä-Suomi ry. Ohessa organisaatio.
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4.1. KÄSITYÖKULTTUURI 
4.1.1. KENKÄVERO 
 

 
 

Kenkävero oli yleisölle avoinna koko 
vuoden, mutta ravintolatoiminta oli ke-
vään kiinni rajoitusten takia. 
Lähes kaikki tapahtumat koko vuodelta 
peruttiin. Onneksi kesällä kotimaan 
matkailu oli vilkasta ja Kenkäverossa-
kin kävi paljon kotimaisia matkailijoita. 
Pandemiasta aiheutuneet rajoitukset 
vaikuttivat yhdistyksen toiminnassa 
eniten juuri Kenkäveroon. 
Kenkäveron kokonaiskävijämäärä oli 
noin 140 000 kävijään (2020 kävijöitä 
135 000). 
 

 
 
Kenkäveron perinteinen yötapahtuma 5.12. oli 
ainut vuoden aikana järjestetty tapahtuma. 
 
 
 
Sami Kurosen tuottamaa Makumatka Saimaal-
le tv-ohjelmaa kuvattiin myös Kenkäverossa. 
 

 
 
Saimaa-neulemalliston oli esillä  
Pässinpökkimät kesänäyttelyssä. Kävijöitä 
näyttelyssä oli 67 303. 
 
 

 
 
Kuvassa Ebba Masalinen taulu Signe Masalin 
kesän toisesta näyttelystä, jossa oli esillä Ebba 
Masalinin maalauksia. Näyttelyn kokosivat 
yksityiskokoelmistaan John Lindenin sukulai-
set.  
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4.1.2. KURSSI- JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 
KÄSITYÖKESKUKSISSA 
Kuluneena vuonna järjestettiin 204 eri 
kurssia käsityökeskuksissa. Kursseja 
pidettiin mm.tuftauksesta, Hexacon -
sisustuskorien tekemisestä, pirtakan-
gaspuilla kutomisesta, neulomiseen, 
pikselivirkkausta sekä makraameesta. 
Lyhyt kurssien lisäksi järjestettiin se-
nioreiden käsityökerhoja. Uutuutena 
olivat kesäkurssit sekä etäyhteydellä 
järjestetyt kurssit. Rajoituksista huoli-
matta kurssitoiminta oli loppujen lo-
puksi vilkasta, toki enemmänkin asiak-
kaat olisivat halunneet tulla mukaan. 
 

 
 
Vuoden käsityötekniikka Taitojärjestössä oli 
parsiminen. 

 
 
Tuftattu Kotimetsätyyny kuului Taitojärjestön 
Tekemisen iloa kurssimallistoon. 

 
 
Makramee kurssit olivat edelleen suosittuja 
 

 

 
  
Hexacon-sisustuskorikurssit olivat vuoden 
uutuuskursseja. Kori punotaan rottingista. 
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Villapaitojen suosio jatkui myös vuonna 2021. 
Syksyllä julkaistiin Sydän Savossa -
neulemalliston, jonka neuleita on kursseilla 
innokkaasti opeteltu neulomaan.  
 
 

 
 

Kallavesi-villapaita kuuluu Sydän Savossa  

-neulemallistoon. 

 

 
Viereisessä kuvassa kesäkurssilaisia Varkau-

den Taito Shopissa. 
 
 
 
 

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. 
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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  2021      2020            2019                  

Kurssit 
asiakkaat 

 1186     
       

      1269              4934 

Käsityökou-
lut 
asiakkaat  

    133    
         

       130                 166 

Työpajat 
asiakkaat 

  1924               3720  13 667 

Näyttelyssä  
kävijät 
(hlö) 

 123 237       145 545 160 876 

 

 
 

