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1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
2016
Taito Ylä-Savo ry on valtakunnallisen Käsi- ja
taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsenyhdistys. Vuosi
2016 oli yhdistyksen 43. toimintavuosi ja
strategiakauden Kulttuuri elää käsityössä 2014-2016
viimeinen vuosi.

Kuluneena vuonna yhdistyksen rahoitus, resurssit ja
toimintaedellytykset olivat jälleen edellisvuotta
pienemmät. Taloutta rasittivat valtionavun huomattava
pieneneminen sekä eläköitymisestä aiheutuneet
henkilöstökulut, joihin ei etukäteen pystytty vuosia
kestäneen, tiukan taloustilanteen takia ennalta
resurssoimaan. Tilinpäätös 2016 näyttää – 36 804,41
eur alijäämää.

Käsityökeskukset
Iisalmessa,
Kiuruvedellä,
Lapinlahdella ja Pielavedellä tarjoavat harrastajille ja
ammattilaisille monipuoliset mahdollisuudet kehittää
käsityöosaamistaan ja tutustua käsityöperinteeseen.
Asiakkaan toiveiden mukaiset tilaustyöt ja räätälöidyt
asiakastilaisuudet ovat osa käsityökeskuksen palvelua.
Yhdistyksen toiminta rakentuu luovuudelle. Se
pohjautuu alueelliselle kulttuurille. Käsityöt kehittävät
taitoja ja tuottavat. Käsityöala työllistää ja tuottaa
kestäviä tuotteita ja palveluja.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan oman toiminnan
tuotoilla, valtionavustuksella ja kuntien toimintaavustuksilla.
Vuonna
2016
toimintamme
kokonaisrahoitus oli 367 177 euroa. Valtion osuus
kokonaisrahoituksesta oli 14,4 % ja kuntien 9,7 %.
Omarahoitusosuus on haasteellisen suuri 75,9 %.

Asiakasvirtojen turvaaminen ympäri vuoden on
haasteellista. Kyky uudistua ja ajan hermoilla eläminen
on yhdistystoiminnan elinehto. Vuoden 2016 aikana
luotiin uusi palvelutuote, käsityöretriitti, joka kokosi
kaksi kertaa parikymmentä käsityöharrastajaa ympäri
Suomen viettämään viikonloppua lempiharrastuksensa
parissa. Käsityöretriitit järjestettiin Aholansaaren leirija lomakeskuksessa, Nilsiässä. Vuoden tärkein
tapahtuma oli lokakuussa Iisalmessa neljännen kerran
järjestettävät Lähikäsityömessut. Messuilla kävi 1500
käsitöiden ystävää.

Käsitöiden teko kiinnostaa ihmisiä. Yhdistyksemme
vaikuttaa omilla palveluillaan alueen hyvinvointiin ja
viihtyvyyteen.

Lasten ja nuorten kesäkurssien hintoja tarkistettiin
monen vuoden jälkeen ja merkittävä hinnannousu
merkitsi kudontaleirien osallistujamäärän laskua.

Kiitän lämpimästi jäseniä, asiakkaita, johtokuntaa,
Taitoliittoa, Opetus- ja kulttuuriministeriötä, eri
säätiöitä, yhteistyökumppaneita ja henkilöstö vuonna
2016 yhdistyksemme eteen tehdystä hyvästä työstä.
Eija Rasanen
toiminnanjohtaja

2. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT
Perustettu vuonna 1973.
STRATEGIA 2014-2016
Käsi- ja taideteollisuusliiton tavoiteohjelma Kulttuuri
elää käsityössä 2014-2016.
Kansalaisilla on oikeus käsityöhön kulttuurina, taitona
ja taidekasvatuksena.

Taito Ylä-Savo ry / TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT

Visio

Toiminta-ajatus

Arvot

Käsityö elämässä, tuotteissa ja palveluissa
Taito Ylä-Savo ry on alueella yleisesti tunnettu ja vaikuttava toimija, joka lisää käsityön
merkitystä

näkyvänä osana suomalaista ja alueellista kulttuuria

elinikäisenä oppimisena taito- ja taidekasvatuksessa

elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä elinkeinona
Käsityön edistäminen taitona, kulttuurina ja elinkeinona
Luovuus – Taito – Yrittäjyys
 toiminta rakentuu luovuudelle
 käsityön tekeminen edellyttää ja kehittää taitoa
 käsityöyrittäjyys työllistää ja tuo käsityön kuluttajille
 yläsavolaisuus, esteettisyys, elämyksellisyys ja asiakaslähtöisyys

3 ORGANISAATIO

4.1.1. NÄYTTELYT JA KILPAILUT
Kiuruveden
käsityökeskuksen
kesänäyttely
oli
nimeltään MakuukammariVintage 1950-luvulla. Näyttely
koottiin
yhteistyössä
marttojen
ja
maa-ja
kotitalousnaisten kanssa.

