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Mänttä-Vilppulan käsityökeskus 
 
Tavoite 
Taito Pirkanmaa ry kehittää uutta toimintaa Mänttä-Vilppulan käsi- ja taideteollisuus-
alan toimijoille ja matkailijoille Vilppulan käsityökeskuksen siirtäessä toimintansa 
Vilppulan keskustasta Mäntän keskustaan.  
 
Kohderyhmä 
Suurelle yleisölle suunnattua käsityön neuvontatyötä on tehty lähes sadan vuoden ajan 
Taito Pirkanmaa ry:n 11 käsityökeskuksen kautta. Käsityö on olennainen osa suomalaista 
identiteettiä ja kulttuuria. Käsityötaitojen merkitys sosiaalisen pääoman kasvattamisen, 
yksilön kehityksen, omatoimisuuden, arkipäivän selviytymistaitojen ja työkyvyn ylläpitäjänä 
on tärkeää. Asiakkaat arvostavat elämyksiä, itse tekemistä, omakohtaista kokemista ja 
osallistumista. Kursseilla, työpajoissa ja Näpsä-käsityökoulussa pääsee kehittämään 
taitoja, jotka johtavat jopa ammattiin. Käsityötaidot ovat osa elinikäistä oppimista ja 
tarkoitettu kaikille. 
 
Tietoa Vilppulan käsityökeskuksesta vuonna 2009  

• asiakaskäyntejä yli 7 800 
• kursseja ja työpajoja n. 150   
• neljä lasten ja nuorten Näpsä-käsityökouluryhmää, 40 oppilasta   
• aikuisten ryhmä, 12 oppilasta 
• toiminnan tulot 70 000 euroa 
• Taito Pirkanmaan kautta kanavoidut valtionavut 16 300 euroa 
• Mänttä-Vilppulassa asuville työntekijöille maksetut palkat 70 000 euroa 

 
Eritelty sisältö 
Vilppulan käsityökeskus muuttaa Vilppulan keskustasta Mäntän keskustaan vuokratiloihin, 
jotka remontoidaan Näpsä-käsityökoululle sekä käsityöneuvonta- ja kurssitoimintaan. 
Uutena asiana kehitetään näyttely- ja käsityöelinkeinotoimintaa sekä muokataan toimintaa 
alueen käsi- ja taideteollisuusalan toimijoille ja matkailijoille, jotka ovat kiinnostuneita 
visuaalisesta taiteesta ja muotoilusta. 
 
Vilppulan käsityökeskus on toiminut 37 vuotta Vilppulassa kunnan omistamassa Kuutolan 
puutalokiinteistössä. Muutama vuosi sitten kunta päätti olla korjaamatta Kuutolaa, joka ei 
täytä enää paloviranomaisten määräyksiä. Taito Pirkanmaa on etsinyt uutta toimipaikkaa 
ja alustavasti on neuvoteltu, että toiminta sijoittuisi Mäntän keskustaan Kiinteistö Oy Itätori 
4:n liikehuoneistoon (270 m² ja 50 m²varasto). 
 
Vilppulan käsityökeskus järjestää laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen 
perusopetusta Näpsä-käsityökoulussa lapsille, nuorille ja aikuisille yhdessä Autere-opiston 
kanssa. Toiminta tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin. Kurssi- ja työpajapalveluja tarjotaan 
aamusta iltaan ja myös lauantaisin. Käsityökeskus järjestää perinteisen kudonnan lisäksi 
eri kohderyhmille muokattuja tilaustyöpajoja. Taito Pirkanmaa panostaa kädentaitojen 
tuotekehitystoimintaan ja alueelliseen saatavuuteen sekä julkaisee kaksi kertaa vuodessa 
[taito I pirkanmaa] – asiakaslehteä.  



