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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
Covid19 -pandemia jatkui määritellen toiminnan
rajoja niin Taito Pohjois-Karjalalle kuin Suomelle ja
koko maailmalle. Mietitytti, onko paluuta entiseen
toimintakulttuuriin, mikä on uusi normaali? Vuosi
2021, pandemian toinen vuosi jatkui haastavasti,
olimme edelleen uuden äärellä, pakotettu muuttamaan entistä, jotta selviämme toimintakykyisenä ja elinvoimaisena. Ydintoimintamme; käsityötaitojen säilyttäminen, ylläpitäminen ja niiden
muokkaaminen tähän aikaan oli rajoitusten myötä
tullut haasteelliseksi.
Pandemian tuomat ravintola- ja kokoontumisrajoitukset koskivat eniten yhdistyksen Kauppaneuvoksen kahvilan toimintaa. Yhteistoimintaneuvotteluiden kautta alkoivat osa-aikaiset lomautukset
kahvilan henkilökunnalle ja valtion määräämän ravintolasulun myötä lomautukset muuttuivat kokoaikaiseksi kolmen viikon ajaksi.
Taito Pohjois-Karjala ry osallistui Pohjois-Karjalan
300 -juhlavuoden hyvien tekojen haasteeseen ja
jakoi 300 X 3 päivämaksutonta kudontapäivää.
Taito Pohjois-Karjala ry:n taitokeskukset Ilomantsissa, Lieksassa ja Joensuussa sekä kiertävän käsityöneuvonnan taitobussit jakoivat jokaiselle halukkaalle kolme päivämaksutonta kudontapäivää kupongin, joka sisälsi kangaspuut käyttöön sekä
kudonnan opetuksen. Kangaspuilla kutominen on
hauskaa, jopa koukuttavaa ja lopputulos nostaa
hymyn huulille. Haasteeseen tarttujat olivat mukana tukemassa pohjoiskarjalaista käsityötä ja
paikallisen käsityöosaamisen elinvoimaisuutta
myös tulevaisuudessa.

Taitokorttelin tiilitalosta vapautui vuoden 2021
alussa Taidegalleria Kohinan käytössä olleet tilat,
joihin yhdistys remontoi uudet kurssi- kokous- ja
juhlatilansa. ” Taito Galleria-tilan” suunnittelussa
painottuu elämyksellisyys ja viihtyminen. Kurssiluokka on vastaavasti rouheampi ja se huokuu tekemisen tuntua, tilassa on vapaus ”roiskia, veistää,
huovuttaa ja läträtä” huoletta. Lisäksi ompeluluokan tilat laajenivat, ompelimolle saatiin lähes kolminkertainen tila aiempaan verrattuna.
Yhdistyksen hallitus työskenteli uuden strategian
painopistealueiden kanssa vuosille 2022–2025 kokoontuen vuoden aikana useita kertoja. Haasteena oli, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan strategia maailmassa, jossa muutosvauhti on kova, mutta muutoksen osatekijöiden summa ja suunta
epävarma.
Vuosi 2021 oli edellisen vuoden mukaisesti historiallinen niin globaalisti kuin Taito Pohjois-Karjala
ry:n osalta. Yhdistyksen budjetti jäi vuoden lopussa plussalle koronatukien ja henkilökunnan aktiivisen työasenteen ja tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.
Lämmin kiitos jäsenille ja asiakkaille, Taito ry:lle,
Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Pohjois-Karjalan
ELY-keskukselle ja -maakuntaliitolle, kunnille ja
muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmillemme sekä yhdistyksen hallitukselle ja henkilökunnalle avoimesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Tuija Tekin

Digitalisoimalla yhdistyksen toimintoja helpotamme sekä asiakkaiden polkua yhdistyksen palveluihin että henkilökunnan työn suunnittelua. Keväällä 2021 aloitimme www-sivujen työstämisen paikallisen digitoimisto Kooders´in kanssa. Yhdistyksen toimintojen digitalisoitumisen myötä koulutimme myös henkilökuntaamme käyttämään uusia
sähköisiä työkaluja.
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1 JOHDANTO
Covid19 -pandemia jatkui määritellen toiminnan
rajoja niin Taito Pohjois-Karjalalle kuin Suomelle ja
koko maailmalle. Mietimme, onko paluuta entiseen toimintakulttuuriin, mikä on uusi normaali?
Vuosi 2021, pandemian toinen vuosi jatkui haastavasti, olimme edelleen uuden äärellä, pakotettu
muuttamaan entistä, jotta selviämme toimintakykyisenä ja elinvoimaisena. Ydintoimintamme; käsityötaitojen säilyttäminen, ylläpitäminen ja niiden
muokkaaminen tähän aikaan oli rajoitusten myötä
tullut haasteelliseksi.
Taito Pohjois-Karjala ry:n toiminta-ajatus on käsityön edistäminen ja vahvistaminen elinkeinona,
kulttuurina ja taitona, johon yhdistyksen saama
valtionavustus käytetään lyhentämättömänä. Korona-vuosi vahvisti yhdistyksen toiminta-ajatuksen
olevan edelleen ajankohtainen.
Yhdistyksen käsityökulttuuritoimintaa ovat käsityöneuvonta taitokeskuksissa ja Taitobussin pysäkeillä, kurssitoiminta ja lasten käsityön taiteenperusopetus. Käsityöelinkeinotoimintaa yhdistys tukee mm. välittämällä käsityöyrittäjien tuotteita ja
materiaaleja Taito Shopissa sekä jokaisessa taitokeskuksessaan ja Taitobussissa. Lisäksi yhdistys on
tärkeä käsityöalan näyttelyiden järjestäjä PohjoisKarjalan alueella. Joensuussa Taitokorttelissa yhdistys tarjoaa elinkeinoneuvontaa ja toimitiloja käsityöalan yrittäjille.
Yhdistyksen tehtävä on olla linkkinä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä, puolustaa edelleen
paikkaansa. Yhdistys säilyttää vanhoja työtapoja ja
perinteitä sellaisenaan, mutta kehittää myös uutta, vahvaa 2020-luvun käsityöperinnettä sen rinnalla.
Yhdistyksen toimintamallina on tukea yhdistyksen
perustehtävän, eli käsityökulttuuritoiminnan toteuttamista kannattavalla liiketoiminnalla. Liiketoimintaa ovat kahvilatoiminta ja Taito Shop
myymälätoiminta Joensuussa. Maakunnassa toimivien taitokeskusten toimintoja kehitetään edelleen. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksellä oli toimipisteet kolmella paikkakunnalla Pohjois-Karjalassa:
Ilomantsissa, Joensuussa ja Lieksassa sekä Taito-

bussi kiertävänä käsityöneuvontapalveluna. Taitobussin toimialueena ovat Joensuun seutu.
Yhdistys on aktiivisesti mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa, jotka koskevat muun muassa
käsityöpalveluja ja matkailua.
Yhdistyksen toiminnan talouden vahvistaminen ja
sitä kautta toiminnan varmistaminen ja kehittäminen myös tulevaisuudessa vaatii uusien ideoiden
suunnittelemista ja testaamista. Matkailu on ollut
jo vuosia merkittävä osa Taito Pohjois-Karjala ry:n
ja Taitokorttelin toimintaa.
Käsityöneuvonta, asiakaspalvelu, kädentaitokurssit ja laadukas toiminta ovat toimipaikoissamme
sekä pyörillä liikkuvissa Taitobusseissa yhdistyksemme punainen lanka. Taitokeskuksia on nykyisin kolmella paikkakunnalla: Joensuussa, Ilomantsissa ja Lieksassa. Käsityöneuvonta on myös yhdistyksen historian aikana palannut takaisin niin sanotusti juurilleen; tarjoamme jälleen kiertävää käsityöneuvontapalvelua koko Pohjois-Karjalan alueella. Hevosreen, polkupyörän tai hiihtämisen sijasta tänä päivänä pitsikuviollinen punainen pakettiauto, Taitobussi, kiitää halki pohjoiskarjalaisia
maalaismaisemia ja vie kädentaitokursseja sekä
muita kädentaitopalveluja niin kylätaloille kuin käsityöharrastajien olohuoneisiin.
Toiset nauttivat itse tekemisestä ja toiset valmiista
tuotteista. Kurssilaiset, kutojat ja taitokeskuksien
kävijät kertovat usein tarinoita omista käsityökokemuksistaan ja siitä, kuinka tärkeää käsillä tekeminen heille on. Käsityöllä onkin monia hyvinvointivaikutuksia, jotka parantavat sekä fyysistä että
psyykkistä hyvinvointia. Kädentaitoja harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää motorisia taitoja. Erilaisilla kursseilla ja kerhoissa yhdessä oleminen ja tekeminen, kahvin juonti sekä maailman
parantaminen ovat yhtä tärkeitä, kuin tekemisen
lopputulos. Etenkin pandemia-aikana käsityön
merkitys rajoitusten myötä nousi ja käsitöiden
avulla selvittiin kotona karanteenista, epätietoisuudesta, ahdistuksesta, etätöiden ongelmista,
kurssien loppumisista, ylimääräisestä ajasta ja jopa kuolemanpelosta.
Yhdistyksellä on vankka jalansija Pohjois-Karjalan
matkailussa. Taitokortteli on käsityö- ja palvelu5 / 39

Vuosikertomus 2021

alan toimijoista koostuva kulttuurikohde, jossa
paikalliset asukkaat ja matkailijat kokevat hyvinvointia, aktiviteetteja ja elämyksiä. Taitokorttelissa
on vieraillut vuositasolla noin neljännesmiljoona
kävijää. Kauppaneuvoksen kahvila palvelee Taitokorttelissa ainutlaatuisilla pohjoiskarjalaisilla herkuilla upeassa miljöössä.