Käsi- ja
taideteollisuusyhdistykset
20 kpl
Taito Ylä-Savo ry

Yhdistyksen muita näyttelyjä olivat mm. taiteen
perusopetuksen kevätnäyttelyt sekä Pielaveden
käsityökeskus Pumpuliinan vast.neuvojan
Paula
Toivaisen retrospektiivinen näyttely, Kädenjälkiä 19842016 Pielaveden kirjastossa.

Käsi- ja taideteollisuuskeskus
Savonkatu 19
• yhdistyksen toimisto

Iisalmen
käsityökeskus
Alliina

Kiuruveden
käsityökeskus

Lapinlahden
käsityökeskus

Pielaveden
käsityökeskus
Pumpuliina

AnnaQ

4 TULOSALUEET
Taito
Ylä-Savo
ry:n
varsinaisen
toiminnan
avaintulosalueet ovat taitokulttuuri ja käsityöelinkeino.

Käsityökeskus Alliina sai huomiota osakseen
asettaessaan spraymaalattujen mattojen kujan Iisalmen
Pohjolankadulle. Matot oli kiinnitetty koivunrunkoihin
kaupungin teknisen toimen luvalla. Matot toivat väriä
kaupunkikuvaan parin kuukauden ajan ennen pakkasia.
Lähikäsityömessujen taitokilpailuna ja lava-ohjelmana
oli Vyyhdin kerimiskilpailu. Siihen osallistui viisi paria.
Nopein pari oli Eeva Räsänen ja Marja-Leena Hatara.
Lisäksi järjestettiin kysely messujen kiinnostavimmasta
myyntipöydästä.
Messuyleisö arvioi kaikista
kiinnostavimpien tuotteiden löytyvän yhdistyksemme
myyntipöydältä. Vastaajien kesken arvottiin kauden
trendituote, valohimmelipaketti.

4.1. TAITOKULTTUURI
Taito Ylä-Savolla on merkittävä rooli käsityökulttuurin
säilyttämisessä omalla alueellaan. Yhdistys tekee
käsityötä tunnetuksi eri tavoin, mm. järjestämällä
kursseja, näyttelyjä, kilpailuja ja muita tapahtumia.
Vuonna 2016 yhdistys järjesti kaksipäiväiset
kädentaitomessut, Lähikäsityömessut, Olvi-hallissa
Iisalmessa, neljännen kerran. Messuilla kävi 1500
ihmistä. Messut tarjoavat mukavaa yhdessäoloa ja
lisäävät
yhdistyksen
tunnettavuutta.
Lähikäsityömessujen 2016 vetonaula oli varkautelaisen
ryijykeräilijän, emeritusprofessori FT Tuomas Sopasen
ryijynäyttely ja luento.
Vuoden 2016 aikana luotiin uusi palvelutuote,
käsityöretriitti, joka kokosi kaksi kertaa parikymmentä
käsityöharrastajaa
ympäri
Suomen
viettämään
viikonloppua
lempiharrastuksensa
parissa.
Käsityöretriitit järjestettiin Aholansaaren leiri- ja
lomakeskuksessa, Nilsiässä.
Suositut käsityömatkat ja -retket suuntautuivat keväällä
2016 Jyväskylän kädentaitomessuille sekä Tarttoon,
Viroon. Valtakunnallisen Taidon ja käsityön viikon
teemana huhtikuussa oli mosaiikki.
Tulostavoitteiden
saavuttamisessa
panostettiin
palvelujen oikea-aikaisuuteen, luotettavuuteen ja
laatuun.

