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1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI

lunsa sellaisiksi että kiertävää käsityöneuvontaa
voidaan jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen.

Taito Pohjois-Karjala ry

2. HANKEKOKONAISUUDEN NIMI JA HANKETUNNUKSET
Taitobussi –kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia
ja tekemistä maaseudulle
a)
Yleishyödyllinen
kehittämishanke,
Dnro
1349/3560-2009, hankkeen numero 6756
b)
Yleishyödyllinen investointihanke,
Dnro
1348/3560-2009, hankkeen numero 6761
(hankeaika 1.4.–31.12.2010)
Hankkeen rahoittaja Pohjois-Karjalan Ely-keskus ja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

3. YHTEENVETO HANKEKOKONAISUUDESTA
Hankekokonaisuuden tavoitteena oli lisätä PohjoisKarjalan maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin keinoin. Hankkeilla lisättiin alueellista tasa-arvoa ja estettiin
maaseudun autioitumista tarjoamalla monipuolisia
ja kaupunkialueisiin nähden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa käsitöiden tekemistä ja nauttia
käsityökulttuurista.
Taitobussi, yleishyödyllinen kehittämishanke oli
asiakaslähtöinen palvelumuotoiluhanke, jossa luotiin ja testattiin uusia tapoja käsityön harrastusmahdollisuuksien tuottamiseksi maaseudulla.
Hankkeen aikana rakennettiin kiertävän käsityöneuvonnan verkostoa Pohjois-Karjalan kuntiin.
Kiertävä käsityöneuvonnan verkosto tarjoaa eri
paikkakuntien asukkaille mahdollisuuden harrastaa
erilaisia käsitöitä mm. kudontaa, erikoistekniikoita,
ompelua, koneneulontaa jne. asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Näiden lisäksi verkostossa oli tarjolla kädentaitokerhotoimintaa lapsille että aikuisille. Käsityöverkoston toimipisteet voivat toimia
myös muiden toimijoiden palveluiden tuottamispaikkoina. Hanke oli asiakaslähtöinen ja tärkeänä
osana hanketta oli palautteen kerääminen asiakkailta ja toiminnan kehittäminen edelleen sen pohjalta.
Hankkeen tavoitteena oli perustaa kiertävän käsityöneuvonnan verkosto kahdeksan kunnan alueelle
(Pohjois-Karjalan etelä- ja pohjoisosiin). Hankkeen
aikana verkoston tavoitteena oli kehittää palve-

4. RAPORTTI
4.1 Hankkeen tavoitteet
Taito Pohjois-Karjala ry on tehnyt Pohjois-Karjalan
alueella 104 vuotta työtä käsi- ja taideteollisuusalan edellytysten kaikenpuoliseksi edistämiseksi.
Yhdistyksen tehtävänä on sekä säilyttää kädentaitoja taitona ja kulttuurina että tukea käsityöalan
yrittäjiä mm. jälleenmyymällä yritysten tuotteita.
Perustoimintaansa, eli käsityöneuvontaa varten
yhdistys saa tukea sekä kunnilta että valtiolta
(avustusten osuus vuonna 2012 n. 15 % liikevaihdosta). Kuntien ja valtion tuen vähentyessä, yhdistyksen on pitänyt supistaa toimintaansa. Se on
näkynyt mm. käsityökeskusten lopettamisina useilla paikkakunnilla. Vuoden 2013 lopussa yhdistyksellä on taitokeskuksia viidellä paikkakunnalla
Pohjois-Karjalassa. Vielä vuonna 2004 yhdistyksellä
oli yhdeksän käsityökeskusta. 1980-luvulla käsityökeskuksia on ollut peräti 24, yksi jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa.
Käsityön positiivisesta merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ollaan eri tutkimuksissa tultu samoihin
tuloksiin. Käsillä tekeminen luo hyvinvointia sekä
fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Kädentaitoja
harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää
motorisia taitoja.
Maaseudun autioituminen ja palvelujen karkaaminen kirkonkylille ja kaupunkeihin on yhä useamman paikkakunnan ongelma. Erilaisia harrastuspaikkoja ja -ryhmiä on yhä vähemmän.
Uusien ns. kiinteiden käsityökeskusten perustaminen on yhdistykselle taloudellisesti mahdotonta.
Sen sijaan kiertävässä käsityöneuvonnassa yhdistys
näkee uuden mahdollisuuden käsityöharrastuksen
ja yleensä harrastustoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata uusia
tapoja tuottaa käsityöharrastusmahdollisuuksia
maaseudulla. Hankkeen toteuttaja, Taito PohjoisKarjala ry, rakensi kiertävän käsityöneuvonnan
verkoston, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisia
mahdollisuuksia harrastaa käsitöitä. Hanke oli asiakaslähtöinen palvelumuotoiluhanke, jolla lisättiin
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omaehtoisen käsityön harrastusmahdollisuuksia
Pohjois-Karjalan kunnissa.
Hankkeen aikana testattiin uusia tapoja tuottaa
käsityön harrastajille palveluita. Näitä palveluita
olivat mm. kudonnan neuvonta, erilaiset ns. lyhytkurssit, eli yhden kerran kurssit, kädentaitokerhot
aikuisille ja lapsille. Käsityöyrittäjien kanssa hankkeen aikana järjestettiin yhteinen markkinointitapahtuma, Crafts Gone Wild. Hankkeen tavoitteena
oli myös löytää uusia toimintamalleja käsityöpalveluiden tarjoamiseksi harrastajille. Uusien toimintamallien kehittämiseksi hankkeen aikana kerättiin
jatkuvaa asiakaspalautetta, jonka pohjalta uusia
toimintamalleja testattiin ja kehitettiin edelleen.
Taito Pohjois-Karjalan tarjoaa käsityöpalveluita
harrastajille taitokeskuksissaan. Taitokeskuksia
yhdistyksellä on viidellä paikkakunnalla PohjoisKarjalassa1. Myös kansalaisopistot ja eri yhdistykset
tarjoavat erilaisia käsityöharrastamisen mahdollisuuksia sekä kaupungeissa että maaseudulla. Taitokeskusten ongelmaksi on vuosien ja vuosikymmenten myötä tulleet korkeat toiminta- ja ylläpitokustannukset. Käsityöneuvonta on käsityötaitojen
ylläpitämisen ja kehittämisen sekä käsityökulttuurin säilyttämisen kannalta tärkeitä, mutta liiketaloudellisesti kannattamatonta toimintaa. Ilman
kuntien ja valtion apua tätä kulttuurityötä on mahdotonta tehdä. Hankkeen tavoitteena olikin löytää
uusia toimintatapoja ko. palveluiden tarjoamiseksi
harvaan asutuilla seuduilla. Hanke oli ainutlaatuinen eikä vastaavaa toimintaa tunneta muualta
Suomesta. Hankkeen jälkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa käsi- ja taideteollisuusyhdistyksissä sekä muiden yhteisöjen toiminnassa. Taitokeskukset ovat paikkakuntiensa tärkeitä kohtaamispaikkoja ja ne voivat toimia myös muiden kuin
käsityöpalveluiden tarjoajina. Yhteistyön kehittäminen paikkakuntien muiden yhteisöjen kanssa oli
myös hankkeen tärkeä tavoite.
Hanketta suunniteltaessa tavoitteena oli, että kiertävässä käsityöneuvonnan verkostossa olisi ohjattua toimintaa eri paikkakunnilla esim. kerran viikossa ja muina aikoina toimitilat ja työvälineet ovat
mukaan sitoutuneiden henkilöiden (esim. käsityöpassilaiset2) tai paikallisten yhdistysten toimijoiden
1

Ilomantsi, Joensuu, Lieksa, Nurmes, Tohmajärvi.
Käsityöpassilaiset ovat yhdistyksen jäseniä, jotka ovat
hankkineet itselleen vuoden kerrallaan voimassa olevan
käsityöpassin, jolla voi kutoa ilman päivämaksua. Passilaiset ovat käsityön aktiiviharrastajia.
2

käytettävissä. Kiertävän käsityöneuvojan työajasta
varattiin neljä päivää viikosta käsityöharrastamisen
palveluille ja yksi päivä viikossa ns. toimistotöille ja
materiaalitilauksille.
Taito Pohjois-Karjala on merkittävä jälleenmyyjä
pohjoiskarjalaisille käsityötuotteille. Kiertävän käsityöneuvonnan avulla voitiin tarjota maaseudun
käsityöyrittäjille yleisneuvontaa ja ohjata heitä
eteenpäin yritysneuvontaa ja tuotekehitysapua
tarjoavien toimijoiden luokse. Käsityökulttuurin
lisääminen ja kehittäminen maaseudulle palvelee
mm. myös kuntien kesäasukkaita ja tuo siten lisäarvoa kunnan palvelurakenteeseen.
Hankkeen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että
neuvojilla oli käytettävissään pakettiautot, joissa
materiaalit ja työvälineet kulkevat paikkakunnalta
toiselle. Pakettiautot toimivat myös materiaalivarastoina. Tilat toimintaa varten vuokrattiin kunnilta
ja/tai yksityisiltä vuokranantajilta ja työvälineet ja
laitteet hankki yhdistys. Tavoitteena oli, että hankkeen aikana yhdistys tekee sopimukset mukaan
lähtevien kuntien kanssa siitä, että verkoston toimintaa pystytään jatkamaan hankkeen jälkeen.
Kuntien osuus hankkeessa on osallistua toimitilojen
kulujen jakamiseen, esim. antamalla tukea niiden
vuokraamista varten.
Hanke toteutettiin 1.4.2010–31.12.2013. Hanketta
toteutettiin vuoden 2010 aikana rinnakkain Taitobussi -yleishyödyllisen investointihankkeen kanssa
(hankenumero 6761). Investointihanke päättyi
vuoden 2010 lopussa.

4.2 Hankkeen toteutus
4.2.1 Taitobussi investointihanke (hankenumero 6761)
Hanke toteutettiin ajalla 1.4.–31.12.2010,
Kiertävä käsityöneuvonta investointihankkeen tavoitteena oli varustaa kaksi pakettiautoa sellaisiksi,
että kiertävää käsityöneuvontaa voidaan toteuttaa.
Käytännössä autojen varustaminen tarkoitti tavaratilan kalustamista ja säilytys- ja kuljetusvälineistön
hankkimista. Tavoitteena oli myös hankkia kaksi
kannettavaa tietokonetta hankkeen asiakaskäyttöä
varten. Tarvittaessa asiakaskoneita voidaan käyttää
myös esim. atk-koulutuksissa työvälineinä.
Investointihanke käynnistettiin huhtikuussa 2010
yhdessä Taitobussi -kiertävä käsityöneuvonta yleishyödyllisen kehittämishankkeen kanssa.
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Investointihanke saavutti tavoitteensa hyvin, yhdistys sai hankituksi omaa riskirahoitusta autojen
hankintaa varten ja autot kalustettiin kiertävien
käsityöneuvojien käyttöön sopiviksi. Myös tietokoneet asiakaskäyttöä varten hankittiin. Hankkeen
vaikutuksena Taitobussi-kehittämishanke saatiin
käynnistettyä ja sitä voidaan viedä eteenpäin. Autoista on saatu runsaasti positiivista palautetta
sekä käyttäjiltä että mediassa, myös valtakunnallisella tasolla. Myös tärkeimmät, eli käsityöneuvojat,
jotka autoja käyttävät päivittäisessä työssään, ovat
olleet autojen kalusteisiin ja tavaratilan toimivuuteen tyytyväisiä. Kalustesuunnittelussa onnistuttiinkin hyvin.

4.2.2 Kehittämishankkeen toimenpiteet vuoden 2010 aikana
Hankkeen ensimmäinen vuosineljännes oli pääasiassa hankkeesta tiedottamista. Tiedottamisen lisäksi rakennettiin yhteistyöverkostoa kuntiin.
Hankkeen neuvojien käyttöön tulevat pakettiautot
tilattiin kesän aikana. Syksyn aikana hankkeelle
palkattiin kaksi käsityöneuvojaa ja tiedottamista
jatkettiin edelleen. Käsityöneuvontatyö saatiin
myös alkuun.

Tiedottaminen vuoden 2010 aikana
Hankkeen tiedotus- ja markkinointitapahtumat
vuoden 2010 aikana:
8.4. Ensimmäinen tiedotustilaisuus, joka pidettiin
Taitokorttelissa Kauppaneuvoksen kahvilassa
torstaina 8.4. (liitteet 2 ja 3). Tiedotustilaisuuteen tuli toimittajia sanomalehti Karjalaisesta, Pohjois-Karjalan radiosta, Radio Rexistä ja K5 paikallistelevisiosta.
10.4. Kauppakeskus Iso Myyn markkinointitapahtuma, tapahtumassa esiteltiin Taito PohjoisKarjalan palveluita, jotka Taitobussi -hankkeen myötä ovat tarjolla yhä laajemmalle
alueelle Pohjois-Karjalassa. Päivän aikana
kauppakeskuksessa kävi satoja ihmisiä, joista
useat pysähtyivät tutustumaan yhdistyksen
palveluihin.
17.-18.7.
Ilosaarirock 2010. Hanketta esiteltiin Ilosaarirokissa omalla osastolla (teltta). Hanketta esiteltiin tekemisen kautta, osastolla käyneillä
festarivierailla oli mahdollisuus kokeilla kangaspuilla kutomista sekä valmistaa kierrätys-

materiaalista koruja. Osasto sijaitsi hieman
syrjässä pääkulkuväyliltä ja erillään muiden
yhdistysten ja toimijoiden osastoista ja osoittautui vaikeaksi löytää, joka selittää vaatimattoman kävijämäärän festivaalin aikana (n. 40
kävijää).
27.8. Joen yö -kaupunkifestivaali. Hanketta esiteltiin Joen yö -kaupunkifestivaalin yhteydessä
Joensuun Taidemuseolla järjestetyssä Järjestöt ilmastonmuutosta vastustamassa tapahtumassa.
25.9. Liperin leipäpäivä -tapahtuma
13.10.Hankkeen toinen tiedotustilaisuus pidettiin
Taitokorttelissa. Tiedotustilaisuudessa esiteltiin Taitobussit. Mediakynnys ylitettiin jälleen kerran upeasti. Busseista oli uutiset sekä Karjalaisessa, Ylen Pohjois-Karjalan radiossa ja Ylen nettisivuilla, Radio Rexissä, K5
paikallisuutisissa ja Karjalan maa -lehdessä.
(liite 10)
23.-24.10.
Taikasormet kädentaitomessut Joensuu
Areenalla

Tiedotusmateriaalit vuonna 2010
 Hankkeen alkaessa sille tehtiin esiteflyer (liite
1).
 Syksyn 2010 aikana hankkeelle suunniteltiin
uudet flyerit hanke-esitteiksi, hankittiin standit3
ja teetettiin niihin julisteet (liitteet 6 ja 7).
 Lisäksi hankkeesta tiedotettiin muutamilla lehtiilmoituksilla paikallislehdissä Enossa ja Liperissä
(liite 8).
 Heinä- ja joulukuussa julkaistiin Taito PohjoisKarjalan palveluesite (liitteet 5 ja 9), jossa esitellään yhdistyksen palvelut, jotka ovat Taitobussi -hankkeen myötä tarjolla yhä laajemmalle
alueelle.
 Joulukuussa julkaistiin sähköinen tapahtumakalenteri (Google kalenteri). Kalenterista löytyy
mm. Taitobussien aikataulut ja lisätietoja kursseista ja kurssipaikoista. Kalenteri on hankkeen
www-sivuilla. Google osumia Taitobussi sanalle
tuli 2.2.2011 523 kpl.
Hankkeesta on tiedotettu myös yhdistyksen wwwsivuilla, Käsi- ja taideteollisuusliiton www-sivuilla
sekä henkilökohtaisella kirjeellä Pohjois-Karjalan
kyläyhdistyksille ja -toimikunnille. Kesän 2010 ai3

Standit kulkevat Taitobussien mukana ja ne nostetaan
näkyvälle paikalle siellä, missä Taitobussi kulloinkin on
tarjoamassa palveluitaan.
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kana tehdyt markkinointitoimenpiteet alkoivat
tuottaa tulosta syksyn aikana. Muutamista kylätoimikunnista otettiin projektipäällikköön yhteyttä

Iso Myyn markkinointitapahtuma 10.4.2010

ja kädentaitokursseista saatiin tilauksia. Liperin
kylätoimikunnat olivat aktiivisimpia.
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Yhteydenotot kuntiin
Hankkeesta tiedotettiin henkilökohtaisesti kuntia,
joiden toivottiin lähtevän hankkeeseen mukaan.
Tiedottaminen tapahtui sähköpostitse, puhelimitse
ja henkilökohtaisilla tapaamisilla. Yhteyttä otettiin
niihin kuntiin Pohjois-Karjalassa, joissa yhdistyksellä ei ole muuta toimintaa. (Juuka, Kesälahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
ja Valtimo).

