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YHDISTYKSEN
ALKUVAIHEET

Tyrväälle perustettiin vuonna 1920 Satakunnan
Kotiteollisuusyhdistys. Sen ensinmäisenä tehtävänä
oli elvyttää yhdistyksen omistukseen siirtyneen
Tyrvään Veistokoulun toiminta. Myöhemmin
koulua laajennettiin, ja sen yhteyteen  perustettiin
metalliosasto.

Yhdistyksen seitsemäs työvuosi oli sekä opetus- 
että neuvontatyön osalta menestyksekäs. Kurs-
sitoiminta oli vilkasta, ja käsityökoulut olivat 
säännöllisesti täynnä. Toiseen kiertävään naisko-
titeollisuuskouluun oli suuren osanottajamäärän 
johdosta hankittava apuopettaja, ja yhdistyksen 
palveluksessa työskenteli neljä ylimääräistä neu-
vojaa. Pula-aikana yhdistyksen toiminta vaikeutui 
ja esimerkiksi kiertävän naiskotiteollisuuskoulun 
paikallistoimikunnalla oli vaikeuksia saada tar-
vittavat varat koulun kustannusten kattamiseksi.

Yhdistyksen toimintaan kuului 1930–1950 -lu-
vuilla erilaisia näyttelyitä sekä kutomakouluja ja 
veistokursseja. Myös yhteisiä iltamia ja arpajai-
sia järjestettiin aktiivisesti. Kurssitarjonnassa uut-
ta olivat maalauskurssit. Yhdistyksen toiminnan 
ansiosta yleinen käsityötaito lisääntyi ja monet 
nuoret saivat mahdollisuuden kehittää käytännön 
tietojaan ja taitojaan.  Tyrvään kotiteollisuuskou-
lu siirtyi Vammalan kaupungin omistukseen 1979.

Tyrvään kotiteollisuuskoulu oli maakunnan ainoa 
kiinteä  kotiteollisuuskoulu ja ainoa kotiteollisuuskou-
lu miesoppilaita varten. Se perustettiin 1898 ja siirtyi 
Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen haltuun 1920.

Puutyökurssin eri ikäisiä oppilaita.

Puutyökurssilla Hämeenkyrössä 1922.



TAITOKESKUS 
SASTAMALA

Taitokeskus Sastamala aloitti toimintansa neuvonta-
asemana vuonna 1963 osoitteessa Kävelykatu 13. 
Vakituiseksi hoitajaksi palkattiin konsulentti Siiri 
Laitinen, ja hänen apunaan toimi Aino Kallio.  En-
simmäisen toimintavuoden ohjelmaan kuului muun 
muassa posliinimaalauskurssi. Neuvonta-aseman 
kuudet kangaspuut otettiin heti käyttöön, ja niillä 
valmistettiin shaaleja, raanuja, liinakankaita, nuk-
kamattoja, pellava- ja pyyheliinakankaita.

Neuvonta-asemalla keskityttiin aluksi hyödylliseen 
tekemiseen, kuten käyttöesineiden ja kodin tarvik-
keiden valmistamiseen. Vapaa-ajan lisääntymisen 
myötä toiminta on muuttunut harrastuspainotteisem-
maksi. Sen perustan muodostavat kuitenkin edelleen 
opetus-, neuvonta- ja ohjaustyö, joka sisältää ajoit-
tain myös puhelinneuvontaa ja kotikäyntejä.  

Taitokeskus Sastamalan neuvojat ovat opastaneet 
asiakkaitaan vuosien varrella monenlaisiin käsi-
työtekniikoihin ja materiaaleihin. Ohjelmaan on 
kuulunut muun muassa kudonta-, huovutus- ja vär-
jäyskursseja, joiden lisäksi kursseilla on perehdytty 
pajunpunontaan ja erilaisiin neule- ja virkkaustek-
niikoihin.

Lapset ovat tärkeä osa taitokeskuksen nykyistä 
asiakaskuntaa. Sastamalan opiston taiteen perus- 
opetukseen kuuluva lasten käsityökoulu on ollut 
mukana Taitokeskus Sastamalan toiminnassa jo 
vuodesta 1990 lähtien. Opetuksen tavoitteena on tu-
tustuttaa lapset yksilöllisesti kädentaitoihin.

Sastamalan taitokeskus.

Ruusukranssin valmistusta paperinarusta.