Yksilöity toteuttamistapa ja –aika 
 
Käsityöelinkeinotoiminnan kehittäminen 
 
Paikallinen käsityökulttuuri on perustana käsityökeskuksen kehittäessä alueelle ominaista 
esineistöä ja palveluita. Vilppulan käsityökeskus kehittää, markkinoi ja myy omia – Lumme 
ja uutena Kotkansiipi-tuotesarjojaan sekä myy muiden käsityöyritysten tuotteita. 
Käsityöyrittäjien toimintaa tuetaan tarjoamalla alueen käsityöläisille uutena toimintona 
näyttelytilaa, jyrytettyjä kesä- ja joulunäyttelyjä sekä luodaan markkinointimahdollisuuksia 
kehittämällä käsityökeskuksen myymälää. Myymälä- ja näyttelytoiminta edesauttavat 
alueen käsityöyrittäjien tuotteiden pienimuotoisten markkinatutkimusten tekemistä uutena 
kehittämiskohteena. Perinteisen käsityöyrittäjyyden lisäksi rakennetaan kumppanuuksia 
hyvinvointipalveluiden ja kulttuuritapahtumien kanssa. Käsityökeskuksen myymälä, 
muotoilunäyttelyt ja työpajat ovat matkailijoiden retkikohteita, jotka osaltaan vahvistavat 
Mäntän taidekaupungin leimaa. Mäntässä vierailevia taiteesta ja muotoilusta kiinnostuneita 
kesämatkailijoita houkutellaan käsityökeskukseen korkealuokkaisilla muotoilu- ja 
käsityönäyttelyillä, joita käsityökeskus tilojen pienuuden ja syrjäisen sijainnin takia ei ole 
ennen pystynyt toteuttamaan.   
 
Näpsä-käsityökoulun ja työpajatoiminnan kehittäminen 
 
Keskeiset arvo- ja kulttuurimuutokset luovat käsityölle myönteisiä mahdollisuuksia; 
kiinnostus itse tekemiseen ja ympäristövastuu ovat voimistumassa, kulttuurin ja 
käsityötaitojen hyvinvointivaikutukset tunnustetaan ja niiden hyödyntämiseen panostetaan. 
Käsityökeskuksen kurssi-, tyhy- ja työpajapalveluja tuotteistetaan tukemaan hyvinvointia ja 
aktiivista kansalaisuutta ja erityisryhmien tarpeita.  
Sivistysjohtaja Taina Peltonen suunnitteli alustavissa neuvotteluissa 19.5.2010, että 
ala/yläkoululaiset tulisivat käsityökeskukseen kutomaan ja osallistumaan kursseille. 
Käsityökeskus on oiva paikka toisen asteen opiskelijoiden työssä oppimis- ja 
harjoittelujaksoille ja se voi myös antaa opiskelijoille kimmokkeen opinnäytetöiden 
tekemiseen. Opiskelijat saavat myös paremman mahdollisuuden iltaharrastuksiin 
käsityökeskuksen keskeisen sijainnin vuoksi. Monipuolisen käsityön taiteen 
perusopetuksen ja aikuisten työpajatoiminnan kehittämiseen hankitaan myös uusia 
työkaluja ja koneita. 
  
Uuden toiminnan kehittäminen 

• 10 uutta kurssia/vuosi -> uusia työkaluja 
• tyhy-toimintakursseja yrityksille 
• 6 näyttelyä/vuosi 
• jyrytetty kesänäyttely/vuosi 
• jyrytetty joulumyyjäistapahtuma/vuosi 
• 3 uutta alueellista tuotetta – kotkansiipi-kasvi aiheena (Mäntän kasvi)   
• peruskoululaisten käsityökurssit/vierailut käsityökeskuksessa 
• työssäoppimispaikka ja aiheita opinnäytetöihin 
• alueen käsityöyrittäjien tuotteiden markkinatutkimuksia 

-> asiakastyöpäivien kasvu -> Mänttä-Vilppulaan kanavoidaan Taito Pirkanmaalle 
osoitetusta valtionavusta enemmän 
 
 



Tilasuunnittelu ja remontti 
 
Mänttä-Vilppulan käsityökeskuksen tilasuunnittelutyön tekee sisustusarkkitehti, jonka 
suunnitelman pohjalta tehdään remontti paikallisen yrittäjän kanssa. Myymälään, 
näyttelytilaan ja työpajatiloihin teetetään sekä ostetaan uusia kalusteita. 
 
