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KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen tärkein tehtävä on luoda Kuopion

luennon aiheenaan ”Lähitulevaisuuden kulttuurista, yrityskulttuu-

Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat toimintaedellytyk-

rista ja arjen estetisoitumisesta”. Ilokseni sain todeta hyvin monen

set yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän

jäsenen noudattaneen kutsua. Toivottavasti voimme jatkossakin

välisen sopimuksen mukaisesti.

tarjota jäsenille vastaavanlaisia elämyksiä.

Vastuu ammattikorkeakouluopetuksen tarvitsemista tiloista on

Pakkaspäivän auringon paistaessa kevättalven hangille kiitän

yhdistyksen talouden kannalta merkittävä. Vuonna 2002 yhdis-

toimintaamme osallistuneita menneestä vuodesta ja toivotan

tyksen hankkimassa niin sanotussa Turon kiinteistössä on vuonna

henkilökunnallemme ja jäsenillemme hyvää jatkoa kulumassa

2005 suoritettu mittavia peruskorjaustöitä, mitkä jatkuvat vielä

olevalle vuodelle.

ensi kesänä. Vielä tällä hetkellä maisemaa rumentava läntinen
päätyseinä saatetaan myös tuolloin kuntoon.
Käsitykseni mukaan yhteistyö kuntayhtymän kanssa on sujut
kaikin puolin hyvin. Yhdistyksemme on pystynyt hyvin vastaamaan
opetuksen tukipalvelukokonaisuudesta taloudellisesti ja laadulli-

Marja-Liisa Karotie

sesti sekä opetusta kehittävästi. Kiitos tästä kuuluu osaavalle ja

puheenjohtaja

aktiiviselle henkilökunnalle, niin kuntayhtymältä palkkansa saavalle
opetushenkilöstölle johtajineen, kuin myös yhdistyksen omille
työntekijöille.
Ammattikorkeakoulut ylipäänsä ovat pysytelleet jatkuvasti sanomalehtien otsikoissa. Yhdistyksemme kannalta mielenkiintoinen
uutinen oli, kun viime syyskuussa tuolloin tuore opetusministeri
Antti Kalliomäki esitti ammattikorkeakouluihin osakeyhtiömuotoista
ylläpitomallia. Vieraillessaan kaupungissamme viime tammikuussa
ministeri Kalliomäki jopa esitti, että osakeyhtiömallia voitaisiin kokeilla ensimmäisenä täällä Kuopiossa. Kun yhdistyksemme vuonna
2001 esitti Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ylläpitomalliksi
joustavaksi mieltämäämme osakeyhtiötä, niin esityksemme tyrmättiin joka taholla opetusministeriötä myöten. Olimme näköjään
liiaksi aikaamme edellä.
Yhdistyksen jäseniä koskettavien perinteisten joulumessujen
jäätyä historiaan opiskelijat ovat kiitettävästi ryhtyneet jatkamaan
myyjäisperinnettä. Heidän 3.12.2005 järjestämissään joulumyyjäisissä oli tarjolla laadukkaita tuotteita. Toivottavasti he myös tulevina
vuosina tuovat tarjolle hyviä näyttöjä osaamisestaan.
Yhdistyksen jäsenille 12.12.2005 järjestetyssä luentoillassa
lehtori FM Annukka Sovijärvi piti erinomaisen mielenkiintoisen
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KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN
JOHTAJAN KATSAUS
Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa Savonia-ammattikorkeakoulun

yrittäjyyttä Pohjois-Savossa.

kulttuurialan koulutuksessa korkeatasoista ja työelämälähtöistä

Kehittämistyötä jatkettiin Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehit-

muotoilun ja viestinnän ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa

täminen -hankkeella, joka julkisti raporttinsa juuri ennen vuoden

koulutusta.

2005 vaihdetta.

Kulttuuriala tähtää huomattavaan alueelliseen vaikuttavuuteen

Kulttuuriklusterin yhteys muihin elinkeinoelämän klustereihin

mutta ei kuitenkaan palvele ainoastaan Pohjois-Savoa; tulosalu-

on merkittävä. Hyvinvointiklusteri on kasvava alue, jolla on mer-

een koulutustehtävä on alalle tyypillisesti valtakunnallinen ja jopa

kitystä erityisesti Kuopion seudulla, jossa ammattikorkeakoulu on

kansainvälinen. Koulutus on monella tapaa erikoistunutta, ja ala

panostanut vahvasti hyvinvointiosaamiseen. Aihe on tällä hetkellä

kehittää jatkuvasti erityisosaamistaan kansallisten ja kansainvälisten

voimakkaasti esillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kulttuu-

yhteyksiensä sekä verkottumisen avulla.

riklusterilla on yhtymäkohtia myös ICT (Information Communi-

Kulttuuriala on koulutuksensa, hankkeittensa ja projektiensa

cation Technology) -klusteriin erityisesti sisältötuotannon osalta,

kautta yhteistyössä muiden oppilaitosten, koulutusalojen, tutki-

tiedon tuotteistamisessa ja paketoimisessa sähköiseen muotoon,

muslaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

multimedian ja pelien rakentamisen sekä muotoilun ja käytettävyy-

Luovuutta on viime aikoina korostettu yhtenä alueellisen kilpai-

den näkökulmista. Pohjois-Savon metsäklusterin kanssa rajapintoja

lukyvyn merkittävimmistä tekijöistä. Yhdysvaltalainen taloustieteilijä

löytyy huonekaluteollisuuden, muotoilun, metsien virkistyskäytön

Richard Florida onkin analysoinut eri yhteiskuntien luovuuden tilaa,

ja matkailun alueilta.

joka on hänen mukaansa tulevaisuuden menestyksen keskeinen

Pohjois-Savon kulttuuriklusterin asiantuntijaryhmä on määritellyt

mittari. Hän määrittelee luovan toimialan tietopohjaisen talouden

alan kehittämisen painopistealueiksi viestinnän ja sisältötuotannon,

kautta, jolloin se sisältää kulttuurin lisäksi myös teknologiset inno-

muotoilun sekä kulttuuritapahtumat ja kulttuurimatkailun. Paino-

vaatiot ja tutkimuksen.

pisteiden toteuttaminen edellyttää maakunnalta vahvaa sitoutu-

Pekka Himanen katsoo, että luovuudesta on tulossa yhä kes-

mista luovien toimialojen kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan

keisempi tekijä yhteiskunnan menestymisen kannalta. Hänen

synnyttämiseen. Näiden toimialojen vahvistuminen edistää koko

mukaansa globaalissa tietoyhteiskunnassa informaatiotalous laa-

Pohjois-Savon mahdollisuuksia kehittyä luovaksi ja innovatiiviseksi

jenee erityisesti kulttuurialoille, joista tulee yksi luovan talouden

maakunnaksi.

kärkialoista. Tämän vuoksi yhteiskunnan kannattaa panostaa kult-

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan sisältyy

tuurin kehittämiseen entistä enemmän. Suomessakin kulttuurilla

koko maata koskevan luovuusstrategian laatiminen. Varsinainen

on kasvavaa taloudellista merkitystä.