Taitokeskus Sastamala tarjoaa lisäksi monipuolista 
käsityötoimintaa muun muassa luokkaretkiryhmille 
yhteistyössä Herra Hakkaraisen Talon kanssa. Hak-
karaisen työpajoissa voi valmistaa esimerkiksi Heik-
ki Hämähäkkejä, Pohjan akan aarteen, linnanneidon 
tai ritarin sateenkaarisilkin.

Käsi- ja taideteollisuusjärjestön valtakunnallisen 
käsityön taiteen perusopetuksen 20-vuotisjuhla-
vuotta vietettiin Valo virtaa -tapahtumien merkeissä 
1.10.2009 eri puolilla Suomea 47 paikkakunnalla. 
Valo virtaa -tapahtumilla haluttiin tuoda esille käsi-
työn hyvää tekevää vaikutusta, yhdessä oloa, iloa, 
värejä sekä antaa voimaa ja valoa syksyn pimey-
teen.

Taitokeskus Sastamalan nykyisenä vastaavana neu-
vojana työskentelee Tiina Jalonen, joka vastaa käsi-
työkoulusta ja kursseista yhdessä neuvontapäällikkö 
Riitta Eeronheimon kanssa. Neuvoja Terhi Naskalin 
vastuualueena on kudonnan ja neulonnan ohjaus.

Sateenkaarisilkki.

Valo virtaa -tapahtuman veneet vesillä 1.10.2009. Herra Hakkarainen ja Taitokeskus Sastamalan henkilökuntaa.
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AIEMMAT TOIMIPISTEET

Ikaalisten neuvonta-asema toimi vuosina 1961–
1978. Ensimmäinen neuvonta-aseman hoitaja
oli kotiteollisuusteknikko Leena Ranto. Neuvonta-
asema muutti usein, ja viimeksi se sijaitsi
Ikaalisten peruskoulun lisärakennuksessa.
Parkanon neuvonta-asema toimi vuosina 
1975–1993. Toiminta aloitettiin vuonna 1975 
kaupungin väestönsuojatiloissa. Neuvonta-aseman
ensimmäinen hoitaja oli Mirja Kuusikko.
Käsityökeskuksen vastaavana neuvojana toimi
Riitta Ojanperä vuosina 1991–1993.
Punkalaitumen neuvonta-asema toimi vuosina
1981–1999. Neuvonta-asema aloitti toimintansa
Sarkkilan koululla ja muutti vuonna 1997 Hau-
kankosken yrittäjäpuiston tiloihin. Vastavana
neuvojana oli Pirkko Korkka-Vuorinen.

Äetsän käsityökeskus avattiin vuonna 1976, ja se 
jatkoi yhdistyksen omana toimipisteenä vuoteen
1999. Sen jälkeen toiminnasta on vastannut
Kiikan kyläseura. Neuvonta-aseman ensinmäisenä
hoitajana oli Kyllikki Ritala.
Siikaisten käsityökeskus toimi vuosina 1984–2006. 
Neuvonta-aseman hoitajana oli aluksi Pirjo Jussila. 
Yhdistys sai paljon näkyvyyttä toimittaessaan kirk-
kotekstiilit Siikaisten kirkon 100-vuotisjuhlaan. 
Viimeisenä vastaavana neuvojana oli Sari Mäkelä.
Ulvilan taitokeskus toimi vuosina 1983–2009. 
Neuvonta-aseman hoitajana oli aluksi Sinikka
Kontunen. Ulvilassa järjestettiin aktiivisesti  näyt-
telyitä, ja yhdistys osallistui Ulvilassa pidettyyn 
maatalousnäyttelyyn. Taitokeskuksen pitkäaikai-
sena vastaavana neuvojana toimi lopettamiseen
saakka Tuula Isotalo.

Käsityökeskus Siikainen.

Ulvilan asiakasilta.



TAITOKESKUS RAUMA

Rauman neuvonta-asema avattiin vuonna 1967. 
Toiminnasta vastasi pitkään raumalainen neuvonta-
asemanhoitaja Anneli Uola apulaisineen. Jo 
alkuaikoina neuvontatyön ja käsityökurssien
ohella neuvonta-asemalla järjestettiin näyttelyitä
sekä myyjäisiä, joissa esiteltiin ja myytiin niin
perinteisiä käsitöitä kuin uusinta kotiteollisuus-
tuotteiden mallistoa.