Kuntatapaamiset ja niiden tulokset
Kuntatapaamisissa hanke otettiin innostuneesti
vastaan, mutta suoraa rahoitusta hankkeelle ei
ainakaan heti löytynyt Liperiä lukuun ottamatta.
Eniten hankkeesta innostuttiin Liperissä ja Kesälahdella. Liperin kunnalle tehtiin sivistysjohtajan
neuvosta toiminta-avustushakemus toukokuussa,
jossa haettiin avustusta tilavuokriin. Toiminta-avustusta saatiin syksyn 2010 ajalle. Kesälahdella päästiin sopimukseen koululaisten kädentaitokerhotoiminnan aloittamisesta. Värtsilään sovittiin kudontakurssin aloittamisesta syyskuun aikana. Tilat
kurssille vuokrattiin Tohmajärven kunnalta Aurolanrannasta (Lampelantie 2, Värtsilä).
Kuntatapaamisten yhteydessä selvisi, että kunnissa
on edelleen kansalaisopistojen palveluita tarjolla.
Kansalaisopistojen kurssitoiminta on suunnattu
pääasiassa aikuisväestölle. Taitobussin palveluiden
nähtiinkin sopivan erinomaisesti lapsille ja nuorille
sekä senioreille.

Taitobussit
Taitobussit (käsityöneuvojien käyttöön hankitut
pakettiautot) tilattiin kesällä 2010 ja bussit saapuivat Joensuuhun syyskuussa. Autot teippautettiin ja
kalustettiin syys-lokakuun vaihteessa. Autojen
teippausten toivottiin kuvaavan Taito Pohjois-Karjalan imagoa ja toimintaa. Mainostoimisto Fabrikin

suunnittelema ”pitsibussi” on juuri sellainen, kuin
yhdistys toivoi. Autot saatiin käyttöön lokakuun
alussa.

Taitobussin kurssitoiminnan ja kudonnan
neuvonnan aloittaminen
Kudonnan neuvonta ja kurssitoiminta saatiin käyntiin syksyn aikana. Kesälahdella päästiin aloittamaan koululaisten kädentaitokerho. Kesälahden
kunnan vapaa-aikatoimelta saatiin tukea kerhon
osallistumismaksuihin, jolloin osallistujien kerhomaksu jäi edulliseksi (25 €/lapsi). (Kerhoesiteflyer
liite 9)
Taitobussi-hankkeen myötä Enossa kudonnan harrastusta voitiin edelleen jatkaa. Yhdistys joutui
taloudellisista syistä lakkauttamaan Enon käsityökeskuksen keväällä 2009. Syksyn 2009 ja kevään
2010 ajaksi yhdistys neuvotteli Joensuun kaupungilta väliaikaisen kudontatilan, jossa kutojat pystyivät jatkamaan harrastustaan itsenäisesti. Hankkeelle vuokrattiin toimitila kudonta- ja kurssitilaksi.
Tila on Ekokeskuksen tilojen yhteydessä Enon liikekeskuksessa, vuokranantaja on Joensuun kaupunki.
Toimitilaan muutettiin kesäkuun alussa. Varsinainen toiminta alkoi syksyllä, syys-lokakuun vaihteessa.
Kudonnan neuvonta aloitettiin myös Liperissä,
josta vuokrattiin tilat Kuusikkolantie 2:sta. Tiloissa
on aiemmin toiminut Joensuun seudun kansalaisopiston kudontapiiri. Liperin tiloihin muutettiin ja
kangaspuut pystytettiin syyskuussa. Kudonnan
neuvonta ja kurssitoiminta käynnistettiin sekä
Enossa että Liperissä syyskuun lopussa
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Taitobussin osasto Ilosaarirokissa.

Kierrätyskorun valmistaminen.

Kankaan kutominen.

11

Järjestöt ja ilmastonmuutos tapahtuma Joensuun Taidemuseolla Joen Yö -tapahtuman yhteydessä 27.8.2010.

Taitobussi Taitokorttelin pihalla.
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Taitobussit Joensuu Areenalla, Taikasormet kädentaitomessuilla 23.–24.10.2010.

Taito Pohjois-Karjala ry:n osasto Taikasormet kädentaitomessuilla 23.–24.10.2010 Joensuu Areenalla.

.
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Vuoden 2010 toiminnalliset tulokset
”Kiinteät” neuvontapisteet 2 uutta, (Eno ja Liperi)
1 toimintaa hankkeen avulla voitu jatkaa (Värtsilä)
Kurssit ja taitotuokiot
13
Kuntien lukumäärä
9 eri kunnan4 ja alueella ollut hanketoimenpiteitä.
Osallistuneiden lukumäärä 176 eri henkilöä on käynyt kutomassa tai osallistunut kursseille.
Tiedotus ja markkinointi toimenpiteiden lukumäärä
7 kpl
Hanke-esitteiden lukumäärä 7 kpl, painetut flyerit, julisteet, esitteet ja lehti-mainokset
Sähköinen markkinointi
2 kpl, www-sivut ja sähköinen kalenteri

Kunnat, joiden alueella Taitobussilla oli toimintaa vuoden 2010 aikana. Kartassa Eno ja Pyhäselkä
on
kuvattu
edelleen
erillisinä
kuntina.
Karttapohja
osoitteesta
http://www.pohjoiskarjalankarjalaisseurat.net/ 14.9.2011.

4

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella on 14 kuntaa. Hanketoimenpiteitä on ollut seuraavissa kunnissa:
Joensuu (3 eri kylää tai taajamaa), Kesälahti (2 eri kylää), Kitee, Kontiolahti (3 eri kylää), Liperi (6 eri kylää), Outokumpu,
Polvijärvi (3 eri kylää), Rääkkylä, Tohmajärvi.
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4.2.3 Kehittämishankkeen toimenpiteet vuoden 2011 aikana
Taitobussi-hankkeen alkuvuosi 2011 oli työntäyteinen ja mielenkiintoinen. Molemmat käsityöneuvojat pääsivät hyvin työhön ”kiinni” ja Taitobussin
palveluita markkinoitiin ahkerasti. Kevään aikana
verkostoiduttiin ahkerasti eri tahojen kanssa, tavoitettiin uusia asiakkaita ja järjestettiin tilauskursseja. Keväällä ja kesäisin käsityöharrastajat siirtyvät
sisäharrastusten parista ulos, puutarha- ym. töiden
pariin, kangaspuut hiljenevät ja kurssilaiset vähenevät. Taitobussi-hankkeen kannalta työ vaihtuu
kudonnan neuvonnan ja kurssiohjaamisen sijaan
tiedottamiseksi ja markkinoinniksi. Syksyllä 2011
Taitobussi täytti yhden vuoden, syntymäpäiviä ei
erikseen vietetty, sen sijaan töiden tekemistä jatkettiin aktiivisesti. Syksyn aikana jatkettiin käsityöpalveluiden tarjoamista edelleen, niiden lisäksi
hanketta esiteltiin erilaisissa tapahtumissa. Yhteistyöverkostoja rakennettiin ja uusia kumppaneita
löydettiin. Syksyn aikana eri tapahtumiin osallistuneilta henkilöiltä pyydettiin palautetta Taitobussin
palveluista sekä kysyttiin mitä palveluita bussien
mukana voisi kulkea.

Hankkeen tiedottaminen ja markkinointi
Tärkeimpinä markkinointikeinoina ovat olleet henkilökohtaiset yhteydenotot kyläyhdistyksiin, maamiesseuroihin ja aktiivisiin kylätoimijoihin. Käsityöneuvojan tärkeimmiksi työvälineiksi ovatkin nousseet puhelin ja sähköposti sekä oma persoona.
Talven ja kevään aikana testattiin uutena markkinointityökaluna neulekahvilatoimintaa. Tilaisuuksia järjestettiin kuudessa eri kunnassa ja tilaisuuksissa kävi 91 eri henkilöä. Neulekahvila oli hankkeen markkinointitilaisuus, johon henkilöitä kutsuttiin esim. kylätoimikuntien ja maamiesseurojen
kautta. Neulekahvilassa oli tarjolla sekä kahvia että
käsillä tekemistä. Tapahtumat onnistuivat hyvin ja
toimivat hankkeen palveluiden markkinointityökaluina erinomaisesti. Neulekahvilassa käsityöneuvojat voivat luoda henkilökohtaisia kontakteja ja
pääsevät juttelemaan kädentaidoista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa, sekä pystyvät tarjoamaan
heille sopivia kädentaitokursseja.
Tammikuussa hankkeelle avattiin oma Facebookseinä. Tykkääjiä ehti tulla vuoden aikana n. 70.
Sähköinen markkinointi ja tiedottaminen ovat tär-

keitä ja niiden merkitys tullee jatkossa vain korostumaan. Hankkeelle suunniteltua blogia ei sen sijaan saatu aloitettua.
Hankkeen tiedottamisen kannalta tärkeitä ovat
myös yhteistyöverkostot, jotka vievät viestiä Taitobussista eteenpäin, mm. Maaseudun sivistysliitto ja
Kyläisännöitsijä-hanke. Konkreettista yhteistyötä
tehtiin myös Pro Agria Pohjois-Karjalan, PohjoisKarjalan aikuisopiston, Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Sydänpiirin kanssa
järjestämillä Hyvinvointitori-kiertueella. Hyvinvointitori-tapahtumien tavoitteena oli tarjota uudenlaisia ratkaisuja syrjäkylien palvelupulaan sekä tarjota
palvelualan yrityksille tilaisuuksia palveluidensa
markkinointiin. Hyvinvointitoreja järjestettiin sekä
keväällä että syksyllä.
Kevään aikana valmisteltiin Lasten karnevaalitapahtumaa toukokuulle. Karnevaalit ovat jatkoa
yhdistyksen Taitokorttelissa järjestettävälle Lasten
käsityökarnevaalit tapahtumalle, joka järjestetään
yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa ja
joka on osa Lasten Joensuu kulttuuritapahtumasarjaa. Lasten karnevaalien yhteistyökumppaniksi
saatiin MLL:n paikallisyhdistykset Enosta ja Tuupovaarasta, tilat saatiin käyttöön maksutta Joensuun
kulttuuritoimen kautta. Tapahtumavalmistelujen
yhteydessä saatiin luotua kontakteja Enon, Uimaharjun ja Tuupovaaran nuorisotoimiin, joiden kanssa päästiin suunnittelemaan myös lasten käsityöleirejä tulevalle kesälle. Karnevaalit pääsivät
mukaan Lasten Joensuu esitteeseen, joka jaetaan
jokaiselle päiväkoti- ja alakouluikäiselle lapselle
Joensuun alueella.
Taitobussi-hanke on herättänyt kiinnostusta maakunnan ulkopuolellakin, josta kertoo mm. se, että
Taito Pohjois-Karjala ry:n toiminnanjohtajaa Petra
Karjalaista pyydettiin puhumaan Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu -seminaariin. Seminaari oli
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän järjestämä maaseudun kulttuuriohjelman 2010-2014 käynnistystilaisuus (12.5.2011).
Kesä- ja kylätapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia
tavata ihmisiä kasvokkain, samalla kynnys myöhempään yhteydenottoon häviää. Kylätapahtumissa Taitobussi verkostoitui myös muiden aktiivisten kylätoimijoiden kanssa. Kylätapahtumissa on
myös osallistujia laajemmalta alueelta kuin ainoastaan kyseiseltä kylältä. Kesätapahtumissa mu-
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kanaolo osoittautui ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi
saada Taitobussille uusia ystäviä, ja se auttoi myös
markkinoimaan Taitokursseja.
Tapahtumiin osallistumisen lisäksi Taitobussi-hankkeen toimesta järjestettiin oma kesätapahtuma:
Crafts gone wild at Kassanbaari. Kassan baarin tapahtuman ideana oli verkostoitua käsityöläisten
kanssa ja pohtia mahdollisia yhteistyökuvioita.
Lisäksi haluttiin kokeilla kuinka hyvin ohikulkijat
pysähtyvät vilkkaasti liikennöidyn kuutostien varrella tapahtumailmoituksen nähdessään. Tapahtumaan osallistui kahdeksan käsityöyrittäjää. Tapahtuman kävijämäärä oli noin 50 henkeä. Jokainen
käsityöläinen sai jonkin verran myyntiä itselleen,
mutta ajatus työnäytöksistä ja mahdollisista pikakursseista jäi toteutumatta. Jatkossa vastaavaa
tapahtumaa järjestettäessä on äärimmäisen tärkeää varata aika ja paikka hyvissä ajoin ja muistaa
markkinoida tapahtumaa mahdollisimman laajasti.
Käsityöläiset olivat innoissaan päivästä ja vastaavaa
tapahtumaa suunniteltiin syksylle Kiteen käsityökeskuksen pihaan. Myös seuraavalle kesälle toivottiin vastaavaa tapahtumaa. Parasta tapahtumissa
oli hyvä yhteishenki ja tunne siitä että yhdessä
olemme vahvempia. Tapahtuman jälkeen voidaan
todeta että monta kynnystä yhdessä tekemisessä ja
toimimisessa ylitettiin.
Syksy oli hankkeen tiedottamisen ja markkinoinnin
kannalta hyvin vilkas. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri hankkeiden kanssa, Kiertävä Pysäkki,
Tämä maa ja oma koti sekä Hyvää yhdessä -hankkeet. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tapahtumissa olivat paikalliset kylätoimijat, -yhdistykset ja

aktiiviset kyläläiset sekä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sekä rajavartiolaitos. Tapahtumat olivat jatkoa keväällä alkaneelle Hyvinvointitori-yhteistyölle.
Syksyn aikana osallistuttiin myös Sadonkorjuumarkkinoille Joensuussa sekä erilaisiin syystapahtumiin mm. Reijolassa ja Liperinsalossa. Hanketta
esiteltiin myös Taikasormet kädentaitomessuilla
Joensuu Areenalla.
Lisäksi hankkeen toimintaa esiteltiin säännöllisesti
Kesälahden Sovintolassa, jossa Taitobussin käsityöneuvoja kävi joka toinen tiistai. Kesälahtelaiset
ovat innokkaita käsityöntekijöitä ja heille bussin
tuoma materiaalivalikoima oli tervetullutta. Kuulumisten vaihtamisen lomassa kesälahtelaiset kertoivat mm. kurssihaaveistaan ja toiveistaan Taitobussi-hankkeelle. Tärkeä ”linkki” Kesälahdella aloitetun toiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta on
ollut Sovintola-yhdistyksen aktiivinen jäsen Sirpa
Savin. Myös Rääkkylässä päästiin syksyn aikana
hyvään yhteistyöhön paikallisen Marttayhdistyksen
avustuksella. Taitobussi vieraili Rääkkylän kirjastolla neljän viikon välein. Kirjaston henkilökunta on
innostunut yhteistyöstä ja he pitävät myös kirjastoa auki Taitobussin vierailun aikana.
Syksyn aikana on myös verkostoiduttu muiden ns.
kiertävien hanketoimijoiden kanssa. Idea kiertävien
hankkeiden verkostoitumisesta ja yhteistyöstä tuli
Pohjois-Karjalan Elyn hanketoiminnan asiantuntijalta Terho Sirviöltä, joka toimii mm. Taitobussihankkeen ohjausryhmässä rahoittajan edustajana.
Syksyn aikana tehtiin myös markkinointimateriaalia, mm. esite kevään 2012 palveluista. Työn alle
saatiin myös kiertävien hankkeiden yhteinen esite.
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Enon kudontapiste, maton pois otto puista.

Paksuilla puikoilla neulominen.