luovuusstrategiatyö käynnistyi valmisteluvaiheen jälkeen vuoden
2005 alussa kulttuuriministeri Tanja Karpelan toimeksiannon mu-

Pohjois-Savon kulttuuriklusterin ratkaisumalli luovien

kaisesti. Kolme osatyöryhmää tuottavat näkemyksensä luovuuden

toimialojen kehittämiseksi

edistämisen tarpeista ja mahdollisuuksista. Yhteystyöryhmä tekee
niiden pohjalta johtopäätökset luovuuden edistämisen suhteesta

Pohjois-Savon liitto käynnisti kulttuuriklusterin asiantuntijaryhmän

muihin suomalaisen yhteiskunnan kehittämishaasteisiin. Työryh-

toiminnan vuonna 2001 luovien toimialojen kehittämiseksi. Ryhmä

millä on laajat kontaktipinnat arjessa, kansalaisyhteiskunnassa,

teetti vuonna 2003 klusterin nykytilaselvityksen, jossa analysoidaan

hallinnossa ja elinkeinoelämässä.

maakunnan kulttuuritoimialan nykytilaa ja kartoitetaan kulttuurialan
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asiantuntijakonsultoinnilla.

Kuopion Muotoiluakatemian strategiset linjaukset johde-

Vuonna 2005 tehtiin koko Muotoiluakatemiassa useita itsearvi-

taan Savonia-ammattikorkekaoulun yhteisistä tavoitteista

ointeja. Yksi omaehtoinen itsearvionti kohdistui ”Hyvän toiminnan
Strategiset linjaukset pohjautuvat maakunnan strategioihin, ope-

edellytyksiin Kuopion Muotoiluakatemiassa”. Tässä analyysissä

tusministeriön kanssa solmittuun tavoitesopimukseen vuosille

opetuksen laitokset pohtivat kriittisesti laitoksensa proﬁilia, osaa-

2004–2006 sekä opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuk-

mistasoa ja henkisiä sekä toimintaympäristön aineellisia resursseja

sen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2003–2008. Strategiset

ja investointeja. Itsearviointia käytetään pohjana strategisessa

tavoitteet ryhmiteltiin tasapainotetun mittaristomallin (Balanced

suunnittelussa sekä toimintaedellytysten tukemisessa.

Scorecard) mukaisesti pohjautuen neljään kokonaisuuteen: asiakas, toiminta ja palvelut, henkilöstö sekä talous. Näiden alueiden

Kansainvälinen toiminta

mukaisesti tavoitekauden alussa määriteltiin kriittiset menetystekijät ja niihin liittyvät mittarit. Jokaiselle mitattavalle toiminnolle on

Kansainvälinen toiminta on Kuopion Muotoiluakatemiassa vakiin-

vuosittain asetettu tulostavoite. Tavoitteenasettelussa on otettu

tunut opiskelijavaihtoon, mutta henkilöstön osalta vaihdot ovat

huomioon strategiset linjaukset, kehittämisen painopisteet ja

vielä vähäisiä. Kulttuurialan koulutuksessa kansainvälistyminen

opetusministeriön tulostavoitteet. Kuopion Muotoiluakatemia ja

on ollut luonnollista ja sen toteuttamiseen on erittäin hyviä ja

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry toteuttavat Savonia-ammattikor-

vakiintuneita työmuotoja. Kansainvälisiä yhteyksiä on kehitetty

keakoulun vahvistettuja linjauksia.

muun muassa maisterin tutkinnon yhteistyön tiivistämiseksi sekä
messu- ja näyttelytoiminnan tehostamiseksi.
Opetuksen sekä siihen ammattikorkeakoulussa kiinteästi liitty-

Opetus ja oppiminen – tutkimus- ja kehitystyö

vien toimintojen kehittämiseksi on järjestetty runsaasti koulutusta
Muotoiluakatemiassa on tehokkaasti valmisteltu opetussuunnitel-

omassa yksikössä sekä tuettu henkilöstön osallistumista erilaisiin

mauudistuksen läpivieminen ja ECTS-pisteytyksen (eurooppalai-

koulutustapahtumiin. Kuopion Muotoiluakatemiassa on järjestetty

nen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä) käyttöönotto.

vuoden 2005 aikana opetusmenetelmien uudistamiseen ja pe-

Uusien opetussuunnitelmien analyysia, tarkistamista ja tarvittavia

dagogiseen uusiutumiseen tähtäävää koulutusta. Lisäksi koti- ja

muutoksia on tehty saatujen palautteiden pohjalta. Opetusmene-

ulkomaisten asiantuntijoiden luennot omassa yksikössä ovat olleet

telmiä on kehitetty entistä enemmän opiskelijan itseohjautuvuutta

lisäämässä asiantuntijuutta.

tukeviksi.
Kuopion Muotoiluakatemia on ollut aktiivisesti mukana ylempi-

Uuden koulutustarjonnan suunnittelu

en ammattikorkeakoulututkintojen hakemisessa ja käynnistämisen
suunnittelussa. Harjoittelun kehittämistä edelleen on jatkettu ja

Ammattikorkeakoulun tavoitteisiin kuuluu aktiivinen koulutuksen

valmisteltu sen kansainvälistä painottamista.

suunnittelu ja tarvittavien uudistusten tekeminen. Kuopion Muotoi-

Muotoiluakatemiassa on tehostettu tutkimus- ja kehittämistoi-

luakatemiassa on vakiintunut vastuullinen opetussuunnitelmatyö

minnan koordinointia sekä sen tiivistä liittämistä opetukseen. Ra-

ja uusien koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen.

hoituspohjan laajentaminen EU:n 1-tavoiteohjelman ulkopuolelle

Savonia-ammattikorkeakoulussa jatkettiin vuonna 2005 ylem-

ei ole vielä toteutunut. Kuopion Muotoiluakatemia on ollut mukana

män ammattikorkeakoulututkinnon laajentamisen suunnittelua.

suunnittelemassa projektihallintajärjestelmän kehittämistä.

Aluksi tavoitteena oli eri koulutusalojen yhteinen sateenvarjomalli,

Muotoiluakatemian aluekehitykseen kuuluvat lukuisat tutkimus-

mutta se ei saanut opetusministeriössä kannatusta. Kulttuuriala

ja kehittämishankkeet, näyttely- ja tiedotustoiminta, aikuiskoulutus

aloitti oman tutkinnon suunnittelun kartoittamalla tavoitteita ja

ja yrityspalvelut.

koulutustarpeita.