2013
2014
2015
2016

OMAT NÄYTTELYT
näyttelypäivien
atp
määrä
876
6330
567
4013
467
3530
342
2659

Kävijät
9990
5081
7564
5742

Tulosten arviointia:
Omien näyttelyiden kävijämäärä on vuosien varrella
vähentynyt siitä syystä, että käsityökeskusten tiloissa ei
ole enää järjestetty yhtä paljon näyttelyjä, koska tiloja
on kustannussyistä pienennetty. Alliinan tilojen
pienennys heinäkuussa 2016 vähensi näyttelytilojen
tarjontaa entuudestaan.

Kilpailun järjestäminen messujen yhteydessä on
luontevaa, sillä kiinnostus aiempien vuosien, esim.
tekstiilisuunnittelukilpailuihin, on ollut vähäistä.
4.1.2. KURSSITOIMINTA
Kurssitoiminta sisältää kurssit, lasten kurssit ja ulos
myydyt kurssit esim. kansalaisopistolle.
Lyhytkurssien teemat olivat ajankohtaisia ja yleisten
käsityötrendien mukaisia; mm. pitsibetonia puutarhaan,
valohimmelit, ryijyn ompelukurssit. Kansalaisopistoille
myytiin kursseja, joiden teemoina oli kudonta ja
ikäihmisten viriketoiminta. OK-opintokeskus myönsi
opintosetelitukea Maahanmuuttajien ja työttömien
käsityöpiirille (Iisalmi) sekä senioreiden Virikettä
mielelle ja toimintaa käsille –kurssille (Kiuruvesi).

Lasten ja nuorten kesäkurssien hintoja tarkistettiin
monen vuoden jälkeen ja merkittävä hinnannousu
merkitsi kudontaleirien osallistujien määrän laskua
osassa käsityökeskuksia.
Kevät- ja syysesitteet ovat tärkeitä kanavia kertoa
asiakkaille
kurssitarjonnastamme.
Osallistumista
valtakunnallisen
asiakaslehden
julkaisemiseen
yhteistyössä muiden taitoyhdistysten kanssa harkitaan.
Ko. lehdessä paikalliselle kurssitarjonnalle on varattu
yht. 6 sivua ja loput sivut ovat taitojärjestön yhteisiä
ajankohtaisia asioita. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran
syksyllä 2016.
Käsityöretriitti oli tervetullut uusi palvelumuoto ja sen
kehittämiseen Taitoliitto myönsi kehittämisavustusta.
Käsityöretriitin sisältöä ja tuotteistamista tulee jatkaa.
Myös muita uusia palvelutuotteita tulee ideoida ja
tuottaa lisää.
4.1.3. TAITOPAJAT
Taitopajojen asiakkaat ovat suurelta osin kudontapalvelujen käyttäjiä. Jäsenille kudontapajat olivat
edelleen ilmaisia.
Vuoden 2016 tilastot kertovat, että Lapinlahden ja
Pielaveden käsityökeskuksissa oli kutojia edellisvuotta
enemmän. (Lapinlahti +50%, Iisalmi +4%, Kiuruvesi
-16% ja Pielavesi +66%)

Vuosi
2013
2014
2015
2016
Lasten ja nuorten kesäkuun kesäkursseista kaksi
järjestettiin
päiväleiritoimintana,
mihin
saatiin
rahoitusta AVIsta.
Viikonlopun kestäviä käsityöretriittejä järjestettiin
kaksi; maaliskuussa ja lokakuussa. Osallistujat tulivat eri
maakunnista.

Vuosi
2013
2014
2015
2016

KURSSITOIMINTA
kurssitunnit (h)
as.määrä
896
936
855
920
914
891
753
620

Toiminnan arviointia:

atp
986
1173
1205
998

Käsityöharrastuksen ”siirtyminen nettiin” on asettanut
käsityökeskustemme
neuvontaja
myyntipalveluillemme omat haasteensa.

TAITOPAJAT
as.määrä atp
4570
4557
3670
3127
3060
2619
3184
3084

Toiminnan arviointia:
Taitopajojen määrässä on ollut mukavaa kasvua.
Kangaspuilla kutominen on edellisvuotta suositumpaa
ja uskomme, että kudonnan huippua ei ole vielä nähty,
vaan vähitellen myös uudet ikäryhmät löytävät
kudontapalvelumme.
Kangaspuiden loimia rakennetaan asiakaslähtöisesti ja
uusia malleja ideoidaan ja suunnitellaan vallalla olevien
trendien mukaisesti.
4.1.4. TAITEENPERUSOPETUS
Taito Ylä-Savo ry järjestää virallista käsityön
taiteenperusopetusta Savon Taito –käsityökoulussa
kaikissa
neljässä
käsityökeskuksessaan.
Taiteenperusopetus on tavoitteellista, vuodesta
toiseen etenevää laadukasta opetusta, joissa
noudatetaan
valtakunnallista
opetussuunnitelmaa.