4.1.6.TULOSTEN ARVIOINTI 
Kurssitoiminta on edelleen keskeistä 
yhdistyksen toimintaa. Vaikka kursseja 
järjestettiin lähes yhtä paljon kuin en-
nenkin, oli osallistujamäärät pienet, 
johtuen pandemiatilanteesta. Suurin 
osallistujamäärien pudotus oli työpa-
joissa, koska tapahtumia ei voitu jär-
jestää.  
Yhdistyksen monipuolinen ja ajassa 
oleva kurssitarjonta on saanut kiitosta 
asiakkailta. Vaikka etäkursseja jonkin 
verran on järjestetty, on valtaosalla 
asiakkaista kuitenkin halua tulla lä-
hiopetukseen ja tekemään yhdessä 
muiden kanssa.  
Pandemian aikana on korostunut se, 
että kuinka tärkeää osallistuminen ja 
osallistaminen ihmisille on. Ja kyllähän 
käsityö monella tapaa on tuonut iloa ja 
elämän laatua haasteellisen ajan yli-
pääsemiseen. 
 

 
Taitoviikoilla kesällä tehtiin mm. keppihevosia. 
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4.2.1. YRITTÄJÄYHTEISTYÖ 
Kulunut vuosi on ollut erityisen hankala 
käsityöyrittäjille. Lähes kaikki messu-
tapahtumat 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. 
 

 
 
Neuleohjeiden myynti on ollut ennätyksellistä. 
 
 

 

 
 

 
4.2.2. TAITO SHOP -
MYYMÄLÄKETJU  
Yhdistyksen myymälät, Kenkävero ja  
5 Taito Shop – myymälää  
muodostavat myymäläketjun.  
Myymälöitä yhdistyksellä on Mikkelis-
sä, Kuopiossa, Varkaudessa, Savon-
linnassa ja Pieksämäellä. 
Koko Taito Shop ketjussa on 23 liikettä 
ympäri Suomea.  
Taito Itä-Suomi johtaa ja organisoi Tai-
to Myymälät Oy:n toimintaa. Toiminta 
keskittyy lähinnä taitoshop.fi – verkko-
kaupan toiminnan kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen.  
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TAITO SHOP.FI VERKKOKAUPPA 
Verkkokaupan merkitys yhdistykselle 
on kasvanut pandemian aikana. Yhdis-
tys on viisinkertaistanut verkkokaup-
pamyynnin.  
Verkkokaupan myynnistä valtaosa on 
tullut tarvikepakettien, ohjekirjojen ja 
materiaalien myynnistä.  
Verkkokaupan toimivuuteen on panos-
tettu paljon. Henkilökunta on osallistu-
nut mm. Mikkelin elinkeinoyhtiö 
Miksein järjestämään Digivalmennuk-
seen. 
Kiinnostavat ja ajassa olevat tuotteet, 
hakukoneoptimoinnin ymmärtäminen 
sekä markkinoinnin oikea kohdentami-
nen ovat keskeisiä asioita verkkokau-
pan hallinnassa ja kehittämisessä. 
 
 
4.2.4. ELINKEINOTOIMINNAN 
TULOKSET JA VAKUTTAVUUS 
Ostot kotimaisilta käsityöalan yrittäjiltä 
sekä maksetut valmistuspalkat olivat    
yhteensä 784 001e  (v.2020 oli 
604 968e). 
 
 
Tulosten arviointi ja vaikuttavuus 
Yhdistys on edelleen merkittävä ostaja 
monelle pienyrittäjälle. Kuluneena 
vuonna valmiiden tuotteiden myynti 
jälleen laski, joten ostotkin olivat pie-
nemmät.  
Vaikka yhdistyksen oman tuotannon 
osuus liikevaihdosta on kasvanut tun-
tuvasti, on silläkin työllistävä vaikutus. 
Mainostoimisto-, kuvaus- ja painopal-
veluja on ostettu todella paljon paikalli-
silta yrityksiltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Tiedotuksessa ja markkinoinnissa pai-
nopiste onkin siirtynyt henkilöstön ak-
tiiviseen toimintaan erilaisilla digitaali-
silla alustoilla sen sijaan, että ostetaan 
mediatilaa. 
Toki näkyvyyttä edelleen myös oste-
taan sekä printti että digitaalisista me-
dioista, mutta vähemmän. 
Tiedotusta on tehty myös erilaisia säh-
köpostikampanjoilla, kilpailuilla sosiaa-
lisessa mediassa sekä osallistuttu alu-
een matkailujulkaisuihin.  
Kenkäveron kotisivut ovat osoitteessa 
www.kenkavero.fi,  
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. Kenkäverolla on 
myös oma You tube-kanava. Videoi-
den tekeminen onkin lisääntynyt huo-
mattavasti kuluneena vuonna. 
 
