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VUODESSA    
KOLME VUOTTA

Vuosi 2020 voidaan paketoida ajatukseen, 
että se sisälsi kolme erilaista vuotta.

Kevätkausi alkoi ravilla. Tammikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna Turussa aukesi upea 
Elina Saaren Huopakaruselli-näyttely, joka 
huipentui tammikuun viimeisen viikonlopun 
uniikkiin huopahattu-workshoppiin. Näiden 
vuoden ensimmäisten viikkojen aikana tehtiin 
ensimmäiset kolme lehtihaastattelua toimin-
nastamme, kurssit alkoivat täyttyä ennen-
näkemättömällä tavalla ja yhteydenottoja eri 
sidosryhmiltä alkoi sadella.

Perjantaina maaliskuun 13. päivä Turussa jän-
nitettiin. Tulevana viikonloppuna olisi vuorossa 
Turun kädentaitomessut ja sitäkin huikeampi 
kohtaaminen oli edessä vielä ennen sitä. 
Visit Finland oli valinnut meidät kärkikohteeksi, 

jota esitellä kansainväliselle toimittajajoukolle 
Suomessa. Korona oli jo olemassa, mutta ei 
vielä iholla, näin kuvittelin.

Sitten soi puhelin. Visit Turusta soitettiin, että 
toimittajat ovat laskeutuneet Helsinki-
Vantaalle ja että heidät on käännytetty saman 
tien paluulennolle. Sitten soi taas. Turun mes-
sukeskuksesta soitettiin, että viikonlopun messut 
on peruttu.
Samaan aikaan kursseille ilmoittautuneet 
asiakkaat ryhtyivät perumaan kurssejaan.
Tuosta viikonlopusta en muista oikein mitään. 
Sen muistan, että hallituksemme piti kriisi-   
kokouksen, jossa linjattiin, että tuotot tulevat 
romahtamaan ja me sen mukana, ellemme 
toimi nopeasti. Tästä alkoi 4,5 kuukauden mit-
tainen hiljaisuus.

Elokuun alussa lomautukset ja kesälomat oli 
pidetty ja palasimme töihin jännittyneenä. 
Muistaisiko kukaan enää meitä? Vaikka epä-
varmuus tulevasta oli olemassa yhä, yksi asia 
tuli selväksi heti ensimmäisenä työpäivänä 
kun vastailimme puhelimeen. Kyllä, meidät 
muistettiin yhä. Meitä oltiin todellakin odo-
tettu!

Loppuvuosi mentiin eteenpäin ”lyhkäsillä val-
oilla”, eli suositusten mukaan pienillä ryhmillä 
ja turvallisuus edellä, mutta kuitenkin niin, että 
sentään mentiin. Vaikka vuosi 2020 oli kaikin 
tavoin täysin ennennäkemätön, se oli myös 
opettavainen. Meidän ei tarvitse enää miettiä 
hetkeäkään sitä, mikä merkitys työllämme on 
ihmisten arjessa ja jaksamisessa. Kauneuden 
luominen yhdessä, uuden oppiminen ja oman 
viiiteryhmänsä löytäminen... Mikä voisi olla sen 

tärkeämpää hyvinvoinnin edistämistä?

Me siis selvisimme, ja siitä valtava kiitos Teille 
rakkaat asiakkaamme!

Tiina Aalto
Toiminnanjohtaja

“Visit Finland oli valinnut 
meidät kärkikohteeksi, jota 

esitellä kansainväliselle 
toimittajajoukolle Suomessa.”

Sam
i K

ilpiö
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TAITO    
VARSINAIS-SUOMI RY

On perustettu 1907, ja se kuuluu valtakunnalli-
seen Taitojärjestöön.

On yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelema-
ton itsenäinen yhdistys, jonka muodostaa sen 
jäsenistö.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaista 
käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona, ja sen 
valtakunnallinen slogan on: Onni elää käsi-
työssä.

Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa ja se 
on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Yhdistyksen rahoitus muodostuu OKM:n 
myöntämästä valtionavusta, kuntien avustuk-

sista, Opintokeskus Siviksen kohdennetuista 
avustuksista (käsityökulttuuri) sekä oman liike-
toiminnan tuotoista (käsityöelinkeino).