Hyvinvointitori Ilomantsissa Möhkön Rajakartanolla.Servettihelmipajan materiaaleja Liperissä
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Kurssitoiminta ja kudonnan neuvonta
Vuoden 2011 aikana kurssitoiminta ja kudonnan
neuvonta saatiin hyvään alkuun, Liperissä voitiin jo
todeta Taitobussin kurssitoiminnan vakiintuneen
osaksi kunnan käsityöneuvontapalveluita.
Keski-Karjalan alueella jatkettiin edellisenä syksynä
aloitettuja koululaisten kädentaitokerhoja. Kesälahdella kerhoa järjestettiin sekä Kesälahden että
Villalan kouluilla. Tohmajärvellä, Värtsilän koululla,
kädentaitokerho aloitettiin tammikuussa. Kerhoissa oli vuoden aikana mukana yhteensä n. 30
lasta. Kesälahden ja Villalan kerhojen osallistujamäärät olivat koko vuoden ajan hyvät, sen sijaa
Värtsilässä osallistujia oli niukasti. Värtsilän kerhon
toiminta päätettiin lopettaa vuoden 2011 lopussa.
Värtsilän lapsia ei kuitenkaan aiota unohtaa, vaan
käsitöistä kiinnostuneille lapsille tarjottiin tulevaksi
kesäksi Kesä Käsillä käsityöleiriä. Kädentaitokerhojen toimintaan saatiin sekä Kesälahden että Tohmajärven kunnalta pieni avustus, jolloin osallistumismaksua voitiin hieman alentaa.
Kudonnan neuvontaa jatkettiin kolmella paikkakunnalla, Enossa, Liperissä ja Värtsilässä. ”Vakituisia” kutojia oli n. 20, vaikka kutojamäärät eivät
olekaan olleet korkeita, niin mm. Värtsilässä kutojat olivat sitäkin ahkerampia. Kutojat olivatkin todenneet hankkeen käsityöneuvojalle torstain olevan viikon paras päivä, silloin kun kokoonnutaan
yhdessä kutomaan ja ”maailmaa parantamaan”.
Enon kudontapiste oli lähes koko vuoden ajan hiljainen ja sen jatkoa jouduttiin tulevana vuonna
miettimään uudelleen. Enossa harrastusmahdollisuuksia, mm. kudontaa, on tarjolla eri yhdistysten
kautta. Sen vuoksi Taitobussin kudontapiste lienee
jäänyt hiljaiseksi, lisäksi kutojat ovat kokeneet ongelmaksi kudontapisteen sijainnin Ekokeskuksen
yhteydessä. Ekokeskuksessa kun voi kutoa vain sen
aukioloaikojen puitteissa, Liperissä ja Värtsilässä
voi sen sijaan kutoa haluamaan aikana, mihin vuorokauden aikaan ja minä viikon päivänä tahansa.
Kudonnan neuvonnan lisäksi Enossa ja Liperissä oli
Taitobussi-päivinä tarjolla myös jokin kädentaitokurssi. Erityisesti Liperissä kurssitoiminta oli aktiivista. Kiinnostusta kudontapaikkaa kohtaan oli
myös Kesälahdella, kuluneen vuoden aikana sellaista ei vielä kuitenkaan löytynyt.
Kesäaika on hiljaista kurssitoiminnan ja kudonnan
neuvonnan kannalta niin Taitobussissa kuin myös
yhdistyksen Taito- ja käsityökeskuksissa. Sen vuoksi

Taitobussin kudontapisteiden aukioloaikoja supistettiin kesä-elokuun ajaksi. Värtsilässä kudonnan
neuvonta ja Liperissä kädentaitokerhon toiminta
jäivät kesän ajaksi kokonaan tauolle. Aikuisten siirtyessä käsitöiden parista piha- ja puutarhatöihin,
päätettiin Taitobussin kautta tarjota kesälle lapsille
tekemistä, Taitobussi markkinoi Kesä käsillä – lasten käsityöleirejä5 viidellä eri paikkakunnalla. Leirien markkinointi ei kuitenkaan tällä kertaa onnistunut ja leireistä toteutuikin vain yksi. Markkinoinnin epäonnistumisen syiksi on epäilty liian myöhään aloitettua markkinointia, sekä sitä, että esitteet leireistä lähetettiin koulujen opettajille sähköpostitse. Saadun palautteen mukaan esitteet eivät
saavuttaneet lapsia. Seuraavaa kesää varten markkinointi onkin aloitettava jo aiemmin ja pyrittävä
saamaan leireistä tiedot kunkin kunnan omiin lasten kesäharraste-esitteisiin. Lisäksi on huolehdittava siitä, että esitteet toimitetaan opettajille valmiiksi tulostettuina.
Tilauskursseja järjestettiin koko vuoden ajan ahkerasti (yhteensä 63 kurssia). Kurssitilauksia on saatu
eri tavoin, neulekahvilan kautta, edellisenä vuonna
asiakkaana olleilta tahoilta tai henkilöiltä, ketkä
ovat muuten kuulleet Taitobussista. Myös ahkera
sähköpostien lähettäminen kyläyhdistyksille on
vaikuttanut tilauskurssien syntyyn. Taitobussin
palveluiden jatkuva tiedottaminen ja markkinointi
ovat
avainasemassa
tilausten
saamiseksi.

5

Kesä käsillä – koululaisten käsityöleirit ovat Taito
Groupin ja Taito Pohjois-Karjala ry:n kehittämät lapsille
suunnatut kesäleirit. Taito Pohjois-Karjala ry:llä on vastaavaa toimintaa ollut jo useamman vuosikymmenen
ajan. Leirien suosio on ollut viime vuosina nousussa.
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Hyvinvointitori tapahtuma Tohmajärvellä. Yhteistyökumppanina mm. Tohmajärven kunta ja kirjastoauto.
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Mitä muuta Taitobussin kyydissä voisi kulkea?
Syksyn aikana tehtiin yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, hanketoimijoiden lisäksi yhteistyötä
aloitettiin mm. hyvinvointialojen yrittäjien kanssa.
Taitobussi-hankkeen tavoitteena oli löytää myös
muita kuin kädentaitopalveluita, joita Taitobussi
voi ”viedä tai kuljettaa”. Syksyn aikana aloitettiin
kirjallisen palautteen kerääminen hankkeeseen
liittyen. Palautteita saatiin syksyn aikana n. 40 henkilöltä. Palautteessa kysyttiin, minkälaisia palveluita vastaaja kaipaisi omalle kylälleen, sekä Taitobussin kanssa yhteen sopiva palvelu. Pääasiassa
kaivattiin erilaisia kädentaitokursseja, yhteen sopivia palveluita oli ehdottanut vain muutama vastannut. Nekin liittyivät pääasiassa kädentaitoihin, mm.
samaan aikaan Taitobussin kurssin kanssa oleva
lasten kädentaitokurssi. Palautteen keräämistä
jatkettiin edelleen, sen sijaan lomakkeen täyttämistä ei ole koettu kovin luontevaksi, jonka vuoksi
onkin tärkeää haastatella tapahtumissa kävijöitä ja
kursseille osallistuvia ja johdatella keskustelua si-

ten, että päästään keskustelemaan myös erilaisista
muistakin palveluvaihtoehdoista, kuin pelkästään
kädentaidoista.
Kädentaitojen harrastaminen, varsinkin ryhmässä
toimiminen, lisää tutkitusti hyvinvointia. Hyvinvointiin liittyvät palvelut sopisivatkin luontevasti Taitobussin lisäpalveluiksi. Syksyn aikana olleissa tapahtumissa tavattiin useita hyvinvointialan yrittäjiä ja
heidän kanssaan on keskusteltu mahdollisuudesta,
että yrittäjä lähtisi bussin kyytiin kurssipaikoille tai
tapahtumiin. Yrittäjät ovat nähneet Taitobussin
mukana kulkemisen ongelmaksi toimivan varausjärjestelmän puuttumisen vuoksi. Yrittäjien näkökulmasta varaukset saisivat tulla Taitobussin kautta. Halukkuutta palveluidensa markkinointiin omaa
toimipistettään kauemmaksi ei ole ainakaan heti
ollut nähtävissä.
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Kesä käsillä – lasten käsityöleiri.

Sadonkorjuu markkinat 9.-10.9.2011
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Toiminnalliset tulokset ajalta 1.1.–31.12.2011
”Kiinteät” neuvontapisteet 3, (Eno, Liperi, Värtsilä) n. 20 kutojaa, toiminta jatkunut edellisenä
vuonna aloitetuissa toimipisteissä
Kurssit ja taitotuokiot

3 lasten kädentaitokerhoa, 30 lasta. (Kesälahti, Villala, Värtsilä)
1 lasten käsityöleiri
59 kurssia (416 henkilöä)
tarkemmat tiedot liitteessä 21

Tiedotus- ja markkinointi-toimenpiteiden lukumäärä
Erilaisia tapahtumia ja tapahtumaosallistumisia yhteensä 42
Tarkemmat tiedot liitteessä 21.
Lehtiartikkeleita 9 kpl
Sähköiset artikkelit 2, (Maakaista.fi)
Omia kesätapahtumia 1
Kuntien lukumäärä
Osallistuneiden lukumäärä

9 eri kuntaa6, lisäksi 2 muuta kuntaa7, joissa järjestettiin hyvinvointitori-tapahtumat
2843 eri henkilöä ollut mukana eri tapahtumissa ja kursseilla

Hanke-esitteiden lukumäärä n. 14 erilaista esitettä, mm. palveluesite, kädentaitokerho-esitteet,
lasten kesäleirit jne.
Lehti-ilmoitukset 5 kpl
Sähköinen markkinointi

3 kpl, hankkeen www-sivut, sähköinen google-kalenteri, Facebookseinä.

Kunnat, joiden alueella Taitobussilla oli toimintaa vuoden 2011 aikana. Kartassa Eno ja Pyhäselkä
on kuvattu edelleen erillisinä kuntina. Karttapohja osoitteesta
http://www.pohjoiskarjalankarjalaisseurat.net/ 14.9.2011.

6
7

Joensuu, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi.
Lieksa ja Ilomantsi.
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Taitobussien käyttö vuoden 2011 aikana.
Taitobussit saatiin käyttöön vuoden 2010 lokakuussa ja ne ovat olleet liikkeellä vuonna 2011 koko vuoden
ajan. Taitobussi Keski-Karjala oli liikkeellä keskimäärin 2,6 kertaa viikossa ja Taitobussi Joensuu 3 kertaa viikossa. Ohessa taulukko bussien ”liikkeellä olo päivistä” kuukausittain. Kaaviosta nähdään, että helmi-toukokuu ja
loka-marraskuu ovat olleet kiireisimmät kuukaudet. Erityisesti marraskuu oli molemmilla busseilla hyvin kiireinen, marraskuussa oli 23 työpäivää, joista 21 päivänä on ollut tilauskurssi tai hanke-esittely.
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Kaavio 1, Taitobussien käyttökerrat kuukausittain vuoden 2011 aikana.

Syyshavinat Reijolan yhteisötalolla 17.9.2011Kohtaamisia – tietoa, tulta ja toimintaa -tapahtuma Saariossa
25.10.2011.

Näin sydämeeni joulun teen joulutapahtuma Kukkolassa 17.12.2011.
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4.2.4 Kehittämishankkeen toimenpiteet vuoden 2012 aikana
Taitobussi-hanke jatkui vuoden 2012 alussa hyvin
samaan tapaan kuin edellinen vuosi päättyi. Verkostoitumista eri tahojen kanssa jatkettiin, kiertävien hankkeiden yhteisesite saatiin valmiiksi ja
osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Kädentaitojen
ohjaamista jatkettiin pitkälti edellisen vuoden tapaan ja edellisenä vuonna sovittujen tilausten mukaisesti. Taitobussi-hankkeen kesä meni odotetusti.
Toukokuun aikana järjestettiin vielä joitakin tilauskursseja ja lopeteltiin kudontapisteiden kevätkautta näyttelyihin. Kesäkuussa järjestettiin lapsille
käsityöleirejä ja osallistuttiin erilaisiin kylätapahtumiin. Käsityöneuvojien kesälomien aikaan Taitobussit olivat liikkeellä joko projektipäällikön tai
yhdistyksen muiden työntekijöiden voimin. Hanke
järjesti myös kuluneena kesänä Crafts Gone Wild kiertueen yhteistyössä käsityöläisten kanssa. Syksyn aikana Taitobussi-hankkeen henkilöstön määrä
nousi yhdellä työntekijällä, kun Katri Parikka palasi
vanhempainvapaalta töihin. Toiminta-alueena hänellä oli Pielisen Karjalan alue, joka oli toistaiseksi
jäänyt hankkeessa vähäisimmälle huomiolle. Pielisen Karjalan alueella Taitobussia oltiinkin jo odotettu ja se otettiin erityisesti Juuassa innolla vastaan. Keski-Karjalan alueella toiminta jatkui pääasiassa ennallaan, työntekijän osa-aikaisesta työajasta
johtuen syksyllä tärkeimpinä hanketoimenpiteinä
olivat jo aloitettujen toimintojen jatkaminen, eli
Värtsilän kudontapiste, Kesälahden kädentaitokerho koululaisille, Sovintola-yhdistyksen kanssa
aloitetun yhteistyön jatkaminen, Rääkkylän kirjaston kurssitoiminnan jatkaminen sekä tilauskurssien
toteuttaminen. Joensuun seudulla jatkettiin sekä
Enon että Liperin kudontapisteiden toimintaa ja
tilauskurssien järjestämistä. Joulukuussa tehtiin
kolmessa markkinointitapahtumassa pienimuotoinen kysely, jossa kysyttiin Taitobussin tunnettuutta
ja mitä palveluita sen mukana voisi kulkea. Loppuvuodesta suunniteltiin jo tulevan vuoden markkinointia.

Hankkeen tiedottaminen ja markkinointi
Keski-Karjalan alueella heti vuoden alusta aloitettiin yhteisten hankepäivien suunnittelu Lehmisavusta nykypäivään, Laiffia landelle ja Kiertävän
pysäkki -hankkeiden kanssa. Ensimmäinen kyläpäivä sovittiin toteutettavaksi Rääkkylässä Niemisen-Sintsin kylätalolla. Muita tapahtumapäiviä
suunniteltiin Puhokseen, Kesälahdelle ja Juurikkaan. Tapahtumapäivien ideana oli jatkaa hyvinvointitorien rungolla, yrittäen saada myös paikallisia seuroja ja yhdistyksiä innostumaan mukaan
päivien järjestelyyn ja näin ollen kannustamaan
kylien ihmisiä mukaan tapahtumiin.
Joensuun seudun Taitobussi osallistui helmikuussa
Lainan päivän tapahtumaan Joensuun Seutukirjastossa Joensuussa. Samoin helmikuussa taitobussi
vieraili koko perheen talvitapahtumassa Pyhäselän
koululla. Maaliskuussa esiteltiin toimintaa Maarianpäivän tapahtumassa Koverossa. Taitoviikolla8
huhtikuussa bussi kiersi neuvomassa valtakunnallista teemaviikon ”kengänkorko” tekniikkaa Polvijärven Kinahmon koulussa, Juuan Nunnanlahden ja
Ahmovaaran kouluissa. Myös Lieksan Vuonislahdessa esiteltiin taitobussin toimintaa ja kirjottiin
”kengänkorko” tilkkuja.
Taitobussi-hanke osallistui vuoden aikana myös
Maakaistakiertueeseen. Kiertueen tavoitteena oli
kertoa tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa; maaseudun
kehittämis- ja yritystuista. Kiertueella on kerätty
myös ajatuksia ja ideoita tulevaa EU:n ohjelmakautta 2014–2020 varten. Lisäksi on oltu mukana
keskustelemassa ja esittelemässä hanketta useissa
MSL:n järjestämissä kyläkierros tapahtumissa.
Vuoden alussa jatkettiin kiertävien hankkeiden
yhteisesitteen työstämistä. Meidän kylissä -esite
saatiin valmiiksi maaliskuussa ja sitä on jaettu eri
tapahtumissa aktiivisesti (liite 25).

Vuoden aikana jatkettiin Kiertävien hankkeiden
yhteisiä tapaamisia, joissa hanketoimijat tutustuvat
toisiinsa ja eri hankkeisiin, yhteisiä tapaamisia oli
yhteensä kolme. Taitobussi-hankkeen projektipäällikkö toimi tapaamisten kokoonkutsujana.
8

Taito -päivä ja Taito –viikko ovat valtakunnallisia käsija taideteollisuusyhdistysten tapahtumia. Taito -päivää
vietetään 14.4. Taiton päivänä. Tapahtumia on järjestetty jo 20-vuoden ajan. Taito -viikon teemana oli vuonna
2012 ns. kengänkorkotekniikka.
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Sykettä pitäjään tapahtuma Rääkkylän Niemisen kylässä 25.2.2012

Maakaistakiertue 24.4.2012 Kiihtelysvaarassa
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Kevään ja kesän aikana hanketta esiteltiin erilaissa
kesätapahtumissa, mm. Kesälahdella Sovintolan
kesätapahtumassa, Kiteen meijerin markkinoilla ja
Niiralan kesänavauksessa. Hanke järjesti edellisenä
kesänä aloitetun Crafts gone wild -tapahtuman
kolmella eri paikkakunnalla. Tapahtumat järjestettiin heinäkuun kolmannella viikolla yhdessä molempien bussien ja eri paikkakuntien käsityöläisten
kanssa. Keväällä tapahtumia ja tapahtumapaikkoja
mietittäessä tavoitteena oli tuoda käsitöiden tekeminen näkyville ja sellaisten ihmisten tavoitettavaksi, jotka eivät ole yhdistyksen käsityöpalveluiden varsinaista kohderyhmää. Tavoitteena oli, että
kaikki tapahtumapaikat sijoittuvat kuutostien varrelle jo valmiiksi vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin, jotka ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna
myös hieman yllättäviä. Tapahtumat järjestettiin
Kesälahdella Pivankan piha-alueella, Kiteellä Tolosenmäen Nesteen piha-alueella ja Kolilla Kolin
portin piha-alueella. Sään suhteen viikko ei olisi
voinut olla enää yhtään huonompi. Joka ikinen
päivä toistui sama, kaiken vesittävä kuvio: kun teltat oli saatu pystytettyä ja myytävät tuotteet esille,
alkoi sataa ja tavarat oli keräiltävä kasaan hetimmiten. Asiakkaita oli turha houkutella katselemaan
ihanuuksia kaatosateessa. Kolmen päivän aikana
hankkeen mukana kiersi yhteensä 8 eri käsityöalan
yrittäjää, jotka olivat varmasti aivan yhtä turhautuneita sään tuomiin ongelmiin ja huonoon myyntiin
kuin järjestäjätahokin. Kesätapahtumat ovatkin
aina säästä riippuvaisia ja tällä kertaa Crafts gone
wild -tapahtumien anti jäi melko laihaksi.
Syksyn aikana jatkettiin hankkeen tiedottamista ja
markkinointia pääasiassa olemalla mukana muiden
toimijoiden järjestämissä erilaisissa kylätapahtumissa. Joensuun seudulla Taitobussi oli mukana
mm. Joensuun kaupungin järjestämässä Kyläkokoontumisessa Heinävaarassa, Reijolan syyspäivillä,
Kolin
sadonkorjuumarkkinoilla,
Vuonislahden
Muikkumarkkinoilla, Kontiolahdella ja Pyhäselässä
Maakaistakiertueella, Outokummussa sekä MSL:n

järjestämässä Kyläillassa että kirjastolla järjestetyssä hankkeen esittelytilaisuudessa. Lisäksi hanketta esiteltiin Polvijärvellä ja Salokylällä joulumyyjäisissä.
Keski-Karjalan alueella tehtiin syksyllä päätös, että
työntekijän osa-aikaisen työajan vuoksi hankeaika
käytetään pääasiassa sovittujen kurssien ja kädentaitokerhon sekä Sovintolan neulekahvila-toiminnan jatkamiseen. Keski-Karjalan alueella Taitobussihanke on ollut käynnissä jo kahden vuoden ajan ja
useimmat kylät ja hankkeen toiminta kyläläisille
olivat siten tulleet jo tutuiksi. Näin ollen markkinointitoimenpiteisiin ei syksyn aikana käytetty paljoakaan hankeaikaa. Hanketta markkinoitiinkin vain
kahdessa tapahtumassa, Rajan Ryssäyksessä Värtsilässä ja Joulu alkaa rajalta -tapahtumassa Tohmajärvellä.
Pielisen Karjalan alue oli jäänyt pitkien välimatkojen vuoksi melko vähäiselle huomiolle. Muutamia
käyntejä Juuassa ja Lieksassa lukuun ottamatta
Taitobussi-hanke ei ollut vieraillut alueella. Tilanne
parani syksyllä huomattavasti, kun henkilöstöresurssit hankkeessa paranivat. Pielisen Karjalan
alueella Taitobussi-hanke oli mukana 15 tapahtumassa, mm. Maakaista-kiertueella (kaksi kertaa),
MSL:n järjestämissä kyläkierroksilla Juuassa ja Lieksassa (yhteensä 10 kertaa) sekä Hyvinvointi- ja Ellin
Taitomessuilla Juuassa ja Marrasmessuilla Valtimolla. Erityisesti kyläillat koettiin erinomaisiksi
tavoiksi tavoittaa paikallisia asukkaita ja Taitobussin potentiaalisia asiakkaita.
Joulukuussa tehtiin pienimuotoinen kysely Valtimon Marrasmessuilla, Juuan Ellin Taitomessuilla ja
Liperin Salokylän joulumyyjäisissä. Siinä kysyttiin
vastaajan
ikä,
asuinpaikka,
omalle
kylälle/asuinpaikalle kaivattuja palveluja, Taitobussille yhteensopivia palveluita ja oliko Taitobussi
entuudestaan tuttu. Kyselyn vastaukset ohessa.
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Valtimon Marrasmessut 1.12.2012 (35 vastausta)
alle 15vuotias
15-253%
vuotias
0%