Raumalla korostettiin alusta alkaen yhteistyötä 
käsityöläisten kanssa, mikä näkyi 1980-luvulla
teemapäivien, käsityönäytösten ja myyntinäyt-
telyiden järjestämisenä. Palveluiden tarjonta 
monipuolistui muun muassa kansallispuku- ja 
erikoistekniikoiden neuvonnalla, ja uutuutena tar-
jottiin yksilöllisiksi räätälöityjä neuvontapaketteja. 

Muutto Rauman vanhalle rautatieasemalle vuon-
na 1991 piristi toimintaa entisestään. Paino-
pisteiksi nousivat elinkeinoneuvonta ja käsiteol-
lisuustuotteiden markkinointi sekä tuotekehittely. 

Rauman käsi- ja taideteollisuuskeskus osallistui 
1990-luvulla käsityöläisten toimintaedellytyksiä 
ja verkostoitumista vahvistaviin hankkeisiin. Rau-
man seudun ja Vakka-Suomen käsityöläisten keruu-
työn tuloksena syntyi Perinnemattomallisto vuonna 
1998 maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n 
rahoittamana ja Lounais-Suomen käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksen hallinnoimana hankkeena.

Rauman taitokeskus.

Kalatorin käsityöläismarkkinat Pitsiviikolla. Kuvassa 
huittislainen keraamikko Sirpa Luukkonen.



Taitokeskuksessa järjestettyjen näyttelyiden 
aiheina ovat olleet niin perinteiset tekstiilit kuin 
taidekäsityöt. Yksityisnäyttelyt ovat tarjonneet 
käsityöammattilaisille tilaisuuden töidensä esitte-
lyyn ja tunnettavuuden lisäämiseen. Kekseliäisyys 
sekä luovuus ovat saaneet sijaa, kun perinteisiä 
käsityömenetelmiä on sovellettu uusilla tavoilla. 

Rauman Pitsiviikon tapahtumat kokoavat käsi-
työläiset yhteen erilaisiin myynti- ja näyttelytapah-
tumiin unohdettujen käsityötaitojen elvyttämiseksi 
sekä uusien ideoiden esittelemiseksi. Taitokeskus 
osallistuu Pitsiviikkoon järjestämällä Kalatorin 
käsityöläismarkkinat, joista ensimmäiset olivat 
vuonna 1989. Perinteeksi on muodostunut myös 
joulun alla järjestettävä käsityöläisten joulutori.

Vuonna 2007 taitokeskus muutti vanhasta asema-
rakennuksesta takaisin Lensunkadulle, samoille
kulmille, joilta toiminta yli 40 vuotta sitten
oli alkanut. Kurssitoiminta on ollut monipuolista
lokikirjakursseista pajutyö- sekä silkkinauhakir-
jontakursseihin. Taitokeskuksen tarjonta on vuo- 
sien kuluessa lisääntynyt, ja kursseja on suunniteltu 
tai järjestetty myös tilauksesta. 

Vastaava neuvoja Helena Kuivanen ja neuvoja 
Marja Porkka Rauman taitokeskuksen 40-vuo-
tisjuhlissa.

Suomisen kaupan kahvimylly. Pitsiviikolla järjestettiin tekstiilisuunnittelukilpailuja 1990-luvulla. 
Vuonna 1999 aiheena oli ”Tekstiili kuin koru”, jossa materiaali ja 
tekniikka olivat vapaat. Kuparibikinit, euralainen korumuotoilija 
Mari Syrén.



TAITOKESKUS 
HUITTINEN 

Huittisiin perustettiin neuvonta-asema vuonna 
1974. Ensimmäisenä neuvonta-asemanhoitajana oli  
Merja Inkinen.  Suosittuja kudontatöitä olivat muun 
muassa matot, kylpypyyhkeet, matkahuovat ja 
raanut. Harrastuksen suosio kasvoi vuosikymme-
nen loppuun mennessä niin suureksi, että neuvon-
ta-asema siirtyi uusiin tiloihin vuonna 1979. Toi-
minta keskittyi sisustus- ja vaatetustekstiileihin, ja 
pellavatöiden suosio kasvoi. Yksi suosituimmista 
kudonnaisista oli täyspellavainen pöytäliina.

Neuvonta-aseman toiminta painottui 1990-luvulla 
matonkutomiseen ja kurssien järjestämiseen.  Eri-
tyisesti kiikkalainen matonkuteitten sekoitus tuli 
suosituksi. Lapset tulivat mukaan toimintaan, ja 
kursseja alettiin järjestää myös kesäisin. Suosittuja 
tuotteita 2000-luvulla ovat olleet muun muassa pa-
jutyöt, valoryijyt, huovutustyöt sekä paperinarusta 
ja pellavapaperista tehdyt työt. Koululaisille järjes-
tetyt kesäkurssit ovat olleet hyvin suosittuja.