Yhdistyksellä on ollut vuonna 2020 neljä tai-
tokeskusta: Turussa, Salossa, Raisiossa ja 
Laitilassa (Laitila suljettiin toukokuun lopul-
la). Lisäksi yhdistyksellä on oma Taito Shop 
-myymälä Turun Vanhalla Suurtorilla.

Yhdistyksellä oli vuonna 2020 kuusi vakituis-
ta työntekijää (toukokuun jälkeen viisi), jonka 
lisäksi se maksoi vuoden aikana palkkaa tai 
palkkiota kolmelle muulle henkilölle
sekä ulkopuolisille kurssiopettajille.

“Yhdistyksen tarkoitus 
on edistää suomalaista 

käsityökulttuuria taitona 
ja elinkeinona, ja sen 

valtakunnallinen slogan 
on: Onni elää käsityössä.”
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TULOSALUEET

Taito Varsinais-Suomen toiminta jakautuu 
kahden tulosalueen kesken. Taito käsityökult-
tuuri on yhdistyksen harjoittamaa varsinaista 
toimintaa, jonka ylläpitämiseen yhdistys saa 
valtionapua Opetus- ja kulttuurimisteriöltä, 
kunnilta sekä Opintokeskus Sivikseltä.

Taito käsityöelinkeino on yhdistyksen omaa 
liiketoimintaa.

TAITO KÄSITYÖKULTTUURI

Taito käsityökulttuurin tulosalue kattaa työpa-
jat ja kurssitoiminnan, kudonnan neuvonnan, 
lasten- ja nuorten käsityöharrastuksen tuke-
misen, käsityöyrittäjien neuvontatyön sekä  
tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisen.

Vuosi 2020:
Yhdistys jatkoi aktiivisesti verkostoitumista eri 
alan toimijoiden kesken. Vuoden aikana vah-
vistettiin erityisesti yrittäjille suunnattua neu-
vontatyötä sekä entistä aktiivisempaa roolia 
opiskelijoiden harjoitteluiden ja näyttöjen suori-
tuspaikkoina.

Yhdistys jatkoi myös vuonna 2019 aloitettua 
nopean reagoinnin linjaa: lukuvuosia ei korva-
merkitty toiminnan suhteen liian tiukaksi vaan 

kurssikalenteria täydennettiin sitä mukaan kun 
nähtiin, mikä kurssi on suosittu. Myös asiakkaat 
omaksuivat toimintatavan, että kursseja, pajo-
ja ja tapahtumia tuotetaan nopeaan tahtiin.

Vuoden 2020 käsityötekniikaksi valittu 
vuoleminen ei toteutunut koronan vuoksi niin 
laajamittaisena kurssiohjelmistona kuin mitä 
alkuun oltiin suunniteltu, mutta syksyinen 
Molla Millsin virkkuukoukun vuolenta-
tapahtuma saatiin toteutettua. Taito Var-
sinais-Suomi ja Turun taitokeskus oli ensim-
mäinen loppuunmyyty vuolukurssikaupunki 
Suomessa.

Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin muun muas-
sa seuraavien tahojen kanssa: Naantalin opisto, 
Vakka-Suomen Kansalaisopisto, Auralan kan-
salaisopisto, Lounais-Suomen neuroyhdistys, 
Laitila- Pyhäranta 4H-yhdistys, Raision kou-
lutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskun-
tayhtymä, Raision kaupunki, Salon kaupunki, 
Laitilan kaupunki, Uskelan maamieseura, Visit 
Turku, Turun Uuden muotoilun yhdistys, Turku-
seura, Keskiaikaiset markkinat ry, Viro-keskus, 
työryhmä Tuulenkääntäjät, Turun kaupunki 
sekä Taitojärjestön keskusliitto ja muut taito-
yhdistykset.

“Molla Millsin virkkuukoukun 
vuolenta-tapahtuma saatiin 

toteutettua. Taito Varsinais-
Suomi ja Turun taitokeskus oli 

ensimmäinen loppuunmyyty 
vuolukurssikaupunki Suomessa.”