Taito Pohjois-Karjala ry jatkaa käsityöperinteen
säilyttämistä sekä käsityön tuomista tähän päivään tämän ajan ihmiselle sopivana ja kiinnostavana harrastuksena sekä tukee käsityöelinkeinon
harjoittajia myös tulevina vuosina. Yhdistyksen jäsenenä jokainen voi olla mukana edistämässä käsityötä taitona ja elinkeinona Pohjois-Karjalan maakunnassa.
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2 POIKKEUSVUOSI 2021,
KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET JA
TOIMENPITEET YHDISTYKSESSÄ
Yhdistyksen perustehtävä, olla vahva pohjoiskarjalainen kulttuuritoimija, joka tekee työtä käsityön
profiilin ja imagon nostamiseksi, toteutui erinomaisen hyvin. Taitoliitto selvitti yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa suomalaisten käsityöharrastusta laajalla Käsitöiden harrastaminen Suomessa -kuluttajakyselyllä lokakuussa 2021. Pandemia on lisännyt käsitöiden tekemistä, harrastamista. Vastaajista 2 % on aloittanut käsitöiden tekemisen korona-aikana ja 19 % on tehnyt käsitöitä
enemmän kuin ennen koronaa. Pandemiasta huolimatta tai jopa sen myötä yhdistyksen käsityökulttuuritoiminnan tuotot nousivat 14% edellisvuodesta (2020).
Pandemian tuomat ravintola- ja kokoontumisrajoitukset koskivat eniten yhdistyksen Kauppaneuvoksen kahvilan toimintaa. Yhteistoimintaneuvotteluiden kautta alkoivat osa-aikaiset lomautukset
kahvilan henkilökunnalle ja valtion määräämän ravintolasulun myötä lomautukset muuttuivat kokoaikaiseksi kolmen viikon ajaksi.
Toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö työskentelivät
etsien aktiivisesti erilaisia tukimahdollisuuksia parantaa yhdistyksen taloutta kokonaisuutena. Avustushakemuksia tehtiin mm. valtion kustannustukiin, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Joensuun
kaupungille.
Yhdistys aloitti vuonna 2020 palveluidensa ”sähköistämisen”, suunnittelun Ely -keskuksen kehittämisavustuksella (Yrityksen kehittämisavustus
koronaviruspandemiasta aiheutuneista markkinaja tuotantohäiriöissä). Digitalisoimalla yhdistyksen
toimintoja helpotamme sekä asiakkaiden polkua
yhdistyksen palveluihin että henkilökunnan työn
suunnittelua. Keväällä 2021 aloitimme wwwsivujen työstämisen paikallisen digitoimisto Kooders´in kanssa.

Yhdistyksen toimintojen digitalisoitumisen myötä
koulutimme myös henkilökuntaamme käyttämään
uusia sähköisiä työkaluja.
- Videointi
- somesisällöntuotanto
- kotisivujen sisällöntuotanto ja -ylläpito
- pilvipalvelunkäyttö
- O365 käyttö
Taitokeskus Joensuun kurssitilat Taitokorttelissa
ovat olleet toimivat pienten ryhmien kädentaitokursseille. Haluamme kuitenkin tulevaisuudessa
palvella entistä paremmin kurssiasiakkaitamme
sekä Tyhy-kurssien järjestämistä ja muokata kurssitilojamme toimivimmiksi. Taitokorttelin tiilitalosta vapautui vuoden 2021 alussa Taidegalleria Kohinan käytössä olleet tilat, joihin yhdistys remontoi uudet kurssi- ja koulutustilansa. Uusiin tiloihin
tuli erikseen siistimmät tilat, joissa voidaan järjestää erilaisia koulutuksia ja kokouksia. ”Galleriatilan” suunnittelussa painottuu elämyksellisyys ja
viihtyminen. Kurssiluokka on vastaavasti rouheampi ja se huokuu tekemisen tuntua, tilassa on
vapaus ”roiskia, veistää, huovuttaa ja läträtä” huoletta. Lisäksi ompeluluokan tilat laajenivat, ompelimolle saatiin lähes kolminkertainen tila aiempaan
verrattuna.
Uusilla kurssitiloilla haetaan kasvua kurssitoiminnalle, lasten Taito Käsityökoululle sekä työhyvinvointipalveluille. Tilat ovat myös vuokrattavissa
ulkopuolisille toimijoille kahvilapalveluiden kera
silloin, kun ne eivät ole yhdistyksen omassa käytössä. Uudet tilat ovat saaneet hyvän vastaanoton
ja siellä kurssitoiminnanlisäksi on pidetty mm. nimiäisiä, illallisia, käsityöläisten popup -tilaisuuksia,
hääjuhlia, kokouksia ja koulutuksia.
Kulttuuria kaikille aisteille hanke jatkui. Hankkeen
tavoitteena on lisätä kulttuuritoimijoiden toimeentulomahdollisuuksia Venäjän Karjalan tasavallassa sekä Suomessa Pohjois-Karjalan alueella,
monipuolistaa elinkeinotoimintaa, luoda uusia
tuotteita, parantaa kilpailukykyä ja lisätä käsityönä
tehtyjen tuotteiden tunnettavuutta sekä kysyntää
paikallisesti ja yli valtakunnanrajan.
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Taito Pohjois-Karjala ry:n taitokeskukset Ilomantsissa, Lieksassa ja Joensuussa sekä kiertävän käsityöneuvonnan taitobussit jakoivat jokaiselle halukkaalle kolme päivämaksutonta kudontapäivää kupongin, joka sisälsi kangaspuut käyttöön sekä
kudonnan opetuksen. Taito Pohjois-Karjala ry osallistui Pohjois-Karjala 300 -juhlavuoden hyvien tekojen haasteeseen ja jakoi 300 X 3 päivämaksutonta kudontapäivää. Tarttumalla haasteeseen
olivat mukana tukemassa pohjoiskarjalaista käsityötä ja paikallisen käsityöosaamisen elinvoimaisuutta myös tulevaisuudessa. Kangaspuilla kutominen on sitä paitsi hauskaa, jopa koukuttavaa ja
lopputulos nostaa hymyn huulille.

pungin päivää. Sen sijaan järjestimme elokuussa
Taitokorttelin yö -tapahtuman ja osallistuimme
Pohjois-Karjalan maakuntapäivän viettoon.

Yhdistyksen hallitus työskenteli uuden strategian
vuosille 2022-2025, painopistealueiden kanssa kokoontuen vuoden aikana useita kertoja. Haasteena oli, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan strategia maailmassa, jossa muutosvauhti on kova, mutta muutoksen osatekijöiden summa ja suunta
epävarma. Henkilöstöpäivässä pohdimme ryhmätöiden avulla painopistealeuiden toteuttamista
yhdistyksen eri toimipisteissä sekä toiminnoissa.

Yhdistyksen omaan Karjalaiseen tuoteperheeseen
tehty Elämänpuu -neulemallisto valloitti asiakkaittemme sydämet. Etenkin kaarrokeneulepaketeista
työohjeilla varustettuna ja maahantuomillamme
Olli ja Elli langoilla tuli erittäin suositut. Myös
muut käsityömateriaalit ja työvälineet myivät käsityöbuumissa, johon varmasti vaikutti suositukset
pysyä kotona ja pysyä terveenä. Tekevät kädet
saivat näin mielekästä ja kaunista tekemistä.

Kotimaan matkailijat kuten edellisenä pandemiakesänä valloittivat Taitokorttelin. Kävijämäärä oli --% isompi kuin edellisenä kesänä ja ---% isompi
kuin pandemiaa edeltävänä kesänä. Matkailukausi
jäi valitettavasti normaalia lyhyemmäksi ulkomaisten matkailijoiden puuttumisen vuoksi. Näin elokuun kävijämäärässä jäätiinkin lähes 40 % edellisvuodesta. Liikevaihdon osalta heinäkuu oli edellisvuotta isompi.