Savon Taito – käsityökoulussa toimitaan yhdessä Taito
Itä-Suomen kanssa.

käsityökoulu-toimintaamme,
tuottanut toivottua tulosta.

Savon Taito- käsityökoululla on Opetusministeriöltä
taiteenperusopetuksen virallinen järjestämislupa ja
oikeus valtionosuuteen opetustuntien laskennallisen
määrän mukaan. Vuonna 2016 Taito Ylä-Savo ry sai
valtion tukea 893 tunnille. Ryhmät kokoontuvat kerran
viikossa syys-joulukuussa ja tammi-toukokuussa,
lukuun ottamatta syys- ja talvilomaviikkoja.

Lapsille suunnatut tekemisenpajat muiden tapahtumien
sisältönä ovat kiinnostaneet niin lapsia kuin vanhempia.
Niiden aikana on voinut innostaa lapsia uuden
harrastuksen pariin.

Keväällä 2016 käsityökoulussamme toimi 11 ryhmää ja
syksyllä 8 ryhmää.
Keväällä käsityökoulun opetuksessa oli teemana Sirkus
kiertää Eurooppaa ja syksyllä muodot ja värit tulivat
Afrikasta.

mutta

ne

eivät

ole

4.2. KÄSITYÖELINKEINO
Alueen
käsityöelinkeinoja
tuetaan
ostamalla
käsityöläisten tuotteita jälleenmyyntiin ja järjestämällä
myyntinäyttelyjä ja messuja sekä osallistumalla muiden
järjestämiin
tapahtumiin
omalla
osastollamme.
Lokakuussa 2016 Lähikäsityömessut kokosivat jälleen
kahdeksi päiväksi saman katon alle maakunnan
käsityömestarit, uudet nuoret käsityömuotoilijat ja
muut käsityöalan toimijat. Lisäksi messuilla oli
koulutusluentoja.
Tampereen Kädentaitomessuille 2016 osallistuttiin
AnnaQ osastolla, joka oli muiden taitoyhdistysten
kanssa ns. Taitokadulla.
AnnaQ
Myös
AnnaQ:n
tuotteiden
käsityöelinkeinoihin.

myynti

kirjataan

Taito Ylä-Savo ry:n tuotemerkki AnnaQ valmistaa,
markkinoi ja myy taidemattoja ja ryijyjä Anna Halosen
mattokutomon alkuperäisluonnoksista ja tämän päivän
tekstiilisuunnittelijoiden malleista. Yhdistys välittää
myös ryijymateriaalipaketteja.

Käsityökoulussa opetetaan käsityön eri vaiheita
suunnittelusta toteutukseen. Opiskelussa on keskeistä
käsillä tekeminen ja kokemisen ilo, halu ja uteliaisuus
sekä rohkeus tulkita käsityötaidetta persoonallisesti.
Vuonna 2016 käsityökoululaisten käyttämiä tekniikoita
olivat mm. huovutus, virkkaus, letitys, solmeilu.

Vuosi
2013
2014
2015
2016

TAITEENPERUSOPETUS
tuntimäärä asiakas- atp
määrä
893
77
819
823
76
755
887
66
674
663
59
561

ryhmiä
11
9
11
8

Toiminnan arviointia:
Kilpailu lasten ja nuorten vapaa-ajasta on kovaa.
Käsityökoulujen
tunnettavuuden
eteen
on
panostettava yhä enemmän. Kouluille on keväisin
tarjottu
retkipäivämahdollisuutta
tutustua

MYYNTINÄYTTELYT
Vuosi
Päivät
kävijät
2013
608
9212
2014
311
2191
2015
648
65267
2016
412
78537
Toiminnan arviointia
Lähikäsityömessut lisää käsityöyrittäjien
verkostoitumista, tuotteiden tunnettavuutta ja
näkyvyyttä. Messut järjestettiin neljännen kerran.
Ryijyn palaaminen suomalaiseen moderniin kotiin on
sisustuslehtien mukaan alkanut, joten
ryijymallistoamme tulee tehdä yhä näkyvämmäksi mm.
sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa.

ja oikea-aikaisuuteen. Sen keskeisenä tavoitteena on
työskentelyedellytysten
luominen,
työntekijöiden
sitouttaminen sekä avoimen, keskustelevan ja arvioivan
ilmapiirin luominen.