Kapina O
y
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Turun taitokeskus 2020

Turun taitokeskus nosti vuoden aikana pro-
fiiliaan entisestään virkeänä tapahtumien ja 
kurssien pitopaikkana. Vuoden aikana myös 
Turun kutomossa nousi esiin ilmiö, jossa nuoret 
kaupunkilaiset innostuivat kudonnasta poik-
keuksellisen näkyvästi. Asiakkaiden postaukset 
sosiaalisessa mediassa nostivat kudonnan vuo-
den yllättäjäksi käsityötekniikoiden osalta.

Koronan alettua Turussa kehitettiin yhteisöl-
linen KoroNalle-tempaus, joka levisi nopeas-
ti somesssa ilmiöksi. Tempauksella kehotettiin 
ihmisiä valmistamaan lohtunalleja tunnisteella 
#koronalle ja nyt KoronaNalleja on tehtynä jo 
satoja. KoroNalle sai myös hyvin huomiota niin 
paikallisessa kuin valtakunnallisessa mediassa. 
Ilmiön tueksi yhdistys tuotti Koronalle-tekemis-
paketin, joka oli suunnattu erityisesti lapsille. 
Taitojärjestön keskusliitto tuotti ilmiön myötä 
aiheesta myös verkkonäyttelyn, joka löytyy    
osoitteesta: https://www.taito.fi/toimintamme/
kampanjat-ja-tapahtumat/koronalle-nayttely/

Kesällä yhdistys ja erityisesti Turun taito-
keskus teki päätöksen ryhtyä näkyvämpään 
yhteistyöhön Turun Uuden muotoilun yh-
distyksen kanssa ja loppuvuonna päätettiin, 
että UMY muuttaa alkuvuonna 2021 Turun 
taitokeskuksen tiloihin. Yhteistyölle nähtiin tar-
vetta, sillä koronavuosi näytti, miten haavoit-
tuvassa asemassa kulttuurin näkökulmasta 
on käsityöyrittäjien rooli. Yhteistyöllä pyritään 
vahvistamaan käsityöyrittäjien asemaa niin 
työllisyyden kuin aineettoman kulttuuriperin-
nön näkökulmasta.

Turun taitokeskuksen pop up -tilassa vieraili 
vuoden aikana Elina Saaren Feltfaction,
Jonna Kirjavaisen värikkäät isoäidinneliö 
-virkkaukset, Uolevi Nurmen jalopuiset 
huonekalut sekä joulukautena Minna Särelän 
Paloni-konsepti. Kesäkuun lopulla Nuppu Print 
Company toi Brinkkalan sisäpihalle oman 
kuosimyymäläkauppa-autonsa.

Tom
i Kallio
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Salon taitokeskus 2020

Salon taitokeskus nosti asemaansa kaupun-    
gissa erityisesti alkuvuoden näyttelytoiminnan 
suhteen. Helmikuussa taitokeskukseen saatiin 
Suomen yksi kansainvälisimmistä huopatai-
teilijoista, kun Elina Saaren Huopakaruselli 
siirtyi Turusta Saloon. Salon taitokeskus aikoo 
olla myös jatkossa merkittävä valtakunnal-
lisen tason käsityöosaamista esittelevä paikka. 
Siitä esimakua Saaren lisäksi saatiin, kun yksi 
Suomen tämän hetken tunnetuimmista kuo-
sivalmistajista, Nuppu Print Company halusi 
aloittaa Varsinais-Suomen maakuntakiertueen 
juuri Salon taitokeskuksen pihasta. Juhannusvii-
kolla pihalle kokoontui kymmeniä ompelusta 
kiinnostuneita harrastajia tutustumaan kuosi-
valikoimaan, jota Salossa ei ennen ole esitelty.
Heinäkuun lopulla yhdistys tuotti yhteistyössä 
Rikalanmäen Krouvin kanssa teenvalmis-
tuskurssin luonnonyrteistä. Kurssista saatu pa-
laute antoi rohkaisevan signaalin sille, että 
myös jatkossa luontoon ja villiyrtteihin liittyvät 
sisällöt kiinnostavat asiakkaita.

