Vuosikertomus 2020

2020

1 / 42

Vuosikertomus 2020

2 / 42

Vuosikertomus 2020

Sisältö
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS ...........................................................................................................5
1 JOHDANTO ...........................................................................................................................................6
2 POIKKEUSVUOSI 2020, KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET YHDISTYKSESSÄ .....8
3 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT .............................................................................................................10
3.1. Käsi- ja taideteollisuusjärjestön strategia ja painopistealueet 2018-2021 ..............................................10
3.2 Taito Pohjois-Karjala ry:n missio, visio ja strategiset toimintalinjaukset 2018–2021 ..............................11

4 ORGANISAATIO JA SIDOSRYHMÄT ....................................................................................................12
4.1. Organisaatio .............................................................................................................................................12
4.2 Sidosryhmät ..............................................................................................................................................15

5 TAITOKORTTELI ..................................................................................................................................16
6 HANKKEET ..........................................................................................................................................19
6.1. Matkalla kädentaitojen elämykseen –hanke ...........................................................................................19
6.2 Yrityksen kehittämisavustus koronaviruspandemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä,
Ely-keskus ........................................................................................................................................................20

7 TULOSALUEET ....................................................................................................................................21
7.1 Taitokulttuuri ............................................................................................................................................21
7.1.1 Taitopajat, -kurssit ja tuokiot .............................................................................................................21
7.1.2 Käsityökulttuurin avaintulosalueen tulokset .....................................................................................22
7.1.3 Näyttely- ja tapahtumatoiminta ........................................................................................................23
6.1.4 Näyttelytoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet ..................................................................................23
7.2 Käsityöelinkeino ........................................................................................................................................26
7.2.1 Nykytila ..............................................................................................................................................26
7.2.2 Tuotekehitystyö .................................................................................................................................26
7.2.3. Matkailu ............................................................................................................................................28
7.2.4 Kulttuuria kaikille aisteille – Culture for all axes ................................................................................28

8 MUU TOIMINTA .................................................................................................................................32
8.1 Viestintä ja markkinointi ...........................................................................................................................32
8.2 Sisäinen viestintä ......................................................................................................................................33
8.3 Asiantuntijatehtävät .................................................................................................................................33
8.4 Henkilöstökoulutus ...................................................................................................................................33

3 / 42

Vuosikertomus 2020

9 HALLINTO JA TALOUS.........................................................................................................................35
9.1 Kokoukset..................................................................................................................................................35
9.2 Jäsenistö ....................................................................................................................................................35
9.3. Johtaminen ..............................................................................................................................................35
9.4. Talous .......................................................................................................................................................35

LIITTEET .................................................................................................................................................37

4 / 42

Vuosikertomus 2020

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2020 alkoi iloisesti ja aurinkoisesti. Taitokeskuksissa ajankohtaiset kädentaitojen kurssit täyttyivät osallistujista, kangaspuissa valmistui metreittäin mattoja ja muita kankaita. Yhdistyksemme
maahantuoma Olli-sukkalanka rantautui Turkista
neulojillemme. Suunnittelimme kevääksi ja kesäksi
mielenkiintoisia tapahtumia taitokeskuksiin ja Taitokortteliin.

Yhdistyksen hallinnossa teimme lujasti töitä ja
haimme avustuksia monista eri paikoista, myös
saaden rahoitusta käsityöneuvojien palkkoihin ja
yhdistyksen toimintojen digitalisoimiseen. Heinäkuussa elämä alkoi normalisoitua, uudelleen avatut toimipisteemme palvelivat kotimaan matkailijoita, jotka iloksemme asioivat vilkkaasti taitokeskuksissamme ja Taitokorttelissa.

Vuosi 2020 jää taatusti ihmisten mieliin ja historian kirjoihin, vuodesta tuli yllättäen erilainen kuin
kukaan osasi arvata. Maaliskuussa koronapandemia alkoi levitä uusille mantereille ja rantautui
Keski-Euroopasta myös Suomeen PohjoisKarjalaan, vaikuttaen meihin pitkälti samalla tavalla kuin muihinkin Taito yhdistyksiin.

Mistä vuosi 2020 muistetaan? Aivan varmasti epävarmuuden tunteesta, etätyöstä, videoneuvotteluista, turvaväleistä, suojamaskeista ja käsidesin
tuoksusta. Minulle se suurin juttu tässä vuodessa
on kuitenkin ollut yhdessä tekeminen, uusien toimintamallien luominen ja mahdollisten nopealla
aikataululla. Oma henkilöstömme, yhteistyökumppanit ja asiakkaat, me olemme yhdessä kohdanneet ja ratkaisseet eteen tulleet haasteet!

Toimintaamme rajoitettiin valtioneuvoston puolelta; yli kymmenen hengen ryhmien kokoontuminen
tuli kielletyksi ja niinpä kurssi- ja näyttelytoimintamme loppui määräyksiä noudattaen 18.3.2020
alkaen. Taitokeskusten käsityöneuvonta, kudonnanopetus ja materiaalimyynti loppuivat, jonka
myötä myös yhdistyksen tulot loppuivat. Lasten
taiteen perusopetusryhmät peruttiin samoin senioriryhmien käsityökerhot. Keväälle suunnitellut
kurssit Taitokeskuksissa Pohjois-Karjalan alueella
peruttiin. Samoin Taitobussien käsityöryhmät peruttiin maakunnan alueella.