Huittisten käsityökeskus sai kunnian valmistaa
yleisurheilun Maailmanmestaruuskisojen mitali-
nauhat vuonna 2005. Kisojen taiteellinen johtaja 
oli Huittisissa asunut Markku Piri. Valmista nauhaa
kudottiin 360 metriä eli 360 kappaletta.

Huittisten taitokeskus järjestää säännöllisesti 
Kesän perinteitä -tapahtuman, jossa on mahdollisuus
tutustua vanhoihin käsityötekniikoihin. Tapahtu-
massa on esitelty muun muassa matonkuteiden 
leikkausta, kasvivärjäystä sekä lastukoppien, sam-
malmattojen ja vihdan valmistusta.

Huittisten taitokeskus.

Huittisten taitokeskuksen vastaavana neuvoja-
na vuodesta 1982 on ollut Liisa Asumaniemi.

MM-mitalinauhan kudontaa.



TAITOKESKUS 
KANKAANPÄÄ

Kankaanpään neuvonta-asemaa suunniteltiin lähes 
vuoden verran. Toiminta käynnistyi syyskuussa 
vuonna 1975, kun Kankaanpään kaupunki myönsi 
avustuksen ylläpitoon. Ensimmäiseksi neuvonta-
aseman hoitajaksi valittiin Esteri Salo. Neuvonta-
asema osoittautui tarpeelliseksi heti ensimmäisen 
toimintavuotensa aikana.

Taitokeskus Kankaanpäässä on aina ollut asiakkai-
den käytössä useita kangaspuita ja tarjontaan ovat 
kuuluneet erilaiset käsityökurssit. Taitokeskus on 
muuttanut pari kertaa, ja se sijaitsee nykyisin van-
hassa terveyskeskuksessa. Sen vastaavana neuvoja-
na on ollut Anja Rosenberg 1980-luvun alkupuolelta 
lähtien. 

Kankaanpään taitokeskukselle erityistä ovat las-
ten ja nuorten kesäkurssit, joita on järjestetty 
lähes alusta alkaen. Kangaspuilla kutomisen lisäk-
si kesäkursseilla on ollut mahdollista kokeilla 
esimerkiksi kankaanpainantaa, punontaa, huovu-
tusta ja silkkihuivien värjäystä. Lapset ja nuoret 
viihtyvät kursseilla oppiessaan erilaisia käsitöitä 
kuin koulussa. Monille nuorille kesäkursseista on 
muodostunut jokavuotinen perinne.

Taitokeskus Kankaanpäässä esiteltiin lasten ja 
nuorten kesäkurssien satoa vuonna 2000 järjestetys-
sä näyttelyssä. Esillä oli kaikkiaan 230 kurssityötä 
kahdenkymmenen vuoden ajalta. 

Kankaanpään taitokeskus.

Kankaanpään taitokeskuksen vastaava neuvo-
ja Anja Rosenberg ohjaa kesäkurssilaista.



TAITOKESKUS 
NOORMARKKU

Noormarkun neuvonta-aseman toiminta alkoi vuon-
na 1977. Neuvonta-asema sijoitettiin A. Ahlström 
Osakeyhtiöltä saatuihin tiloihin, noin 200 vuotta van-
haan punamullattuun hirsitaloon Uotille. Yhteistyö 
A. Ahlströmin Osakeyhtiön ja Noormarkun kunnan 
kanssa mahdollistivat toiminnan aloittamisen. Taus-
tatukijana oli Maire Gullichsen-Nyström. Neuvonta-
aseman ensimmäinen hoitaja oli Sinikka Kontunen.
 
Noormarkun neuvonta-aseman toiminta on ollut 
vilkasta koko sen olemassaoloajan. Vuosittain on 
järjestetty useita kursseja, avoimien ovien päiviä ja 
näyttelyitä. Suosittuja ovat olleet muun muassa kas-
vivärjäys-, kankaanpainanta- ja silkkimaalauskurs-
sit. Neuvonta-asemalla tehtyjä töitä esitteleviä 
myyntinäyttelyitä järjestettiin 1980-luvulla useana 
kesänä Villa Maireassa.