Joulukuussa Joulu Taitokorttelissa -tapahtuma
pystyttiin järjestämään suunnitelman mukaisesti.
Tapahtumassa punaiset myyntimökit ja niissä käsityöalan yrittäjät loivat tänä vuonna Taitokorttelin
joulutunnelman ja oheisohjelma kuoro- ja tiernapoikaesitykset loivat aidon joulun tunnelman.
Lapset ja lapsenmieliset pääsivät juttelemaan ja
kertomaan toiveista joulupukille. Tapaaminen joulupukin kanssa järjestettiin turvaväliä noudattaen
henkilökohtaisilla kohtaamisilla, jotka saivat niin
lapsen kuin joulupukinkin iloisiksi. Myönteistä oli
myös, että joululahjoja ostettiin entiseen malliin ja
Taito Shopin joulumyynti ylitti jopa edellisen vuoden myynnin. Valitettavasti kahvilamyynti jäi noin
puoleen normaalista.

Kesänäyttely Taitokorttelin aitoissa; Rakas Ryijy –
Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa yhteistyössä
koottu näyttely nimensä mukaisesti kertoi omistajilleen rakkaimmista ryijyistä hyvinkin tunnepitoisesti. Mustosen talon Käytävä Galleriassa pidetty
näyttely Kirjan Kannet Kiinni – kertoi, että kirjan
salaisuus paljastuu vain lukemalla. Kannet johdattelevat näyttelyssä aivan muuhun kuin kirjan sisältöön.
Pandemian mukana tuomien kokoontumisrajoitusten vuoksi emme pystyneet, toista vuotta jo
peräkkäin, järjestämään yhdistyksemme isointa
yleisötapahtumaa Taitokorttelissa, Wanhan kau-

Uudet monikanavaiset kotisivut aukesivat
20.8.2021. Uusien www-sivujen kautta yhdistyksen palvelut saatiin myyntiin sähköiselle alustalle
ja näin pystymme tarjoamaan yhdistyksen palveluita asiakkaille ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaamme ottivat kotisivut erittäin hyvin vastaan
ja etenkin kädentaidon kursseille ilmoittauduttiin
lähes 68% verkkosivujen kautta. Myös kahvilan
makeat ja suolaiset herkut tilattiin useasti iltaisin
ja viikonloppuisin kotisivuiltamme.

Vuosi 2021 oli edellisen vuoden mukaisesti historiallinen niin globaalisti kuin Taito Pohjois-Karjala
ry:n osalta. Yhdistyksen budjetti jäi vuoden lopussa plussalle koronatukien ja henkilökunnan aktiivisen työasenteen ja tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.
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Liity jäseneksi Taito Pohjois-Karjala ry:n uudella kotisivulla
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3 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT
Yhdistys kuuluu Taitojärjestöön, joka on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan
palvelujärjestö, jonka muodostavat Taitoliitto ja
alueelliset taitoyhdistykset.

3.1. Käsi- ja taideteollisuusjärjestön strategia
ja painopistealueet 2018-2021
ARVOT
Luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä
Kehitys.

Taitojärjestön slogan on Onni elää käsityössä.
Sloganilla halutaan muistuttaa, millainen merkitys
käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä.
Taitojärjestö on aktiivinen käsityöpalveluiden
tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria
taitona ja elinkeinona. Taitojärjestön toiminnan
vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Järjestön koulutuksen ja
neuvonnan asiakasmäärä on vuosittain yli 130 000
ja taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten
määrä lähes 3000 oppilasta. Taitojärjestön toimintaan liittyvät messu- ja näyttelytapahtumat keräävät vuosittain yli miljoona kävijää

PÄÄMÄÄRÄ/VISIO
Hyvän olon, käsityöelämysten ja kädentaitojen
osaamisen mahdollistaja elämän eri vaiheissa.

1.
2.
3.
4.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET
Kaikille avoin käsityöelämysten tarjoaja
Oppimisen ilon mahdollistaja eri ikäisille
Suomalaisen käsityön rohkea ylläpitäjä ja uusien ilmiöiden tuoja
Käsityöyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja
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3.2 Taito Pohjois-Karjala ry:n missio, visio ja strategiset toimintalinjaukset
2018–2021
TOIMINTA-AJATUS: Käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona
Taito Pohjois-Karjala ry toimii itsenäisenä yhdistyksenä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella koko järjestön toiminta-ajatuksen ja arvojen pohjalta sekä tukee omalta osaltaan järjestön vision toteutumista.
MISSIO: Olla edelläkävijä, suunnannäyttäjä, osaaja ja ohjaaja kädentaito ja kulttuuriperintöalueella, samalla varmistaen toimeentuloa elinkeinoharjoittajille. Yhdistys vahvistaa paikallista kulttuuriperinnettä ja
toimii linkkinä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä.
VISIO: Yhdistys on vahva pohjoiskarjalainen kulttuuritoimija, joka tekee työtä käsityöelämysten, oppimisen ja käsityöyrittäjyyden profiilin ja imagon nostamiseksi.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 2018-2021
1. KAIKILLE AVOIN KÄSITYÖELÄMYSTEN TARJOAJA
Kehitetään taitokeskuksia eläviksi ja aktiivisiksi toimipaikoiksi
Kehitetään käsityön näkyvyyttä, saatavuutta ja kannattavuutta.
Kehitetään kiertävää käsityöneuvontaa

2. OPPIMISEN ILON MAHDOLLISTAJA ERI IKÄISILLE
Tarjotaan monipuolisia kädentaitopalveluita kaiken ikäisille
Tarjotaan käsityön taiteen perusopetusta
Tarjotaan työskentelymahdollisuuksia työssäoppijoille, työharjoittelijoille, työelämään tutustujille,
oppisopimusopiskelijoille sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville
3. SUOMALAISEN KÄSITYÖN ROHKEA YLLÄPITÄJÄ JA UUSIEN ILMIÖIDEN LUOJA
Kehittää käsityöneuvontaa ja nostaa kudonta megatrendiksi
4. KÄSITYÖYRITTÄJYYDEN EDISTÄJÄ JA PUOLESTA PUHUJA
Kehittää liiketoimintaansa niin, että sen avulla kyetään ylläpitämään kulttuuri- ja ohjaustoimintaa
Kehittää omia mallistojaan
Kehittää ja tukea käsityöyrittäjyyttä ja työllisyyttä
Kehittää kulttuurimatkailua

5. VASTUULLISUUS
On vastuullinen työnantaja ja palkkaa työtehtäviin alansa osaajia
Toimii yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa
Tarjoaa käsityöyrittäjille toimitiloja ja markkinointi- sekä tuotekehitystukea
Kantaa vastuuta ympäristöstä.
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4 ORGANISAATIO JA SIDOSRYHMÄT

4.1. Organisaatio
Taito Pohjois-Karjala ry kuuluu valtakunnalliseen
Taitojärjestöön.
TAITOJÄRJESTÖ LUKUINA
(www.taito.fi 4.3.2022)
• Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
• 15 Taitoyhdistystä
• 77 Taitokeskusta
• 36 myymälää
• 180 301 näyttelykävijää vuodessa
(2019: 588 488)
• 2 548 käsityökouluoppilasta.

Henkilökunnan määrä vuoden 2021 lopussa oli 13
kokoaikaista ja 7 osa-aikaista työntekijää.

Taito Pohjois-Karjala ry:n toimipisteet:
•
•
•
•

Ilomantsi, Taitokeskus Piirolan piha
Joensuu, Taitokortteli, Taitokeskus,
Taito Shop, Kauppaneuvoksen kahvila,
Lieksa, Taitokeskus
Taitobussi, kiertävä käsityöneuvonta.
- Joensuun seutu
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Taito Pohjois-Karjala ry:n organisaatiokaavio.
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4.2 Sidosryhmät
Yhdistyksen tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat mm.
kunnat ja kaupungit, Riveria, Karelia Ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Martat,
Pohjois-Karjalan Ely-keskus, Opintokeskus Sivis, yhdistyksen jäsenet, tiedotusvälineet, Joensuun kau-

punkikeskustayhdistys Virta, Visitkarelia Oy, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö ja Joensuun Kalevalaiset naiset. Valtakunnallisella tasolla sidosryhminä toimivat Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
sekä käsi- ja taideteollisuusyhdistykset ympäri
maan.

