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Paikka: Kuopion Muotoiluakatemia. Piispankatu 8, Kuopio
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on perustanut Kuopion Muotoiluakatemian
säätiön.
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n perustaman Kuopion Muotoiluakatemian säätiön
tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön
ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. Tarkoitus on
myös vaalia eri kulttuurialojen ja käsityön perinteitä sekä yhteiskuntasuhteita ja edistää
muotoilua sekä lisätä toiminnan avulla hyvinvointia.
Säätiö on hyväksytty säätiörekisteriin 23.1.2015 ja se noudattaa sille 10.10.2014
vahvistettuja sääntöjä.
Säätiön hallituksen on nimittänyt Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n vuosikokous.
Hallituksessa on viisi jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat
toimitusjohtaja Mika Sutinen, opetusneuvos, KL Eija Vähälä, markkinointijohtaja JukkaPekka Suvala, yMBA Elina Pallonen-Eriksson ja hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi.
Hallituksen varajäsenet ovat: varatuomari Tuula Kemppainen, KHT tilintarkastaja Elina
Laitinen ja Snellman kesäyliopiston rehtori Soili Meklin. Säätiön hallitus on keskuudestaan
valinnut puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Mika Sutisen ja varapuheenjohtajaksi
opetusneuvos. KL Eija Vähälän. Säätiön asiamies on Kuopion Rouvasväenyhdistyksen
toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen.
1. Tavoitteidensa mukaisesti säätiö tukee taloudellisesti alan toimijoita ja opiskelijoita
ja jakaa apurahoja ja avustuksia. Apuahan saaja voi olla Suomen kansalainen tai
ulkomaalainen menestynyt alan osaaja.
2. Säätiö voi järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa. Koulutustoimintaa järjestetään
etupäässä yhteistyössä Kuopion Rouvasväenyhdistyksen kanssa. Myös muiden
koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan järjestää koulutusta ja
seminaareja.
3. Säätiö voi toteuttaa joko yksin tai yhdessä yhdistyksen ja muiden kumppaneiden
kanssa neuvontapalveluita, näyttelyitä, tiedotusta ja muuta alaa edistävää
toimintaa.
4. Säätiö voi osallistua hankkeiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Hankkeissa
yhteistyötä tehdään eri yhteistyökumppaneiden ja Kuopion Rouvasväenyhdistyksen
hallinnoimien hankkeiden toteuttamisessa.

5. Tutkimustoimintaa säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti avustamalla joko yhteisöjä
tai yksittäisiä tutkijoita. Tutkimustoiminnan tavoitteena on edistää säätiön toiminnan
tarkoitusta. Tutkimuksista tai raporteista voidaan tehdä julkaisuja.
6. Säätiön tarkoituksena on tukea kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää toiminnalla
alueen muotoilun, käsityön ja kulttuurin osaamista ja yritystoimintaa
Toiminnan yhtenä muotona on residenssimuotoilijoiden kutsuminen Kuopioon.
Residenssimuotoilijan toimintamuotona on osallistua yhdistyksen kurssi- ja
seminaari- ja neuvontatoimintaan sekä mahdollisesti myös näyttely-, tutkimus- ja
julkaisutoimintaan.
7. Säätiön tarkoituksena on myös eri tavoin kehittää ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita
ja verkostoja sekä tukee taloudellisesti säätiön tarkoituksen mukaista kulttuurialan
kansainvälistä toimintaa.

Lisätietoja Kuopion Muotoiluakatemian säätiöstä antavat:
Varapuheenjohtaja Eija Vähälä puh 050 558 6141
Asiamies Eija Tanninen-Komulainen puh. 044 731 8013