Myös taitokeskuksen tiloissa toimiva Ompeli-
mo Oliina tuotti vuoden aikana useita ompe-

luun liittyviä tapahtumia, ja loppuvuonna Sa-
lon taitokeskus tuotti Oliinan kanssa yhdessä 
salolaisille nuorille suunnatun Craft Meet Salo 
-konseptin. Siinä vastattiin yläkouluikäisten
ja nuorten aikuisten tarpeeseen saada 
käyttöönsä paikka, jossa nuoret voisivat 
kokoontua yhdessä tekemään käsitöitä. Nuoret 
kokoontuivat taitokeskuksen tiloissa loppuvuo-
den ajan aina maanantaisin. Taitokeskus antoi 
heidän käyttöönsä ilmaiset tilat ja laitteet sekä 
tarjosivat käytettäväksi myös materiaaleja.

Loppuvuonna Salossa perustettiin myös työ-
ryhmä Tuulenkääntäjät, johon kuuluu Taito 
Varsinais- Suomen toiminnanjohtajan lisäksi 
kuusi eri salolaista luovan alan osaajaa. Tuulen-
kääntäjät suunnitteli joulukaudelle monipuolis-
ta kulttuurialan Sinisen joulu-tapahtumaa, joka 
sittemmin jouduttiin koronan takia perumaan. 
Tuulenkääntäjät jatkaa toimintaansa yhä ja 
suunnittelee uusia tapahtumia toteutettavaksi 
epidemian väistyttyä. Tapahtumia on tarkoitus 
toteuttaa Sinisen talon ja Salon taitokeskuksen 
tiloissa sekä pihapiirissä.

Sam
i K

ilpiö
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Raision taitokeskus 2020

Raision taitokeskus on profiloinut erityisesti ku-
tomotoimintaan. Kutomo onkin yhdistyksen 
suurin ja monipuolisin, joka houkuttelee kuto-
jia yli kaupungin rajojen. Myös monipuolinen 
kurssi- ja pajatoiminta houkuttelee asiakkaita 
ympäröivistä kunnista, muun muassa Naan-
talista, Kustavista, Mynämäeltä, Laitilasta ja 
Maskusta. Kaukaisimmat asiakkaat Raision 
taitokeskukseen tulivat Vehmaalta, Liedosta ja 
Kaarinasta.

Vuonna 2020 myös Raisiossa peruuntuivat 
monet perinteiset tapahtumat, kuten Friisilän 
verstaiden keväiset kasvienvaihtopäivät, joissa 
taitokeskus on aina ollut mukana. Syyskaudella 
saatiin toteutettua kuitenkin taiteiden yön etkot 
Raision kirjastossa, jossa myös taitokeskus oli 
mukana ohjelmantuottajana.

Erityisen tärkeäksi tapahtumaksi vuoden aika-
na muodostui Raisio-päivät elokuun lopulla. 
Päivän aikana Raision taitokeskus otti vastuuta 
Friisilän alueen käsityöläistapahtumasta, joka 
oli täysin uudenlainen yhteistyömuoto taito-
keskuksen, Raision kaupungin ja eri yhdistysten 
välillä. Friisilän verstaille ulkoilmatapahtumaan 
saapui päivän aikana kymmeniä käsityö-
tuotteiden myyjiä sekä kymmenittäin kiinnostu-
neita asiakkaita. Raisio-päivä oli hyvä esimerk-
ki siitä, miten kunta ja kolmas sektori voivat 
tehdä onnistuneesti monipuolisen tapahtuman 
käyttämällä hyväkseen molempien substans-
siosaamista.

Raisio-päivän aikana taitokeskus teki Raision 
kaupungin lisäksi yhteistyötä Raisionjokilaak-
son luonnonsuojeluyhdistyksen, Raision Rinkan, 
Raisio-Seuran, Raisio-opiston, Rasekon, Vär-
järikillan sekä Savesta ry:n kanssa.