Karjala -puoti Taitokorttelin aitassa kesällä 2021
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5 TAITOKORTTELI
Vuonna 2006 avattu käsityö-, kulttuuri- ja matkailukohde Taitokortteli Joensuun ydinkeskustassa
on osa yhdistyksen markkinointi- ja toimintastrategiaa. Taitokortteli on kokonaisuus, jossa yhdistyvät taito ja taide sekä pohjoiskarjalaisuus. Taitokortteli koostuu pienistä käsityö-, lahjatavara- ja
sisustustuotteita myyvistä puodeista, erilaisista
palvelualojen yrityksistä ja Perheentalosta. Lisäksi
Taitokorttelissa palvelevat yhdistyksen omat toimipisteet; Taitokeskus, Taito Shop ja Kauppaneuvoksen kahvila.
Taito Pohjois-Karjala ry:llä ja Taitokorttelilla on
käytössä Laatutonni –järjestelmän diplomin. Diplomi on merkkinä jatkuvasta asiakaslähtöisestä
kehittämisestä, jota olemme tehneet - ja työ jatkuu edelleen.
Taitokorttelin kohderyhmiä ovat joensuulaiset, lähikuntien asukkaat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat. Vuoden 2021 aikana Taitokorttelin
kävijämäärä oli noin 216 965. Koronapandemian
vuoksi emme päässeet pandemiaa edeltävien vuosien eli noin 250 000 kävijämäärään. Kävijöistä
puuttuivat kokonaan ulkomaalaiset matkailijat.
Kesän aikana kotimaisia matkailijoita oli sen sijaan
liikkeellä runsaasti. Juhannukselta elokuun puoliväliin saakka Taitokorttelissa elettiin hyvin lähellä
”normaaliolojen” mukaisesti. Syksyllä erilaiset rajoitukset vähensivät paikallisten kävijöiden määriä.
Taitokorttelissa järjestettiin vuoden 2021 aikana
15 pienimuotoista tapahtumaa ja 10 näyttelyä.
Korona-pandemian vuoksi, näyttelyiden ja tapahtumien määrä jäi pienemmäksi kuin aiempina
vuosina. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta
kokonaisuutena tapahtumia ja näyttelyitä onnistuttiin järjestämään yllättävän paljon.

Pohjois-Karjalan tunnelmallisin joulun ajan myyntitapahtuma Taitokorttelin Joulu avautui perjantaina 10.12. Joulun tunnelmallinen tori oli avoinna
kolmena viikonloppuna ennen joulua. Vain viimeisenä joulukyläviikonloppuna tapahtuma järjestettiin perjantaista sunnuntaihin. Pandemian toisena
vuonna, poikkeuksena ensimmäiseen, saimme toteuttaa Taitokorttelin Joulussa myös laulu- ja tiernapoikaesityksiä.
Joulukylässä oman maakunnan kädentaitajat ja
elintarviketuottajat myyvät tuotteitaan havuköynnöksin koristelluissa punaisissa mökeissä. Tunnelmallinen sisäpiha oli edellisvuosia tunnelmallisempi, kun pihan ylle oli asennettu valoketjut ja
miljöö oli lisäksi saanut kohdevalaistusta.
Uutuutena Joensuun torilla järjestettiin joulukuun
aikana myös Joulutori -tapahtuma, joka kokosi
joulukuun ajaksi myyntikojuihin erilaisia elintarvike ja käsityötuotteiden myyjiä. Joulutori ja Joulukylä tekivät yhteistyötä mm. tapahtumista tiedottamisten osalta. Joulutorin järjesti Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta.
Perheentalo
Perheentalo on Pelastakaa Lapset ry:n perustamana yhteisötalo ja kohtaamispaikka lapsille sekä
lapsiperheille. Perheentalo sijaitsee Taitokorttelin
Parviaisen talossa. Pelastakaa Lapset ry:n vetämiin
RAY:n ja EAKR-hankkeiden tukemaan Perheentaloon on sitoutunut noin 20 järjestöä, oppilaitoksia,
Joensuun kaupunki, seurakunta sekä lukuisia eri
alojen yrityksiä. Perheentalo on kohtaamispaikka
kaikille lapsille ja heidän läheisilleen. Talossa voi
vapaasti viettää aikaa ja osallistua monipuoliseen
toimintaan. Perheentalo tarjoaa lapsiperheille
mahdollisuuden tulla lämminhenkiseen paikkaan,
jossa lapset läheisineen voivat oleskella, leikkiä,
lueskella ja jutustella toisten lasten ja aikuisten
kanssa. Lisäksi on mahdollisuus lapsen huoltotoimiin ja hengähdyshetkiin kaupungissa käynnin
ohessa.
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Taitokorttelin sisäpihan sisäänkäynti Mustosen taloon.
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Taitokorttelin tapahtumat vuonna 2021
pvm
28.6.-28.8.2021

tapahtuma
Karjalainen puoti

28.6.-28.8.2021
6.6.-12.8.2021
7.7.2021
20.8.2021
28.8.2021
28.8.–4.9.2021
4.-5.9.2021
17.9.2021
16.-17.10.2021

Käsityöläisten kesäaitta
Taitokorttelin polkuautopiha
Lp-levymyyjäiset
Taitokorttelin Yö
Pohjois-Karjalan maakuntapäivä
Nordic Craft Week Taitokeskuksessa
Piikoski myyntinäyttely
Käsityö yökerho
Kotona messut

22.10.2021

Yhen 1llan juttu, kaupunkitapahtuma

29.10.2021
12.-14.11.2021
29.11.31.12.2021
29.11.20219.1.2022

Langan Virtaa 2021
Tampereen kädentaitomessut

järjestäjä
Riitta Kinanen ja Kirsi Korhonen
Kimmo Suomalainen

Kaupunkikeskustayhdistys
Virta
Taito Pohjois-Karjala, Uef, Karelia amk

Taitokorttelin Joulu
Mustosen talo Käytävä Galleria, myyntinäyttely

Taitokorttelin yrittäjät

Kukkilintu tarvikepaketti – aineetonta kulttuuriperintöä!
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6 HANKKEET

Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen vuosikausiin, koska
yhdistys ei hallinnoinut yhtään erillistä hanketta.
Olimme partnerina Kulttuuria kaikille aisteille -Eu
hankkeessa, jota hallinnoi Venäjältä Karjalan tasavallasta Etno Center ja myimme asiantuntijapalveluita hankkeessa.

Langan Virtaa 2021 käsityöläisten koulutuspäivä.
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7 TULOSALUEET
Järjestön tulosalueet ovat taitokulttuuri ja käsityöelinkeino.

7.1 Taitokulttuuri
Taitokulttuurin palveluita ovat:
• taitopajat, -kurssit, -tuokiot, -kerhot ja
-näytökset
• taiteen perusopetus, Taito käsityökoulut
• koulutus, konsultointi, oppimateriaalit
• kehittämishankkeet
• kulttuurituotannot, -teot, -tapahtumat,
-julkaisut ja hankkeet
• taito.fi, Taito-lehti
• mallistot, materiaalit

7.1.1 Taitopajat, -kurssit ja tuokiot
Yhdistyksen taitokeskukset tukevat toiminnallaan
valtakunnallisen käsi- ja taideteollisuusjärjestön Taito -brändiä. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää taitokeskuksistaan kulttuurimatkailukohteita, kulttuurin, käsityön, koulutuksen ja elämyksiä tarjoavan
matkailun kohtaamispisteitä. Kaikissa taitokeskuksissa palvellaan ilolla, innolla ja motivoituneena. Taitokeskus on tulevaisuuteen orientoitunut, jonka henkilökunta tuntee trendit ja perinteet,
ja yrittää kaikin tavoin tukea paikallista käsityöyrittäjyyttä. Sijainti oman toimintapaikkakunnan parhailla liikepaikoilla varmistaa hyvät toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.

Taitobussit lisäävät alueellista tasa-arvoa, ja siten
omalta osaltaan estävät maaseudun autioitumista
tarjoamalla monipuolisia ja kaupunkialueisiin nähden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa käsitöiden tekemistä ja nauttia käsityökulttuurista.
Jokaisessa taitokeskuksessa palvellaan asiakkaita
mm. kudonnan neuvonnassa, kangaspuita on käytössä keskimäärin 8–15 kappaletta/taitokeskus. Kudonnan neuvonnan lisäksi kaikissa taitokeskuksissa
on tarjolla erilaisia kursseja. Yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa oli edelleen Ilomantsissa ja Nurmeksessa. Yhdistyksen neuvojat toimivat näillä
paikkakunnilla kansalaisopistojen kurssiopettajina,
myös yhdistyksen tiloja ja kangaspuita käytetään
osana kansalaisopiston opetusta.
Joensuussa, jossa ei ole yhteistyötä kansalaisopiston
kanssa, järjestetään kurssitoimintaa yhteistyössä
Opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssitoiminta on aktiivista. Kurssit ovat pääasiassa yhden illan kursseja.
Lisäksi yhdistys tarjoaa kädentaitokursseja yrityksille
ja yhteisöille Tyhy2-toimintana.
Taitotuokioita, 0,5-3 h mittaisia tekemisen hetkiä,
yhdistys tarjoaa erilaisille ryhmille tilauksesta. Taitotuokioita on tarjolla myös erilaisissa tapahtumissa,
esim. Lasten käsityökarnevaalit, Wanhan kaupungin
päivä jne.
Kussakin taitokeskuksessa on tilat sekä näyttelytoiminnalle että kurssitoiminnalle. Myös tuotemyyntiä, sekä materiaalien että käsityötuotteiden
osalta, on jokaisessa toimipisteessä.