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

Taito shop Joensuu, paikallisten käsityöläisten
tuotteiden kivijalkamyyntipaikka suljettiin
1.4.2020 alkaen myynnin romahtamisen vuoksi.
Koronan välittömät vaikutukset lopettivat päivittäisen liiketoiminnan toimipisteissämme. Aloitimme YT-neuvottelut ja lähes koko henkilökuntamme jouduttiin lomauttamaan, koska asiakkaita
ei enää ollut emmekä myöskään voineet tarjota
neuvonta ym. palveluita koronarajoitusten myötä,
työtä ei ollut enää antaa.
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1 JOHDANTO
Vuosi 2020 oli poikkeusvuosi niin Taito PohjoisKarjala ry:lle kuin koko Suomelle ja koko maailmalle. Covid19-pandemia, eli koronapandemia, muutti meidän kaikkien elämän, todennäköisesti pysyvästi. Vuosi oli kaikkinensa haastava mutta myös
opettava. Jouduimme miettimään yhdistyksen
toiminnan uudelleen ja kehittämään toimintaamme siten, että yhdistys on jatkossakin toimintakykyinen. Kaikenlainen käsillä tekeminen kiinnosti
yhä useampaa ja erityisesti neulominen ja neulelankojen kysyntä nousivat.
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 Taitobusseissa,
kurssitoiminta ja lasten käsityön taiteenperusopetus. Käsityöelinkeinotoimintaa yhdistys tukee mm.
välittämällä käsityöyrittäjien tuotteita ja materiaaleja Taito Shopissa sekä jokaisessa taitokeskuksessaan ja Taitobusseissa. Lisäksi yhdistys on tärkeä
käsityöalan näyttelyiden järjestäjä Pohjois-Karjalan 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 2020 lopussa yhdistyksellä oli toimipisteet kolmella paikkakunnalla Pohjois-Karjalassa:
Ilomantsissa, Joensuussa ja Lieksassa sekä kaksi

Taitobussia kiertävänä käsityöneuvontapalveluna.
Taitobussien toimialueena ovat Joensuun seutu
sekä Pielisen Karjalan alue.
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. Huhtikuussa 2018 aloitettiin 2-vuotinen Matkalla kädentaitojen elämykseen –hanke päättyi vuoden lopussa.
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.
Yhdistyksellä on vankka jalansija Pohjois-Karjalan
matkailussa. Taitokortteli on käsityö- ja palvelualan toimijoista koostuva kulttuurikohde, jossa
paikalliset asukkaat ja matkailijat kokevat hyvin6 / 42
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vointia, aktiviteetteja ja elämyksiä. Taitokorttelissa
on vieraillut vuositasolla noin neljännesmiljoona
kävijää. Kauppaneuvoksen kahvila palvelee Taitokorttelissa ainutlaatuisilla pohjoiskarjalaisilla herkuilla upeassa miljöössä.

vään 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.

Taito Pohjois-Karjala ry jatkaa käsityöperinteen
säilyttämistä sekä käsityön tuomista tähän päi-
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2 POIKKEUSVUOSI 2020,
KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET JA
TOIMENPITEET YHDISTYKSESSÄ
Vuosi 2020 alkoi yhdistyksessä toiminnan lukujen
osalta valoisissa merkeissä. Käsityökulttuurin tuotot nousivat 4 % ja liiketoiminnan 18 % verrattuna
edelliseen vuoteen (2019). Uskoimme että tulossa
on erinomainen vuosi, kunnes Covid-19 viruksen
aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia rantautui Suomeen ja Pohjois-Karjalaan.
Maaliskuun 18. päivä jouduimme sulkemaan toimipisteemme ja lomauttamaan työntekijät toiminnanjohtajaa, talouspäällikköä ja hanketyöntekijöitä lukuun ottamatta.
”Lockdown” tila tuntui lähes science fictionilta.
Tunnelmat olivat epätodelliset ja lamaantuneet.
Maaliskuun lopun ajan taitokeskuksissa palveltiin
yhä harvenevalle asiakasjoukolle. Kahvilatoiminta
jouduttiin lopettamaan 18.3. alkaen ja henkilökunta lähinnä siivosi siihen saakka, kunnes lomautukset alkoivat. Taito Shop -myymälässä pakattiin
verkkokauppatilauksia, joiden määrä alkoi nousta
pian. Valitettavasti liikevaihto niiden osalta ei riittänyt paikkaamaan muutoin loppunutta tulovirtaa.
Toiminnanjohtaja siirtyi työskentelemään talouspäällikön kanssa samaan työhuoneeseen ja alkoi
kuumeinen selvittäminen, miten tästä selvitään
eteenpäin. Onneksi aika pian alkoi tulla tietoa, että yrityksille kautta Suomen on tulossa erilaisia koronatukia, joita päästiin pikkuhiljaa hakemaan.
Ensimmäiset kehittämistuet tulivat Business Finlandin kautta haettaviksi ja olivat tarkoitettuja yrityksille, ei yhdistyksille. Pettymys oli aluksi kova.
Onneksi pian saatiin tietoa, että Finnveran kautta
on saatavilla takauksia mahdollisia uusia pankkilainoja varten. Vakuutusyhtiöt ja verohallinto antoivat eläkemaksuihin sekä veroihin lisää maksuaikaan.
Talouspäällikkö tiedotti ostolaskusaataviaan odottaville yrityksille, että laskut maksetaan heti kun
pystytään. Onneksi useimmat yritykset olivat joustavia ja erääntyneitä laskuja ei päätynyt perintään.