Kaija-Leena Vastamäki tuli Noormarkun neuvonta-
aseman hoitajaksi vuonna 1980. Hänen siirtyessään 
Poriin 2007 vastaavaksi neuvojaksi valittiin Päivi 
Storberg.

Noormarkun taitokeskuksen lasten taiteen perus-
opetuksen käsityökoulua on järjestetty yhteistyössä 
Otsolan kansalaisopiston kanssa vuodesta 2003. 
Taiteen perusopetuksen käsityö tukee koulussa an-
nettavaa opetusta. Tavoitteena on opettaa lapset
ja nuoret ilmaisemaan itseään käsityön keinon. 
Lukuvuoden päätteeksi järjestetään näyttely, jossa
esitellään lasten tekemiä töitä. Tällä hetkellä käsityö-
koulussa on neljä ryhmää.

Noormarkun taitokeskus.

Kasvivärjäystä.

Kesäkurssilaisia.



TAITOKESKUS SÄKYLÄ

Säkylän neuvonta-asema aloitti toimintansa vuonna 
1988. Aloite perustamisesta tuli naisjärjestöiltä, ja 
neuvonta-asema saatiin avattua Säkylän kunnan ja 
aktiivisten kuntalaisten ansiosta.

Taitokeskuksessa kangaspuut ovat aina olleet 
ahkerassa käytössä. Erityisen suosittuja ovat olleet 
kurssit, joilla on käytetty erilaisia luonnonmate-
riaaleja, kuten pajua ja kaisloja. Taitokeskuksessa on 
järjestetty myös erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia. 
Kesäisin taitokeskuksen ohjelmaan kuuluivat lasten 
ja nuorten kurssit.  

Taitokeskuksen perustamisesta vuoteen 2009 vas-
taavana neuvojana toiminut Anneli Luoto on ollut 
innostunut luonnonmateriaaleista ja punontatöistä 
ja opiskellut niiden käyttöä käsitöissä. Hänen
kauttaan myös asiakkaat ovat innostuneet niistä. 
Taitokeskus Säkylä ja Anneli Luoto ovat osallis-
tuneet aktiivisesti Säkylän kansallispukujen tutki-
miseen sekä tunnetuksi tekemiseen.

Taitokeskus Säkylän toiminta loppui keväällä 
2010.

Säkylän taitokeskus.

Anneli Luoto ja punottuja töitä.



TAITOKESKUS PORI

Taitokeskus Porin avajaisia juhlittiin 10.12.2007. 
Toimipisteen avaaminen Poriin oli ollut Satakunnan 
käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen suunnitelmissa 
jo pitkään, mutta vasta 2000-luvulla aika oli sopiva
uudelle taitokeskukselle. Aikaisempina vuosina
yhdistys oli jo toteuttanut Porissa lukuisia käsi-
työalan hankkeita eri yhteistyökumppanien kanssa.
Käännekohdaksi muodostui Taitokeskus Porin 
toiminnan aloittamisen kannalta vuosien 2006–
2007 Käsi Kädessä – Käsityö- ja kulttuurialan yrit-
täjien yhteistyö -hanke. Kun tarkoitukseen sopi-
vat toimitilat löytyivät Porin VPK:n viehättävästä 
kivirakennuksesta aivan kaupungin keskustan tun-
tumasta, saattoi taitokeskuksen toiminta alkaa.

Taitokeskus Porin toimintaan kuuluvat erilaiset 
käsityökurssit ja -pajat sekä käsityötarvikemyynti. 
Taitokeskuksen kursseilla opastetaan muun muas-
sa silkkivärjäykseen, kynttilöiden ja mosaiikki-
piharuukkujen valmistukseen. Osa kursseista 
toteutetaan yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston 
kanssa. 

Alusta asti kurssiohjelmaan ovat kuuluneet kou-
lulaisille kesäisin järjestetyt Kesä käsillä -kurssit.
Taitokeskuksen kuudet kangaspuut ovat päivittäin
asiakkaiden käytössä. Ajoittain taitokeskuksessa
järjestetään erilaisia näyttelyitä, joiden avulla 
käsityöyrittäjät saavat tuotteitaan esille. Vuonna
2008 taitokeskuksessa pidettiin satakunta-
laista muotoilua edustava taidekäsityömallisto  
JUUREVA:n julkistamisnäyttely. Taitokeskuksen
vastaava neuvoja on Kaija-Leena Vastamäki.

Taitokeskus Porin tiloissa Itäpuisto 
13:ssa on Taito Shop Pori.