Opettajien asetuksen mukaista kelpoisuuden hankkimista on

Muotoiluakatemiassa tehtiin ”Ammattikorkeakoulun jatko-

tuettu palkallisen virkavapaan muodossa. Lisäksi aloitettiin yhteis-

tutkinnon tarpeen kartoittamista ja koulutuksen suuntaamista

työssä Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajienkoulutuslaitok-

koskeva tutkimus” haastatteluina vuoden 2005 lopulla. Aineistot

sen kanssa maisterin tutkintoon johtava koulutus Kuopiossa.

analysoi emeritaprofessori Pirkko Anttila. Ylemmän tutkinnon

Koulutuksen uudistustyön mukanaan tuomaa henkilöstön ra-

koulutustarpeen kartoittamiseksi sekä koulutuksen suuntaamista

situsta on pyritty vähentämään muun muassa työssä jaksamisen

silmälläpitäen on suoritettu Pohjois-Savon ja erityisesti Kuopion
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alueen elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilta
asiantuntijahaastatteluja. Lisäksi haastateltiin jokaiselta opetuksen
laitokselta valmistunutta kahta työelämässä toimivaa henkilöä.
Valmistuneiden haastattelun painopiste oli muotoilu- ja viestintäalan kvaliﬁkaatioiden kartoittamisessa sekä nykyisissä työtehtävissä että noin viiden vuoden tähtäimellä nykyhetkestä eteenpäin.
Aineistosta poimittiin kartat kuvaamaan työelämän muutostekijöitä,
tulevaisuuden uhkatekijöitä sekä tulevaisuuden menestystekijöiden näköaloja. Työelämän kvaliﬁkaatioita kuvaamaan koostettiin:
ammatin hallinnan vaatimukset, ammatissa tarvittavan luovuuden
piirteet, tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysosaaminen, yrittäjyyden taju, organisaatioiden hallinta ja johtajuus, ammatillisen
asiantuntijan persoonallisuus ja tutkivan toimintaotteen hallinta.
Näistä johdettiin koulutustarpeiden kuvaukset: asiantuntijuuden
lisääminen, kulttuurintuntemuksen kehittäminen, tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysosaamisen kehittäminen, sosiaalisuuden ja
itseilmaisun taidon kehittäminen, johtamis- ja organisointitaitojen
lisääminen, tutkivan toimintaotteen hallinta, työelämänäkökulma
koulutukseen ja koulutuksen käytännönläheisyys.
Tämä tutkimus antoi perusteita kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suunnitteluun ja esittämiseen vuodelle
2007.

Näyttelytoiminta
Kuopion Muotoiluakatemian näyttelytoiminta esittelee opiskelijoiden sekä muotoilun ja viestinnän ammattilaisten ammattitaidon
tuloksia niin Muotoiluakatemian yhteistyökumppaneille kuin suurelle yleisölle. Näyttelytoiminta kertoo laaja-alaisesti muotoilu- ja
viestintäalasta, uusista innovaatioista sekä tulevista kehitystrendeistä. Muotoiluakatemian yhteydessä toimii Taitemia-galleria,
jonka tiloissa esitellään oppilaitoksen teemanäyttelyiden lisäksi
koti- ja ulkomaisia vierailunäyttelyitä. Pääasiassa oppilaitoksen
omia ja opiskelijoiden näyttelyitä varten käytettävissä ovat myös
Kellari-galleria ja Lasiaula.
Vuonna 2005 näyttelyitä oli lähes 30, joista suurin osa opiskelijoiden ja oppilaitoksen omia näyttelyitä. Opiskelijoiden töitä
on vuoden aikana ollut esillä myös Muotoiluakatemian yhteistyökumppaneiden tiloissa sekä erilaisilla messuosastoilla.

Eija Vähälä
johtaja
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KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET
Muotoiluakatemian opetussuunnitelman rakenne ja sisältö ovat

Opintojen ohjaus on suhteutettu ammattikorkeakouluproses-

olleet voimakkaan kehittämisen kohteina. Pääosin vuonna 2005

seihin ja se on ollut toimintasuunnitelman tavoitteiden mukais-

läpiviedyn opetussuunnitelman uudistustyön taustalla ovat toisaal-

ta. Ohjauksen kehittämisessä on erityisesti kiinnitetty huomiota

ta Muotoiluakatemian omat kehittämistavoitteet ja toisaalta EU-

ohjauksen henkilökohtaistamiseen, hakuvaiheen ohjaukseen

maiden opetusministerien allekirjoittama Bolognan julistus (1999).

sekä keskeyttämisen ehkäisytoimenpiteisiin. Savonia-ammatti-

Julistuksen tavoitteena on korkeakoulutuksen tutkintorakenteiden

korkeakoulun kulttuurin alueelta on syksyllä lisäksi vuonna 2005

ja tutkintojen mitoitusjärjestelmän yhdenmukaistaminen vuoteen

valmisteltu kulttuurialan yhteistä jatkotutkintoesitystä, joka on

2010 mennessä. Ohjelmaan sisältyvät muun muassa toimet

jätetty opetusministeriölle tammikuussa 2006.

opintojen laadun varmistamiseksi sekä rakenteellinen yhtenevyys,

Vuoden 2005 aikana aloitetun opetussuunnitelman uudistamis-

vertailtavuus ja tunnustettavuus EU-alueen korkeakoulutuksessa.

työn yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut tutkimus- ja kehitys-

Opetussuunnitelman kuvauksissa nämä tavoitteet näkyvät muun

työn (t&k) sekä opetus- ja opiskelutoimintojen (o&o) kehittäminen

muassa opetettavan ydinaineksen ja täydentävän aineksen kuvaa-

yhä paremmin toisiaan täydentäväksi ja hyödyntäväksi toiminnaksi

misena erikseen. Myös opiskelijan opintojaksokohtainen työmäärä

sekä vastaamaan työelämävaatimuksia. Työ jatkuu 2006 puolelle.

ja opiskelumuodot määritellään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin.

Vuoden lopussa t&k- ja o&o-toimintojen kehittämiseksi kartoitettiin

Muotoiluakatemian omana erityisenä tavoitteena on ollut ongel-

työelämäkvaliﬁkaatioita myös haastattelututkimuksella.

maperustaisen oppimisen ja projektioppimisen osuuden lisääminen sekä työelämän kehityksen ja tarpeiden huomioiminen.
Muotoiluakatemiassa jo aikaisemmin käyttöön otettua moduuliopetussuunnitelmaa on kehitetty edelleen toimivammaksi
pidentämällä moduulin pituutta 12 opintopisteestä 15 opintopisteeseen.
Syksyllä 2006 käyttöön otettavassa opetussuunnitelmassa oppilaitoksen lukuvuosi jaksottuu neljään samanpituiseen moduuliin,
joissa opetettavat opintojaksot on integroitu tukemaan moduulin
ammatillista osaamisteemaa. Opetussuunnitelmatyö on koskenut
sekä muotoilun että viestinnän koulutusohjelmia. Kehittämisprosessissa on ollut mukana alan johtavia ammattikorkeakoulupedagogiikan asiantuntijoita. Opettajien koulutuksen sisältöinä ovat
olleet ongelmaperustainen oppiminen, ammattikorkeakoulupedagogiikan viimeaikainen kehitys sekä projektioppimisen eri muodot.
ECTS-järjestelmä (eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja
kertymisjärjestelmä) on vakiinnutettu opetuksen mitoituksessa ja
uuteen opetussuunnitelmaan on sisällytetty ydinainesanalyysin
periaatteet. Lisäksi uudessa opetussuunnitelmassa hyödynnetään
oppimisen juonnemallia.
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KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N
JÄSENISTÖ
Sääntöjen mukaisesti Kuopion Rouvasväenyhdistyksen jäseneksi

valvontatilintarkastajana KTM Seppo Tervonen. Kuntayhtymän

voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja

puolesta tilintarkastajana oli JHTT Tapani Laitinen.

suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun.
Käytännössä ehdotukset uusiksi jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa ja jäseneksi otto tapahtuu kutsumenettelyn
kautta. Vuonna 2005 yhdistyksellä oli 139 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä.
Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous,
joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun
loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin
23.3.2005.
Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet
valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan – näin ollen erovuorossa
on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.
Hallituksen puheenjohtajana on hovioikeudenneuvos MarjaLiisa Karotie, varapuheenjohtajana hovioikeudenlaamanni Merja
Vanala, sihteerinä Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä ja rahastonhoitajana Muotoiluakatemian talous- ja hallintojohtaja Leena
Innanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2005 ovat olleet:
merkonomi Marja-Leena Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja
Paula Jääskeläinen, tekstiiliopettaja Pirjo Maukonen, rouva Pirkko
Rautalahti, verojohtaja Tuula Kemppainen ja sairaanhoitaja PirkkoLiisa Piironen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana
seitsemän kertaa.
Hallitus sai kesällä suruviestin: hallituksen jäsen Paula Jääskeläinen oli äkillisesti menehtynyt. Kiitollisina muistelemme Paulan
ansiokasta panosta yrityselämän edustajana ja näkökulman tuojana yhdistykseen ja sen toiminnan kehittämiseen sekä yhdistyksen
että erityisesti sen hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä. Yhdistyksen
toiminnassa Paula oli mukana jo vuodesta 1978 alkaen.
Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja HTM Tapani Raatikainen sekä
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTA

• opiskelijahallinto
• taloushallinto
• palkkahallinto

Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen kuntayhtymälle

• kiinteistöhallinto
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sään-

• ravintopalvelu

töjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja ammatti-

• kirjastotoimi

pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja

• hanketoiminta

viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

• opetukseen kuuluva tutkimus- ja kehittämistoiminta

yhdistys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetus-

• opetusministeriön rahoittama hanketoiminta

ta antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat

• maksullinen palvelutoiminta

toimintaedellytykset yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun
kuntayhtymän sopimuksen – jonka opetusministeriö on vahvis-

Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat

tanut – mukaisesti.

taloudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa.

Yhdistyksen toiminnassa keskeisin tehtävä on huolehtia opetuk-

Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli He-

sen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpi-

lanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä.

tämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden

Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat suorittavat vuosittain oman

tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 28 toi-

tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen

mihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä

hoitamiseen. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa

on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista ja yhdistyksen

noudatetaan hyvin pitkälle saman tapaisia sisäisen valvonnan

omistaman niin sanotun Turon kiinteistön siivouspalveluista on

periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut.

sopimus ISS Suomi Oyj:n kanssa. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiin-

Muotoilufoorumi on toinen keskeinen osa Kuopion Rouvasvä-

teistöjen korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntija-

enyhdistyksen toimintaa. Se on Muotoiluakatemian muotoiluinno-

palveluita yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:

vaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus, joka rakentaa

ltä sekä Rakennusvalvonta Suomiselta.

ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään. Muotoilufoo-

Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toimin-

rumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa tutkimus- ja

ta tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön

kehittämistoimintaa sekä hanketoimintaa yhdessä opetuksen

toiminnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tuki-

laitosten kanssa sekä maksullista palvelutoimintaa, aikuiskoulutusta

palvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla

sekä tuottaa kirjasto- ja informaatiopalvelut. Muotoilufoorumin

henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä.

toimintaa kuvataan tässä vuosikertomuksessa jäljempänä.

Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa
Savonia-ammattikorkekoulun toimintaa ammattikorkeakoulun

Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana

toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla.

Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystoimintaa

Opetuksen tukipalvelukokonaisuus sisältää muun muassa
seuraavia toimintoja:

Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinno-

• opetushallinto

vaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää
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Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan,

maan työelämävaatimuksia. Vuoden lopussa näiden toimintojen

opetuksen ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi op-

kehittämiseksi kartoitettiin myös työelämäkvaliﬁkaatioita.

pimisympäristöksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän

Muotoiluakatemian asiantuntijuus on vahvinta suunnittelutyön

asiantuntijuutta tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa

sisällössä eli visuaalisen muotokielen ja estetiikan hallinnassa

ja ylläpitää Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämisyhteyksiä

sekä käyttäjälähtöisessä ja kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.

elinkeinoelämään. Vuosi 2005 oli erityinen muotoilualan teema-

Palvelumme voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä,

vuosi Suomessa. Muotoilun vuosi kasvatti entisestään kiinnostusta

käytettävyystutkimuksia, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia,

suomalaista muotoiluosaamista kohtaan. Muotoilufoorumi tuot-

tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toimin-

taa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille ydinosaamiseensa

nan ohjaustapahtumia, kilpailuja sekä omana palvelumuotonaan

kuuluvina osaamisalueina muotoilun ja viestinnän palvelukoko-

pikavalmistuspalvelut (pikamallinnus).

naisuuksia:

Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminnan kautta toteutuvat

• muotoiluun ja graaﬁseen viestintään liittyvät tutkimus-, muotoilu-

monimuotoisesti ammattikorkeakoulun perustehtävät: opetus ja

ja tuotekehityspalvelut

oppiminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystehtävä.

• mallinnus- ja pikavalmistuspalvelut
• koulutuspalvelut

Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishankkeista

• kirjasto- ja informaatiopalvelut (Taitemian kirjasto)
• näyttelypalvelut (Taitemia-galleria)

PUUMI – puumuotoilulla innovaatioihin, ESR 2005–2007

Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö,

EU:n 1-tavoiteohjelmaan (ESR) kuuluva PUUMI – puumuotoilulla

kaksi projektisuunnittelijaa, koulutussuunnittelija, informaatikko ja

innovaatioihin -projekti alkoi helmikuussa. Tavoitteena PUUMI:ssa

tietopalvelusihteeri sekä projekti- ja hanketoiminnassa mukana

on muotoilun käyttötapojen, sekä käyttäjälähtöisen ja monialaisen

olevaa opetushenkilöstöä. Muotoilufoorumin toimintaa ohjaa joh-

tuotekehityksen laajentaminen puutuotealan yrityksiin. Hankkeessa

toryhmä, jossa on edustus kaikilta Muotoiluakatemian opetuksen

järjestetään yrityskoulutusta ja kehitetään innovaatioketjua, joka

laitoksilta, tulosaluejohtaja, talous- ja hallintojohtaja, aikuiskoulutus

pystyy tuottamaan tuotekokonaisuuksia puualan asuin- ja julkiseen

ja projektitoiminnan edustus sekä koulutuspäällikkö.

rakentamiseen.

Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehittämistoimin-

Vuoden 2005 painopiste oli yritysten sitouttamisessa projektiin,

nan lähtökohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän

tiedottaminen sekä tuotteiden konseptointivaiheiden aloittaminen.

tämänhetkiset ja tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistarpeet.