Toiminnanjohtaja seurasi aktiivisesti valtioneuvoston sekä paikallisten viranomaisten (SiunSote, Avi)
päätöksiä. Webinaareja alkoi tulla mm. Paltan
kautta, joista saatiin oppia toimenpiteisiin mm.
lomautuksiin liittyen.
Teimme heti maaliskuussa Joensuun kaupungille
avustushakemuksen ja vuokravapauspyynnön.
Pyysimme myös, että Joensuun kaupungin normaalisti kuukausittain maksettavan yleisavustuksen maksatusta kerralla. Joensuun kaupunki ei
pystynyt myöntämään yhdistykselle lisäavustusta.
Avustuksen sijaan yhdistys sai ensin kolmen kuukauden ajalta ja myöhemmin kesällä vielä lisäksi
kahden kuukauden ajalta vuokravapauden. Lisäksi
kaupunki maksoi yleisavustuksen pyytämällämme
tavalla. Nämä toimenpiteet helpottivat yhdistyksen taloutta huomattavasti. Yhdistys siirsi saamansa vuokravapauden lyhentämättömänä Taitokorttelissa toimiville vuokralaisilleen. Näin pienyrittäjät pystyivät jatkamaan toimintaansa lockdownin jälkeen.
Aika pian huomattiin, että yhdistyksellä ei ole digitaalisia palveluita eikä osaamista, joiden avulla
toimintaamme olisi voitu siirtää nettiin. Business
Finlandin kehittämistukia vastaava tuki tuli Elykeskusten kautta haettavaksi myös yhdistyksille.
Haimme kyseistä kehittämistukea heti kun se tuli
mahdolliseksi. Kesäkuussa saimme hakemukseemme myönteisen päätöksen ja syksyn aikana
saatiin yhdistyksen ”Digi-hanke” käyntiin.
Yhdistys haki samaan aikaan myös Finnveralta lainatakausta. Lisälainan avulla varmistettiin, että
yhdistys pystyy maksamaan työntekijöilleen palkat
sekä maksamaan ostovelkojaan. Taloudellinen tilanne alkoi olla tukala Joensuun kaupungin tuesta
ja Taitoliitolta ennakkoon saaduista valtionavuista
huolimatta. Pankkilaina saatiin ja taloustilanne
helpotti taas hetkeksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi kulttuurialan
toimijoille oman korona-avustushaun koronapandemiasta aiheutuneiden tulonmenetysten osalta.
Toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö tekivät avustushakemuksen, jossa avustusta haettiin käsityökulttuuritoiminnan palkkakuluihin loppuvuodelle.
Myönteinen päätös saatiin kesäkuussa ja OKM
siirsi avustuksen nopeasti päätöksen jälkeen yh8 / 42
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distyksen pankkitilille. Helpotus oli valtava. OKM:n
avustus oli 130 000 e ja sen avulla yhdistys pystyi
jatkamaan toimintaansa. Ely -keskuksen koronatuesta saatiin myös myönteinen päätös kesäkuussa, joka mahdollisti uusien sähköisten palveluiden suunnittelun aloittamisen. Näiden avustusten ansiosta yhdistys pystyi maksamaan nostamansa pankkilainan pois ja siten helpottamaan
yhdistyksen tulevien vuosien taloutta.

ta että kuvallista sisältöä yhdistyksen uusia wwwsivuja varten.

Huhtikuussa Pohjois-Karjalan Ely -keskus tarjosi
yrityksille ja yhdistyksille hyvin edullista koulutusta
innovaatioiden kaupallistamiseksi. Yhdistys päätti
ottaa tarjouksen vastaan. Kouluttajana toimi Päivi
Korhonen FM, ohjauksen, valmentamisen ja projektimuotoisen kehittämisen ammattilainen.
(www.muutosmielella.fi). Koulutukseen osallistuivat kevään ja kesän aikana toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Loppukesän ja syksyn aikana myös
käsityökulttuurivastaava, taito shopin myymälävastaava sekä Kauppaneuvoksen kahvilan ravintolapäällikkö. Koulutusten aikana kirkastettiin yhdistyksen ”punaista lankaa”, käytiin läpi ydintoimintoja ja niiden kehittämistä. Koulutus jatkui syksyyn
ja tuloksia alkoi syntymään pikkuhiljaa.

Elo-lokakuun ajan koronarajoitukset olivat maltillisia ja uuteen arkeen Pohjois-Karjalassa oli jo totuttu. Liikevaihto kahvilan osalta jäi huomattavasti
pienemmäksi kuin aiempina vuosina, näin ollen
osa-aikaiset lomautukset jatkuivat kahvilan henkilökunnalla. Käsityöbuumi, joka alkoi heti koronapandemian alussa, jatkui edelleen koko syksyn ja lankojen myynti oli vahvaa. Kursseja pystyttiin järjestämään ja mm. makramee -kurssit olivat
todella suosittuja.

Uusien www-sivujen kautta yhdistyksen palvelut
saadaan myyntiin sähköiselle alustalle ja tällä uudella monikanavaisella myyntialustalla pystymme
tarjoamaan yhdistyksen palveluita asiakkaille ajasta ja paikasta riippumatta. Valmiit www-sivut julkaistaan vuoden 2021 keväällä.