Laitilan taitokeskus 2020

Laitilan taitokeskuksen taloutta ylläpitivät kaksi 
tekijää: yhteistyönä Vakka-Suomen Kansa-  
laisopiston kanssa toteutetut lasten TPO:n käsi-
työkoulut sekä Laitilan kaupungin ilmaiset tilat. 
Vuoden 2019 lopulla Laitilan kaupunki ilmoitti 
myyvänsä taitokeskuksen tilat ja että vastaavia 
ilmaisia tiloja ei enää jatkossa ole tarjolla. Tätä 
taustaa vasten yhdistyksen hallitus linjasi, että 
edellytyksiä jatkaa toimintaa Laitilassa ei ole. 
Yhteistyössä Vakka-Suomen Kansalaisopiston 
kanssa sovittiin, että lasten käsityökoulut jatku-
vat opiston omana tuotantona ja yhdistyksen 
työntekijä siirtyy työskentelemään opistolle. 
Laitilan taitokeskuksen ovet sulkeutuivat tou-
kokuun lopulla.

“Raisio-päivä oli 
hyvä esimerkki siitä, 
miten kunta ja kolmas 
sektori voivat tehdä 
onnistuneesti monipuolisen 
tapahtuman käyttämällä 
hyväkseen molempien 
substanssiosaamista.”
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TAITO KÄSITYÖELINKEINO

Taito käsityöelinkeinon tulosalueeseen kuuluu 
yhdistyksen oma liiketoiminta, jota harjoitetaan 
myymällä käsityöläisten tuotteita ja käsityöma-
teriaaleja Turun Taito Shop -myymälässä sekä 
muissa yhdistyksen taitokeskuksissa ja myyjäi-
sissä yms. tapahtumissa. Taito Shop -myymälä 
sijaitsee samoissa tiloissa Turun taitokeskuk-
sen kanssa Vanhalla Suurtorilla Brinkkalassa. 
Lisäksi yhdistys harjoittaa omaa tuotevalmistu-
sta, kuten erilaisten kudonnan kehysten myyn-
tiä.

Vuosi 2020

Vuoden 2020 liiketoimintaa kuritti erityisesti 
kaikki Turun Vanhan Suurtorin alueen tapahtu-
mien peruuntumiset. Keskiaikaisten markki-
noiden ja Kesärauha-festivaalien peruuntumi-
nen tarkoitti käytännössä koko kesäkauden 
tulojen romahtamista. Myös ulkomaisten 
turistien puuttuminen vaikutti koko vuoden tu-
lokseen. Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoita 
päästiin viettämään yhden viikonlopun ajan 
ennen kuin myös ne peruttiin.

Joulumarkkinoiden aikaan Brinkkalan 
toimijat kuitenkin aktivoituivat luomalla no-
pealla aikataululla Brinkkalan joulu-nimisen 
tapahtuman. Vaikka tapahtuma ei kyennyt 
korvaamaan tulojen menetyksiä kokonaan, 
tapahtuma toimi lähtölaukauksena sille,        
miten alueen toimijoiden on jatkossakin
tehtävä tiiviimpää yhteistyötä ja tuotettava 
tapahtumia matalalla kynnyksellä ja nopeasti.
Liiketoiminnan puolella vahvistettiin vuoden 

aikana omien tekemispakettien valmistusta. 
Erityisesti Metsästäjänpipo kiinnosti myös val-
takunnallisesti ja se olikin yhdistyksen loppu- 
vuoden myydyin yksittäinen tuote valtakunnal-
lisessa verkkokaupassa.

Elokuussa Salon taitokeskuksessa aloitettiin 
kankaisten kasvomaskien valmistus, joita myy- 
tiin kaikissa yhdistyksen toimipisteissä sekä 
Turun Taito Shop -myymälässä. Maskimyynti 
korjasi hieman alkusyksyn liiketoiminnan tuot-
toja.

Syksyllä yhdistys osallistui nyt jo kahdeksatta 
kertaa valtakunnalliseen Syöpäsäätiön Roosa 
Nauha -keräykseen myymällä Roosa Nau-
ha -lankoja ja ohjekirjoja, joiden tuotoista osa      
luovutetaan syöpätutkimukselle. Vuonna 2020 
Taitojärjestö lahjoitti syöpäsäätiölle liki 12 500 
euroa.
.

