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Taito Pirkanmaa 

• Perustettu 1912 

• Toimii Pirkanmaalla 9 kunnassa, joissa 12 taitokeskusta 

• Toiminta: lyhyet ja pitkät käsityökurssit aikuisille, 

kutomotoiminta, lasten lomaleirit, lasten 

kulttuurikasvatusohjelmat eri kunnissa, myymälätoiminta, 

Suomen suurin yksityinen käsityökoulu 

• Taito Pirkanmaa ry ja Taito Pirkanmaa Oy työllistävät n. 70  

käsityöalan ammattilaista, joista vakituisessa työsuhteessa n. 30 

• Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä perustettu 1990 (oma 

opetuksen järjestämislupa, laaja oppimäärä) 

• Näpsässä opiskelee n. 900 lasta, nuorta ja aikuista 

• Näpsä toimii kaikkiaan yli 20 toimipisteessä Pirkanmaalla



Harrastamisen Suomen malli Taito Pirkanmaalla 

Ensimmäinen lukukausi, kevät 2021 

• Mukana jo kevätlukukaudella 2021

• Toiminta käynnistettiin muutamassa viikossa kiireellä keskellä 

koronarajoituksia 

• Kerhot käynnistyivät hyvin pienillä ryhmillä

• Kerhotoimintaa Virroilla, Ylöjärvellä, Tampereella, Kangasalla, 

Vesilahdessa 

• Ohjaajien löytäminen todella haastavaa, sisällön suunnittelulle ei 

jäänyt ollenkaan aikaa 

• Sopimuspolitiikka kirjavaa

• Korona katkaisi kevään pahasti, aiheutti palkkakuluja, vaikka 

toimintaa ei ollut 



Toinen lukukausi, syksy 2021 

• Keväällä 2021 ei saanut tietoa, mitä kerhoja voisi olla tarjolla

• Ainoastaan Tampere teki tilauksen keväällä syksylle 2021

• Muut kunnat eli Mänttä, Ylöjärvi, Kangasala, Vesilahti, Akaa, 

Pirkkala saivat rahoituspäätöksen vasta myöhemmin ja toiminta 

alettiin suunnitella koulujen alettua 

• Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen toiminnan toivottiin 

käynnistyvän vain parin viikon sisällä, pahimmillaan seuraavalla 

viikolla 



Toinen lukukausi, syksy 2021 

• Hirmuinen kiire ohjaajien, sopimusten, tilojen ja 

sisältösuunnittelun kanssa 

• Ei ole ylimääräistä työvoimareserviä, joka odottelee töitä. Mistä 

iso määrä ohjaajia, kun kerhot samoihin aikoihin eri paikoissa?

• Työsopimuksen tuntiperusteisesti toimiville ulkopuolisille 

ohjaajille voi tehdä vasta kerhon varmistumisen jälkeen

• Normaali toimintamme perustuu pitkän tähtäimen huolelliseen 

suunnitteluun

• Oppilastietojen hallinta eri järjestelmissä (tällä hetkellä 3:t eri 

Hellewi-tunnukset ja yhdet Lyytin tunnukset, sähköposti + excel)  

• Tietotaito rikostaustaotteen käsittelyssä, ICE-listat 



Huolenaiheet 

• Onko toiminta jatkossakin näin kiireen sävyttämää?  

• Onko rahoitus kuinka pysyvää? 

• Rapautuuko tpo-toiminta? Lapsille opetetaan nyt esimerkiksi 

käsityötä maksullisesti ja maksuttomasti. Iso huolenaihe, että 

vanhemmat eivät ymmärrä eroa pitkäkestoisen, tasolta toiselle 

etenevän tpo:n ja ilmaisen kerhotoiminnan välillä.

• Hinnoittelun pakottaminen samaan muottiin. Mikä ero on 

ammattimaisesti toimivan yhdistyksen ero sellaiseen 

yhdistykseen, jota hoidetaan puhtaasti vapaaehtoisvoimin? 

Tuntikorvaus ei voi olla näissä kahdessa sama!  

• Yhdistyksen kate ei ole sama kuin voiton tavoittelu yrityksessä. 

Tuntiveloitus koostuu paljon muistakin kuin ohjaajan palkasta. 



Jos tutkisin aihetta…  

… Selvittäisin, kuinka monelle tämä todella on ainoa harrastus.  

• Näppituntuma, että tämä tavoittaa aktiivisten perheiden aktiiviset 

lapset. 

• ”Ei niitä kiinnosta.” Yläkouluikäiset kaikkein vaikein ryhmä 

… Kuinka ohjaajat kokevat lapsen jaksamisen ja keskittymisen 

kerhossa heti koulupäivän jälkeen? 

• Ryhmissä keskeyttämisiä jaksamisen vuoksi ja levotonta 

meininkiä.  

• Tarvitsevatko isommat jo hetken levon pitkän koulupäivän 

päätteeksi?  



… Voisiko verorahoja säästävämpi muoto olla mahdollistaa 

vähävaraisten perheiden lapsille pääsy jo olemassa oleviin 

harrastuksiin ilman, että rakennetaan rinnakkainen järjestelmä, joka 

hyödyttää jo muutenkin paljon harrastavia perheitä ja pahimmillaan 

syö olemassa olevien harrastustoimintojen ”leipää”? 

… Minkälaista valtakunnallista koordinaatiota voisi tehdä enemmän, 

jotta joka kunnassa ei mietitä samoja asioita alusta asti?