Marraskuun lopulla tulleet uudet tiukemmat kokoontumisrajoitukset ja maskisuositukset vaikuttivat asiakkaiden liikkumiseen ja esim. Taitokorttelissa kävijämäärissä jäätiin marras-joulukuun ajalta
noin 40 % jälkeen edellisestä vuodesta.

Kotimaan matkailijavirrat nousivat Suomessa kesän 2020 aikana uusiin ”ennätyksiin” ja saimme
mahdollisuuden nauttia noista matkailija- ja tulovirroista myös Pohjois-Karjalassa. Taitokorttelin
kävijämäärä nousi heinäkuussa 7 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Matkailukausi jäi valitettavasti normaalia lyhyemmäksi ulkomaisten matkailijoiden puuttumisen vuoksi. Näin elokuun kävijämäärässä jäätiinkin lähes 40 % edellisvuodesta.
Liikevaihdon osalta heinäkuu oli edellisvuoden tasolla.

Joulukuussa Joulukylä -tapahtuma pystyttiin järjestämään siten, että tapahtumassa ei ollut ohjelmaa; kuoroja, tiernapoika -esitystä eikä joulupukkia. Punaiset myyntimökit ja niissä käsityöalan
yrittäjät loivat tänä vuonna Taitokorttelin joulutunnelman. Myönteistä oli, että joululahjoja ostettiin entiseen malliin ja Taito Shopin joulumyynti
ylitti jopa edellisen vuoden myynnin. Valitettavasti
kahvilamyynti jäi noin puoleen normaalista.

Syyskuun alussa yhdistyksessä aloitti kaksi projektityöntekijää tekemään töitä Digi-hankkeen eteen.
Sisällöntuotantoa varten palkatut henkilöt olivat
töissä joulukuun loppuun ja tuottivat sekä kirjallis-

Kokonaisuutena vuosi 2020 oli historiallinen niin
globaalisti kuin Taito Pohjois-Karjala ry:n osalta.
Yhdistyksen budjetti jäi vuoden lopussa plussalle
koronatukien ja tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.
Ilman niitä, yhdistyksen 111-vuotias taival olisi
päättynyt.
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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 4000 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 23.3.2021)
• Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
• 16 Taitoyhdistystä
• 77 Taitokeskusta
• 36 myymälää
• 565 000 näyttelykävijää vuodessa
• 950 000 myyntinäyttelykävijää
• 67 000 työpajaosallistujaa
• 3 200 käsityökouluoppilasta.

Henkilökunnan määrä vuoden 2020 lopussa oli 12
vakituista ja 2 määräaikaista 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
- Pielisen Karjala
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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, yh-

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

Taitokeskus Lieksa joulun ajan näyteikkuna,

15 / 42

Vuosikertomus 2020

5 TAITOKORTTELI

Asiakas tilaa haluamansa määrän tuotteita ja sitoutuu noutamaan ne kohtaamispaikasta suoraan
tuottajalta.

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.

Pohjois-Karjalan tunnelmallisin joulun ajan myyntitapahtuma Taitokorttelin Joulukylä avautui perjantaina 4.12. Joulukylä oli avoinna kolmena viikonloppuna ennen joulua. Poikkeuksellisesti aukioloajat olivat kahtena viikonloppuna perjantai ja
lauantai. Vain viimeisenä joulukyläviikonloppuna
tapahtuma järjestettiin perjantaista sunnuntaihin.
Tapahtumasta jouduttiin perumaan kaikki ohjelmat kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Taito Pohjois-Karjala & Taitokortteli saivat vuoden
2017 alussa 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 2020 aikana Taitokorttelin
kävijämäärä oli noin 163 250. Koronapandemian
seurauksena kävijämäärä putosi n. 90 000 kävijällä. 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 2020 aikana
14 pienimuotoista tapahtumaa ja 18 näyttelyä.
Korona-pandemian vuoksi, näyttelyiden ja tapahtumien määrä jäi pienemmäksi kuin aiempina
vuosina. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta
kokonaisuutena tapahtumia ja näyttelyitä onnistuttiin järjestämään yllättävän paljon.
Taitokorttelissa vuoden 2017 alusta alkaen kokoontunut REKO-lähiruokarengas kokoontui edelleen joka toinen viikko. REKO:n kautta asiakkaat tilaavat ruokaa suoraan lähituottajilta ilman välikäsiä. Lähiruoantuottajat ilmoittavat REKO Joensuu
facebook-ryhmässä tuotteistaan ja tarjoavat niitä
tilattavaksi ennalta määrättynä jakelupäivänä.

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 alue Koskikadun ja Rantakadun kulmassa Joensuussa.
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Taitokorttelin tapahtumat vuonna 2020
pvm
ympäri vuoden
24.1.2020
30.1.2020
24.2.2020
6.3.2020
9.6.-31.7.2020
18.7.2020
21.8.2020
29.8.2020
29.8.2020
25.9.2020
9.10.2020
16.10.2020
24.10.2020
4.-20.12.2020

tapahtuma
Reko
Käsityölauantai taitokeskuksessa

järjestäjä
Reko-rinki
Kaupunkikeskustayhdistys
Virta
PaaPii

Aamukahvit kaupunginjohtajan kanssa
PaaPiin kangasmyynti popup Taito Shopissa
Naistenpäivä-kampanja Taitokorttelin putiikeissa
ja kahvilassa
Taitokorttelin Polkuautopiha
Levymyyjäiset
Korttelitori
Pohjois-Karjalan maakuntapäivä
Kalevalaiset naiset
Nordic Craft Week Taitokeskuksessa
Taitokorttelin käsityö yökerho
Roosa nauha ja Pukeudu Pinkkiin -päivä
Kaupunkikeskustayhdistys
Yhen illan juttu, kaupunkitapahtuma
Virta
Taito Pohjois-Karjala ry ja KuiLangan virtaa 2020
tukeiju -lankamyymälä
Taitokorttelin Joulukylä, tapahtuma