IKÄ
0%

yli 65vuotias
20 %

26-40vuotias
20 %

56-65vuotias
43 %

41-55vuotias
14 %

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA

eläkeläi
nen
40 %

muu
0 % koululai
nen,
opiskelij
a
6%

työssä
48 %
työtön
6%

OLETKO NÄHNYT TAITOBUSSIA
AIKAISEMMIN

Ei
58 %

Kyllä
42 %

ASUINPAIKAT:
Valtimo, Lieksa, Nurmes ja Savikylä
KAIVATUT PALVELUT:
kauppa ja koulu, ideailtoja, neuvontaa ja ohjausta käsitöistä esim. neulontaan, opintopiirejä
esim. käsityötyöpiiri tai -kerho, nuorille käsityökursseja, kudontaa, askarteluvinkkejä ja -kursseja, kansalaisopisto, materiaalimyyntiä.
TAITOBUSSILLE YHTEENSOPIVA PALVELU:
tarvikemyynti, parturi, terveyspalveluja (verensokerin ja verenpaineen mittaus), hieronta, messut
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Juuan Ellin Taitomessut 2.12.2012 (43 vastausta)

15-25vuotias
2%

IKÄ

alle 15vuotias
5%

26-40vuotias
12 %

yli 65vuotias
29 %
41-5556-65vuotias
vuotias
28 %
24 %

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
muu
3%

eläkeläi
nen
40 %

työssä
45 %

koululai
nen,
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a
7%

työtön
5%

OLETKO NÄHNYT TAITOBUSSIA
AIKAISEMMIN

Ei
39 %
Kyllä
61 %

ASUINPAIKAT:
Juuka, Leppävirta, Joensuu ja Kajoo
KAIVATUT PALVELUT:
”Samanlaisia kuin on ollut, tilauksesta tulee! Kiitos!”, ”Voi vaikka mitä!”, ”Näitä erikoisia helppoja
töitä oppia”, ” Taitobussin käyntiä mahdollisimman usein”, vanhuksille sopivaa toimintaa, käsityöliike, lankakauppa tai myyntipiste, lyhyt kursseja uusista työtavoista, erilaisia kerhoja, käsityöohjausta ja luentoja, vinkkejä ja ideoita, askartelupaja, jotain uutta.
TAITOBUSSILLE YHTEENSOPIVA PALVELU:
ohjaus, erilaiset tapahtumat, voisi ostaa ja myydä paikallisia tuotteita, tarvikkeiden myynti, käsitöitä, neuvontaa, eläkeläisten huomioiminen, lauluilta tai kahvittelu, Neljänsuora, kierrätys, hieronta.
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Salokylän joulumyyjäiset 8.12.2012 (11 vastausta)

alle 15vuotias
0%

IKÄ

yli 65vuotias
10 %

15-25vuotias
10 %

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
muu
11 %

26-40vuotias
10 %
56-65vuotias
40 %

41-55vuotias
30 %

eläkeläi
nen
56 %

työssä
22 %

koululai
nen,
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a
11 %

työtön
0%

OLETKO NÄHNYT TAITOBUSSIA
AIKAISEMMIN

Ei
55 %

Kyllä
45 %

ASUINPAIKAT:
Liperi, Salonkylä, Ylämylly, Joensuu, Käsämä
KAIVATUT PALVELUT:
Erilaisia esittelyjä ja kampanjoita hankkeesta, kampaamo, maton kutomisen mahdollisuuden,
”kangaspuilla kutomista, jossa olisi helppo kangas esim. poppana. Se olisi mahdollista kylätalossa
kesän aikana. Toiveeni olisi että nuorille olisi mielekästä tekemistä loman aikana”, ompelu tai askartelu yms kursseja, kirjakauppa, kursseja ja työohjeita, jumppailtoja, ruoka- tai leivontakursseja,
käsityökursseja tai jotain pientä kivaa.
TAITOBUSSILLE YHTEENSOPIVA PALVELU:
verenpaineen mittaus, tarvikkeiden myyntiä, askartelua.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet olivat pääasiassa 41–65-vuotiaita, n. puolet vastanneista oli työelämässä ja n. puolet eläkeläisiä. Taitobussi oli entuudestaan tuttu yllättävän
monille, 40–60 %:lle vastaajista. Syynä lienee, että
kyselyt järjestettiin Taitobussin esittelypisteissä,
jolloin vastaajiksi valikoitui kädentaidoista kiinnostuneita henkilöitä, joille Taitobussin toiminta on
ymmärrettävästi tutumpaa kuin muille. Sinänsä
mielenkiintoista on, että Taitobussi tunnettiin entuudestaan parhaiten Juuassa, jossa toimintaa on
ollut pääasiassa vasta kuluneen syksyn aikana. Salokylässä, jossa Taitobussi on järjestänyt tilauskursseja jo useamman vuoden ajan, Taitobussi oli yhtä
tunnettu kuin Valtimolla, jossa Taitobussi vieraili
tapahtuman myötä ensimmäistä kertaa.
Vastaajat olivat tulleet myyntitapahtumiin melko
laajalta alueelta, jopa useammasta eri kunnasta.
Kaivatut palvelut omille asuinpaikoilleen/kylille
olivat vaihtelevia sen mukaan miten vastaaja oli
kysymyksen ymmärtänyt. Niitä olivat mm. koulut ja
kaupan
palvelut
sekä
erilaisiin
tekemisiin/harrastuksiin liittyvät toiveet. Taitobussille
yhteensopiviksi palveluiksi nähtiin pitkälti niitä
palveluita joita Taitobussissa jo on, eli materiaalimyynti, käsityötaitojen ohjaus ja tilauskurssitoiminta. Lisäksi ehdotettiin erilaisia terveyspalveluita
kuten verenpaineen ja verensokerin mittaus ja
erilaisia hyvinvointipalveluita kuten hieronta ja
parturi, kuten myös erialaisia ns. viriketoimintoja
kuten vanhusten laulattaminen ja ”seurustelu”.
Toivottiinpa Taitobussin järjestävän myös messuja
ja yhtyeiden keikkojakin (Neljänsuora).
Taitobussi-hanke on tehnyt koko hankeajan yhteistyötä eri toimijoiden ja hankkeiden kanssa, joista
erityisesti Kiertävä Pysäkki –hanke on noussut yhdeksi tärkeimmistä. Jatkossa kyselyssä kaivattuja
terveyspalveluita voitaisiin suunnitella tarjottavaksi
Kiertävä Pysäkki -hankkeen kautta.

Kurssitoiminta ja kudonnan neuvonta
Kurssitoiminta ja kudonnan neuvonta jatkuivat
vuonna 2012 pääosin ennallaan edellisenä syksynä
tehtyjen suunnitelmien ja tilausten mukaisesti.
Kesälahdella jatkettiin keväällä koululaisten kädentaitokerhoa, joka järjestettiin sekä Kesälahden että

Villalan kouluilla. Syksyllä kädentaitokerhon osallistujien määrä väheni ja kerhotoimintaa jatkettiin
vain Kesälahden koululla. Tuupovaaraan saatiin
keväällä aloitettua oma lasten kädentaitokerhoryhmä. Kerhoa varten ei saatu erillistä kunnan
avustusta, jonka vuoksi sen hinta oli korkeampi
kuin Kesälahdella. Näin myös varmistetaan, että
toimintaa voidaan jatkaa hankkeen jälkeen ja ilman
erillistä avustusta. Tuupovaaran kerhoa jatkettiin
myös syyslukukauden ajan.
Kudontapisteiden toiminta jatkui Värtsilässä ja
Liperissä ennallaan. Värtsilän kutojien kanssa varsinkin syksy oli hyvin monimuotoista. Useammalla
kutojalla oli terveydellisiä ongelmia, joiden vuoksi
kutominen oli hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämän vuoksi neuvoja pyrki tarjoamaan erilaisia tekniikoita opeteltavaksi ja uusia materiaaleja joista
innostua. Sosiaaliset suhteet olivatkin tärkeämmässä roolissa ryhmän jatkuvuuden kannalta kuin
käsillä tekeminen. Eräs kutojista kertoi olleensa
kesän aikana kuusissa hautajaisissa ja menettäneensä kaiken ilon ja tekemisen halun. Muutaman
”pelkän puhekerran” jälkeen käsityöneuvoja vei
hänelle kassillisen karstaamiaan villoja ja houkutteli
kokeilemaan huovutusta. Seuraavan kerran kutoja
kertoi kyynelsilmin kokeneensa pitkästä aikaa elämisenriemua tossuja huovuttaessaan. Tämän jälkeen hän toi joka kerta uuden käsityön tullessaan
ja kertoi kokeilleensa milloin mitäkin tekniikkaa ja
materiaalia. Värtsilän toimintaa on tarkoitus jatkaa
edelleen tulevana keväänä. Taitobussin työntekijä
käy paikalla kerran kahdessa viikossa.
Kudonnan neuvontaa Liperissä oli keväällä ja syksyllä kerran viikossa, kutojia Liperissä oli määrällisesti vähän, jonka vuoksi kudontapisteen jatkamista kannattaa harkita tarkkaan tulevana vuonna.
Myös materiaalit kutojat tuovat pääasiassa itse,
jolloin kudonnan neuvonnan kannattavuus oli
heikkoa. Enon kudontapisteessä käytiin vuoden
aikana kerran kuukaudessa joka osoittautui syksyllä
tarpeettomaksi. Kutojia oli vain muutamia, jolloin
tilan vuokrakulut nousivat suuremmiksi kuin kudonnasta saatavat tulot. Enon toiminta lopetettiin
vuoden lopussa. Lopettaminen ei aiheuttanut kutojissa minkäänlaista vastarintaa, hekin huomasivat
että palvelulle ei ollut riittävästi kysyntää, jotta sitä
olisi voitu jatkaa.
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Liperiläiset kädentaitokurssilaiset sen sijaan olivat
koko vuoden ajan aktiivisia, viikoittain järjestettävässä kädentaitopajassa oli jokaisella kerralla useita kurssilaisia, osallistujamäärä vaihteli aiheen mukaan 4-12 välillä. Liperin kädentaitopajan ”bravuuriksi” on noussut myös notkuvat kahvileipäpöydät. Kurssilaiset toivat kahvitaukoa varten runsaasti
erilaisia kahvileipiä, määrästä ja laadusta tinkimättä!
Kevään aikana Taitobussi kokeili Kontiolinnan Esperi Hoivakodissa kädentaitokerhoa muistisairaille
henkilöille. Kerho kokoontui yhden kerran, jolloin
huomattiin, että ikävä kyllä kerholaisten kunto oli
jo niin huono, että käsillä tekeminen ei enää onnistunut. Kerhoa tarjottiin myös toiselle osastolle,
jonka asukkaat ovat parempikuntoisia. Asukkaiden
omaiset, jotka vastaavat asukkaiden talousasioista,
pitivät kerhoa liian kalliina (60 e/viisi kertaa), eikä
kerhoa päästy aloittamaan.
ää niin kutojien, kuin taitobussinkin toiminnan
kannalta ja kutojat olivatkin näyttelystään ylpeitä ja
otettuja. Avajaisissa saapui kolmen paikallislehden9
toimittajat, eli uutiskynnys ylitettiin reippaasti.
Liperissä kevätnäyttelyn järjestäminen on tuttua
aiemmilta vuosilta ja näyttelyssä olikin töitä esillä
runsaasti, myös Liperin näyttelyssä kävi paikallislehden10 toimittaja tekemässä juttua (liitteet 26–
27).
Yhdistys järjestää Taito- ja käsityökeskuksissaan
lapsille kesäaikaan lasten käsityöleirejä. Taitobussihanke markkinoi jo edellisenä kesänä vastaavia
leirejä, ikävä kyllä vain yksi leiri saatiin silloin toteutumaan. Edellisen vuoden markkinoinnin myöhästyminen otettiin kuluneena keväänä huomioon ja
leirejä markkinoitiin huomattavasti aiemmin. Leiriesitteitä lähetettiin koulujen kautta ja lisäksi leirejä mainostettiin paikallislehdissä. Lisäksi leirejä
markkinoitiin kuntien nuorisotoimien ”kesähelppi”
lehtisissä, Joensuun seudun leiritiedot olivat myös
Joensuun Uutiset 03/2012 lehdessä. Leirejä tarjottiin Keski-Karjalan alueella Kesälahdelle, Villalaan ja
Värtsilään, Joensuun seudulla leirejä tarjottiin Viinijärvelle, Uimaharjuun, Ylämyllylle ja Koveroon.
Seitsemästä leiristä toteutui kaksi, toinen Kesälahdella ja toinen Koverossa. Kesäisin monet kunnat
tarjoavat lapsille ja nuorille paljon erilaista ja maksutonta toimintaa, minkä vuoksi maksullinen Taitobussin kesäleiri, jää helposti alakynteen.
9

Uutisalasin, Koti-Karjala, Värtsi – Värtsilän verkkolehti.
Kotiseutu-uutiset

10

Tilauskursseja järjestettiin koko vuoden aikana
melko tasaiseen tahtiin. Osa kursseista on ns.
säännöllisiä kursseja, esimerkiksi Rääkkylän kirjasto
ja Liperinsalon Niinikon kylä, joissa käytiin kerran
kuukaudessa. Lisäksi yksittäisiä kursseja on järjestetty sitä mukaan, kuin tilauksia tuli.
Kevään ja kesän koittaessa käsityön harrastajat
siirtyvät totutusti sisätiloista piha- ja puutarhatöiden pariin ja käsityöt jäävät tauolle. Toukokuussa
Taitobussin kudontapisteisiin riitti vielä kutojia,
mutta kesä-elokuulla kudonnan neuvonta jäi kesätauolle. Toukokuun lopussa sekä Liperin että Värtsilä kudontapisteissä järjestettiin näyttelyt, joissa
esiteltiin talven aikana kudottuja töitä. Värtsilän
kutojille näyttely oli ensimmäinen kerta, jolloin
omia töitä asetettiin julkisesti nähtäville. Osalle
kynnys omien töiden esille tuomiseen olikin yllättävän suuri ja ajatukseen täytyi totutella jokunen
aika. Näyttelyn rakentaminen ja töiden esille laitto
oli
kuitenkin
tärke
Kulunut vuosi on vahvistanut sitä, että kurssitoiminta on Taitobussin tärkein palvelu. Kurssitoiminnassa tärkeimmäksi valtiksi on osoittautunut vapaus valita mieleisensä kurssi haluamanaan ajankohtana. Joensuun seudulla kursseja myytiin syksyn aikana enemmän kuin edellisenä syksynä, joka
kertoo markkinointityön onnistumisesta. KeskiKarjalassa näkyi loppuvuodesta markkinointitoimenpiteiden väheneminen, siellä toteutui pääasiassa ns. vakiokurssit joita on järjestetty Rääkkylä
kirjastolla. Pielisen Karjalan alueella Juuka yllätti
käsityöneuvojan täysin, marras-joulukuussa tilattiin
lyhyellä ajalla neljä kurssia, lisäksi yksi kurssi saatiin
myytyä Nurmekseen. Kaikki tilaukset saatiin kyläiltojen kautta.
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Kädentaitoja kursseilta, Taitoviikon kengänkorkopajasta ja lasten kädentaitokerhosta

Käsityöharrastuksen hyvinvointivaikutukset voivat olla moninaiset. Harrastuksen lomassa saattaa tarjoutua
mahdollisuus tutustua myös uusiin lajeihin, kuvassa kutoja-asiakas esittelee muille kutojille toista harrastustaan, vatsatanssia. Viereisessä kuvassa kudontapiiriläiset muistavat 50-vuotta täyttänyttä ”piiriläistä”.
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Toiminnalliset tulokset ajalla 1.1.-31.12.2012
”Kiinteät” neuvontapisteet 3, (Eno, Liperi, Värtsilä) n. 20 kutojaa toiminta jatkunut edellisenä
vuonna aloitetuissa toimipisteissä
Kurssit ja taitotuokiot

3 lasten kädentaitokerhoa, 24 lasta. (Kesälahti, Villala, Tuupovaara)
2 lasten Kesä käsillä käsityöleiriä (Kesälahti, Kovero)
78 kurssia, yhteensä 624 kurssilaista.