Taito Pohjois-Karjala ry:llä oli vuoden 2021 lopussa
kolme taitokeskusta1, jotka tarjoavat käsityöalan
neuvontapalveluita ympäri vuoden. Taitokeskusten
lisäksi yhdistyksellä on kiertävä käsityöneuvontapalvelu - Taitobussi-palvelu. Taitobussi tarjoaa asiakaslähtöistä kurssipalvelua Pohjois-Karjalan alueella
lapsille ja aikuisille. Kurssipaikaksi sopii kylä- tai seurojentalo tai vaikka asiakkaan oma koti. Taitobussit
toimivat tilausperiaatteella ja palvelut räätälöidään
asiakkaiden toiveiden mukaisiksi. Palvelu on joustavaa ja nopeaa ja sillä lisätään maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin keinoin.

Taiteen perusopetusta Taito Pohjois-Karjala ry:ssä
on annettu vuodesta 1992 lähtien. Kässä-käsityökouluissa on syksyllä yhteensä kaksi ryhmää ja 12
oppilasta. Käsityökoulutoimintaa tarjotaan jokaisessa toimipisteessä. Uudistettu opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.201

1

2

Ilomantsi, Joensuu, Lieksa

Työhyvinvointia tukevaa toimintaa
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Taulukko 1, Taitokulttuurin osa-alueet:
AVAINTULOSALUE
Koulutus asiakkaat
hlöä ja € alv 0%
Taiteen perusopetus
asiakkaat hlöä ja €
Verstastyöskentely,
työpajat ja muu toiminta asiakkaat
hlöä ja € alv 0 %
Asiantuntijapalvelut
€ alv 0 %
Kulttuurin näyttelyt
ja tapahtumat (hlöä)

Tulos 2017
1 285
59

27 386 €
6 090 €

5 570

7 398 €

Tulos 2018
1650 27 550 €

Tulos 2019

Tulos 2020

Tulos 2021

1282

26 283 €

598

19 068 €

386

15 244 €

32

4 315 €

24

2 655 €

12

1 144 €

12

1 540

5 675

8 314 €

6 592

7 816 €

1 748

4 815 €

4 493

4 921

6 873 €

2 897 €

3 078 €

15 060 €*

15 399 €*

255 320

244 032

273 973

165 199

201 379

*Luku sisältää sekä työn että materiaalien osuuden. Aiempina vuosina luvusta on vähennetty materiaalien
osuus pois

7.1.2 Käsityökulttuurin avaintulosalueen
tulokset
Koulutus
Yhdistyksen käsityökulttuurin koulutustoimintaa
ovat erilaiset yhdistyksen omat kurssit, työyhteisöille tarjottavat työhyvinvointikurssit, yrityksille ja
ryhmille myydyt kädentaitokurssit sekä kansalaisopistojen kanssa yhteistyössä järjestettävät kurssit.
Kansalaisopistoyhteistyötä yhdistyksellä oli kolmella
paikkakunnalla, Ilomantsissa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Nurmeksessa ja Valtimolla käsityöneuvontapalvelut tuotettiin Taitobussilla. Taitobussi Pielisen Karjala kiersi ahkerasti Nurmeksen ja Valtimon
alueilla sekä kaupungin keskustassa että kylillä.
Joensuussa kurssitoiminta on yhdistyksen omaa
toimintaa ja kurssit pidetään Taitokorttelin kurssitiloissa. Joensuun seudun Taitobussi liikennöi Joensuun ympäristössä, Liperissä, Kontiolahdella, Kiteellä ja Kesälahdella. Kurssitoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Taiteen perusopetus
Taitojärjestö antaa käsityön taiteen perusopetusta
61 paikkakunnalla Suomessa, mikä tarkoitta, että se
on saavutettavissa 20 %:ssa Suomen kunnista.
Yhdistys tarjoaa käsityön taiteen perusopetusta
(TPO) yleisen oppimäärän mukaan jokaisessa toimipisteessään, vuoden 2021 aikana käsityökoulua oli
vain Joensuussa, muilla paikkakunnilla ei ollut riittävästi osallistujia. Yhdistyksen käsityökoulu on nimeltään Taito Käsityökoulu Kässä. Käsityökouluryhmiä
oli vuonna 2021 Joensuussa kaksi ryhmää. Käsityökoululaisten määrässä on ollut viime aikoina laskua
ahkerasta markkinoinnista huolimatta. Oppilaita käsityökoulussa oli vuoden aikana yhteensä 12 oppilasta.
Verstastyöskentely ja työpajat
Verstastyöskentely on asiakkaan ohjattua tai itsenäistä työskentelyä esim. kutomossa, ompelimossa
tai muussa taitokeskuksen tilassa. Verstastyöskentelyyn sisältyvät kutoja-asiakkaiden sekä Kesä Käsillä -koululaisten käsityöleirien harrastekäynnit.
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Muuta neuvonta- ja asiantuntijapalvelua ovat esimerkiksi loimenluonti tai kankaanrakentaminen asiakkaille, luento, tilaustyö tai somistuksen tekeminen ulkopuoliselle asiakkaalle esim. johonkin tapahtumaan. Muuta neuvontatyötä ovat myös neuvonta
suullisesti, puhelimitse tai somen välityksellä.

Näyttelytoiminnan lisäksi yhdistys on mukana toimintapaikkakuntiensa erilaisissa kulttuuritapahtumissa, kuten Ilomantsissa Luonnonruokaja karhufestivaalilla ja Joensuussa yhdistys vastaa
mm. Wanhan kaupungin päivä -tapahtuman järjestämisestä ja koordinoinnista.

Työpajat ovat lyhytkestoisia ohjattuja työpajoja,
joissa pistäydytään. Esimerkiksi Taitoviikon ja Käsityöyökerhon non stop pajat.

Myös näyttelykävijöiden määriin vaikutti poikkeusvuosi ja erilaiset rajoitukset sekä ulkomaisten matkailijoiden puuttuminen.

Asiantuntijapalvelut
Yhdistyksen käsityötaitojen asiantuntijapalveluihin
kuuluvat asiakkaille luodut loimet, kotikäynnit sekä
asiakkaille suunnitellut ja kudotut tuotteet.

6.1.4 Näyttelytoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

Koronan aiheuttaman poikkeusvuoden tulokset käsityökulttuuritoiminnassa eivät ole vertailukelpoisia
aiempien vuosien kanssa, vaan ne kertovat siitä
kuinka paljon toiminnan rajoittaminen ja globaali
pandemia vaikutti myös Taito Pohjois-Karjalan toimintaan.

7.1.3 Näyttely- ja tapahtumatoiminta
Näyttelyt ovat yleisölle suunnattuja maksuttomia tai
maksullisia tapahtumia, joilla on ennalta ilmoitettu
alkamis- ja päättymispäivä.
Yhdistyksellä on näyttelytoimintaa jokaisessa toimipisteessä ympäri vuoden. Isojen näyttelyiden osalta
näyttelytoiminta painottuu kesäaikaan. Ilomantsin
ja Joensuun toimipisteissä on kesäisin käytössä piha-aittoja, jotka toimivat upeina näyttelytiloina.
Ilomantsissa Piirolan Pihan pihapiirin vanhan kauppamakasiinin yläkerran kolme aittaa ovat kesäisin
näyttelykäytössä. Alakerran aitoissa oleva Kotirintamanäyttely on pysyvä näyttely.
Joensuussa näyttelytiloina toimivat Taitokorttelin
Käytävägalleria, Kauppaneuvoksen kahvilan tilat sekä piha-aitat.
Lieksassa isot näyteikkunat toimivat hyvänä näyttelytilana.