Joensuun Kalevalaiset naiset tuulettivat kansallispukujaan 5.8.2020.
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6 HANKKEET
6.1. Matkalla kädentaitojen elämykseen –
hanke

Hankkeen toiminta-alueena oli Pohjois-Karjalan
maakunta. Hanke toteutettiin ajalla 1.4.201831.12.2020.
Vuosi 2020

Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena oli kehittää konsepti, jota käyttämällä
pystytään tuotteistamaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja sekä löytämään juuri näiden
matkailutuotteiden asiakasryhmät. Hankkeen toimijoiden (Taito Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan
matkailutoimijat sekä käsityöalan yrittäjät) päämääränä oli paketoida sekä tarjota laadukkaita elämyksiä matkailijoille. Kiinnostavia matkailupaketteja,
jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Nämä paketit
voivat koostua muun muassa kädentaitopalveluista, näyttely- ja tapahtumatarjonnasta sekä
kahvila- ja ravintolapalveluista pohjoiskarjalaisissa
matkailukohteissa ja -yrityksissä sekä Taitokorttelissa ja muissa Taito Pohjois-Karjalan toimipisteissä.
Hankkeen toimenpiteisiin kuului etsiä muun muassa
ratkaisuja ongelmaan potentiaalisten matkailijoiden
tietämättömyydestä mielenkiintoisista kulttuurielämyksistä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää
konsepti käsityökulttuuripalveluiden modernisoinnista (innovointi) sekä kotimaisille että ulkomaisille
matkailijoille ja selvittää millaisia markkinointikanavia tulisi käyttää (digitalisaatio). Lisäksi hankkeella
lisättiin matkailu- ja käsityöalan toimijoiden markkinointiosaamista ja kehitettiin yhdessä kulttuurimatkailuun tuotepaketteja sekä tuotettiin kiinnostavia
matkailutuotteita, jotka herättäisivät kiinnostusta
Pohjois-Karjalasta monipuolisena matkailukohteena.

Vuoden 2020 keväällä aloitettiin Elinvoimaa kulttuurista -koulutukset käsityö- ja kulttuurialan osaajille ja oltiin aktiivisesti yhteyksissä yhteistyöverkoston kanssa. Vuoden alussa ohjausryhmä esitti, että
hanke hakisi jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. Näin
hankkeessa voitaisiin toteuttaa lisää esimerkiksi
koulutuksia sekä hankkeen hallinnoinnille saataisiin
lisää aikaa. Lisäksi voitaisiin turvata kehitettävien
tuotteiden viimeistely, testaukset ja markkinoille
saattaminen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat matkailutoimijat sekä käsityöalanyrittäjät sekä matkailuorganisaatiot Karelia Expert Matkailupalvelu Oy sekä
Visit Finland. Karelia Expert Matkailupalvelu ja Visit
Finland olivat hankkeen kannalta tärkeitä yhteistyötahoja, joilla on osaamisalueena niin kotimaan kuin
myös ulkomaan matkailukenttä. Ylimaakunnallista
hankeyhteistyötä olisi voinut syntyä esimerkiksi
matkailuorganisaatioiden avulla. Hankkeen kohderyhmiä olivat kotimaiset sekä ulkomaiset matkailijat. Hankkeen hyödynsaajia olivat matkailu-, majoitus ja ravitsemisalan sekä kulttuuri- ja käsityöalan
toimijat sekä oppilaitokset.

Matka- eli elämyskangaspuille tehtiin myös ohjevideot suomeksi ja englanniksi (linkki suomenkielisiin
ohjeisiin Matkakangaspuiden esittely - YouTube).

16.3.2020 alkaen suunniteltiin ja valmisteltiin hankkeen toimenpiteitä uudelleen Korona-pandemiasta
johtuen. Koulutukselle Elinvoimaa kulttuurimatkailusta tehtiin uudet suunnitelmat ja koulutukset siirtyivät verkkoon ja ne toteutettiin webinaareina.
Koulutuksessa mukana olleet yrittäjät eivät kokeneet webinaareja omakseen ja syksyn koulutusten
osalle palattiin yhteistapaamisiin. Koulutuksen lopputuotteena valmistui esite ja videot kunkin yrityksen omasta kulttuurimatkailutuotteesta. (Linkki videoihin MKE- hanke: StarNights of Karelia - YouTube)
Hankkeessa tuotteistettiin erilaisia käsityömatkailutuotepaketteja, joille suunniteltiin yhtenäinen graafinen ilme ja niistä tehtiin myös esittelyvideot yhdistyksen youtube-kanavalle (linkki kukkilintu magneetti -videoon Karjalainen kukkilintu - YouTube)

Matkalla kädentaitojen elämykseen -hanke kosketti
monia niin kulttuuri- kuin matkailualan toimijoita
Pohjois-Karjalassa. Hanke yhdisti eri toimijat, tutustutti toisiinsa, helpotti yhteistyökuvioiden aloittamista sekä kulttuurimatkailupakettien valmistamista yhdessä. Hankkeessa toteutettiin osallistujien
kanssa yhteisesti luomallamme konseptilla kulttuurielämyksiä matkailijoille. Hyötyjiä oli tilastomme
mukaan 99 henkilöä. Hankkeen vaikutus jää elä19 / 42
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mään niin Pohjois-Karjalassa, Suomessa kuin maailmalla. Neulominen heavy metal musiikin tahdissa
jatkuu tulevaisuudessakin. Kotimaisen kielen tutkimuskeskuksen mukaan sana heavyneulonta tarkoittaa eläytyvää, näyttävää neulomista hevimusiikin
tahtiin.