Tiedotus- ja markkinointi-toimenpiteiden lukumäärä
Erilaisia tapahtumia ja tapahtumaosallistumisia yhteensä 87
Lehtiartikkeleita 12 kpl
Sähköiset artikkelit 2, (Maakaista.fi, Värtsi, Värtsilä verkkolehti)
Kuntien lukumäärä

14 eri kuntaa11

Osallistuneiden lukumäärä

3867 eri henkilöä ollut mukana eri tapahtumissa ja kursseilla

Hanke-esitteiden lukumäärä 7 erilaista esitettä, mm. 3-päivää kudontaa kampanja -esite, kädentaitokerho-esite, lasten kesäleirit -esite, kiertävien hankkeiden
yhteisesite, Taitopakki-esite, yhdistyksen esite,
Sähköinen markkinointi

3 kpl, hankkeen www-sivut, sähköinen google-kalenteri, Facebookseinä (125 tykkääjää 19.3.2013).

Taitobussi-hanke on käynyt vuoden 2012 aikana kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa.

11

Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Lieksa, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo.
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Tupsutyöt olivat suosittuja talvella 2011-2012.

Myös perinteiset tekniikat kiinnostavat edelleen, kuvassa värttinällä kehräämistä.

Liperissä herkutellaan kädentaitojen lomassa. Kädentaitopajan osallistujat tuovat tullessaan mahtavia kahvileipiä.
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Taitobussien käyttöaste vuonna 2012
Taitobussien käyttöaste jatkui koko vuoden ajan hyvänä. Parhaimmillaan autot ovat olleet liikkeellä jopa 19
päivänä kuukaudessa. Keskiarvo autojen liikkumisessa on n. 2,5 kertaa viikossa.
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Värtsilän kudontaryhmä, Jokikankurit, kevätnäyttely

Joensun seutu
Keski-Karjala
Pielisen Karjala
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Kesälahden Kesä käsillä –lasten käsityöleiri

Kiteen Meijerin markkinat

Värtsilä-päivät

Crafts gone wild –tapahtuma Tolosenmäessä (Tolosenmäen Neste)
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Kurssi, kaksi sukkaa yhtä aikaa neulomalla

Huivikurssi, lankojen valinta.

Pirtanauhan kudonta

Muovinkierrätyskurssi, koristevalo vhs-videokotelosta.
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Pääsiäiskukko metallilangasta punomalla, mollamaija ja virkkauskurssien tunnelmia.
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4.2.5 Kehittämishankkeen toimenpiteet vuoden 2013 aikana
Taitobussi-hankkeen neljäs ja viimeinen vuosi alkoi
vilkkaasti koko maakunnan alueella. Edellisenä
syksynä aloitettu Taitobussin palveluiden markkinointi Pielisen Karjalan alueella lähti hyvin käyntiin,
Joensuun seudulla jatkettiin jo tutuksi tulleilla toimenpiteillä eli Liperin kudonnan neuvonnalla ja
tilauskurssien järjestämisellä. Keski-Karjalan osalta
Taitobussin palvelut siirtyivät kevään ajaksi osaksi
Kiteen käsityökeskuksen toimintaa ja loppuvuodeksi osaksi Tohmajärven Taitokeskuksen toimintaa. Toinen auto siirtyi Keski-Karjalan alueelta Pielisen Karjalaan vuoden alusta alkaen.
Huolimatta siitä, että Keski-Karjalassa Taitobussihankkeella oli aiempia vuosia vähemmän toimintaa, vuosi oli kokonaisuudessaan vilkkaampi kuin
aikaisemmat. Ensimmäistä kertaa kesälle saatiin
muutamia kurssitilauksia, tilauskurssien lisäksi
hanketyöntekijöitä työllistivät erilaiset markkinointitapahtumat. Tärkeä markkinointikanava kesän
aikana oli MSL:n järjestämä Suuri Vesikiertue -tapahtumasarja, jossa Taitobussi-hanke oli mukana
11:ssä tapahtumassa. Vesikiertueen lisäksi hanketta käytiin esittelemässä ja markkinoimassa useissa
muissa kylätapahtumissa. Aiempina kesinä järjestettyä Taitobussi-hankkeen omaa Crafts gone wild tapahtumaa ei enää järjestetty. Ko. tapahtumassa
oli ollut osallistujia melko vähän, eikä sen koettu
edesauttavan hankkeen tavoitteita. Jo edellisenä
syksynä päätettiin, että omalle tapahtumalle ei ole
tarvetta, varsinkin kun kesäaikaan erilaisia kylätapahtumia on jo entuudestaan runsaasti tarjolla.
Syksyn painopisteenä oli käsityöneuvontapalveluiden tarjoaminen mahdollisimman monille tahoille.
Kurssitilauksia saatiinkin runsaasti. Syksyn ajan
myös valmistauduttiin toiminnan jatkamiseen tulevana vuonna yhdistyksen omana toimintana. Mukava kokemus oli myös Taitobussin esiintyminen
Yle TV 1 Puoli seitsemän -ohjelmassa. Ohjelma
keräsi n. 0,5 miljoonaa katsojaa, näin Taitobussin
toiminta tuli kerralle tutuksi ympäri Suomen.

Hankkeen tiedottaminen ja markkinointi
Viimeisenä hankevuonna panostettiin Pielisen Karjalan alueella tiedottamiseen ja markkinointiin.
Joensuun seudulla ja Keski-Karjalan alueella pääpaino oli käsityöpalveluiden tarjoamisessa ja tila-

uskurssien järjestämisessä. Hanketta esiteltiin koko
vuoden aikana useissa eri tapahtumissa (yhteensä
57 tapahtumaa). Taitobussi osallistui pääasiassa
muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, omina tapahtumina järjestettiin käsityökahvilat Juuassa Ellinkulmassa ja Kolilla Ryynäsen kahvilassa.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit vuoden aikana
olivat MSL ja Kiertävä Pysäkki -hanke. Lisäksi hanke
oli mukana Kylätalo monipalvelukeskus -hankkeen
järjestämässä tapahtumassa Ilomantsin Tyrjänsaaressa. Keski-Karjalan alueella hanketta esiteltiin
keväällä Kesälahdella Sovintolassa pidetyissä käsityökahviloissa. Sovintolassa kävijöiden määrä vaihteli suuresti ja ongelmaksi muodostui tapahtumasta tiedottaminen. Sovintola-yhdistyksen puheenjohtajan vaihtuessa entinen työnjako ei enää
toiminutkaan. Aikaisemmin entinen puheenjohtaja
oli hoitanut ilmoitusten kiinnittämisen Kesälahden
ilmoitustauluille, mutta nyt asiaa ei oikein kukaan
ottanut hoitaakseen. Ihmisiltä tuli palautetta myös
siitä, ettei punainen Taitobussi12 ollut käsityökahvilan merkkinä parkkipaikalla. Tavaroiden etukäteen
bussista tilaaminen onnistui suhteellisen hyvin
niiden osalta, jotka käsityökahvilasta olivat tietoisia.
Vuoden aikana hankkeen tiedotetta postitettiin 2
kertaa, yhteensä n. 2 000 kpl, joista n. 1 000 kpl
lähti yhdistyksen jäsenkirjeen mukana, n. 700 kpl
postitettiin kyläyhdistysten puheenjohtajille ja
sihteereille sekä Taitobussin asiakkaina olleille
henkilöille, lisäksi esitettä postitettiin PohjoisKarjalan Marttojen jäsenyhdistyksille n. 320 kpl.
Keväälle suunniteltiin kaksi eri kampanjaa, joilla
pyrittiin saamaan uusia tilauskursseja. Toinen
kampanja suunnattiin Taito Pohjois-Karjala ry:n
jäsenille ja kyläyhdistyksille, heille tarjottiin ns.
Emäntälahjaa, jolla kurssin tilaaja/yhteyshenkilö,
sai osallistua kurssille maksutta. Toinen kampanja
suunnattiin Martta-yhdistyksille, tarjousaikana
tilattujen kurssien kurssimaksun sai Marttayhdistysten jäsenet puoleen hintaan. Ilahduttavan
moni Martta-yhdistys hyödynsi saamansa tarjouksen, keväällä 13 eri yhdistystä tilasi Taitobussin
kädentaitokurssin. Emäntälahja ei herättänyt vastaavaan innostusta, ainoastaan kolme ”emäntää”
hyödynsi kurssiedun (kampanja-flyerit liite 31).
Syksyksi tehtiin oma tarjouskampanja kylille ja
maamiesseuroille. Kampanjaan seulottiin kylätaloja
12

Keski-Karjalan alueella käytössä ollut auto siirrettiin
vuoden vaihteessa Pielisen Karjalan alueelle.
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joissa Taitobussi ei vielä ollut käynyt. Seulonnassa
tarkasteltiin Leader-rahoituksella kunnostettuja
taloja sekä kuntien nettisivuja, joihin on listattu
kuntien kylät. Taitobussi on kiertänyt pitkin Pohjois-Karjalaa jo tasaisen hyvin, koska löytyi vain 19
kylätalollista kylää, joissa ei oltu käyty. Kyliä olisi
varmasti enemmänkin, mutta kaikki maamiesseuratalot ja nuorisoseurat eivät välttämättä löydy
Internetistä. Kyselimme myös kylätalojen osoitetietoja MSL:lta ja Pohjois-Karjalan kylät ry:ltä, mutta
heillä oli vasta elokuussa 2013 käynnistymässä
hanke, jolla päivitetään kylien perustiedot mm.
kylätalojen ja kyläpäälliköiden osoitteet.
Vuoden aikana jatkettiin Kiertävien hankkeiden
yhteisiä tapaamisia, joissa hanketoimijat tutustuvat
toisiinsa ja eri hankkeisiin. Tammikuussa kokoonnuttiin Joensuun Kuhasalon Kalmon katiskalla (Joensuun kalastuskunnan kalamaja). Kiertävä pysäkki
-hankkeen projektipäällikkö toimi tapaamisen kokoonkutsujana. Syksyllä ryhmä kokoontui vielä
kertaalleen Taitobussi-hankkeen koolle kutsumana.
Samalla kokoontumisista sovittiin tulevalle vuodelle ja koollekutsujaksi sovittiin Jake-hanke. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut todella tärkeää ja ilman sitä, hankkeen tulokset olisivat jääneet huomattavasti vaatimattomimmiksi.

Kurssitoiminta ja kudonnan neuvonta
Kurssitoiminnan ja kudonnan neuvonnan osalta
vuosi alkoi erinomaisesti. Erityisesti Joensuun seudun Taitobussilla oli runsaasti kysyntää. Liperin
Näppärän kudontapisteen toimintaa jatkettiin vuoden loppuun saakka. Kutojia Liperissä oli kuitenkin
vähänlaisesti, kahdesta kolmeen. Kutojat ovat kutoneet pääasiassa mattoja omista materiaaleistaan, joten materiaalimyyntiäkään ei ole liiemmin
ollut. Mielenkiintoinen havainto oli, että vaikka
kutojilla on ollut mahdollisuus kutoa silloinkin, kun
neuvoja ei ole paikalla, he tulevat kutomaan mielellään vain neuvojan paikalla ollessa. Voisiko tästä
päätellä, että kutominen on myös sosiaalinen tapahtuma, jolloin tekemisen lomassa voi jutustella
ja miettiä vaikka raitojen väriä jonkun toisen kanssa yhdessä. Yksin kutominen ei tunnu niin mielekkäältä. Käsitöiden tekemisen yhteydessä haetaan
samalla yhdessä olemisen iloa.
Taitopaja-käsityökerho jatkoi kokoontumisiaan
Liperin Näppärällä joka toinen viikko. Osallistujia oli
5-12 henkilöä/kerta. Kerhossa valmistauduttiin
vuoden aikana tilojen vaihtumiseen hankkeen

päättyessä. Koska Näppärän tilavuokra on kallis,
eikä kudonnan neuvonnalle ole ollut tarvetta, on
tilasta luovuttava. Onneksi lähistöltä löytyi Salokylän kylätalo, jossa kerho voi jatkaa toimintaansa
vuoden 2014 alusta alkaen.
Tuupovaarassa jatkettiin lasten kädentaitokerhon
toimintaa. Kerho kokoontui joka toinen viikko, lapsia kerhossa oli kuusi. Liperissä Salokylän ja Roukalahden kyläyhdistyksien kylätaloilla on kerran
kuussa ollut käsityökerho, johon on kylän naisväen
kanssa yhdessä mietitty kurssien aiheet. Osallistujia
on ollut 5 – 14 henkilöä/kerta, myös lapsia on ollut
äitiensä mukana.
Liperin Salokylän kyläyhdistyksen kylätalolla järjestettiin kolmipäiväinen käsityökerho talvilomaviikolla, jossa oli 10 osallistujaa. Yhtenä päivänä käsityökerhossa oli mukana Kiertävä pysäkki-hankeen
puolelta harjoittelija, joka mittasi verenpaineita ja
sokeriarvoja aikuisilta. Harjoittelija kertoi osallistujille terveellisestä ruokavaliosta ja tarjosi lapsille
terveellisen välipalan. Kontiolahden Kirkonkylän
koulu vietti Kalevalan päivää (28.2.) kutsuen isovanhemmat yhdessä tekemiseen lapsenlapsiensa
kanssa. Taitobussi järjesti päivään muovinkierrätyspajan, jossa oli 3.–6. luokkalaisia oppilaita ja isovanhempia. Muita lyhytkursseja on ollut vuoden
aikana 77 kpl. Erilaisia aiheita on ollut paljon: kehräystä, virkkausta, emalikorua, hopeakorua, huovutusta, mollamaijaa, metallilankatöitä.
Keski-Karjalan alueella kevään aikana jatkettiin
kädentaitokurssien järjestämistä Rääkkylän kirjastolla, neulakinnaskurssit osoittautuivat suosituiksi,
muut tarjotut kurssit eivät niinkään. Kursseja kyllä
toivotaan, mutta viiden osallistujan kokoon saaminen tuntuu haastavalta. Kirjaston väen kanssa on
yritetty painottaa etukäteen ilmoittautumisen tärkeyttä, jotta kurssi varmasti järjestetään. Toisaalta
ennakkoon ilmoittautuminen on tärkeää myös sen
vuoksi, että neuvoja osaa tilata ja varata sopivan
määrän materiaaleja kurssia varten. Syksyllä Rääkkylän kirjaston toiminta hiipui kokonaan, eli kursseja ei enää saatu järjestettyä. Muita kursseja Keski-Karjalan alueella toteutui vuoden aikana viisi.
Värtsilän kudontaryhmässä vuosi oli monimuotoinen ja myös haastava. Taitobussin käynnit Värtsilässä oli sovittu kahden viikon välein, kolme ja puoli
tuntia kerrallaan. Heti tammikuun alussa huomattiin, että tällainen järjestely ei ollut toimiva. Vuoden alussa Värtsilässä oli viidet tyhjät tai lähes tyhjät kangaspuut ja seitsemän kutojaa, jotka odot-
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tivat malttamattomina kudottavia kankaita. Käyntikertoja jouduttiin lisäämään, jotta ehdittiin saamaan kohtuullisessa ajassa kutojille loimet kangaspuihin. Käsityöpassien uusiminen osoittautui myös
kudontapisteen vuokrasopimuksen jatkumisen
ollessa epävarmaa hankalaksi. Useat kutojista halusivat odottaa viimeiseen asti tietoa jatkuuko kudonta ja vasta sitten maksaa passinsa. Sinänsä
ymmärrettävää, mutta neuvojalle hieman turhauttavaa yrittää perustella passin ostamisen välttämättömyyttä.
Myös neuvojan vaihtuminen Värtsilässä on tuonut
työhön omat haasteensa. Jokaisella neuvojalla on
omat tapansa toimia ja ryhmällä omansa. Yhteen
hitsautunut pieni sivukylän kutojaporukka on haasteellinen aina uuden neuvojan ottaa haltuun ja
saavuttaa ryhmän hyväksyntä. Myös kutojien vaihteleva taitotaso, aivan aloittelijasta kymmeniä vuosia kutoneeseen puoliammattilaiseen asettaa omat
haasteensa neuvojan työlle, varsinkin etäkudontapisteessä. Syksyllä kudonnan neuvontaa jatkettiin
siten, että kutojat ottavat yhteyttä neuvojaan, kun
tarvitsevat apua, uusia loimia tai materiaaleja. Tällainen tilausperiaatteella toimiminen on osoittautunut hyväksi tavaksi toimia ns. kylmäneuvontaasemalla. Kudonnan neuvontaa tullaan jatkamaan
hankkeen päättymisen jälkeenkin, niin kauan kun
tilat saadaan kunnalta maksutta käyttöön.
Pielisen Karjalan alueella kevät painottui tiedottamiseen ja markkinointiin, kädentaitokurssin ollessa
alueella vielä melko uusi palvelu. Ellinkulman käsityökahvilaa järjestettiin kevään ja syksyn aikana

kerran kuussa. Kahvilassa esiteltiin erilaisia materiaaleja, käsityötekniikoita ja käsityökursseja. Pielisen Karjalan alueella järjestettiin 11 erilaista tilauskurssia. Syksyllä aloitettiin Vuoniskylien koululla
lasten kädentaitokerho. Mukava yllätys oli, että
enemmistö Vuoniskylien lasten kädentaitokerholaisista oli poikia.
Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin, myös kesällä
toteutui useampia kursseja sekä yksi lasten kesä
käsillä käsityöleiri. Kurssiaiheet vaihtelivat japanilaisen sandaalin punonnasta betonivalukurssiin.
Lasten leirille osallistui harmittavan vähän lapsia (3
lasta), syyksi selvisi jälkikäteen vanhempien lomien
sopimattomuus leirin ajankohtaan nähden. Leirin
myös toivottiin olevan pidempi, kuin vain kaksi
päivää. Jatkossa käsityöleiriä aiotaankin tarjota
nelipäiväisenä, kuten yhdistyksen taitokeskuksissa
pidettävät leirit ovat. Kudonnan osalta kesä oli yhtä
hiljainen kuin aiemmatkin kesät ovat olleet, sekä
Liperissä että Värtsilässä on kesän aikana kutonut
vain yksi kutoja parina päivänä. Päätös kudonnan
ohjauksen tauolle jäämiseksi kesäajaksi oli edelleen
perusteltua
Syksyn aikana suunniteltiin Taitobussien toimintaa
tulevalle vuodelle, jolloin hanke on päättynyt. Asiakkaat ovat kyselleet toiminnan jatkumista ja hintojen pysyvyyttä. Mukavaa on ollut kertoa, että
toiminta jatkuu edelleen ja hinnatkin ovat samat,
kuin aiemmin. Tilauksia tulevalle keväälle on tullut
jo mukavasti.
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Emali-, kankaanpainanta- ja laukku kirjan kansista kurssien tunnelmia, lisäksi kuva Kontiolahden kirkonkylän
koulun Kalevalan päivänä tehdyistä muovinkierrätystyöpajan koreista.
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Toiminnalliset tulokset ajalla 1.1.–31.12.2013
”Kiinteät neuvontapisteet” 2 (Liperi, Värtsilä) n. 10 kutojaa
Kurssit ja taitotuokiot