Tampereen Kädentaitomessuilla olleen AnnaQ osaston
kohtuullinen hinta ja kolmen päivän aikana tehty hyvä
myynti rohkaisee osallistumaan samoille messuille
myös seuraavana vuonna.

5 MUU TOIMINTA
5.1 KOULUTUS JA MUUT OSALLISTUMISET
Yhdistyksen henkilöstö kokoontui koulutuksiin ja
sisäisiin palavereihin tarpeen ja ajankohdan mukaan.
Toukokuussa 2016 osallistuttiin valtakunnallisille
koulutuspäiville, Taitopäiville (2pv) Kenkäveroon
Mikkeliin.
Toiminnanjohtaja aloitti huhtikuussa oppisopimuksella
suorittamaan Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa.
Koulutus kestää 1,5 vuotta ja se sisältää
kehittämistehtävän
Myyntituotteiden
ja erilaisten
sisältöjen
tuotteistaminen.
Tuotekehitysprojektin
tavoitteena on parantaa käsityökurssitoiminnan ja
kudonnan neuvontapalvelujen palveluprosesseja.
5.2 TIEDOTUS
Ulkoinen viestintä
 jokaisella käsityökeskuksella omat fb-sivut
 TJ blogi / toiminnanjohtaja
 Instagram @taitoylasavo
 käsityökeskusten kevät- ja syysesitteet, joissa
julkaistaan kauden toiminta
 kotisivut www.taitoylasavo.fi

5.3. YHTEISTYÖ
Kunnat
ja
kaupungit
ovat
keskeisiä
yhteistyökumppaneita. Käsityökeskukset toteuttavat
omalta osaltaan kuntansa hyvinvointistrategiaa.
Lähikäsityömessut olivat jälleen osana Iisalmen
kaupungin koordinoimaa Kekriviikonloppua lokakuussa.
Käsityöretriittien järjestämisessä yhteistyökumppanina
oli Aholansaaren leiri- ja lomakeskus Kuopion Nilsiässä.
Kursseja järjestetään yhteistyössä Sonkajärven,
Pielaveden ja Iisalmen kansalaisopistojen kanssa.
Alueellista
yhteistyötä
taiteenperusopetuksen
järjestämisessä jatkettiin Taito Itä-Suomen kanssa.
Lisäksi yhdistys teki yhteistyötä alan oppilaitosten
kanssa mm. antamalla opiskelijoille harjoittelu- ja
työssäoppimismahdollisuuksia.

6. HALLINTO JA TALOUS

Joulukuussa käsityökeskus Alliina osallistui omalla
jouluisella näyteikkunallaan Iisalmen Sanomien ja
kaupunkilehti Töllöttimen järjestämään Jouluinen
Näyteikkuna –kilpailuun. Kilpailu kiinnosti yleisöä
paljon. Ilolla vastaanotimme tiedon, että voitto ratkesi
Alliinan Käsintehty joulu –näyteikkunalle. Voitto toi ison
lehtijutun ja nettiartikkelin myötä erinomaista
näkyvyyttä käsityökeskukselle.

6.1 KOKOUKSET

Sisäinen viestintä kohdentuu omaan henkilöstöön ja
johtokunnan jäseniin. Viestinnässä pyritään selkeyteen

Yhdistyksen
jäsenistön
muodostavat
yksityiset
henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Jäsenmaksu on

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 22.3.2016
Pielavedellä (7 hlöä) ja syyskokous 25.11.2016
Lapinlahdella (5 henkilöä). Johtokunta kokoontui
kuluneella kaudella viisi kertaa.
6.2 JÄSENISTÖ

voimassa vuoden maksupäivästä lukien, eikä siis ole
sidottu kalenterivuoteen. Vuonna 2016 yhdistyksellä
oli yhteensä 251 henkilöjäsentä.