           

 
 
 
 
 
 

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 
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 781 (v. 2020, 1266jäsentä). 
Suuri jäsenmäärän lasku johtuu jäsen-
rekisterin tarkistamisesta uuden käy-
tännön mukaisesti. Jäsenmaksutulot 
ovat jopa hieman kasvaneet kuluneena 
vuonna. 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
21.4.2021 Kenkäverossa ja puheen-
johtajana toimi Riitta Roivas. Kokouk-
seen pystyi osallistumaan myös  
etäyhteydellä yhdistyksen kaikista  
toimipisteistä. 
 

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

6.2. HALLITUS 
Puheenjohtaja Virpi Siekkinen, sivis-
tysjohtaja. Mäntyharju 
Varapuheenjohtaja: Risto Ockenström 
TTM, Pieksämäki 
Päivi Ylönen, opinto-ohjaaja, Mikkeli 
Jukka Kumpusalo, viestintäpäällikkö, 
Mikkeli 
Pia Puntanen, sisältöjohtaja, Mikkeli 
Eija Tanninen-Komulainen, toiminnan-
johtaja, Kuopio 
Riitta Vahela-Kohonen,  
filosofian maisteri, Savonlinna 
Sihteeri: Anne Ossi, toiminnanjohtaja 
 
 
6.3. TILINTARKASTAJA 
KHT Jenni Kovanen  
 

 
6.4. HENKILÖSTÖ 
Kuluneena vuonna yhdistyksessä pal-
kattuna työskenteli (vuonna 2020 oli 
59) henkilöä, joista vakituisessa koko-
aikaisessa työsuhteessa oli 28. Lisäksi 
oli työssä oppijoita ja muita harjoitteli-
joita oli 7 (9). 
 
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 
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Laaksonen Anniina, taloussihteeri 
 
Kenkäveron myymälä 
Torikka Päivi, myymälänhoitaja 
Forss Kaija, myyjä 
 
Kenkäveron ravintola ja leipomo 
Kantanen Jari, keittiömestari 
Kainulainen Sari, kokki 
Janhunen Jonna, vuorovastaava 
Tesarczyk-Holopainen Virpi, vuorovas-
taava 
Huoponen Marianne, leipuri 
Kuparinen Leena, leipuri 
Korpikallio Irene, puutarhuri/kokki 
Bonomi Alessandro, kokki 
Pylkkänen Emilia, tarjoilija 
Ossi Maija, tarjoilija 
Nykänen Eevi, siistijä 
 

 
 
Kenkäveron palvelutarjontaa lisättiin  
hankkimalla sähköautojen latauspiste. 

 
Taito Shop Mikkeli 
Kauppakeskus Akseli, Hallituskatu 7  
Immonen Verna, myymälänhoitaja 
Kaisa Ronkanen, neuvoja 
 
Käsityökeskus Mikkeli, Vuorikatu 5 
Heikkinen Anni, käsityökouluopettaja 
 
Taito Shop Kuopio, Haapaniemenka-

tu 28 
Lankinen Mervi, myymäläpäällikkö 
Miettinen Mari, neuvoja 
Enbuske Laura, myyjä/neuvoja 
 

 
 
Taito Shop Savonlinna, Puistokatu 7 
Puurtinen Johanna, myymäläpäällikkö  
Louhelainen Teija, neuvoja 
Lampinen Maarit, neuvoja 
 