1 lasten kädentaitokerhoa, 17 lasta (Kesälahti, Tuupovaara, Vuoniskylä),
1 lasten Kesä käsillä käsityöleiri
91 kurssia, yhteensä 488 kurssilaista

Tiedotus- ja markkinointi-toimenpiteiden lukumäärä
Erilaisia tapahtumia ja tapahtumaosallistumisia yhteensä 57, yhteensä n. 2022 osallistujaa
Lehtiartikkelit 12 kpl
Sähköiset artikkelit 1 kpl (maakaista.fi)
Yle TV 1, Puoli seitsemän ohjelma
Kuntien lukumäärä

12 kuntaa13

Osallistuneiden lukumäärä

n.2 510 eri henkilöä ollut mukana eri tapahtumissa ja kursseilla

Hanke-esitteiden lukumäärä
4 erilaista esitettä, emäntälahja- ja ystävänlahja-flyer, käsityöleiriflyer Tuupovaaran leirin markkinointia varten, kylätalo-kampanja
esite
Sähköinen markkinointi

3 kpl, hankkeen www-sivut, sähköinen google-kalenteri, facebookseinä (181 tykkääjää 5.2.2014)

Taitobussi-hanke on käynyt vuoden 2013 aikana kaikissa 13:ssa Pohjois-Karjalan kunnassa.

13

Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi.
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Taitobussien käyttöaste ajalla 1.1.–31.12.2013
Taitobussien käyttöaste oli hyvä koko vuoden, Joensuun seudulla Taitobussi oli liikkeellä keskimäärin 2,8 kertaa viikossa, Keski-Karjalan alueen käsityöneuvoja kävi 1,3 kertaa viikossa pitämässä kurssia tms., Pielisen Karjalan alueella Taitobussin käyttöaste oli 1,8 kertaa viikossa. Kuukausittain Taitobussit ovat olleet liikkeellä keskimäärin 21 kertaa.
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Keski-Karjala
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Kuvia Suuri vesikiertue –tapahtumista Nurmeksesta, Viuruniemestä (Outokumpu), Uimaharjusta ja Joensuusta
Taitokorttelista.
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.

Kuvia betonivalu, kranssi ja mosaiikkityö kursseilta.
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4.2.6 Hankekokonaisuuden aikataulu



Hankeaika oli aluksi kolmivuotinen, hankepäätös
oli ajalle 1.1.2010–31.2.2012. Hankkeelle haettiin
ja saatiin jatkoaikaa vuoden 2013 loppuun saakka,
jolloin hankeajaksi tulee lähes neljä vuotta. Uuden
päätöksen mukainen hankeaika on 1.1.201031.12.2013 (päätös 26591). Hanke käynnistettiin
1.4.2010.






4.2.7 Toimijan organisaatio ja työnjako



Hanketyöntekijä, käsityöneuvoja Minna Hirvonen,
1.8.2010-31.12.2012
Hanketyöntekijä, käsityöneuvoja Katri Parikka,
1.12.2010-31.12.2013
(poissa 28.5.2011-2.9.2012, 27.8.-31.12.2013)
Hanketyöntekijä, käsityöneuvoja Anne Miettinen
2.5.2011-31.8.2011
Taito Pohjois-Karjala ry:n käsityöneuvoja Päivi
Lemmetyinen toimi hanketyöntekijänä 5.9.201131.12.2013
Lisäksi Taito Pohjois-Karjala ry:n käsityöneuvojat
Arja Korpelainen, Evaliisa Luoma, Aija Väätäinen ja
Hannele Holopainen olivat hankkeessa tuntityöntekijöinä.

Hanketyöntekijät hankeaikana:
Taito Pohjois-Karjala ry:n koulutusvastaava Tarja
Puukko, toimi osa-aikaisena projektipäällikkönä
1.4.2010-31.12.2013,

4.2.8 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen rahoitussuunnitelma päätöksen (23981) mukaisesti.
Hankerahoituksen osuus
Kuntarahoitus
Yksityinen rahoitus
(yhdistyksen osuus)
Hankkeen tulot
Kokonaisrahoitus yhteensä

338 100
3 000
37 900
30 000
409 000

Hankkeen rahoitussuunnitelma päätöksen (26591, 21.6.2012) mukaisesti
Hankerahoituksen osuus
Kuntarahoitus
Yksityinen rahoitus
(yhdistyksen osuus)
Hankkeen tulot
Kokonaisrahoitus yhteensä

310 500
4 500
35 000
25 000
375 000
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Hankkeen toteutuneet kulut ja tulot

Vuosi 2010
Palkat
Palkkiot
Kokouspalkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Kotimaan matkakulut

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Vuosi 2013

34 574,49 €

74 309,85 €

66 836,62 €

64 512,68 €

11 057,19 €
4 481,77 €
890,04 €

5 191,48 €
8 353,11 €
639,20 €

5 490,34 €
8 652,48 €
1 879,13 €

7 437,67 €
7 263,99 €
2 351,48 €

Ulkomaan matkakulut
Muut kustannukset (mm. auto
ja atk-hankinnat)
Vastikkeetta hankkeen hyväksi
tehty työ
Kokonaiskustannukset yhteensä
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kuntarahoitus (vähennetään)
Tukikelpoiset kustannukset
yhteensä
Omarahoitusosuus
Maksettu/Haettava tuki

4 928,08 €

55 931,57 €
2 326,09 €
1 128,46 €

5 752,08 €

94 245,72 €
6 145,77 €
1 060,00 €

6 893,80 €

7 786,03 €

Yhteensä

Budjetti

Erotus +/euroa

240 233,64 €
- €
- €
29 176,68 €
28 751,35 €
5 759,85 €

275 000,00 €
- €
- €
30 000,00 €
33 000,00 €
10 000,00 €

34 766,36 €
- €
- €
823,32 €
4 248,65 €
4 240,15 €

- €

- €

- €

25 359,99 €

27 000,00 €

1 640,01 €

- €

- €

- €

kustannukset
% kokonaisbudjetista
87

97
87
58

94

89 752,37 €
6 300,46 €
1 111,38 €

89 351,84 €
6 844,81 €
465,33 €

329 281,50 €
21 617,13 €
3 765,17 €

375 000,00 €
25 000,00 €
4 500,00 €

45 718,50 €
3 382,87 €
734,83 €

88
86
84

52 477,02 €
87 039,95 €
82 340,53 €
5 274,87 €
9 565,10 €
8 234,05 €
47 202,15 €
77 474,85 €
74 747,67 €
päätösten mupäätösten
kaan
mukaan
päätösten mukaan

82 041,70 €
8 204,17 €
27 232,19 €

303 899,20 €
31 278,19 €
226 656,86 €

310 500,00 €
35 000,00 €
310 500,00 €

6 600,80 €
3 721,81 €
83 843,14 €

98
89
73
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4.2.9 Raportointi ja seuranta
Ohjausryhmän
14.4.2010.

aloituskokous

pidettiin









Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat
henkilöt:
Tossavainen Ilona, ohjausryhmän puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Martat ry, (31.7.2013 saakka)
Keronen Päivi, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, hankekoordinaattori, Kyläisännöitsijähanke, Joensuun Seudun Leader –yhdistys,
(13.1.2012 saakka)
Korjonen Pirjo, ohjausryhmän varapuheenjohtaja 29.5.2012 alkaen, Karelia à la carte hankevastaava,
Pro
Agria
Pohjois-Karjala
(31.7.2013 saakka)






Sirviö Terho, asiantuntija, hanketoiminta, Pohjois-Karjalan Ely-keskus
Hallila Marjo, muotoilija, TaM, Taito PohjoisKarjala ry (31.10.2010 saakka)
Räsänen Anna-Kaisa, koulutusjohtaja, PohjoisKarjalan ammattiopisto, Joensuu, tekniikka ja
kulttuuri
Karjalainen Petra, toiminnanjohtaja, Taito
Pohjois-Karjala ry (1.11.2010 alkaen)
Voutilainen Mari, tiedottaja, Maakaista.fi,
(20.1.2012 alkaen)
Kolehmainen Katja, toiminnanjohtaja, PohjoisKarjalan Martat ry (1.8.2013 alkaen)
Rinnekari Johanna, yrityspalveluiden palvelupäällikkö, ProAgria Pohjois-Karjala (1.8.2013
alkaen)

Ohjausryhmän kokoukset
Kokous
Aloituskokous
1/2010
2/2010

pvm
14.4.2010

1/2011

10.2.2011

2/2011

30.5.2011

3/2011

28.9.2012

1/2012

15.2.2012

2/2012

29.5.2012

3/2012

28.9.2012

1/2013

6.2.2013

2/2013

30.5.2013

3/2013

25.9.2013

1/2014
Hankkeen
kous

31.8.2010

20.2.2014
lopetusko-

käsitellyt asiat
hankkeen aloitukseen
liittyneet asiat
hanketilanne
1.4.31.7.2010
hanketilanne
1.8.31.12.2010
hanketilanne
1.1.30.4.2011
hanketilanne
1.5.31.8.2011
hanketilanne
1.8.31.12.2011
hanketilanne
1.1.30.4.2012
hanketilanne
1.5.31.8.2012
hanketilanne
1.9.31.12.2012
hanketilanne
1.1.30.4.2013
hanketilanne
1.5.31.8.2013
hanketilanne
1.9.31.12.2013
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4.2.10 Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata uusia
tapoja tuottaa käsityöharrastusmahdollisuuksia
maaseudulla. Hankkeen toteuttaja, Taito PohjoisKarjala ry, rakensi kiertävän käsityöneuvonnan
verkoston, jossa testattiin erilaisia mahdollisuuksia
käsityöharrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi harvaan asutulle maaseudulle. Hanke oli asiakaslähtöinen palvelumuotoiluhanke, jolla lisättiin omaehtoisen käsityön harrastusmahdollisuuksia PohjoisKarjalan kunnissa.
Hankkeen aikana testattiin uusia tapoja tuottaa
käsityön harrastajille palveluita. Näitä palveluita
olivat mm. kudonnan neuvonta, erilaiset lyhytkurssit, eli yhden kerran kurssit sekä kädentaitokerhot aikuisille ja lapsille. Käsityöyrittäjien kanssa
hankkeen aikana järjestettiin yhteinen markkinointitapahtuma, Crafts Gone Wild.
Hankkeen tavoitteena oli myös löytää uusia toimintamalleja käsityöpalveluiden tarjoamiseksi harrastajille. Uusien toimintamallien kehittämiseksi
hankkeen aikana kerättiin jatkuvaa asiakaspalautetta, jonka pohjalta uusia toimintamalleja testattiin ja kehitettiin edelleen.
Hanketta suunniteltaessa oletuksena oli, että kiertävä käsityöneuvonnan verkosto olisi ns. kylmäneuvonta-asemien verkosto ympäri maakunnan. Eli
tiloja, joissa olisi kangaspuita kudontaa varten ja
tilat kurssitoiminnalle. Asemilla neuvoja kävisi ohjaamassa käsityöharrastajia kerran viikossa tai kahdessa viikossa. Muina aikoina tilat olisivat harrastajien käytettävissä omaehtoiseen tekemiseen. Tiloissa olisi myös voinut olla muiden yhdistysten tai
toimijoiden toimintaa.
Hankkeen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että
neuvojilla oli käytettävissään pakettiautot, joissa
materiaalit ja työvälineet kulkevat paikkakunnalta
toiselle. Pakettiautot toimivat myös materiaalivarastoina. Tilat toimintaa varten vuokrattiin kunnilta
ja/tai yksityisiltä vuokranantajilta ja työvälineet ja
laitteet hankki yhdistys. Tavoitteena oli, että hankkeen aikana yhdistys tekee sopimukset mukaan
lähtevien kuntien kanssa siitä, että verkoston toimintaa pystytään jatkamaan hankkeen jälkeen.
Kuntien osuus hankkeessa olisi ollut osallistua toimitilojen kulujen jakamiseen, esim. antamalla tukea niiden vuokraamista varten.

Riskinä hankkeen toteutumisen kannalta oli, että
hankkeelle ei pystytä hankkimaan ja kalustamaan
autoja neuvojien käyttöön. Myös kuntien sitoutuminen oli arvoitus. Erityisesti tilavuokrien kannalta
kuntien sitoutuminen hankkeeseen olisi ollut tärkeää.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen alussa yhteistyökumppaneita ovat olleet
mm. ohjausryhmän jäsenten edustamat yhdistykset ja yhteisöt sekä kunnat (Juuka, Liperi, Kesälahti,
Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo). Yhteistyötä hankkeessa on tehty seuraavien
yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
Pohjois-Karjalan Martat ry
Martat on yli satavuotias kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.
Toiminnanjohtaja Ilona Tossavainen oli hankkeen
ohjausryhmän jäsen ja ohjausryhmän puheenjohtaja eläköitymiseensä saakka (30.7.2013). Uusi
toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen toimi ohjausryhmän jäsenenä 1.8.2013 alkaen. Yhteistyötä on
lisäksi tehty mm. tiedottamiseen liittyen, hankkeen
tiedotteita on postitettu Pohjois-Karjalan Marttojen jäsenkirjeiden mukana. Hankkeen palveluja on
”myyty” useammalle Pohjois-Karjalan Marttojen
paikallisyhdistyksille.
ProAgria Pohjois-Karjala
ProAgria on maatalouden ja maaseutuyrittämisen
neuvontajärjestö joka tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan
kilpailukyvyn kehittämiseen. Hankevastaava Pirjo
Korjonen oli hankkeen ohjausryhmän jäsen
(31.7.2013 saakka). Yrityspalveluiden palvelupäällikkö Johanna Rinnekari toimi ohjausryhmän jäsenenä 1.8.2013 alkaen. Yhteistyössä ProArgia Pohjois-Karjalan Hyvää yhdessä –hankkeen kanssa Taitobussi järjesti Hyvinvointitori-tapahtumia kevään
ja syksyn 2011 aikana.
Joensuun Seudun Leader-yhdistys, Kyläisännöitsijä-hanke
Joensuun seudun Leader -yhdistys tekee rahoitusesityksiä maaseudun kehittämishankkeista ja yritystuista. Rahoitettavien hankkeiden tulee nojautua yhdistyksen laatimaan kehittämisohjelmaan.
Joensuun seudun Leader –yhdistys kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan,
lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään
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uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Kyläisännöitsijän
tehtävänä on olla kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden apuna kylien kehittämisessä.
Kyläisännöitsijä Päivi Keronen toimi hankkeen ohjausryhmän jäsenenä 1.4.–13.1.2012, lisäksi hän
toimi ohjausryhmän varapuheenjohtajana. Kyläisännöitsijä-hanke on ollut merkittävänä apuna
Taitobussi-hankkeen tiedottamisessa erityisesti
hankkeen alkuaikoina.
Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, Kiertävä pysäkki –
hanke
Kiertävä pysäkki kiertää ja pysähtyy kylissä ympäri
Pohjois-Karjalaa. Kylätapahtumissa toiminta voi
olla mm. terveysmittauksia, tietoiskuja, esteettömyysneuvontaa, alkusammutus- ja elvytyskoulutusta. Taitobussi- ja Kiertävä pysäkki –hankkeet
ovat tehneet runsaasti yhteistyötä mm. Hyvinvointitorien ja erilaisten kylätapahtumien yhteydessä.
Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys Ry, Tämä maa
ja oma koti –hanke
Tämä maa ja oma koti –projektin tavoitteena oli
tukea erityisesti rajaseudun ikääntyneiden ihmisten itsenäistä ja omaehtoista elämää harvaan asutuilla alueilla. Tämä maa ja oma koti –hankkeen
aktiivisuuden ansiosta saatiin Hyvinvointitori-tapahtumat ja yhteistyö useamman hankkeen välillä
alkuun.
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa –hanke
Hankkeen tavoitteena on levittää kotityöpalvelun
laatujärjestelmä koulutuksen ja ohjauksen avulla
itäsuomalaisiin yrityksiin ja kohottaa osaamista
valtakunnallisten laatukriteereiden tasolle. Kotityöpalveluyritysten kehittämisellä vastataan eriikäisten ja eri elämäntilanteissa ja ympäristöissä
elävien ihmisten arjen hyvinvointiin tuottamalla
laadukkaita palveluita. Laadukkaat kotityöpalvelut
–hankkeen kanssa yhteistyötä tehtiin Hyvinvointitori-tapahtumien yhteydessä.
Pohjois-Karjalan kylät ry
Pohjois-Karjalan Kylät ry on vuonna 1995 perustettu maakunnallinen kylä- ja asukastoiminnan
yhdistys. Toiminnan juuret ovat 1970-luvulla tehdyssä kylätoiminnan aktivoinnissa. Pohjois-Karjalan
Kylät ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää maakunnallista ja paikallista kylä- ja asukastoimintaa sekä edistää yhteistyötä maaseudun
yhdistysten ja muiden yhteisöjen välillä toimintaalueellaan. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena
on
edistää
kylien
henkistä
hyvinvointia

ja omaleimaisuutta sekä elinkeinotoiminnan yleisiä
edellytyksiä. Pohjois-Karjalan kylät ry:n kanssa yhteistyö on liittynyt tiedottamiseen, Taitobussihanke on saanut Pohjois-Karjalan kylät ry:n kautta
mm. kyläyhdistysten yhteystietoja käyttöönsä.
Yhteistyötä on tehty myös kiertävien hankkeiden
verkostoitumisen yhteydessä.