Kuntien avustukset olivat vuonna 2016 seuraavat:
Iisalmi 15 000 eur, Kiuruvesi 6 000 eur + vapautus
tilavuokrista, Lapinlahti 4 000 eur, Pielavesi 5 000 eur.

6.3 HALLITUS JA HENKILÖSTÖ

Olvi-säätiö tuki toimintaamme 5000
(alueellisen käsityökulttuurin edistäminen).

Hallitus 2016
Valtonen Leena, pj
Iisalmi
Kurkinen Helena, varapj Iisalmi
Mähönen Heli
Pielavesi
Pitkänen Eero
Iisalmi
Winberg Riitta
Lapinlahti
Mulari Leena, varajäsen Kiuruvesi
Rönkkö Pirjo, varajäsen Sonkajärvi
Kiuruveden
käsityökeskuksella
on
lisäksi
paikallistoimikunta, jonka tehtävänä on mm.
markkinoida omissa sidosryhmissään käsityökeskusten
palveluja ja auttaa tapahtumien käytännön järjestelyissä.
Henkilöstö
Toimisto, Iisalmi
Eija Rasanen, toiminnanjohtaja
Anne Luosola, talouspäällikkö/vastaava neuvoja
Iisalmen käsityökeskus Alliina
Liisa Mähönen, vastaava neuvoja
Anne Luosola, vastaava neuvoja/kirjanpito (11/2016 -)
Mirja Hyvönen, neuvoja (ke)
Teija Linnovaara, käsityöneuvoja (osa-aik. 11/2016- )
Kiuruveden käsityökeskus
Helena Turunen, vastaava neuvoja
Silja Ruotsalainen, käsityöneuvoja

eurolla

6.5 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Taitoliiton vuonna 2016 teettämä kyselytutkimus
kertoo käsityöharrastuksen suuresta suosiosta.
Kyselyn mukaan jopa neljännes 36-65 -vuotiaista
ihmisistä tekee käsitöitä, nikkaroi tai rakentelee
viikoittain. Uskomme siihen, että käsitöiden teko
kiinnostaa myös yläsavolaisia ihmisiä.
Vuoden 2016 aikana pysähdyimme miettimään
strategisia painopistealueita uudelleen. Toiminnan
kannattavuus, taloudelliset resurssit ja asiakaslähtöisyys
mielessämme aloimme uudistaa neuvontapalvelujamme
positiiviseen suuntaan ja loimme myös uutta, kuten
käsityöretriitit. On tärkeää pohtia, halutaanko
asiakkaita lisää käsityökeskuksiin vai halutaanko lisää
tapahtumia ja toimintaa ns. ulkopuolelle, kuten esim.
käsityöretriitit ovat.
Verkostoituminen on entistä tärkeämpää. Sen kautta
yhdistys mm. pönkittää omaa asemaansa alueellaan, tuo
uskottavuutta sekä saa näkyvyyttä toiminnalleen.
Käsityöharrastus kuuluu eri-ikäisten arkeen. Käsillä
tekeminen antaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja
kun se tehdään mukavassa seurassa, puhutaan
hyvinvointivaikutuksista.

Lapinlahden käsityökeskus
Merja Puustelli, vastaava neuvoja (-3/2016)
Mirja Hyvönen, vastaava neuvoja (3/2016 -)
Pielaveden käsityökeskus Pumpuliina
Paula Toivainen, vastaava neuvoja (- 10/2016)
Marianne Heikkonen, vastaava neuvoja (8/2016 -)
Vakituisen henkilöstön lisäksi kuluneella kaudella on
toimipisteissä ollut määräaikaisia harjoittelijoita,
työssäoppijoita
ja
yksi
osa-aikainen
palkkatukityöllistetty.
6.4 TALOUS
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan oman toiminnan
tuotoilla, valtionavustuksella ja kuntien toimintaavustuksilla ja muulla julkisella rahoituksella. Toiminnan
kokonaisrahoitus v. 2016 oli 367 177 € (vuonna 2015,
394 356 €). Valtion osuus kokonaisrahoituksesta oli
14,4 % (21,6 %) ja kuntien osuudet 9,7 % (8,7 %).
Omarahoitusosuus oli 75,9 % (69,7 %).

Hyvää Käsityövuotta 2017!