“Vuonna 2020 
Taitojärjestö 

lahjoitti syöpä-
säätiölle liki 

12 500 euroa.”

Tuuli Kankaanpää
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NÄKYVYYS MEDIASSA, 
SOSIAALINEN MEDIA JA 
MARKKINOINTI

Taito Varsinais-Suomi jatkoi aktiivista tiedotta-
mista toiminnastaan myös vuonna 2020, ja 
vaikka toiminta oli katkolla kuukausia, palsta-
tilaa mediassa saatiin vuotta 2019 enemmän. 
Vuonna 2019 artikkeleita julkaistiin 20 kappa- 
letta, vuonna 2020 niitä julkaistiin 28 kappa- 
letta.

Ylivoimaisesti suurinta näkyvyyttä saatiin 
maakunnan suurimmassa sanomalehdessä 
Turun Sanomissa. Turun Sanomat kirjoitti yh-
distyksen toiminnasta 12 artikkelia, joista yli 
puolet olivat suuria kokonaisuuksia. Toiseksi 
eniten palstatilaa saatiin maakunnan toisek-
si suurimassa sanomalehdessä Salon Seudun 
Sanomissa, seitsemän artikkelin verran.

Edellisten lisäksi yhdistys esiintyi seuraavis-
sa lehdissä: Aamuset, Ilta-Sanomat, Laitilan 
Sanomat, Kotivinkki, Kauneimmat Käsityöt, 
Suomen Turku-lehti, Salonjokilaakso sekä 
Ihana-lehti. Sähköisten medioiden puolella 
yhdistys esiintyi MTV3:n aamuteeveessä sekä 
Ylen alueuutisissa.

Vaikka kaikki mediahuomio ei ollut positiivista, 
kuten Laitilan Sanomien uutisointi taitokeskuk-
sen lakkauttamisesta tai Salon Seudun Sano-
mien kahteenkin otteeseen uutisoima asia Sa-
lon kaupungin linjasta jättää Salon taitokeskus 
ilman kaupungin tukea, uutiset kertoivat siitä, 
miten tärkeänä yhdistyksen toimintaa alueella 
pidetään.

Facebookin ja Instagramin puolella kasva-
tettiin seuraajien määrää aktiivisesti. Tammi-
kuussa 2020 yhdistyksellä oli Facebookissa 
2050 seuraajaa ja vuoden lopussa seuraajia 
oli 2598. Tammikuussa 2020 yhdistyksellä oli 
Instagramissa 825 seuraajaa ja vuoden lopus-
sa seuraajia oli 1424.

Yhdistyksen kaupallinen markkinointi kohden-
nettiin käytännössä kokonaan sosiaalisen me-
dian puolelle.

Johanna A
ydem

ir
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JOHTAMINEN, TALOUS, 
HENKILÖSTÖ JA 
TOIMIPAIKAT

Taito Varsinais-Suomi ry:n hallituksen muo-   
dostaa kahdeksan jäsentä ja kolme vara-
jäsentä. Hallitukseen kuuluvat 

Maija Palonheimo (pj), Pirkko Keskinen 
(varapj), Annika Karppelin, Sissi Peltonen, 
Katriina Siivonen, Kirsi-Marja Salonen,
Tuula Muukkonen ja Johanna 
Lehto-Vahtera. 

Varajajäsenet: Mervi Koho, Heikki Paloheimo 
ja Annaliisa Salmelin.

Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen           
toiminnanjohtaja, joka valmistelee ja esittelee 
pääsääntöisesti asiat hallituksen päätettäväksi.

Vuosi 2020

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan 

kertaa, ja yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin 19.8.2020 Turun taito- 
keskuksessa. Vuoden 2020 lopussa yhdistyk-
sellä oli jäseniä 234 kappaletta.

Talous

Yhdistyksen rahoitus muodostuu Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämästä valtionavus-
ta, kuntien avustuksista, Opintokeskus Siviksen 
kohdennetuista avustuksia sekä yhdistyksen 
omasta liiketoiminnasta.