Joensuun Kylät ry
Joensuun Kylät ry:n tarkoituksena on Joensuun
liitoskuntien (Kiihtelysvaara, Tuupovaara, eno ja
Pyhäselkä) kylien tukeminen ja edunvalvonta. Joensuun Kylät ry:n kanssa yhteistyötä on tehty kiertävien hankkeiden yhteisesitteen myötä.
Maaseudun sivistysliitto, MSL:n Pohjois-Karjalan
aluejärjestö ry
Maaseudun Sivistysliiton (MSL) tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin edistää tasa-arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin
päämäärien toteutumista. MSL tuottaa koulutus- ja
kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.
Yhteistyö MSL:n kanssa on ollut pääasiassa tiedottamiseen liittyen. Taitobussi on ollut mukana mm.
Laiffia Landella, Keski-Karjalan kyläkumppani –
hankkeiden kylätapahtumissa sekä Suuri Vesikiertue tapahtumassa. Lisäksi MSL:n hanketyöntekijät
ovat jakaneet Taitobussi-hankkeen esitteitä omissa
tilaisuuksissaan. Yhteistyötä on tehty myös mm.
kiertävien hankkeiden yhteisesitteen myötä.
Joensuun kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi.
Joensuun kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi on
antanut tiloja ja työvälineitä maksutta Taitobussihankkeen käyttöön Lasten Joensuu kulttuuritapahtuman yhteydessä.
Mannerheimin lastensuojeluliitto, paikallisyhdistykset
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua
toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. Taitobussi-hanke järjesti Lasten Joensuu –kulttuuritapahtumia Enon ja Tuupovaaran
paikallisyhdistysten kanssa.
4H-yhdistykset
4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestön kasvatusajattelun perustan muodostava
neljä H-kirjainta ja tekemällä oppimisen käytän-
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nönläheinen toimintamenetelmä. 4H-järjestöllä on
toimintaa niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin. Taitobussi-hanke osallistui Hammaslahden
4H-yhdistyksen järjestämään Reijolan Syyshavina tapahtumaan. Keski-Karjalan 4H-yhdistys hallinnoi
Lehmisavusta nykyaikaan hanketta, jonka tarkoitus
on tuoda lapsille ja nuorille näkyväksi kotieläinten
ja maatalouden eläinten merkitys menneessä ja
nykyisessä - rakentaa linkki tämän lapsuudesta
menneeseen, mummien ja ukkien lapsuuteen. Taitobussi ja Lehmisavusta nykyaikaan hankkeet ovat neuvotelleet yhteistyöstä erilaisten tapahtumien yhteydessä Keski-Karjalan alueella.
Pyhäselän evankelisluterilainen seurakunta
Taitobussi-hanke on osallistunut seurakunnan järjestämiin yleisötilaisuuksiin mm. Vappurieha, lisäksi seurakunta on ostanut Taitobussi-hankkeelta
kädentaitokursseja.
Tuupovaaran Käsityöläiset ry
Tuupovaaran Käsityöläiset ry:n toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Tuupovaaralaisten
ja koko Pohjois-Karjalan rajaseudun käsityöperinnettä. Taitobussi-hanke järjesti Lasten käsityökarnevaalit tapahtuman yhteistyössä Tuupovaaran
käsityöläisten kanssa.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Taitobussi-hanke on ollut yhteistyössä erilaisissa kylätapahtumissa mm. Hyvinvointitori- ja Suuri vesikiertue tapahtumissa.
Rajavartiolaitoksen kanssa Taitobussi-hanke on
ollut yhteistyössä erilaisissa kylätapahtumissa mm.
Hyvinvointitori-kiertue.
Sovintola-yhdistys
Sovintola-yhdistys ylläpitää Sovintola –nimistä taloa Kesälahdella. Sovintola on monipuolinen kohtauspaikka, joka palvelee kuntalaisia ja matkailijoita. Se sijaitsee Kesälahden kirkonkylän entisessä
koulurakennuksessa. Sovintolassa sijaitsee mm.
Käsityöpuoti Korento sekä kahvila sekä Kulttuurikammari, jossa järjestetään näyttelyitä ja pienimuotoisia kulttuuritilaisuuksia sekä harrastuspiirejä. Taitobussi-hanke on tehnyt yhteistyötä Sovintola-yhdistyksen kanssa hankeen alusta saakka.
Yhteistyö on ollut monipuolista, sekä käsityöyrittäjien pienimuotoista neuvontaa sekä kurssitoimintaa. Sovintola-yhdistys on myös tarjonnut hankkeelle tilojaan hankkeen säännöllisille esittely ja
tuote- ja materiaalimyyntitapahtumille.

Kirjastoautosta monipalveluautoksi –hanke on
Tohmajärven kunnan hanke, jossa selvitetään kirjastoautotoiminnan jatkumista monipalveluautona.
Tohmajärven ja Kiteen kunnalla on ollut yhteistä
kirjastoautotoimintaa, jota on ollut uhkaamassa
loppuminen Kiteen kunnan puolelta. Monipalveluauto-hankkeen kanssa Taitobussi-hanke on tehnyt
yhteistyötä eri tapahtumien yhteydessä, lisäksi on
käyty keskusteluja Taitobussin palveluiden lisäämistä osaksi monipalveluauton toimintaa.
Hyvinvointiosuuskunta Elonvirta on Kiteeläinen
erilaisia hyvinvointipalveluita tarjoava osuuskunta.
Osuuskunnan yrittäjiä on ollut mukana samoissa
tapahtumissa Taitobussi-hankkeen kanssa. Osuuskunnan yrittäjien kanssa on myös keskusteltu erilaisista yhteistyömahdollisuuksista.
Osuuskunta Tikkalan kassan tehtiin yhteistyötä
Crafts gone wild –tapahtumassa (kesä 2011).5.
Hankkeen seuraavat toimenpiteet (KESÄ 2012)
Lions Club Eno järjestää keväisin Enon torilla Rompetorin. Taitobussi-hanke oli esittelemässä toimintaansa 19.5.2012 järjestetyssä tapahtumassa.
Kylätalo monipalvelukeskus –hanke. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoittama hanke Ilomantsissa,
jossa tavoitteena on saada yhdistyksiä, yrittäjiä ja
eri viranomaisia viemään palveluitaan kylätalolle,
jossa kylätoimijat koordinoivat palveluiden ajanvaraus- ja muuta hankkeen puitteissa kehiteltävää
toimintaa paikallisten yhdistysten kanssa. Taitobussi on ollut mukana hankkeen järjestämissä tapahtumissa.
Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys, Taitobussi-hanke
järjesti Roosa nauha -kampanjaan liittyviä tapahtumia yhteistyössä paikallisosastojen kanssa.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Taitobussi-hankkeen aikana rakennettiin kiertävä
käsityöneuvontaverkosto Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Verkosto on muuntuva ja elävä,
eikä sitä ole sidottu aikaan tai paikkaan. Verkosto
toimii asiakaslähtöisesti, asiakkaiden toiveiden
mukaisesti. Verkostoon kuuluvat Taito PohjoisKarjala ry:n käsityöneuvojat, kyläyhdistykset, Martta-yhdistykset, MSL ym. monet toimijat ja hankkeet
sekä yksityiset henkilöt. Tärkeimpänä osana verkostoa ovat käsityön harrastajat, joille käsityöneu-

54
vontaa ja käsityön harrastusmahdollisuuksia tarjotaan.
Hanketta suunniteltaessa oletettiin, että verkostosta tulisi ns. kylmäneuvonta-asemien verkosto,
jotka olisivat olleet kiinteitä toimipisteitä, joissa
Taitobussin käsityöneuvojat käyvät ohjaamassa
erilaisia kädentaitoja. Tilojen vuokrakuluja varten
olisi tarvittu kuntien tukea.
Heti hankkeen alussa kävi selville, että kunnat eivät
pysty sitoutumaan rahalliseen tukeen käsityöneuvontaa varten. Ainoastaan Liperin kunta myönsi
hankkeen alussa yhdelle syksylle tukea tilavuokraa
varten. Myöhemmin sitä ei enää saatu.
Toisaalta hankkeen alussa myös huomattiin, että
asiakkaat eivät ole kiinnostuneita kiinteistä toimipisteistä ja siellä kutomisesta ja käsitöiden tekemisestä. Hanketyöntekijät joutuivatkin muuttamaan
ajatteluaan ja miettimään kiertävän käsityöneuvonnan palveluita uudella tavalla. Hanke oli asiakaslähtöinen palvelumuotoiluhanke, jonka tavoitteena on muotoilla palvelu asiakkaalle sopivaksi.
Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuuntelemalla
huomattiin hyvin pian, että erilaisia tiloja löytyy
kyliltä melko hyvin, esimerkiksi kylätaloja on maakunnassa runsaasti. Monet niistä ovat myös talvisin
lämpimiä, eli niissä voidaan toimia vuoden ympäri.
Myös asiakkaat olivat valmiita ottamaan käsityöneuvojan ja kurssilaiset omaan kotiinsa käsitöiden
tekemistä varten.
Taitobussin palveluiden tunnetuksi tekeminen vaati runsaasti tiedotus ja markkinointityötä. Yhteistyökumppanit olivatkin onnistumisen kannalta
avainasemassa. Yhteistyö lähti käyntiin heti hankkeen käynnistymisen yhteydessä. Suurena apuna
oli ohjausryhmän asiantuntijuus ja yhteistyöverkostot. Erityisesti Joensuun Leader -yhdistyksen Kyläisännöistijä-hankkeen projektipäällikön Päivi Kerosen apu hankkeen alussa oli todella tärkeää.
Myös Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen asiantuntija
Terho Sirviön aktiivisuus eri hanketoimijoiden tutustuttamisessa toisiinsa oli hankkeen onnistumisen kannalta merkittävää.
Hanketyöntekijöiden työnkuva oli hankkeessa hyvin laaja, käden- ja ohjaustaitojen lisäksi tarvittiin
myynti- ja markkinointiosaamista. Rohkeutta ottaa
yhteyttä asiakkaisiin, tavata ihmisiä ympäri maakunnan, joustavuutta työajoissa jne. Hankkeen
alussa palkattiin käsityöneuvojiksi ja hanketyöntekijöiksi käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisia,

joiden työkokemus alalta oli kuitenkin melko lyhyt.
Työ osoittautuikin yllättävän raskaaksi, kun saman
henkilön piti hankkeen markkinoinnin ja tiedottamisen lisäksi opetella uusia käsityötekniikoita ja
järjestää kursseja toimia niillä opettajana. Hanketyöntekijöiden työn kuvaa muutettiinkin hankeaikana sellaiseksi, että he hoitivat pääasiassa tiedottamisen ja markkinoinnin, ja yhdistyksen muut
käsityöneuvojat kävivät opettamassa kursseilla.
Samalla varmistettiin Taitobussien toiminta hankkeen päättymisen jälkeen, kun Taitobussin tilauskurssit ja toiminta tulivat tutuiksi yhdistyksen vakituisille työntekijöille. Hanketyöntekijäksi siirtynyt
yhdistyksessä jo useamman vuoden työskennellyt
käsityöneuvoja selvisi hankkeen työtehtävistä mutkattomammin, koska kurssien järjestely- ja ohjaustyöt olivat jo tuttua entuudestaan.

Käsityöharrastusmahdollisuuksien parantuminen
Hankeaika on painottunut toiminnan tunnetuksi
tekemiseen ja käsityöneuvontatoiminnan laajentamiseen kattamaan mahdollisimman suuren alueen Pohjois-Karjalasta. Taito Pohjois-Karjalalla on
yli 100-vuoden perinteet käsityötaitojen opettamisesta ja ohjaamisesta, eli ns. käsityöneuvonnasta.
Yhdistyksellä on joulukuussa 2013 viisi taitokeskusta Pohjois-Karjalassa14. Toimipisteet sijaitsevat
omilla paikkakunnillaan ”parhailla liikepaikoilla”,
mikä tarkoittaa kaupunkien ja kirkonkylien keskustoja. Käsityöneuvontapalvelut on näissä pisteissä
sidottu tiloihin, eikä kurssi- tai kudonnanneuvontaa
ole voitu tarjota laajemmalle harrastajajoukolle,
kuin heille, ketkä pääsevät taitokeskuksiin tulemaan.
Hankkeen alussa vuokrattiin kolmelle kudontapisteelle tilat, joissa pystyi sekä kutomaan että järjestämään erilaisia kädentaitokursseja. Tiloissa käsityöneuvoja kävi aluksi viikoittain, myöhemmin harvemmin. Muina aikoina tilat olivat käsityöharrastajien käytettävissä omaehtoista kutomista varten.
Tilat vuokrattiin Enosta, Enon liikekeskuksesta ekokeskuksen tilojen yhteydestä. Liperistä, ns. Näppärän tilat, joissa ennen Taitobussi-hanketta toimi
Joensuun seudun kansalaisopiston kudontakurssi
sekä Värtsilästä, Aurolanrannasta, joka oli yhteiskäytössä kansalaisopiston ja eläkeläisyhdistysten
kanssa.