6.2 Yrityksen kehittämisavustus koronaviruspandemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä, Ely-keskus
Korona-pandemian aiheuttaman sulkutilan (”lockdown”) aikana yhdistyksessä herättiin siihen, että
liiketoiminnallamme tai käsityökulttuuritoiminnallamme ei ollut valmiuksia eikä osaamista siirtyä nopeasti tarjoamaan palveluitamme verkossa tai etänä. Digitaalinen osaaminen ja työvälineet (mm. ohjelmistot) puuttuivat. Henkilökunnan heikko atkosaaminen ja erilaisten tietokoneen kautta käytet-

tävien ohjelmien osaaminen ei riittänyt siihen, että
palveluita olisi pystytty siirtämään verkkoon. Resurssien puute ja heikot atk-taidot vaikuttivat myös
siihen, että työntekijöillä ei myöskään ollut rohkeutta lähteä kokeilemaan ja testaamaan erilaisia työvälineitä etäyhteyksien kautta toimintaan esim. kurssien järjestämisessä, ohjevideoiden tekemisessä
jne.
Yhdistys haki Ely-keskukselta kehittämisavustusta
palveluidensa digitalisoimiseksi ja henkilökunnan
kouluttamiseksi käyttämään uusia välineitä. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella monikanavainen
myyntialusta, jonne yhdistyksen sekä Taitokorttelin
www-sivut perustetaan. Sivuille tulee myös verkkokauppa, josta yhdistyksen palvelut ja tuotteet ovat
ostettavissa. Verkkokauppaan tulevat myös mm.
Taitokorttelin ja kahvilan juhlatilat vuokrattaviksi.
Hankkeella myös koulutettiin yhdistyksen työntekijöitä käyttämään ko. myyntialustaa.

Luovasti luonnossa viikonloppu, käsityö- ja luontoelämyksiä, Majatalo Manta Möhkö, Ilomantsi
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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.

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 2020 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. Taitobussit lisäävät alueellista tasa-

Taiteen perusopetusta Taito Pohjois-Karjala ry:ssä
on annettu vuodesta 1992 lähtien. Kässä-käsityökouluissa on syksyllä yhteensä kuusi ryhmää ja 23
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 €
Taiteen perusopetus
asiakkaat hlöä ja €
Verstastyöskentely,
työpajat ja muu toiminta asiakkaat
hlöä ja €
Asiantuntijapalvelut
€
Kulttuurin näyttelyt
ja tapahtumat (hlöä)

Tulos 2016

Tulos 2017

1 693

31 119 €

1 285

95

7 970 €

59

5 188

9 582 €

5 570

27 386 €
6 090 €

7 398 €

Tulos 2018
1650 27 550 €

Tulos 2019

Tulos 2020

1282

26 283 €

598

19 068 €

32

4 315 €

24

2 655 €

12

1 144 €

5 675

8 314 €

6 592

7 816 €

1 748

4 815 €

5 948 €

6 873 €

2 897 €

3 078 €

15 060 €*

246 155

255 320

244 032

273 973

165 199

*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 2020 aikana käsityökoulua oli
vain Joensuussa, muilla paikkakunnilla ei ollut riittävästi osallistujia. Yhdistyksen käsityökoulu on nimeltään Taito Käsityökoulu Kässä. Käsityökouluryhmiä
oli vuonna 2020 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.
Muuta neuvonta- ja asiantuntijapalvelua ovat esimerkiksi loimenluonti tai kankaanrakentaminen asi22 / 42
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akkaille, luento, tilaustyö tai somistuksen tekeminen ulkopuoliselle asiakkaalle esim. johonkin tapahtumaan. Muuta neuvontatyötä ovat myös neuvonta
suullisesti, puhelimitse tai somen välityksellä.

mantsissa Luonnonruoka- ja 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.
Näyttelytoiminnan lisäksi yhdistys on mukana toimintapaikkakuntiensa erilaisissa kulttuuritapahtumissa, kuten Lieksassa Vaskiviikoilla, Ilo-

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
Taito-lauantaita 18.1.2020. Taito-lauantai avasi
vuoden 2020 ja esitteli vuoden käsityötekniikan
veiston, joka oli valittu Taitojärjestön vuoden 2020
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 2020 veisto. Koronapandemian
aiheuttaman sulun vuoksi Taitoviikko jäi pitämättä.
Vuoden 2020 ensimmäinen Taitokorttelin Käsityöyökerho järjestettiin Joensuussa perjantaina
25.9. Tapahtumaa on toteutettu jo parina 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 toisistaan. Tapahtuma järjestettiin 13.-15.8.2020 samaan
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aikaan Villiruokafestivaalin kanssa. Yhdistys toteutti
yhteistyössä 4H:n ja Vaara-Karjala Leader:n kanssa
koko perheelle suunnattua ohjelmaa Karhufestivaalien aikana Piirola Pihassa.
Korttelitori -tapahtuma järjestettiin 21.8.2020 Taitokorttelissa. Koronapandemian vuoksi emme voineet järjestää perinteistä Wanhan kaupungin päivää
elokuussa tuhansina kävijöineen vaan loimme uuden pienimuotoisen myyntitapahtuman, jossa pohjoiskarjalaiset käsityöläiset pääsivät myymään tuotteitaan. Tapahtuma oli onnistunut, sää oli aurinkoinen, kävijöitä riitti tasaisesti ja käsityöläiset saivat
tuotteitaan myytyä sekä tavata asiakkaitaan.