Työvaihe Aika 2010 
Sisustusarkkitehdin suunnitelmat  kesä-elokuu 
Kalusteiden teettäminen, ostaminen heinä-elokuu 
Remontti elo-syyskuu 
Uuden toiminnan suunnittelu  touko-elokuu 
Muutto syys-lokakuu 
Tarvittavien koneiden ja työkalujen hankinta elo-syyskuu 
Avajaiset ja toiminnan vakiinnuttaminen lokakuu 
 
Hankkeen toteuttamisen henkilö- ja muut voimavarat  
 
Ostetaan palvelut 

• sisustusarkkitehti 
• remontintekijät 

 
Uuden toiminnan suunnittelusta vastaa 

• kaksi vakinaista toimihenkilöä 
• apuna yhdistyksen omia käsityöalan asiantuntijoita  

 
 
 
Hankkeen kustannusarvio (hinnat sis. 23 % alv) 
 
Arkkitehdin suunnitelmat        4 000 
Remontti                               40 000 
Kalusteet                              21 500 
Työkaluja työpajaan               1 760 
Mainonta          1 500 
Avajaiset/kutsukortit, lehti-ilm.   500 
                                              69 260, jossa alvia 23 % 12 951,60, josta maksetaan 39 % =   
                                                5 051 euroa 
Yhteensä                              64 209 
 
 
Rahoitussuunnitelma (hinnat sis. 23 % alv.  -> liitteessä alvin vähennyskäsittelystä) 
 
Taito Pirkanmaa ry              32 105 
PoKo ry                                32 104 
Yhteensä                             64 209 
 
 
 
 



Hankkeen kustannusarvioita yksilöitynä 
 
Remontti (hinnat sis. 23 % alv.) 
remontti (tarjoukset)       27 000  (yhden tarjouksen keskihinta) 
spotit 80 kpl a’ 100           8 000 
kosketinkiskot a’ 80/m       
asennettuna n. 37 m        3 000 
ripustustangot                  1 000 
siirtoseinä                        1 000 
yhteensä                       40 000 
 
 
Kalusteet (hinnat sis. 23 % alv.) 
myymälän kassatiski          2 500 
                 hyllyt                  4 500 
                 tasot                  4 500 
näyttelytilan tasot               2 500 
työtilan 4 pöytää a’ 500     2 000 
            15 tuolia a’ 100      1 500 
2 x pesuallas ja taso          1 000 
keittiökalusteet + koneet    3 000 
yhteensä                         21 500    
 
 
Työkalu- ym. erikoishankintoja työpajatilaan (hinnat sis. 23 % alv.) 
saostuskaivo 1 kpl a’ 200             200 
kuivauskaappi 1 kpl a’ 600           600 
kuivausteline 2 kpl a’ 40                 80 
liesi 4-levyinen 1 kpl a’ 300          300 
mikroaaltouuni 1 kpl a’ 120          120 
työkalupakkeja 4 kpl a’ 40            160 
porakone 2 kpl a’ 90                     180 
silitysrauta 2 kpl a’ 60                   120 
yhteensä                                   1 760 
 
 
  
Hankkeen etenemisen ja sen tuloksen tiedottamisesta ja raportoinnista 
 
Uudesta tilasta ja toiminnasta kerrotaan omilla nettisivuilla ja kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvässä asiakaslehdessä (painos 20 000 kpl) ja Tampereen Kädentaidot-messuilla, 
joissa kävijöitä on vuosittain yli 30 000. Käsityökeskuksen avajaisista tehdään 
lehdistötiedote. 
 