Näyttelytoiminta on tärkeää niin ammattilaisyleisölle kuin harrastelijoille käsityö- ja muotoilualan
nykytilan havainnollistamiseksi ja kulttuurin edelleen kehittämiseksi. Lisäksi näyttelytoiminnassa
nostetaan harrastajia ja harrastajien töitä esille
kannustaen heitä edelleen käsityöharrastuksensa
parissa. Myös valtakunnallisten ja kansainvälisten
alan toimijoiden näyttelyitä tuotetaan.
Taito Pohjois-Karjalan taitokeskuksissa vietettiin hiljaisesti turvavälein Taito-lauantaita 16.1.2021. Taito-lauantai avasi vuoden 2021 ja esitteli vuoden käsityötekniikan parsinta ja paikkaaminen, joka oli valittu Taitojärjestön vuoden 2021 käsityötekniikaksi.
Taidon ja käsityön teemaviikkoa, Taito-viikkoa vietetään vuosittain huhtikuussa ja se sijoittuu viikolle,
johon osuu 14.4. eli Taito-nimen nimipäivä. Teemaviikolla esitellään vuosittain vuoden käsityötekniikkaa, joka oli vuonna 2021 parsinta ja paikkaaminen.
Vuoden 2021 ensimmäinen Taitokorttelin Käsityöyökerho järjestettiin Joensuussa perjantaina
17.9. Tapahtumaa on toteutettu jo useana vuonna
aiemminkin ja konsepti on kehittynyt koko ajan. Yökerhon teema, käsityö, näkyy illan aikana kaikessa
tekemisessä, myös pukeutumisessa. Illan pukukoodi
on villasukat ja lähes kaikki asiakkaat pukeutuvat villasukkiin. Illan aikana on tarjolla erilaisia käsityöpajoja, herkullista syötävää ja juotavaa, elävää musiikkia ja vuoden ajasta riippuen vinkkejä kurssitoiminnasta tai lahjavinkkejä
Taitokeskus Ilomantsi ja Piirolan Piha ovat mukana
Ilomantsissa vuosittain järjestettävissä Karhufestivaaleissa, joissa puunveistäjät ottavat mittaa toisis22 / 39
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taan. Tapahtuma järjestettiin 13.-15.8.2021 samaan
aikaan Villiruokafestivaalin kanssa. Yhdistys toteutti
yhteistyössä 4H:n ja Vaara-Karjala Leader:n kanssa
koko perheelle suunnattua ohjelmaa Karhufestivaalien aikana Piirolan Pihassa.
Jo perinteiseksi tapahtumaksi muodostunut Langan
Virtaa järjestettiin 29.-30.10.2021, Taitokorttelissa.
Luvassa oli muun muassa lankaesittelyjä, työnäytöksiä ja käsityöpajoja, tarjouksia sekä paljon muuta. Lisänä vuonna 2021 perjantaina 29.10. oli myyn-

ti-, markkinointi- ja palvelumuotoilun koulutusta käsityöyrittäjille ja alalle aikoville. Koulutuspäivään
pystyi osallistumaan myös etänä. Taito PohjoisKarjala ry järjesti Langan Virtaa -tapahtuman yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen
yliopiston sekä kahden EU-hankkeen (Northern
Crafts ID ja Culture for all Axes) kanssa. Taitokorttelista mukana on Kuitukeiju ja Taitokeskus Joensuu.

Taito Galleria valmiina juhlaan.
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Karjalainen tuoteperhe täydentyy ja uusiutuu paikallisilla tuotteilla.
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Kansikuvat vuoden 2021 onni elää käsityössä lehdistä.
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7.2 Käsityöelinkeino
Järjestön käsityöelinkeinon palveluita ovat:
− koulutus, konsultointi, työpajat, oppimateriaali
− kehittämishankkeet
− markkinointiverkostopalvelut: myymäläverkosto, näyttelyt, messut, vienti
− taitoverkko.fi, taito.fi, Taito-lehti
− taitopalvelut
− hyvinvointi- ja matkailupalvelut
− työllistymistä tukevat palvelut.
Yhdistyksen rooli alueen käsityöyrittäjyyden edistämisorganisaationa on vahvistunut ja yhdistyksen
imago ja uskottavuus ovat kehittyneet edelleen. Yhteistyötä alueen käsityöyrittäjien kanssa kehitetään
ja laajennetaan. Yhdistys markkinoi käsityöyrittäjien
tuotteita taitokeskuksien sekä Taito Shop -myymälän kautta. Yhteistyössä järjestetään erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja näyttelyitä.

Taitojärjestö järjesti Roosa nauha hyväntekeväisyyskampanjan myös syksyllä 2020. Roosa nauha
-neulelangat ja ohjevihkot ovat Taitojärjestön erikoistuotteita, joilla kerätään varoja Syöpäsäätiön
Roosa nauha -keräykseen.

7.2.1 Nykytila
Yhdistyksen käsityöelinkeinotoimintaa on käsityöyrittäjien tuotteiden markkinointi ja jälleenmyynti. Myyntipisteitä yhdistyksellä oli vuoden
2021 lopussa yhteensä neljä: Taito shop Joensuu
sekä taitokeskusten myymälät (3 kpl).
Kaikkien myyntipisteiden tuotevalikoima koostuu
pääasiassa suomalaisten tekijöiden tuotteista, valikoimasta n. 1/3 on paikallisten tekijöiden tuotteita
ja loput tulee muualta Suomesta.

7.2.2 Tuotekehitystyö
Yhdistys tukee käsityöalan yrittäjyyttä tarjoamalla
edullisia toimi- ja myymälätiloja Taitokorttelissa Joensuussa. Taitokorttelissa vierailee vuosittain n.
220 000 kävijää. Taitokorttelin toimitiloissa yrittäjät
voivat sekä valmistaa että myydä tuotteitaan. Tuemme myös yrittäjien yhteistyömahdollisuuksia tarjoamalla käsityöalan yhteisön, jossa yrittäjät voivat
olla toisilleen vertaistukena. Yhdistys järjestää käsityöalan yrittäjille myös erilaisia koulutuksia mm. tarinallistaminen ja some-markkinointi.

Yhdistys on tehnyt jo useita vuosia töitä oman malliston ja oman tuotannon kehittämisen eteen. Olemassa olevia mallistoja ovat Karjala-, Homecrafts-,
Taitokortteli- sekä Kansallisromantikkomallistot.
Karjala -malliston tuoteperheeseen syntyi mm. Elämänpuu neulemallisto ja paikallisten tuottajien
kanssa mm. hunaja, kahvi, limonadi ja kuohujuoma.

Elämänpuu -kaarrokeneuleet Karjalaisesta tuoteperheestä.
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Taulukko 2. Käsityöelinkeinon avaintulosalueet
AVAINTULOSALUE

Tulos 2017

Tulos 2018

Tulos 2019

Materiaali- ja työvälineostot
Kotimaisilta toimittajilta
(eur alv 0 %)

76 352

56 870

65 434

68 924

80 404

140 518

146 773

159 238

112 019

147 003

0

0

27

134

274

Asiantuntijapalvelut
(eur alv 0 %)

0

0

0

15 129

12 259

Myyntinäyttelyt/tapahtumat
asiakkaat hlöä

109 586

133 383

150 400

76 569

64 800

Tuoteostot
käsityöyrittäjiltä (eur alv 0 %)
Koulutus (hlöä)

7.2.3. Matkailu
Hyvin hoidettuina käsityö ja matkailu kulkevat käsi
kädessä. Yhdistyksen perustama Taitokortteli on Joensuun ja Pohjois-Karjalan tärkeimpiä matkailukohteita. Taitokortteli on yhdistyksen vuonna 2006
perustama käsityö- ja kulttuurikeskus Joensuun
keskustassa, jossa vierailee vuosittain noin 220 000
kävijää. Taitokorttelin tapahtumat ovat vakiintuneet
vuosien varrella jo omille paikoillensa, mm. Lasten
Käsityökarnevaalit toukokuussa, Wanhan kaupungin
päivä elokuussa ja Joulukylä joulukuussa.
Yhdistys on aktiivisesti mukana Visitkarelia Oy:n
toiminnoissa, mm. erilaisissa matkailualan hankkeissa. Visitkarelia Oy on Pohjois-Karjalan matkailun
alueorganisaatio, jonka perustehtävänä on maakuntaan kohdistuvan matkailukysynnän kasvattaminen.