Langan virtaa –tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa, tällä kertaa vain yksipäiväisenä ja ilman erityistä
ohjelmaa. Tapahtuma järjestettiin lauantaina 24.10.
Taitokorttelissa Joensuussa. Korona- ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen päivässä oli tarjolla pieniä työpajoja. Tapahtumaan osallistujat saivat valmistaa Itä-Suomen Yliopiston käsityötieteen opiskelijoiden kanssa hypistelymuhveja. Muhvit lahjoitettiin
Pohjois-Karjala Muisti ry:lle. Lisäksi tapahtumassa oli
esillä erilaisia lankauutuuksia syksyn neuleisiin sekä
Taitokeskus Joensuun että Lankapuoti Kuitukeijun valikoimista.

Pukeudu pinkkiin päivää vietettiin yhtä aikaa Roosa
nauha -kampanjan kanssa 9.10. Vuoden aikana Taito Shopissa oli myös PaaPiin pop up –myymälä.

Korttelitoritapahtuma järjestettiin 21.8.2020
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Kansikuvat vuoden 2020 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
2020 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.
250 000 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. leikkuulauta, valkokaneli-pyyhe ja kukkilintu kirjontapaketti.
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Kesällä 2019Taitokorttelin piha-aitassa oli Karjala puoti. Kesällä 2020 emme pystyneet järjestämään kesänäyttelyitä eikä kesämyymälää Korona-rajoituksien vuoksi.
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Taulukko 2. Käsityöelinkeinon avaintulosalueet
AVAINTULOSALUE

Tulos 2016

Tulos 2017

Tulos 2018

Tulos 2019

Materiaali- ja työvälineostot
Kotimaisilta toimittajilta (eur)

76 977

76 352

56 870

65 434

68 924

145 693

140 518

146 773

159 238

112 019

0

0

0

27

134

Asiantuntijapalvelut
(eur)

0

0

0

0

15 129

Myyntinäyttelyt
asiakkaat hlöä

94 944

109 586

133 383

150 400

76 569

Tuoteostot
käsityöyrittäjiltä (eur)
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 250 000
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.
Vuosina 2018–2020 toteutettu Matkalla kädentaitojen elämykseen -hanke tuki yhdistyksen strategiaa,
eli kulttuurimatkailun kehittämistä.
Näyttelytoimintaa Taitokorttelissa järjestetään ympäri vuoden Mustosen talon Käytävägalleriassa sekä
sesonkiaikoina (kesä ja joulu) Piha-aitassa.

Tulos 2020

Osana Taitokorttelia toimii Perheentalo. Perheentalo on vuoden 2013 alusta avattu yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille. Talon tehtävänä on toimia lasten 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 kulttuuri28 / 42
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perintö on kilpailuetu rajat ylittävällä alueella. Yhteinen kulttuuriperintö on yksi alueen tärkeimmistä
vahvuuksista, ja se tarvitsee erityistä suojelua
kumppanuusalueilta. Asiantuntijat pitävät korkean
tason kulttuuritarjontaa ja matkustusmahdollisuuksia mahdollisuutena alueen kehittämiseen. Etnokulttuuritarjonnan 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.
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Kulttuuria kaikille aisteille -hankkeen seminaari, kuva Taitokorttelin kabinetti, Marika Saikkonen hoiti tekniikkaa.

Kulttuuria kaikille aisteille -hankkeen seminaari, kuva Petroskoin seminaariin osallistujat.
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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 250 000 henkilöä. Vuosi 2020 oli Koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, jolloin korttelissa vieraili noin 163 000 henkilöä.
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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.
Sosiaalinen media on yhdistyksen tärkeimpiä
markkinointikanavia. Yhdistyksellä, Taitokorttelilla
ja Kauppaneuvoksen kahvilalla on omat tilit Facebookissa sekä Instagramissa.
Vuonna 2017 Taitojärjestö lanseerasi uuden Onni
elää käsityössä –asiakaslehden, 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 2020 Onni elää käsityössä –
asiakaslehden julkaisemista.
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.

Tulevaisuuden haasteena ovat erilaisten sähköisten ilmoittautumiskanavien käyttöön ottaminen,
sekä erilaisten mobiilimaksamisen mahdollisuuksien käyttöön ottaminen. Vuonna 2018 uudistunut
henkilötietolaki on huomioitu yhdistyksen toiminnassa.
Yhdistyksellä on verkkokauppatoimintaa Taitoshop.fi verkkomyymälän kautta. Jokaisessa toimipisteessä on käytössä älypuhelimet, joiden avulla
sosiaalisen median käyttö on helpottunut ja nopeutunut.
Yhdistyksellä on käytössään omat www-sivut,
www.taitopohjoiskarjala.fi ja www.taitokortteli.fi.
WWW-sivu uudistus aloitettiin vuoden 2020 aikana osana Ely-keskuksen Digihanketta, johon yhdistys sai kehittämisavustuksen. Uudet www-sivut
ovat monikanavainen myyntialusta, jota kautta
yhdistyksen palvelut ovat asiakkaiden tilattavissa
24/7.
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.