Taito Shop Varkaus, Kauppakatu 17 
Turtiainen Soile, myymäläpäällikkö 
Kettunen Tarja, neuvoja 
 
Taito Shop Pieksämäki, Keskustie 16 
Mikkonen Leila, myymäläpäällikkö 
Kaartinen Marjo, erikoisneuvoja 
 

 
Henkilökunnan lisäksi toimintaan on osallistu-
nut talkoolaisia. He ovat osallistuneet mm; 
kuvausten järjestelyihin, olleet malleina ku-
vauksissa sekä erilaisten tapahtumisen järjes-
telyissä apuna. 
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7 TALOUS 
7.3. Toiminnan rahoitus ja avustus-
ten käyttö 
Yhdistyksen tuloslaskelma jaetaan 
varsinaiseen toimintaan ja varainhan-
kintaan. Varsinaisen toiminnan tuloja 
ovat materiaalimyynti, neuvonta- ja 
kurssimaksut sekä avustukset. Liike-
toiminnan tuloja ovat Taito Shoppien, 
Kenkäveron myymälän, tukkumyynnin 
ja ravintolatoiminnan tulot. 
 
Kokonaisliikevaihto oli 3,3 me (3.3 
me). Avustusten osuus oli yhteensä  
9 % (18 %).  
Liikevaihdosta tukkumyyntiä oli 89 000 
e (85 000 e). Verkkokaupan liikevaihto 
oli 320 000 e, joka oli 14 % koko Taito 
Shop liiketoiminnan myynnistä.  
Varaston arvo oli 545 219 euroa. 
Yhdistyksellä on vuoden vaihteessa 
hyvä maksuvalmius johtuen joulu-
myynnistä. Sesonkiluonteinen toiminta 
on kuitenkin haasteellinen maksuval-
miudelle toukokuun ja marraskuun lo-
pussa, eli sesonkien alussa, kun on 
tehty paljon ostoja.  
Pitkäaikaisia velkoja ei ole. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avustukset vuonna 2021 
Avustuksen myön-
täjä    

2021 2020 

Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tuki 

165 000 237 000 

Taiteen perusopetus 
OKM 

95 183 93 135 

Opintokeskus Sivis 26 134 19 378 

Kuntien avustukset ja 
kumppanuussopimukset 

37 500 43 200 

OKM / yleisavustukset / 
Korona 

0 153 000 

ELY-keskus / Korona 
Valtionkonttori / sulke-
miskorvaus 

9 848 
3 456 

  43 120 
            0 

 
Avustusten avulla yhdistys voi toteut-
taa toiminta-ajatustaan; käsityökulttuu-
rin edistäminen taitona ja elinkeinona.  
 
Yhdistyksen tehtävänä on tuoda käsi-
työ mahdollisimman monen ihmisen 
ulottuville. Tehtävänä on tarjota mah-
dollisuuksia taidon kehittämiseen käsi-
työkeskuksissa, kursseilla ja teemail-
loissa sekä käsityökouluissa. Taitojen 
oppimisen lisäksi käsitöiden harrasta-
misella on ihmiselle muitakin myöntei-
siä vaikutuksia. Tänä korona-aikana 
käsitöiden harrastaminen on auttanut 
monia selviytymään yksinäisyydestä, 
tuonut onnistumisen iloa ja sisältöä 
elämään. 
 
Kenkäveroon kohdistuvista avustuksis-
ta hyötyy paitsi yhdistys myös koko 
suomalainen käsi- ja taideteollisuus. 
Moni Kenkäveron kävijä käy ensim-
mäistä kertaa käsityöalan näyttelyssä, 
jossa hänellä on mahdollisuus nähdä, 
mitä kaikkea Suomessa osataan tehdä 
pienissä yrityksissä. Samalla hän tu-
tustuu alan markkinointiverkostoon ja 
saattaapa innostua kokeilemaan itse-
kin tekemistä. 
Kenkäveron matkailullisesta 
vetovoimasta hyötyvät muut-
kin eteläsavolaiset matkailu- 
ja muut pienyrittäjät. 
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