Yleisesti ottaen yrityksillä on 2 –4 tuotenimikettä tai -perhettä, joita

Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeinoelämän organi-

kehitetään. Suurin osa konseptimuotoilun hankkeista käynnistet-

saatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti vilkkaan projektitoiminnan

tiin jo kevään aikana ja toukokuun loppuun mennessä PUUMI:in

kautta ja mm. rakennerahastohankkeiden avulla. Muotoilufoorumi

liittyen oli tehty jo kolme opinnäytetyötä. Hankkeen toteutuksessa

oli vuonna 2005 mukana korkeakoulujen yhteisen aluekehitys-

ovat mukana myös Ingmannin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos,

strategian uudistamistyössä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun

Kuopion yliopiston Ergonomian koulutus- ja mittauslaboratorio

aluevaikuttavuutta mittaavassa hankesuunnitelmatyössä.

sekä Savonia-amk:n puutekniikan koulutusohjelma. Projektissa

Projekti- ja hanketoiminnalla tuemme Muotoiluakatemian

aloitti vuoden 2005 aikana 16 yritystä ja yhteisöä. Hankkeen

muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja

ensimmäinen näyttely järjestettiin Muotoiluakatemiassa 24.11.–

markkinointilähtöistä opetusta ja koulutamme opiskelijoita alan

31.12.2005.

ammattitehtäviin sekä yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi.
Vuosittain toteutetaan yli 50 eriasteista suunnitteluprojektia yritys-

HILIMA-ympäristö, tuotteet ja luovuus ikääntyneiden

ten tai yhteisöjen kanssa. Tämän lisäksi lähes kaikki opinnäytetyöt

hyvinvoinnissa

liittyvät johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Vuoden
2005 aikana aloitetun opetussuunnitelman uudistamistyön yhtenä

Toinen vuonna 2005 meneillään ollut EU:n 1-tukihanke oli HILI-

keskeisenä lähtökohtana on ollut tutkimus- ja kehittämistoimintojen

MA-projekti, joka on osa Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan

sekä opetus- ja opiskelutoimintojen kehittäminen yhä paremmin

koordinoimaa ARVO-hanketta. Siinä luodaan uutta moniammatillis-

toisiaan täydentäväksi ja hyödyntäväksi toiminnaksi sekä vastaa-

ta toimintamallia, joka kannustaa opettajia käyttämään opetuksessa
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eri alojen asiantuntijuutta. Projektin pilottialueena on vanhustyö,

tavoitteena oli analysoida innovatiivisia kulttuurin, matkailun ja

sillä väestön nopea ikääntyminen on haaste opettajuudelle ja

vapaa-ajan tuotteistamisen toimintamalleja Pohjois-Savon tarpei-

koulutukselle.

siin. Hankkeessa tehtävien tutkimusten tavoitteena oli Suomen

Hankkeessa keskityttiin vuoden 2005 aikana tuotesuunnitte-

ortodoksisen kirkkomuseon toiminnan, viestinnän ja markkinoinnin

luopetuksen kehittämiseen moniammatillisuuden ja ikääntyvien

kehittämiseen soveltuvan tiedon tuottaminen. Tutkimuksessa

näkökulmista, luovan toiminnan ”tuotteistamiseen” ja pilotointiin

perehdyttiin kirkkomuseon nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin,

sekä kulttuurin, taiteen ja vanhustyön yhdistämiseen. Hilimaan

kirkkomuseon mielikuvatekijöihin sekä museoiden elämykselli-

kuuluivat eri yksiköiden yhteistyötapahtumat Savonia-ammatti-

syyteen. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sitä, mistä museo-

korkeakoulun sisällä (Leväsen palvelutalon tapahtumat), opis-

vierailun aikana syntyy elämys sekä niitä mahdollisuuksia, miten

kelijoiden toteuttamat ikääntyneille suunnatut pilottiprojektit,

museoiden näyttelyitä voidaan rakentaa mielenkiintoisemmiksi ja

vierailut vanhustyökohteissa ja hanketyöskentelyä ikääntyneiden

kävijän tarpeita paremmin palveleviksi.

hyvinvoinnin tietämyksen lisäämiseksi. Yhtenä suurena kokonai-

Lisäksi hankkeelle asetettiin tavoitteeksi lisätä maakunnan

suutena toteutettiin Tunne-esine-näyttely.

matkailuelinkeinon kilpailukykyä Savonia-ammattikorkeakoulun
monialaisen osaamisen yhdistämisellä. Hanke käynnistyi jo edellisvuoden alussa ja sen toteuttivat Kuopion Muotoiluakatemia ja

Hyvinvointiosaamisen kehittäminen

Savonia Business. Kuopion Muotoiluakatemian osuuden tuloksena
Opetusministeriön erillismäärärahalla toteutettavassa, Savonia-am-

valmistui kirkkomuseota esittelevä tv-dokumentti, jonka tavoitteena

mattikorkeakoulun yhteisessä, Hyvinvointiosaamisen kehittäminen

oli laajentaa katselijan tietämystä kohteen ainutlaatuisuudesta

-hankkeessa on tavoitteena eri koulutusalojen yhteisvoimin tuottaa

kulttuuriperimän säilyttäjänä. TV-ohjelman aineistosta valmistettiin

lisäarvoa alueen elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille sekä kunta-

myös ortodoksisen kirkkomuseon esittelyvideo, joka on katsottavis-

laisille hyvinvoinnin näkökulmasta.

sa kirkkomuseon internet-sivuilta http://ww.ort.ﬁ/kirkkomuseo/

Kuopion Muotoiluakatemiassa Hyvinvointiosaamisen kehittäminen -hanke jakaantui kahteen pääteemaan: toisessa perehdyttiin

Tunne-esinenäyttely Kulttuuri vanhustyön kumppanina -

erityisesti hyvinvointikontekstiin muotoilun ja viestinnän alueella ja

projektissa

toisessa niin sanotussa Tulevaisuuspaja-toiminnassa hyvinvointia
lähestyttiin tulevaisuusnäkökulmasta. Sen keskeisenä tavoitteena

“Kulttuuri vanhustyön kumppanina Kuopiossa” oli osahanke Kuo-

on etsiä vastauksia kysymykseen, kuinka tulevaisuusnäkökulma

pion kaupungin TYKE-projektissa nimeltään ”Uudet pätevyydet”.

voidaan konkretisoida opetussuunnitelmassa, opetus- ja op-

Kaupungin vanhuspoliittisessa ohjelmassa tunnistetaan kulttuu-

pimismenetelmissä, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä

ritoimintojen vaikuttavuus niin yksilöön kuin yhteisöön. Iäkkäät

hanke- ja palvelutoiminnassa. Lähtökohtana on tulevaisuusnä-

ihmiset muodostavat kasvavan ja potentiaalisesti merkittävän kulut-

kökulmaan kytkettävien tavoitteiden ja arvojen, kuten esimerkiksi

tajajoukon myös kulttuuripalvelujen kannalta. Muotoiluakatemian

hyvinvointi ja turvallisuus, määrittely. Hankkeessa on tavoitteena

opiskelijat toteuttivat HILIMA-hankkeessa Tunne-esinenäyttelyn.

luoda myös fyysinen virtuaalitodellisuusympäristö, jonka avulla

Se oli yksi osa Kulttuuri ja vanhustyö -osuuden tapahtuma- ja

voidaan operoida suunnittelija-käyttäjä rajapinnassa tuotteiden

näyttelysarjasta. Näyttely oli esillä neljässä eri kohteessa. Näyttely

kehittämisvaiheessa.

koostui vanhuksilta kerätyistä tarinoista, jotka liittyivät heille tärkeisiin tuotteisiin. Osa tuotteista oli myös esillä näyttelyssä.