Sähköinen osto- ja myyntilaskujen käsittely on aloitettu vuonna 2014. Yhdistyksellä on oma palvelin,
johon jokaisesta toimipisteestä on pääsy. Palvelin
mahdollistaa mm. reaaliaikaisen tiedonsaannin,
kun kaikki yhteiset materiaalit ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.
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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 viimeistelee 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. Ryh-

mässä jaetaan työhön liittyviä ideoita (kuvin, tekstein, videoin) sekä käydään vapaamuotoista keskustelua. Ryhmässä jaetut ideat toimivat myös
ideapankkina myöhempää käyttöä varten.

8.3 Asiantuntijatehtävät
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.

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
kollegoilleen omassa työpisteessään sekä yhteisissä koulutuspäivissä.
Koulutuksia oli vuoden aikana yhteensä 10 eri koulutusta, joihin vuoden aikana käytettiin 41 työpäivää ja joihin osallistui 21 eri henkilöä.
Keskimäärin koulutuspäiviä oli 2,5/työntekijä (koulutuspäivän pituudeksi on laskettu normaali työpäivän pituus).
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Vuoden 2020 koulutukset
Pvm

Koulutuksen nimi

20. ja
23.1.2020

Elinvoimaa matkailusta –
Matkalla kädentaitojen elämykseen hankkeen koulutus
Kauppaneuvoksen kahvilan
toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, Ollis Leppänen
TPO-seminaari Helsinki
Käsityöneuvojien koulutuspäivä, Käsityökulttuuritoiminnan kehittäminen
Palta, Koronan vaikutukset,
Webinaari
Liiketoiminnan kehittäminen,
Innovaatioiden kaupallistaminen 8 pv
Digi Grow -hanke Business
Joensuu
Some, Rookie Communications
AtFlow Hakukonenäkyvyys
Digikoulutus, nettisivut,
Rookie Communications
Henkilöstöpäivä; Työyhteisötaidot, henkilöstökysely, tulevan vuoden suunnittelu, digikoulutus Rookie Communications

24.1.2020

24.1.2020
13.3.2020

25.3.2020
28.4.29.10.2020
12.5.2020
8.9.2020
9.9.2020
15.9.2020
2.10.2020

osall.
lkm
5

7

1
5

2
5

2
5
7
7
18
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9 HALLINTO JA TALOUS
9.1 Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
18.5.2020 ja syyskokous 1.12.2020. Hallitus
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
9.2 Jäsenistö
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa
666 henkilöä, jäsenmäärä nousi muutamalla
edellisestä vuodesta. Vuoden aikana jäsenille
lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Jäsenille, kuka
on antanut sähköpostiosoitteensa jäsenkirje ja
jäsenmaksulomake lähetettiin sähköisesti.
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. 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.
9.4. Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 1,18 milj. euroa. Siitä oman toiminnan
tuottojen bruttomäärä oli 767 801 euroa (65
% koko toiminnan rahoituksesta). Valtion
osuus oli 131 000 euroa (11 %), kuntien osuus
45 500 euroa (4 %). Yhdistyksen hallinnoimien
hankkeiden osuus 41 197 (3%). Koronapandemiasta aiheutuneiden tulonmenetysten
osalta yhdistys sai avustuksia ja hyvityksiä yhteensä 195 117 e (17%), joista suurin oli
OKM:n avustus 130 000.
Yhdistyksen selkeästi suurin kuluerä olivat palkat, sivukuluineen 497 907 euroa.
Taseen loppusumma oli 523 885 euroa. Oma
pääoma oli tilikauden lopussa 357 324 euroa
ja omavaraisuusaste on 70 %, mikä luokitellaan hyväksi.
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Yhdistyksen tulojen jakautuminen vuonna 2020
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LIITTEET
Liite 1
Vakituiset työntekijät vuoden 2020 lopussa (12 henkilöä):

Sukunimi

Etunimi

Tehtävä

Hirvonen

Petri

siistijä

Karttunen

Saara

kahvilatyöntekijä

Kokkonen

Mervi

myyjä

Korhonen

Kati

Käsityökulttuurivastaava

Kuittinen

Mari

myyjä

Leppänen

Marita

kahvilatyöntekijä

Mohell

Riitta

Käsityöneuvoja

Purmonen

Jukka

ravintolapäällikkö

Puukko

Tarja

talouspäällikkö

Saarelainen

Susanna

kahvilatyöntekijä

Tekin

Tuija

toiminnanjohtaja

Turtiainen

Päivi

kahvilatyöntekijä
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Liite 2
Hallitus vuonna 2020
Puheenjohtaja
Tarvainen Ulla
Hallituksen jäsenet:
Moilanen Raimo
Pöllänen Sinikka
Rusila Hannele 31.3.2020 saakka
Räsänen Anna-Kaisa
Sulopuisto Sirpa
Turpeinen Heli 3.9.2020 saakka
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Liite 3
Lehtiartikkeleita vuodelta 2020

Lieksan lehti 21.1.2020, Vuoden käsityötekniikka vuolenta työpajan aiheena.
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Mondo, 11/2020
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