14

Ilomantsi, Joensuu, Lieksa, Nurmes, Tohmajärvi
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Vuodet 2010–2011 osoittivat, että Enon toimipisteessä viikoittaiselle toiminnalle ei ollut tarvetta.
Sen vuoksi vuodelle 2012 käsityöneuvonnan ohjausta vähennettiin siten, että paikalla käytiin enää
kerran kuukaudessa. Myös se todettiin turhaksi.
Kudontapisteen toiminta päätettiinkin lopettaa
vuoden 2012 lopussa, koska ohjauksesta ja materiaalimyynnin myötä saatava tulo oli niin pientä, että
sillä ei katettu edes vuokra- saatikka työntekijän
palkkakuluja.
Värtsilässä harrastajia on riittänyt ja kudontapisteen toimintaa voidaan hankkeen päättymisen
jälkeen jatkaa. Toiminnan jatkumisen ehtona toki
on, että tilat toimintaa varten saadaan kunnalta
maksutta käyttöön. Hankeaikana muotoutunut
käytäntö, neuvoja menee paikalle tilauksesta, eli
silloin kun kutojat tarvitsevat apua, on osoittautunut toimivaksi ja sen mukaan toimintaa tullaan
jatkamaan.
Liperissä kutojien määrä jäi niin vähäiseksi, että
toimintaa ei ole mielekästä jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen. Kädentaitopaja-tyyppistä kurssitoimintaa sen sijaan tullaan jatkamaan keväällä
2014 Salokylän kylätalolla. Tila saadaan maksutta
kerhon käyttöön.
Taitobussin palveluiden kysyntään vaikuttivat erityisesti muiden tarjolla olevien kädentaitopalveluiden määrä. Niissä kunnissa, joissa on edelleen aktiivista kansalaisopistotoimintaa, Taitobussin palveluiden kysyntä on ollut vähäisempää, esimerkiksi
Tohmajärvi ja Kitee. Liperin liityttyä Joensuun Seutuopistoon ovat kansalaisopiston kädentaitokurssit
vähentyneet, tätä vähennystä Taitobussi on pystynyt korvaamaan. Toisaalta Taitobussin palvelut
ovat räätälöitävissä niin aiheen, paikan kuin ajankohdankin osalta, jolloin ne eivät kilpaile suoranaisesti kansalaisopistojen kanssa.
Hanketta esiteltäessä kuntien päättäjille, he arvioivat, että Taitobussin kurssitoiminta sopisi erityisen
hyvin lasten ja senioreiden harrastuksiksi. Aikuisväestölle he arvioivat riittävän kansalaisopistojensa
kurssitoiminnan. Hankeaika osoitti, että Taitobussin palvelut sopivat erinomaisesti kaikille ikäryhmille. Hankeaikana on ollut lasten kädentaitokerhoja koululaisille mm. Kesälahdella, Värtsilässä,
Tuupovaarassa ja Lieksan Vuoniskylällä. Kesälahden kunta tuki koululaisten kädentaitokerhon toimintaa siten, että osallistumismaksu perheille oli
hyvin edullinen. Kuntaliitoksen myötä kunnan tuki
päättyi. Osallistumismaksun nousu vaikutti siten,

että perheet eivät enää olleet kiinnostuneita kerhon toiminnasta. Värtsilässä kerhoon ei saatu riittävästi osallistujia, jotta sitä olisi voitu jatkaa yhtä
lukuvuotta kauemmin. Tuupovaarassa ja Vuoniskylässä osallistujia on ollut tasaisesti, huolimatta
hieman korkeammasta osallistumismaksusta. Kuntien avustusten puuttuessa osallistumismaksu on
ollut alusta saakka kokonaan perheiden maksettava.
Kansalaisopistoilla on Pohjois-Karjalassa edelleen
kohtuullisen hyvin kädentaitokursseja tarjolla. Siitä
huolimatta Taitobussin palveluista eniten kiinnostusta ovat herättäneet aikuisten erilaiset lyhytkurssit, eli yhden kerran kurssit, joita asiakkaat tilaavat
haluamastaan aiheesta haluamalleen ajaksi. Lisäksi
useammat kyläyhdistykset ovat ottaneet Taitobussin kurssitoiminnan osaksi omaa säännöllistä toimintaansa. Kyläyhdistysten kanssa kurssi-illat
suunnitellaan puolivuosittain ja kurssit pidetään
kerran kuussa.
Lähtökohtana kurssien järjestämisessä on ollut,
että kurssitilan järjestää asiakas, Taitobussin käsityöneuvoja tuo tarvittavat materiaalit ja työvälineet. Kurssipaikaksi käy lähes mikä tahansa tila,
jossa valittua käsityötekniikkaa voidaan tehdä.
Kursseja onkin pidetty sekä kylätaloissa, kirjastoissa
että asiakkaiden kotona. Minimiosallistujamäärä
on viisi henkilöä, sitovat ilmoittautumiset tehdään
ennen kurssia, jolla kurssin toteutuminen varmistuu. Kurssiaiheet ovat olleet hyvin monipuolisia.
Lähtökohtana kurssitarjonnassa on yhdistyksen
kurssikalentereissa olevat kurssit, niiden lisäksi
kursseja on järjestetty asiakkaiden toiveiden mukaan.
Hanketta suunniteltaessa tavoitteena oli järjestää
kolmen vuoden aikana n. 350 kurssia ja tai tapahtumaa. Kursseja pidettiin yhteensä n. 230 kpl, erilaisia tapahtumia oli n. 190 kpl. Hankkeen palveluista hyötyneiden henkilöiden määräksi arvioitiin
hankesuunnitelmassa 560 henkilöä, hankeaikana
on tavattu n. 9 400 eri henkilöä kursseilla ja tapahtumissa. Tapahtumia kertyi hankeaikana runsaasti
yhteistyökumppaneiden ansioista. Tarkemmat tiedot yhteistyökumppaneista on esitelty luvussa 4.3.
Muut palvelut
Taitobussi-hankkeen toinen tavoite, muiden kuin
käsityöpalveluiden ”kuljettaminen” lähelle asiakkaita osoittautui mielenkiintoiseksi haasteeksi.
Taitobussi-hanke oli asiakaslähtöinen palvelumuo-

56
toiluhanke15, jossa on tärkeää kuunnella asiakasta
ja tunnistaa asiakkaan ongelmat sekä tarjota ongelmaan hyvä ratkaisu. Hankkeen työntekijät olivat
tavoitteiden saavuttamisen kannalta avainasemassa, hyvät sosiaaliset taidot ja kiinnostus alaan
sekä asiakaspalveluun olivat työn tekemisen kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia. Toiminnan kehittämisen kannalta oli myös tärkeää löytää ”sopivimmat yhteistyökumppanit” eri kyliltä ja yhdistyksistä, heidän kauttaan tiedottaminen tehostuu ja
tavoitetaan hankkeen palveluista kiinnostuneet
henkilöt parhaiten.
Hankeaikana pyydettiin palautetta Taitobussin
asiakkailta ja pyritty selvittämään millaisia muita
palveluita asiakkaat kaipaisivat ja jotka kulkisivat
Taitobussien mukana. Esiin nousivat erilaiset terveydenhoitopalvelut (verenpaineen ja verensokerin mittaus) ja hyvinvointipalvelut (hieronta ja
kampaamo/parturi).
Terveydenhoitopalveluita
tarjottiin hankeaikana yhteistyössä Kiertävä Pysäkki -hankkeen kanssa. Hyvinvointipalveluihin ei
löytynyt yrittäjiä, jotka olisivat olleet valmiita lähtemään Taitobussien mukaan. Esiin nousi mm.
ajanvaraus, jota yrittäjät eivät halunneet itsenäisesti järjestää. Hankkeen loppuvaiheessa suunniteltiin yhteistyötä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa yhteistyöstä, jossa molempien yhdistysten palveluita tarjottaisiin yhtä aikaa, esim. ruokaan ja
kädentaitoihin liittyvät kurssit. Näin voitaisiin kulkea samalla kyydillä kurssipaikalle ja jakaa matkakustannuksia. Kokeilu jäi toteutettavaksi hankkeen
päättymisen jälkeen.

tiin vajaat 10 000 asiakasta n. 125 eri kylässä/paikkakunnalla ympäri maakunnan16. Lähes
jokaisen kanssa keskusteltiin kädentaidoista, käsillä
tekemisestä ja siitä, miten tärkeää se kenellekin on.
Toiset nauttivat itse tekemisestä ja toiset valmiista
tuotteista. Asiakkaat kertoivat monesti tarinoita
omista käsityökokemuksistaan ja siitä, kuinka tärkeää käsillä tekeminen on hänelle ollut. Käsityöllä
onkin monia hyvinvointivaikutuksia, jotka parantavat sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Yhdessä tekemällä vaikutukset kertautuvat ja hyvän
saa kiertämään. Kudontapisteissä hankeaikana
selvisi, että kutojat tulevat mieluiten kutomaan
silloin, kun neuvoja on paikalla. Erilaisilla kursseilla
ja kerhoissa yhdessä oleminen, kahvin juonti ja
maailman parantaminen ovat yhtä tärkeitä, kuin
tekemisen lopputulos. Käsitöiden osalta voidaankin
myös pohtia kumpi on tärkeämpää, prosessi vai
produkti. Prosessin merkitys korostuu erityisesti
yhdessä tehdessä.

Hankkeen vaikutukset
Hankkeen aikana kävi ilmi, että käsitöitä harrastetaan Pohjois-Karjalassa edelleen ahkerasti. Käsityötaidot ovat edelleen erityisesti vanhemman väen
osaamista. Nuoremmat ovat kiinnostuneita oppimaan jo pikkuhiljaa katoavaksi kansan perinteeksi
muuttuvia käsityötekniikoita. Hankeaikana kohdat-

15

Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia
tavoitteita. Palvelumuotoilulla on kaksi tavoitetta: 1.
asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja sitoutuneempia, 2.
yrityksen palvelutuotanto tehostuu. (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu,
http://www.jamk.fi/tutkimus/klusterit/matkailujaelamy
stuotanto/palvelumuotoilu 7.2.2012)
16

Kartta paikkakunnista seuraavalla sivulla.
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Taitobussi on käynyt hankeaikana n. 125 eri paikassa ympäri Pohjois-Karjalan. Merkkien selitykset:
sininen merkki, käyty yhden kerran,
punainen merkki, käyty 2-5 kertaa
vihreä merkki, yli 5 kertaa
keltainen merkki, paikka on ollut ns. vakipysäkki, jossa on käyty tai käydään edelleen säännöllisesti.
Kartta löytyy Internetistä osoitteesta http://www.hallstrom.fi/asiakas/taitokortteli/index2.html
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Hankkeen määrälliset tulokset
vuosi
2010

vuosi
2011

vuosi
2012

vuosi
2013

Yhteensä

176

2843

3867

2510

9396

13

59

78

91

241

3

3

3

yhteensä 5 eri kerhoa
hankeaikana

1

2

1

4

2

3

3

2

3 kpl

7

53

101

71

232

6

42
9
2

87
12
2

1
7

14

7

57
12
1
1
4

186
39
5
2
32

Sähköinen markkinointi:
www-sivut, sähköinen kalenteri, Facebookseinä 2011 alkaen

2

3

3

3

3

Kuntien lukumäärä, joissa Taitobussi on hankeaikana käynyt

9

11

14

12

14,
Kaikki Pohjois-Karjalan
kunnat

Kursseille ja tapahtumiin osallistuneiden
henkilöiden lukumäärä
Kurssien lukumäärä
Lasten kädentaitokerhojen lukumäärä
Kesälahti, Villala, Värtsilä, Tuupovaara, Lieksan Vuoniskylät
Lasten Kesä käsillä käsityöleirien lukumäärä
Kiinteät neuvontapisteet,
Eno, vuoden 2012 loppuun saakka.
Liperi
Värtsilä, vuodesta 2011 alkaen
Tiedotus ja markkinointitoimenpiteet
yhteensä
Tapahtumat ja tapahtumaosallistumiset
Lehtiartikkelit
Sähköiset artikkelit
TV-ohjelmat
Hanke-esitteiden lukumäärä

Paikkakuntien/kylien lukumäärä, joissa Taitobussi on vieraillut
(Tilastoitu
koko hankeajalta,
ei vuositasolla)

125
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5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Taitobussi-hankkeen tavoitteena oli rakentaa kiertävän käsityöneuvonnan verkosto Pohjois-Karjalan
maakunnan alueelle. Hankeaikana tavoite saavutettiin erinomaisesti. Taitobussien käsityöneuvojat
kiersivät n. 125 kylässä ja paikkakunnalla koko
maakunnan alueella Kesälahdelta Valtimolle ja
Outokummusta Ilomantsiin. Hankkeen aikana tavattiin vajaat 10 000 asiakasta kursseilla ja tapahtumissa. Hankeaikana rakennetun verkoston ansiosta Taitobussien toiminta siirtyy osaksi Taito Pohjois-Karjalan käsityöneuvonnan toimintaa.
Taitobussi-hankkeen aikana käsityöneuvontapalveluita tarjottiin pääasiassa kyläyhteisöille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Asiakkaina olivat pääasiassa aikuiset naiset, vähemmistönä lapset ja
nuoret, miehiä asiakkaina oli vain muutamia. Kokeilumielessä Taitobussi kävi vanhusten palvelutalossa ohjaamassa kädentaitoja muistisairaille.
Harmittavasti omaiset eivät nähneet palvelun hyötyä vanhuksille, eivätkä näin ollen halunneet maksaa ohjatusta toiminnasta.
Taitobussien toiminnan kehittämistä tullaan jatkamaan edelleen. Hankeaikana ei vielä löydetty sopivia yhteistyökumppaneita toiminnan laajentamiseksi käsityöneuvonnan ”ulkopuolelle”. Erilaisia
kokeiluja tehtiin eri toimijoiden kanssa ja kyläläisiltä kysyttiin, mitä muita palveluita Taitobussien
mukana voisi kulkea. ”Viisasten kiveä” ei vielä löydetty, mutta hyviä alkuja saatiin mm. Kiertävä Pysäkki -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyissä
tapahtumissa. Hankkeen päättyessä suunnitellaan
yhteistyötä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa.
Kehittämiskohteena jatkossa voi olla myös kädentaitopalveluiden tarjoaminen erityisryhmille esim.
maahanmuuttajat, muistisairaat jne. Erityisryhmien
ohjaaminen vaatisi käsityöneuvojien lisäkoulutusta
erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja ohjaamisesta.

OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO TAITOBUSSI
-KIERTÄVÄ KÄSITYÖNEUVONTA HANKKEESTA
Ohjausryhmä toteaa, että Taitobussi-hanke on
onnistunut kokonaisuutena erinomaisesti ja se on
ylittänyt tavoitteensa. Taitobussi-hanke on ollut
osana Pohjois-Karjalan alueella paikallisen yhteisöllisyyden hankekokonaisuutta, erityisesti osana
siihen liittyviä kiertäviä hankkeita.
Taitobussi-hankkeen aikana syvennettiin ja parannettiin kiertävien hankkeiden ja niiden taustalla
olevien järjestöjen yhteistyötä. Kiertävien toimijoiden tapaamiset ovat olleet hyvin vapaamuotoisia
verkostoitumiseen ja tiedottamiseen liittyviä kokoontumisia. Taitobussi-hankkeen projektipäällikkö
toimi koollekutsujana kiertävien toimijoiden verkostossa.
Medianäkyvyys on ollut laajaa, sekä paikallisesti
että valtakunnallisesti. Myös hankkeen visuaalinen
ilme on ollut edesauttamassa hankkeen näkyvyyttä
(mm. autojen ulkonäkö). Medianäkyvyys on myös
edesauttanut käsityön harrastamisen jatkuvuutta.
Hanke toimii esimerkkinä ja mallina muillekin toimijoille maaseudun harrastusmahdollisuuksien
tuottamiseksi. Hankeaikana on myös varmistettu
toimintatavan jatkuminen hankkeen päättymisen
jälkeen. Ohjausryhmä toteaa, että hinnoittelu on
ollut tässä avainasemassa. Hankeaikana Taitobussin palvelut on hinnoiteltu siten, että niitä voidaan
tarjota samaan hintaan hanketuen päättymisen
jälkeenkin. Ohjausryhmä kiittää Taito PohjoisKarjalaa hyvin hallinnoidusta hankkeesta. Ohjausryhmä suosittelee Taitobussi-hankkeen osallistumista Parhaat käytännöt 2014 kilpailuun esimerkiksi yhteistyö-osioon.
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6. ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS

Joensuussa 20.2.2014

Petra Karjalainen
toiminnanjohtaja

Anna-Kaisa Räsänen
johtokunnan puheenjohtaja, prokura

Liitteet Taitobussi-hanke loppuraportti 1.4.2010-31.12.2013
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Liite 1, Hankkeen esite

Liitteet Taitobussi-hanke loppuraportti 1.4.2010-31.12.2013
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Liite 2, mediatiedote

Mediatiedote
Taito Pohjois-Karjala ry
Koskikatu 1
80100 Joensuu
www.taitopohjoiskarjala.fi

6.4.2010

TAITOBUSSI STARTTAA HUHTIKUUSSA,
tiedotustilaisuus to 8.4.2010 klo 10:00 Kauppaneuvoksen kahvilassa, Taitokorttelissa,
osoitteessa Koskikatu 1, Joensuu
Taito Pohjois-Karjala ry laajentaa toimintaansa ja lisää käsityön harrastamisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan
alueella. Yhdistys käynnistää huhtikuussa Taitobussi – kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä
maaseudulle - hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda käsityön harrastusmahdollisuudet mahdollisimman lähelle asiakasta.
Hankkeen aikana perustetaan maakuntaan kiertävän käsityöneuvonnan verkosto, joka luo mahdollisuuksia
käsityön harrastamiselle. Vuosien saatossa suljettujen käsityökeskusten myötä käsitöiden harrastamisen mahdollisuudet ovat maakunnassa vähentyneet. Taitobussi –hankkeessa yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota palveluitaan entistä laajemmalle harrastajajoukolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen ammattitaitoinen käsityöneuvoja vierailee ”hankekyliin” perustettavissa satelliittikäsityökeskuksissa viikoittain ja ohjaa,
neuvoo ja opastaa mielenkiintoisten ja innostavien kädentaitojen pariin. Satelliittikäsityökeskusten tilat voivat olla
harrastajien käytettävissä myös omatoimiseen tekemiseen.
Taitobussi on pakattu täyteen käsityövälineitä ja erilaisia materiaaleja, jotka kulkevat neuvojan mukana paikkakunnalta toiselle. Hankkeen tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja käsityöpalveluiden tarjoamiseksi harrastajille. Uusien toimintamallien kehittämiseksi hankkeen aikana kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta, joiden pohjalta uusia toimintamalleja testataan ja edelleen kehitetään.
Niiltä kunnilta, joihin käsityöneuvonta verkosto rantautuu, toivotaan sitoutumista hankkeeseen. Hanke on
kolmivuotinen ja sitä rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan Elykeskus.
Lisätietoja hankkeesta
Petra Kärnä, toiminnanjohtaja
puh 040 595 0093
petra.karna@taitopohjoiskarjala.fi
Tarja Puukko, projektipäällikkö
puh 050 300 2064
tarja.puukko@taitopohjoiskarjala.fi
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