Muotoilufoorumi kulttuurielämysten tuottajana
Muotoiluakatemia on aktiivinen ympäristöestetiikan toimiVuosi 2005 oli vilkas kulttuurivuosi kaiken kaikkiaan, sillä vuodelle

ja Kuopiossa. Myös tänä kertomusvuonna opiskelijat toteuttivat

osui useita merkkitapahtumia, eri tahojen juhlavuosia ja jo jonkin

myyntiprojektitöinä tai opinnäytetöinä useita teoksia julkisiin raken-

aikaa tekeillä ollut maakunnan Kulttuuriklusteri-suunnitelma julkis-

nuksiin ja yksityiskoteihin. Korjausrakentamiskohteena Sompatie-

tettiin. Tämä kaikki näkyi myös Muotoilufoorumin toiminnassa.

projekti sai hyvin julkisuutta. Siinä graaﬁsen viestinnän opiskelijat

Esimerkkejä vuoden 2005 projekteista:

maalasivat kunnostettuihin rappukäytäviin seinämaalauksia.

Culture, Tourism and Leisure oli opetusministeriön erillis-

Juhlavuoden tunnukset saivat ainakin Kuopion Energia ja

määrärahalla toteutettu kehittämishanke. Hankkeen kokonais-

Kuopion Kesäyliopisto. Nilsiän seurakunnan historiikki sai vi13

suaalisen ulkoasunsa ja Riuttalan museo www-sivut. Kuopion

Italian Padovan alueen kauppakamarin ja aluehallinnon kanssa

Kulttuurihistoriallisen museon näyttely ”Konjakkia ja korsetteja” sai

käytiin alustavat neuvottelut Muotoiluakatemiassa vakiintuneen

oman multimedian. Jo vakiintunut puvustusyhteistyö Musiikki- ja

muotoilun projektilähtöisen koulutuskonseptin konsultointimah-

Tanssiakatemian kanssa jatkui ja Nilsiän louhosareenalla esitetyn

dollisuuksista.

Taikahuilu-oopperan puvut saivat ylleen uutta ilmettä. Vaatetusmuotoilun laitos toteutti myös Esikko-myymäläprojektin, jossa

Esimerkkejä myyntiprojekteista

opiskelijat suunnittelivat Esikko-malliston ja saivat myydä kevään
ajan myymälässä tuotteitaan.

Suunnitteluprojektien sisältö vaihtelee toimeksiannon mukaisesti.

Rakenna ja Asu -messuilla opiskelijat kokeilivat Akatemian

Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä sisältää koko prosessin

osastolla ”sisustustohtorointia” eli neuvoivat asiakkaita sisustami-

läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo olemassa olevien tuotteiden

seen liittyvissä kysymyksissä. Kulttuurivientiä ja osaamisen markki-

kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua vain johonkin tiettyyn

nointia parhaimmillaan olivat myös kaksi ulkomaista messuesiinty-

osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa taas oleellisinta on

mistä, joista toinen oli keramiikka- ja lasimuotoilun opiskelijoiden

teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus ja kohdentaminen

töistä koottu Frankfurtin Ambiente-messuosasto ja toinen Las

määrättyyn tarkoitukseensa.

Vegasissa nähtävillä ollut laajempi kokonaisuus jossa mukana oli
Graaﬁsen viestinnän laitoksen yritysprojektit ovat yritys-

myös Muotoiluakatemiasta valmistuneiden tuotteita.

viestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yritystunnusten,
mainosmateriaalin, yrityksen visuaalisen ilmeen tai sähköisen

Kotimainen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö

multimedian suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tehdään esimerTutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on mm. erillisrahoituksella

kiksi kuvitustöitä. Graaﬁsen viestinnän laitoksen myyntiprojekteja

toteutettavien kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien li-

vuonna 2005 olivat muun muassa:

sääminen, hanketoiminnan rahoituslähteiden laajentaminen ja

• Koneplaneetta Oy:n visuaalinen ilme

valmistautuminen EU:n tavoite 1 -ohjelmakauden päättymiseen.

• Terapiakorttisarja

Kansainvälisellä hanketoiminnalla on tavoitteena myös kehittää

• Kuopion Energian juhlavuoden ulkoasu

uusia muotoja opiskelija- ja henkilövaihtoon. Jatkotutkintotason

• Rakenna ja asu -messujen ulkoasu

tulevaa yhteistyöverkostoa on rakennettu tekemällä valmistelevat

• IT-koulutus- ja tutkimuskeskus Centekin viestinnän suunnittelu

yhteistyösopimukset kolmen ulkomaisen yliopiston kanssa. Vuo-

• Riuttalan talomuseon www-sivut ja multimedia kevään 2005

den 2005 aikana osallistuttiin myös seuraavien kansainvälisten

näyttelyyn

projektien valmisteluihin ja toteutukseen:

• Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemian esite

Wood Wisdom on puualan ohjelmakokonaisuus, jonka ta-

• Kuopion kesäyliopiston juhlavuoden tunnuksen suunnittelu

voitteena on vahvistaa metsäklusterin osaamista monipuolisella
tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä ja tutkimustulosten käytäntöön

Keramiikka- ja lasimuotoilun laitoksen myyntiprojekteina to-

jalkauttamisella. Vuonna 2005 osallistuimme puututkimuksen

teutettiin keraamisia seinäteoksia sekä yksityiskoteihin että julkisiin

ja -osaamisen kehittämiseksi suunniteltavan eurooppalaiseen

tiloihin kuten esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Puijon

WoodWisdom-Net -hankkeen suunnitteluun. WoodWisdom-Net -

sairaalan parkkitaloon ja Kuopion Klassillisen lukion peruskorjat-

projekti kuuluu EU:n ERA-NET -ohjelmaan, joka tähtää tutkimuksen

tuun aulatilaan. Laitos oli mukana Rautavaaran Metsäkartanoon

parempaan koordinaatioon ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön

toteutetussa Life-luontonäyttely-projektissa yhteistyössä Kuopion

lisäämiseen.