Taitokeskuksen kursseilla valmistuu muun 
muassa erilaisia valoryijyjä. Kuvassa on 
tekeillä Aurinko Armas.

Aurinko Armas -valoryijy valmiina.



 

MONIPUOLISTA 
TOIMINTAA

Taitokeskukset 
Taitokeskusten järjestämät käsityökurssien aiheet, 
materiaalit ja tekniikat myötäilevät vuodenaikoja ja 
trendejä. Neuvojat suunnittelevat kursseja ja mallistoja 
neuvontapäällikön johdolla hyödyntäen valtakunnalli-
sia mallistoja, kuten Tekemisen iloa. Kiinnostus ko-
din sisustamiseen näkyy esimerkiksi valopallo- ja 
valoryijykurssien suosiossa. Kaikissa taitokeskuk-
sissa on mahdollista kutoa kangaspuilla. Kesä käsillä 
-kurssit ovat hyvin suosittuja lasten kursseja.

Käsityön taiteen perusopetus
Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-käsityö-
koulut antavat käsityön taiteen perusopetusta, joka 
perustuu lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuk-
sesta sekä valtakunnallisiin opetussuunnitelman 
perusteisiin. Noormarkussa ja Sastamalassa käsi- ja 
taideteollisuusyhdistys vastaa lasten taiteen perus-
opetuksen käsityökoulutoiminnasta yhdessä kansa-
laisopistojen kanssa.

Ihanien tavaroiden kauppa ja 
Herra Hakkaraisen Talo
Ihanien tavaroiden kauppa avattiin 17.4.1996 
Vammalassa. Kaupassa myydään käsi- ja taide-
teollisuustuotteita ja ohessa toimii seudullinen 
matkailuneuvonta. Yhteistyö kaupungin ja mat-
kailun kanssa tarjosi yhdistykselle mahdollisuuden 
olla mukana kehittämässä Mauri Kunnaksen 
tuotantoon perustuvaa Herra Hakkaraisen Taloa. 
Talo avattiin 27.6.2003, ja siellä on vieraillut jo yli 
130 000 näyttelyvierasta. Ihanien tavaroiden kaupan 
myymälänhoitaja on Tarja Manelius-Lähteenmäki.

Yhdistyksen neuvojia.

Kalevalaa Herra Hakkaraisen Talossa

Iida ja peili.



Taito Shop Pori
Taito Shop -myymälät ovat osa vuonna 2000 perus-
tettua käsityömyymäläketjua, jonka juuret ovat viime 
vuosisadan alun kotiteollisuusmyymälöissä. Taito 
Shop -tuotteet ovat pääosin kotimaisia käsityönä tai 
pienteollisesti valmistettuja kodin käyttötavaroita. 
Tuoteideologian arvoja ovat kotimaisuus, ekolo-
gisuus, yksilöllinen suunnittelu sekä materiaalien 
ja valmistuksen laatu. Poriin Taito Shop -myymälä 
avattiin 10.12.2007. Myymälänhoitajana on Pirjo 
Asmala. 

Käsityöläisten kruunu
Kruunu ojennetaan käsityöyrittäjälle pitkäjäntei-
sestä työstä ja hyvästä yhteistyöstä Satakunnan 
käsi- ja taideteollisuus ry:n kanssa. Muita ojenta-
misperusteita ovat käsityöyrittäjän tuotteiden ja 
palveluiden hyvä laatu. Kruunut on valmistanut 
kankaanpääläinen keraamikko Eija Pöyry vuon-
na 1998. Niitä on ojennettu seuraaville käsityö-
yrittäjille: 

1. Tiitu Leppänen 1998
2. Magnus Lange 1999
3. Raija Mäkinen 2000
4. Anja Kärki 2000
5. Anneli Keinonen 2004
6. Sirpa Sillanpää 2007
7. Salka Sandell 2008 
8. Sirpa Luukkonen 2010

Taito Satakunta -lehti 
Taito Satakunta on Satakunnan käsi- ja taideteol-
lisuus ry:n kahdesti vuodessa julkaisema jäsenlehti, 
jossa on asiaa sekä yhdistyksen toiminnasta että 
muista käsityöalan toimijoista yhdistyksen alueella. 
Ensimmäinen lehti ilmestyi syksyllä 2005.

JUUREVA-mallistoa Porin Taito Shopissa.

Sirpa Sillanpää ja Käsityöläisten kruunu.
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