Vuonna 2020 yhdistys sai 60 000 euron 
valtionavun lisäksi Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä korona- tukea kesäkuun lopussa 30 
000 euroa ja joulukuussa OKM myönsi lisäksi 
erillisen 17 800 euron avustuksen käytettäväk-
si varsinaisen toiminnan edistämiseen vuonna 
2021.

Varsinainen toiminta / tuotot:
2020            2019

 100 740€      146 800€

Kohdennetut avustukset (Sivis):
2020            2019

   9770€        11 000€

Varsinaisen toiminnan tulos:
2020             2019

-108 000€      -155 000€

 Varainhankinta / tuotot: Liiketoiminta: 
2020            2019

42 800€        90 100€

Jäsenmaksutuotot: 
2020           2019
6070€           7175€

Varainhankinnan tulos:
2020          2019

 7700€       16700€

Valtionapu:
2020          2019

60 000€      61000€

Kuntien yleisavustukset:
2020         2019

33 800€      37 400€

OKM, Koronatuki:
2020          2019

 30 000€                   -           

Tilikauden tulos:
2020         2019

11 920 €      -22 200€

Yhdistys tekee vuodelta 2020 11 920 euron 
ylijäämäisen tuloksen. Ylijäämän taustalla on 
kevät- ja kesäkauden pitkät lomautukset sekä 
tiukka ostokuri. Lisäksi OKM:n myöntämä 30 
000 euron koronatuki on mahdollistanut yli-
jäämän synnyn.

Vaikka tulos on nyt ylijäämäinen, se ei poista 
haasteita, sillä vielä ainakin alkuvuosi 2021 
joudutaan elämään tiukkojen kokoontumisra-
joitusten ehdoilla. Käytännössä se tarkoittaa, 
että mitään avoimia tapahtumia ei voida 
järjestää ja kursseille voidaan ottaa sisään vain 
noin puolet normaalista, joten oman toiminnan 
tuotot tulevat laskemaan. Lisäksi yhdistyksen 
on investoitava vuonna 2021 digitalisaation 
vaatimiin laite- ja koulutushankintoihin merkit-
tävästi.

Julkinen tuki on näin ollen yhdistykselle yhä 
edelleen merkittävän tärkeää, jotta yhdistys voi 
toteuttaa varsinaista toimintaansa ja kehittää 
sitä edelleen.

Henkilöstö ja toimipaikat

Yhdistyksen palkalistoilla oli vuonna 2020 
kuusi vakituista työntekijää, joista yhden, Lait-
ilan taitokeskuksen neuvojan työsuhde päättyi 
toukokuun lopussa. Myös Salon taitokeskuksen 
neuvojan työsuhde päättyi marraskuussa, mut-
ta hänen tilalleen palkattiin tuntityöntekijä.
Lisäksi yhdistys maksoi palkkaa/palkkiota kol-
melle henkilölle vuoden aikana. Näiden lisäksi 
yhdistys tarjosi työkokeilu- ja työharjoittelupaik-
koja vuoden aikana seitsemälle henkilölle.
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YHTEYSTIEDOT

Turun taitokeskus / Taito Shop Turku
Vanha Suurtori 3 
turku@taitovarsinaissuomi.fi 
040 849 9642

Henkilöstö: 
Myymälänhoitaja/neuvoja Sirpa Väisänen, 
erikoisneuvoja Elina Helminen ja Elina 
Koistinen (tuntipalkka)

Salon taitokeskus
Rummunlyöjänkatu 2
salo@taitovarsinaissuomi.fi 
040 849 9648

Henkilöstö: Neuvoja Satu Nyberg 12.11.2020 
asti ja Hannele Ruponen (tuntipalkka) 

Raision taitokeskus
Hulvelankatu 35
raisio@taitovarsinaissuomi.fi 
040 849 9647

Henkilöstö: Vastaava neuvoja 
Tuija Vuorinen

Toiminnanjohtaja Tiina Aalto 
tiina.aalto@taitovarsinaissuomi.fi 
040 554 6188

taitovarsinaissuomi.fi 
FB  taitovarsinaissuomi 

IG @taitovarsinaissuomi  

H
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