Muotoiluakatemian tekstiilimuotoilun laitoksen kanssa. Mukana

GDSNet (Global Design Solutions) -hankkeessa on muun

hankkeessa oli myös Pohjois-Savon ympäristökeskus. Laitoksen

muassa tehty tulosten raportointeja tilaajayrityksille sekä käyty

kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Laitoksen opiskelijoiden töitä

neuvotteluita rahoituksen saamiseksi hankkeen jatkoa varten.

oli esillä Frankfurtin Ambiente-messuilla. Messuosastosta julkais-

Design Satellite on Leonardo da Vinci -rahoitukseen liittyvä

tiin myös artikkeli Design Diffusion News -lehdessä sekä toinen,

hanke, jonka tavoitteena on muotoilu- ja viestintäalan opintojen

hieman laajemmin koulun toimintaa esittelevä artikkeli englantilai-

kansainvälinen vertailu ja perusopintojen harmonisointikokeilujen

sessa Ceramic Rewiew -lehdessä. Positiivisen vastaanoton saanut

aikaansaaminen.

osasto kutsuttiin myös Las Vegasin Interior Lifestyle -messuille,
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jossa mukana oli myös Muotoiluakatemiasta valmistuneiden

• Halkoliiterin muotoilu UK-muovi Oy

suunnittelijoiden tuotteita. Laitoksella toteutettiin vuoden 2005

• Nettityöaseman muotoilu- ja valmistus Savonia-ammattikorkea-

aikana myös muotoiluprojekteja ulkomaisten keramiikkayritysten

koulun kehittämis- ja palvelukeskukseen

kanssa.

• Liikelahjan muotoilutyö, K2K Salonki

Aikaisemmat materiaalitutkimusprojektit saivat jatkoa uudesta,

• Maalämpöpumpun muotoilu, Groundset Oy

kotimaisen kaoliniitin käyttömahdollisuuksia hienokeraamisessa

• Ihon mittalaitteen muotoilu, Delﬁn Technologies Oy

teollisuudessa selvittävästä materiaalitutkimusprojektista. Tutkimuk-

Vuonna 2005 PUUMI-projektissa toteutettuja kaluste- ja tila-

sen tilaajana oli Geologian tutkimuskeskus ja tutkittavina kohteina

suunnittelukonsepteja olivat muun muassa:

olivat Kainuussa sijaitsevat kaoliniittiesiintymät. Kerkän ja Kurikka-

• Julkisen tilan tuolimallin kehittäminen ja oppimateriaali

vaaran näytteiden pohjalta tehtyjen kokeiden pohjalta suunniteltiin

• Iisalmen kaupungin puiset torikalusteet, esiintymislava ja kah-

kaksi kotimaista kaoliniittiä hyödyntävää plastista massaa, joiden

vila- ja grillikioski

ominaisuuksia hienokeramiikan valmistuksessa tutkittiin Iittala Oy

• Kuopion kaupungin Sosiaali- ja terveyskeskuksen hammas-

AB:n Arabian tehtailla Helsingissä. Keramiikka- ja lasimuotoilun

huollon odotustilojen kehittäminen siten, että ne olisivat mah-

laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2005 olivat muun muassa:

dollisimman matalaärsykkeisiä, pelkotiloja lieventäviä ja hyviä

• lasimuotoilua saksalaiselle Leonardo-yritykselle

käytettävyydeltään.

• posliinituotteiden muotoilua saksalaiselle Kahla Porzellan

• Uuden tuotekokonaisuuden konseptointi Nelko Oy:lle.

-yritykselle
Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojektit liittyivät taide- ja

• keraamisten tuotteiden muotoilua englantilaiselle Spiral Product
Design- ja yhdysvaltalaiselle Crate & Barrel -yritykselle.

sisustustekstiilien suunnitteluun ja toteutukseen, joita toteutettiin
useisiin yksityiskoteihin ja julkisiin tiloihin. Jälkimmäisestä mai-

Tuotemuotoilun laitoksen myyntiprojektit koostuvat pääosin

nittakoon Kuopion kaupungin tilaama taidetekstiili V. J. Ihalaisen

tuotekehitykseen liittyvistä muotoilutöistä. Tehtävät jakaantuvat

Itä-Suomen korkeakoulujen hyväksi tehdyn työn kunnioittami-

uusien tuotekonseptien luomiseen sekä tuotteiden suunnitteluun

seksi. Teos sijoitettiin Kuopion yliopiston Medistudian aulatiloihin.

käytettävyyden ja valmistettavuuden näkökulmista. Myyntiprojektit

Laitoksen opiskelijat toteuttivat myös useita käden taitojen ja

antavat hyviä harjoitustöiden aiheita ja mahdollisuuden suorittaa

luovan toiminnan ohjausprojekteja lapsista ikääntyneisiin (muun

osan opintoihin kuuluvasta työharjoittelusta Muotoilufoorumin

muassa tutkimus- ja kehittämishankkeet ARVO ja HILIMA). Vuoden

työntekijänä. Tämä toiminta on merkittävää myös muotoilualan

aikana toteutettiin myös erilaisten tapahtumin tilavisualisointeja.

ammatillisen toiminnan jatkuvan testaamisen ja kehittämisen sekä

Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2005 olivat

alan opetuksen, oppimisen kuin ohjauksenkin kannalta Savonia-

muun muassa:

ammattikorkeakoulussa.

• Mäntykankaan koulun esirippu, ”Rantaniityllä”

Vuoden 2005 myyntiprojektit liittyivät pääasiassa kalusteiden

• Kiertokulku-tekstiiliteos yksityiskotiin. Kolmiosaisen, kahdelle

ja sisustusten suunnitteluun sekä teolliseen muotoiluun. Jälkim-

seinälle sijoittuvan teoksen suunnittelun lähtökohta oli toimia

mäisessä pääpaino on ollut tulevaisuuslähtöisessä muotoilussa

yhdistävänä tekijänä tilojen välillä

sekä erilaisten käyttöliittyminen muotoiluprojekteissa. Puuosaa-

• Rautavaaran Metsäkartanon Life-luontonäyttelyn lapsille tarkoite-

misen kehittämishanke PUUMI – puumuotoilulla innovaatioihin

tut pesä- ja jokiaiheiset elämyskohteet ja näyttelyrakenteet

aloitettiin vuoden alkupuoliskolla. Projekti lähti vauhdilla liikkeelle
ja siinä järjestettiin jo ensimmäisen näyttely marraskuussa. Laitos

Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojektit ovat muun

osallistui jälleen Tampereen Alihankintamessuille ja pienempiä

muassa puvustusprojekteja, työ- ja imagovaatetuksen suunnit-

presentaatioita oli esillä näyttelyissä ja muun muassa Kuopion

telua, uniikkivaatteiden suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisten

Teknologiakeskukseen kuuluvassa Well Teknian teknologiainno-

myyntimallistojen suunnittelua, mallikappaleiden toteutusta sekä

vaatioita esittelevässä näyttelytilassa. Tuotemuotoilun laitoksen

markkinointitapahtumien järjestämistä. Vaatetusmuotoilun laitok-

myyntiprojekteja vuonna 2005 olivat muun muassa:

sen myyntiprojekteja vuonna 2005 olivat muun muassa:

• Hudle-viestikeskuksen muotoilutyö, Beneway Oy

• Taikahuilu-oopperan esiintymisasujen uudistaminen ja esitys-

• Telemic-kauko-ohjauslaitteen muotoilu

kuntoon saattaminen

• Biosalkun muotoilutyö

• Pukujen suunnittelu ja toteutus soolo- ja ryhmätanssiesityksiin
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• Muotoiluakatemian siivoojien työasujen suunnittelu ja toteutus

vuodessa Akatemia on osallistunut valtakunnallisille Tampereen

• Leväsen palvelutalon henkilökunnan työvaatteiden mallikappalei-

Alihankintamessuille, jotka on koettu hyväksi linkiksi yrityksien

den suunnittelu ja toteutus Stress Free Area -konseptiin (ARVO- ja

suuntaan. Messuilla on esitelty Muotoiluakatemian muotoilu- ja

HILIMA-projektissa)

pikavalmistuspalveluita.