Näyttelytoimintaa Taitokorttelissa järjestetään ympäri vuoden Mustosen talon Käytävägalleriassa sekä
sesonkiaikoina (kesä ja joulu) Piha-aitassa.
Osana Taitokorttelia toimii Perheentalo. Perheentalo on vuoden 2013 alusta avattu yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille. Talon tehtävänä on toimia las-

Tulos 2020

Tulos 2021

ten ja lapsiperheiden kohtaamispaikkana sekä arjen
tukena. Perheentalo on hankerahoituksella toimiva
(RAY & EAKR) ennaltaehkäisevän lastensuojelun yhteistyökeskus. Hankkeiden hallinnoijana toimii Pelastakaa Lapset ry. Joensuun Perheentalo on osa Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistoa

7.2.4 Kulttuuria kaikille aisteille – Culture for
all axes
Culture for All Axes, Kulttuuria kaikille aisteille hanke toteutetaan Karelia CBC 2014-2020 rahoitusohjelman puitteissa 1.2.2020-31.1.2022. Hankkeen
hallinnoija on Support and Development of
Ethnocultural Initiatives Foundation ja partnereina
Center of National Cultures and Folk Art of the Republic of Karelia, Karelia ammattikorkeakoulu Oy,
Taito Pohjois-Karjala ry, MOST RM ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö.
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kulttuuripalveluiden ja –tuotteiden kilpailukykyä päivittämällä
palvelumuotoilun käytäntöjä. Paikallinen kulttuuriperintö on kilpailuetu rajat ylittävällä alueella. Yhteinen kulttuuriperintö on yksi alueen tärkeimmistä
vahvuuksista, ja se tarvitsee erityistä suojelua
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kumppanuusalueilta. Asiantuntijat pitävät korkean
tason kulttuuritarjontaa ja matkustusmahdollisuuksia mahdollisuutena alueen kehittämiseen. Etno kulttuuritarjonnan kysyntä on suuri erityisesti alueiden kulttuurimatkailun kehittämisen kannalta. Analysoitaessa hankekumppaneiden sopimien palvelujen jatkokehitykseen liittyviä tärkeimpiä ongelmia,
yksi vakavista pullonkauloista on paikalliseen kulttuuriperintöön perustuvien palvelujen ja tuotteiden
heikko kilpailukyky.
Hanke helpottaa kilpailukykyisten, kestävien ja monipuolisten, paikalliseen perintöön perustuvien kulttuuripalvelujen kehittämistä. Ne ovat helposti tavoitettavissa, asiakkaiden vaatimuksia ja tunnettuja
paikallisesti ja kansainvälisesti ottamalla palvelujen
suunnittelumenetelmät aktiivisesti käyttöön. Kohderyhmät ja projektin edunsaajat. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat paikalliset kulttuurilaitokset, kulttuuritoimijat (tarjoajat), jotka työskentelevät osana
yksityistä luovan teollisuuden sektoria ja ovat kiinnostuneita edistämään paikallista perintöä palvelujen avulla.
Projektin edunsaajia ovat matkailuyritykset; paikalliset viranomaiset ja päätöksentekoelimet turistit;
paikalliset ihmiset; yleensä nuoremmat ihmiset, jotka käyttävät kulttuuripalveluja.
Tärkeimmät projektin tuottamat tuotokset.

•

•
•

•

Uusia rajat ylittäviä alueellisia mahdollisuuksia ("kasvualueet") on tunnistettava
palvelujen kehittämiseksi keskittyen alueelliseen komponenttiin.
Kulttuurialan toimijoille (tarjoajille) on kehitettävä kestävää palvelumuotoilua koskevaa koulutusta ja mentorointivälineitä.
Uusia lähestymistapoja palvelujen tarjoamisessa on kehitettävä ja edistettävä luodun
kansainvälisen etnisen ääni- / tanssi- ja
suunnittelukeskuksen kautta (virtuaalikeskus, jossa on eri aiheiden asiantuntijoiden
tietokanta, joka voi neuvoa tai avustaa).
Hankkeen erityistoimenpiteenä on jakaa
taitoa ja tietoa Karjalan tasavallan sekä Pohjois-Karjalan kesken.

Koronapandemia muutti hankkeen suunniteltuja
toimenpiteitä. Suomen ja Venäjän välinen raja suljettiin ja asiantuntijoiden ja käsityöläisten toiminta
siirtyi tapaamisiin etäyhteyksillä. Järjestimme seminaareja, joissa käsityöläiset rajan molemmin puolin
kertoivat työskentelystään ja tuotteistaan. Ensimmäisenä hankevuonna kartoitimme kyselytutkimuksilla käsityöläisten koulutustarpeita. Pandemian
vuoksi hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden
2022 heinäkuunloppuun asti.
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Kulttuuria kaikille aisteille -hankkeen käsityöläisten koulutuspäivä, kuvassa myyntikuiskaaja Pasi Rautio.
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Taitokortteli on yhdistyksen ylläpitämä kulttuuri- ja matkailukortteli Joensuun kaupungin keskustassa, josta
on muotoutunut yksi Joensuun vetovoimaisimmista matkailukohteista. Taitokorttelin puutalomiljöössä Joensuun keskustassa vierailee vuosittain noin 220 000 henkilöä.

8 MUU TOIMINTA
8.1 Viestintä ja markkinointi
Markkinoinnin tavoitteina on tunnettavuuden lisääminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen.
Markkinointi suunnitellaan toimintasuunnitelman
ja budjetin yhteydessä. Tiedotus ja markkinointikanavina käytetään paikallislehtien menovinkki,
näyttelykalenteri ja kulttuuri-ikkunapalstaa, sekä
paikallisradion menovinkkejä. Lehdistön kiinnostus
toimintaa kohtaan on tuottanut hyviä ennakkojuttuja tapahtuma- ja teemapäivistä. Sesonkien aikaan käytetään myös ilmoitusmarkkinointia paikallislehdissä. Markkinointikanavana käytetään myös
hotelli-, maatilamatkailu ja majoituspalvelujen tarjoajille sekä kunnille ja kaupungeille toimitettujen
julisteiden/esitteiden jakoa.
Keväällä 2021 Joensuun kaupunki loi uuden kaupungin toimintoja esittelevän alustan, Visit Joen-

suu, johon Taitokorttelille, Taito Shopille, Taitokeskus Joensuulle ja Kauppaneuvoksen kahvilalle luotiin omat profiilit esitellen toimintaa ja palveluja.
Visit Joensuu -sivut ovat suunnatut niin kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.
Sosiaalinen media on yhdistyksen tärkeimpiä
markkinointikanavia. Yhdistyksellä, Taitokorttelilla
ja Kauppaneuvoksen kahvilalla on omat tilit Facebookissa sekä Instagramissa. Myös yhdistyksen
omaa YouTube -kanavaa hyödynnetään virtuaalinäyttelyiden- ja tapahtumavideoiden alustana.
Olemme mukana Taitojärjestön Onni elää käsityössä –asiakaslehdessä, joka ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa. Lehti sisältää sekä valtakunnallisia että
yhdistyskohtaisia artikkeleita, työohjeita sekä tärkeimpänä kunkin yhdistyksen kurssi- ja tapahtumakalenterin. Yhteinen asiakaslehti on osoittautunut toimivaksi ja suosituksi. Yhdistys jatkoi myös
vuonna 2021 Onni elää käsityössä –asiakaslehden
julkaisemista.
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Digitalisaatio, eli digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen osana liiketoimintaa on ollut osa yhdistyksen toimintaa ja markkinointia jo vuosien
ajan. Yhdistyksellä on käytössään ajantasainen taloushallinnon ohjelma, johon suurin osa taitokeskusten ja myymälän käteiskassoista on yhdistetty.

Elokuun 2021 lopussa yhdistyksen uudet kotisivut
valmistuivat ja avautuivat monikanavaisena myyntialustana. Kotisivut ovat selkeät ja palvelut helposti saatavilla. Yhdistyksellä on verkkokauppatoimintaa myös Taitoshop.fi verkkomyymälän
kautta. Yhdistys panosti heti syyskuun alusta alkaen kotisivujen markkinointiin, tehden yhteistyötä
paikallisen Ubinetin kanssa.
Yhdistyksen palveluita markkinoidaan mm. yritysja oppilaitoskäynneillä sekä messuilla. Työntekijät
esittelevät yhdistyksen toimintaa yrityksille myös
henkilökohtaisesti.
Yhdistyksen jäseniksi hankitaan aktiivisesti kutojia
ja muita käsityötoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Liittymiseduksi asiakkaille tarjotaan loimi- ja
materiaalitarjouksia, järjestetään asiakasretkiä ja
-iltoja sekä lähetetään jäsentiedote keväisin ja syksyisin.
Taito Shopin markkinointisuunnitelma pohjautuu
Taito Shop liikkeiden yhdessä sovittuun vuosisuunnitelmaan täydennettynä paikallisilla toimenpiteillä.

meistelee kuukausitiedotteen. Tiedote lähetään
sähköpostitse kaikille työntekijöille. Yhdistyksessä
on lisätty palvelimen käyttöoikeuksia ja mahdollistettu etäyhteyksillä kaikkien toimipisteiden pääsy
yhteisiin sähköisiin tiedostoihin. Vuoden aikana korona-pandemia vaikutti positiivisesti digitaitojen
kehittymiseen. Käsityökulttuurin viikkopalaverit
aloitettiin Teams-yhteyden kautta. Näin myös
maakunnan käsityöneuvojat pääsevät palaveriin
osallistumaan ja tieto neuvojien kesken kulkee nopeasti. Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen ja tiedonkulku on näin parantunut ja tasapuolistunut.
Yhdistyksen tiedostot tullaan siirtämään seuraavan
vuoden aikana pilvipalveluun ja näin etätyömahdollisuudet lisääntyvät.
Valtakunnallisella tasolla sisäisen viestinnän välineenä on Taitocampus Intranet. Taitoliitto tiedottaa ja jakaa mm. viestintään liittyviä julistepohjia ja
yhteisiä ohjeita Taitocampuksen kautta. Valtakunnalliset neuvojien Teams-tapaamiset alkoivat syksyn aikana ja ovat osoittautuneet toimiviksi.
WhatsApp –sovellus on yhdistyksessä otettu aktiiviseen käyttöön. Älypuhelimien myötä myös sosiaalisen median päivittäminen on nopeutunut ja
helpottunut. Sisäisen viestinnän välineenä yhdistyksessä on ollut sisäinen Facebook-ryhmä. Ryhmässä jaetaan työhön liittyviä ideoita (kuvin, tekstein, videoin) sekä käydään vapaamuotoista keskustelua. Ryhmässä jaetut ideat toimivat myös
ideapankkina myöhempää käyttöä varten.

8.3 Asiantuntijatehtävät
8.2 Sisäinen viestintä
Sisäistä viestintää yhdistyksessä hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä. Sähköpostin lisäksi
sisäisen viestinnän välineinä ovat puhelin ja henkilökohtaiset keskustelut. Sisäisen viestinnän merkitys on koko ajan lisääntynyt. Edellisinä vuosina
käyttöön otettua kuukausitiedotteen tekemistä on
jatkettu. Koko henkilöstö on mukana kuukausitiedotteen tietojen välittäjinä, talouspäällikkö vii-

Yhdistyksen työntekijät toimivat erilaisissa tilaisuuksissa asiantuntijoina. Yhdistys myy kysynnän
mukaan työntekijöidensä asiantuntijuutta yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Yhdistyksen työtekijät antavat myös neuvontaa ja tuotekehitysapua käsityöyrittäjille. Osana Taitokorttelin
konseptia on myös sparrata ja auttaa yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa sekä tuotteitaan.
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kollegoilleen omassa työpisteessään sekä yhteisissä koulutuspäivissä.

8.4 Henkilöstökoulutus
Henkilöstöä koulutetaan ympäri vuoden tarpeen
mukaan. Henkilöstöä osallistuu myös Taitoliiton
järjestämiin koulutuksiin. Yhdistys tarjoaa myös resursseja henkilöstön omaehtoiselle kouluttautumiselle, atk- ja kielikoulutuksiin osallistumista
tuetaan maksamalla kurssien osallistumismaksu.
Koulutuksen käynyt työntekijä siirtää osaamistaan

Koulutuksia oli vuoden aikana yhteensä 11 eri koulutusta, joihin vuoden aikana käytettiin 56 työpäivää ja joihin osallistui 15 eri henkilöä.
Keskimäärin koulutuspäiviä oli 5/työntekijä (koulutuspäivän pituudeksi on laskettu normaali työpäivän pituus).

Vuoden 2021 koulutukset
Pvm

Koulutuksen nimi

osall.
lkm

4.1., 22.1.,
29.1.
25.3.

Verkko-opetus koulutus

2

Ensiapukoulutus

8

26.4., 3.5.
ja 10.5.

Somepäivitykset, videointi ja editointi

11

21.5, 13.8.
ja 24.9.
7.6.

Värjäyskoulutus

2

Pilvipalvelimen käyttö

4

7.6.

Yhdistyksen kotisivujen
päivitys- ja ylläpito
Värjäyskoulutus

4

henkilöstöpäivä

12

1.10.,
15.10.,
5.11. ja
19.11.
29.10.

Muotoilukasvatus

1

Langan Virtaa koulutus

5

3.11.

Office 365

5

21.5, 13.8.
ja 24.9.
20.9.

2
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9 HALLINTO JA TALOUS
9.1 Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
27.4.2021 ja syyskokous 25.11.2021. Hallitus
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
9.2 Jäsenistö
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2021 lopussa
717 henkilöä, jäsenmäärä nousi n. 50 henkilöllä edellisestä vuodesta. Vuoden aikana jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Vuoden ensimmäinen jäsenkirje lähetettiin edelleen kirjeenä, sen sijaan toinen kirje oli kaikille sähköinen. Uuden jäsenrekisteriohjelman myötä
jäsenkirjeet muuttuivat sähköisiksi ja jäsenmaksut saatiin automatisoitua siten, että maksun maksaminen onnistuu verkkopankissa.
Onni elää käsityössä -asiakaslehti jaettiin jokaiselle jäsenelle kotiin kannettuna. Lehtiä julkaistiin vuoden aikana kaksi, toinen keväällä ja
toinen syksyllä. Vuoden aikana lähetettiin viisi
kappaletta sähköisiä uutiskirjeitä. Uutiskirje
lähetettiin jäsenien lisäksi myös asiakkaille,
keiltä on saatu yhteystiedot ja markkinointiluvat.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua vuosikokouksissa toiminnan suunnitteluun
ja antaa palautetta toiminnasta ympäri vuoden.
9.3. Johtaminen
Yhdistyksen strategisesta johtamisesta vastaa
hallitus (liite 2) ja operatiivisesta johtamisesta
toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajana toimi
Tuija Tekin (tekstiilisuunnittelija, käsi- ja taideteollisuusalan ammatin opettaja, toimitusjohtaja). Työvuorojen ja tuntikirjanpitoa varten
edellisinä vuosina kehitettyjä työkaluja käytettiin ja kehitettiin eteenpäin. Huhtikuussa siirryimme käyttämään Microsoft Office 365 ympäristöä, jossa mm. tiedostojen jakaminen eri
käyttäjien välillä on helppoa. Aloitimme samalla myös pilvipalvelun käytön, joka mahdollisti
etätyöskentelyn toimistotyössä. Talouden seurantaan kehitetyt tuloerittely- sekä myyntiseurantalomakkeet ovat myös vakiintuneet käyttöön. Lomakkeiden avulla kukin toimipiste saa
kuukausittain tiedon siitä, kuinka toiminta on
eurojen näkökulmasta kehittynyt. Tulosseurannan lisäksi kukin toimipiste saa kuukausittain oman tuloslaskelman käyttöönsä. Taloushallinnon sähköistämistä jatkettiin. Lähes
kaikki ostolaskut tulevat sähköisesti ja myyntilaskut lähetetään sähköisinä. Palkkalaskelmat
lähetetään työntekijöille verkkopalkkana.
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9.4. Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot vuonna 2021 olivat 1,24 milj. euroa. Siitä oman toiminnan
tuottojen bruttomäärä oli 921 339 euroa (74
% koko toiminnan rahoituksesta).
Valtion osuus oli 130 000 euroa (10 %), kuntien osuus 50 500 euroa (4 %).

Koronapandemiasta aiheutuneiden tulonmenetysten osalta yhdistys sai avustuksia ja hyvityksiä yhteensä 141 327,51 e (11 %), joista
suurin oli OKM:n avustus 100 000.
Yhdistyksen selkeästi suurin kuluerä olivat palkat, sivukuluineen 516 758,55 euroa.
Taseen loppusumma oli 544 012,71 euroa.
Oma pääoma oli tilikauden lopussa 367 500,59
euroa ja omavaraisuusaste on 70,4 %, mikä
luokitellaan hyväksi.

Yhdistyksen tulojen jakautuminen vuonna 2021
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LIITTEET
Liite 1
Vakituiset työntekijät vuoden 2021 lopussa:

Sukunimi

Etunimi

Tehtävä

Hirvonen

Petri

siistijä

Karttunen

Saara

kahvilatyöntekijä

Kinnunen

Anja

käsityöneuvoja

Kokkonen

Mervi

myyjä

Korhonen

Kati

Käsityökulttuurivastaava

Kuittinen

Mari

Laukkanen

Sarah

myyjä
Markkinointi- ja kulttuurituottaja

Leppänen

Marita

kahvilatyöntekijä

Purmonen

Jukka

ravintolapäällikkö

Puukko

Tarja

talouspäällikkö

Saarelainen

Susanna

kahvilatyöntekijä

Tekin

Tuija

toiminnanjohtaja
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Liite 2
Hallitus vuonna 2021
Puheenjohtaja
Tarvainen Ulla
Hallituksen jäsenet:
Ikonen Antti
Kröger Tarja
Lyytikäinen Olli
Moilanen Raimo
Räsänen Anna-Kaisa
Sulopuisto Sirpa

Liite 3
Johtoryhmä vuonna 2021
Tuija Tekin, toiminnanjohtaja
Tarja Puukko, talouspäällikkö
Jukka Purmonen, ravintolapäällikkö
Kati Korhonen, käsityökulttuurivastaava
Mervi Kokkonen, myymälänhoitaja (7/2021 asti)
Marja Mustonen, myymälänhoitaja (8/2021 alkaen)
Sarah Laukkanen, markkinointi- ja sisällöntuottaja (11/2021 alkaen)
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Liite 4
Lehtiartikkeleita vuodelta 2021
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