• Foodi-kahvilan henkilökunnan työvaatteiden suunnittelu ja mal-

Yritykset hyödyntävät pikavalmistusta tuotekehitysprojektien

likappaleiden toteutus

kaikissa vaiheissa. Pikamalleja käytettään ideointivaiheen ”mock-

• Vaatemallistojen suunnittelu, toteutus ja Esikko-myyntinäyttelyn

up”-malleina (hahmomallit), teknisen tuotekehitysvaiheen mal-

järjestäminen entisessä Turon tehtaanmyymälässä.

leina, erilaisissa testaustarkoituksissa sekä lopputuotteen markkinointi- ja esittelymalleina. Uutena suuntauksena on nähtävissä
pikavalmistuksen hyödyntäminen monimutkaisten pienoismallien

Esittelyssä Muotoilufoorumin pikavalmistuspalvelut

teossa.
Muotoilufoorumin pikavalmistuspalvelut ovat toimintamuoto, jolla

Mallien jatkokäsittelyssä olemme pyrkineet löytämään mah-

Kuopion Muotoiluakatemia on hankkinut nykyaikaisimman mah-

dollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia viimeistely- ja

dollisen tekniikan oppilaitoksen käyttöön. Koko toiminta pohjautuu

pintakäsittelymenetelmiä. Mallien viimeistelyllä ja jatkojalostamisel-

investointiin, johon on saatu rahoitusta EU:n tavoite 1-ohjelmasta

la olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ja asiakkaat osaavat myös

(EAKR) jo päättyneen Muotoiluparkki-hankkeen yhteydessä.

hyödyntää viimeisteltyjä malleja entistä paremmin.

Pikavalmistustekniikat ovat uusia menetelmiä valmistaa teknisiä

Pikavalmistuskone ja -ohjelmistot on päivitetty kuluneen

tuotteita. Tekniikoiden kehitys pohjautuu tietotekniikan huimaan

vuoden aikana. Päivitysten ansiosta koneen toimintavarmuus ja

kehitykseen, joka on siirtänyt teollisen suunnittelun hyvin pitkälle

tulostustarkkuus ovat lisääntyneet merkittävästi, ja tiedostojen

sähköiseen muotoon. Pikavalmistuskone on ikään kuin ”tulostin”,

käsittely on nopeutunut. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme

jossa muovijauheesta valmistuu kolmiulotteisia kappaleita tieto-

entistä paremmin ja tehokkaammin.

koneavusteisen suunnitteluohjelman avulla.

Tulostustarkkuuden kehittyminen näkyy parhaiten mallien

Pikavalmistustekniikat ovat nykyaikaisia automaattisesti toimivia

pinnan laadun parantumisena. Mallien pintarakenne on entistä

tekniikoita, jotka mahdollistavat suunnittelussa tehtyjen ratkaisujen

sileämpi ja mallien pintakäsittelyvaihe nopeutuu. Pikamallien tek-

nopean mallintamisen konkreettiseksi kappaleeksi. Näin suunnit-

ninen tarkkuus on myös lisääntynyt ja kappaleiden mittatoleranssit

telija saa nopeasti oikeaa palautetta tehdyistä ratkaisuista ja pystyy

ovat paremmin hallittavissa.

johtamaan suunnittelua parempiin tuloksiin. Pikavalmistustekniikoi-

Pikavalmistuksen palvelutoimintaa hyödynnetään myös Muo-

den uutuudesta johtuen pikavalmistuskoneiden hinnat ovat vielä

toilufoorumin kehityshankkeissa ja yritysprojekteissa. Näin yritys-

korkeita, mikä on rajoittanut niiden yleistymistä teollisuudessa.

asiakkaat saavat kokemusta nykyaikaisten suunnittelumenetelmien

Samoin tekniikoiden käyttö ja ylläpito on suhteellisen kallista.

mahdollisuuksista tuotekehitysprojekteissa.

Tästä johtuen Muotoiluakatemialla ammattikorkeakouluopetusta

Pikavalmistustekniikkaa hyödynnetään myös opiskelijoiden

antavana oppilaitoksena onkin ollut tärkeä tehtävä hankkia ko.

tietokoneavusteisen suunnittelun opetuksessa. Opiskelijoilla on

tekniikka alan yritysten käytettäväksi. Näin tämänkin toimintamuo-

mahdollisuus tulostuttaa suunnittelemiaan tuotteita malleiksi ja

don kautta voimme onnistuneesti toteuttaa ammattikorkeakoulun

näin saada nopeasti palautetta tekemänsä työn oikeellisuudes-

aluekehitystehtävää.

ta. Opiskelijoiden mallit pyritään tekemään joustavasti muiden

Pikavalmistuksen ympärille muodostunut palvelutoiminta on

tulostusten yhteydessä. Näin opiskelijat pystyvät käyttämään

otettu myönteisesti vastaan alan suunnittelijoiden puolelta. Palvelu-

nykyaikaista tekniikkaa opiskelijaystävällisillä kustannuksilla.

toiminnan käyttäjiksi on muodostunut noin 80 asiakkaan verkosto,

Viisi vuotta sitten, kun pikavalmistustekniikka hankittiin oppilai-

johon kuuluu teollisia muotoilijoita ja suunnittelijoita sekä yrityksiä

toksen käyttöön ja tekniikkaa markkinoitiin yrityksille, aktiivisimmat

aina yhden hengen yrityksistä monikansallisiin pörssiyhtiöihin.

asiakkaat olivat vielä Etelä-Suomessa. Tämä ilmiö johtui siitä, että

Palvelutoimintamme mallintamisessa on ollut jatkuvasti kasvussa

alueella oli jo opittu käyttämään vanhempaan tekniikkaan perus-

ja on nyt saavuttanut jo siinä määrin markkinoita, että toiminnalla

tuvia pikavalmistustekniikoita. Ja mallien tuoma hyöty oli havaittu

on selkeästi jo taloudellistakin merkitystä oppilaitokselle.

yrityksissä. Itä- ja Keski-Suomen alueen pikamallitilaukset ovat

Palvelutoiminnan markkinoinnissa on käytetty tarkasti kohdis-

lisääntyneet mainittavasti vasta kuluneen vuoden aikana.

tuvaa, suoraan yrityksiin suuntautuvaa markkinointia ja kerran

Muovituotteiden valmistuksen siirtyminen kaukomaille näkyy
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myös meillä. Yritykset tilaavat mielellään pikamalleja varmis-

opiskelijaa ulkomailta. Opettaja- ja asiantuntijavaihtoon lähti 12

taakseen tuotteiden toimivuuden ennen muottien ja tuotteiden

henkilöä. Vierailevia opettajia saapui vuoden aikana neljä.

tilaamista ulkomailta.

Aikuiskoulutus
Kansainvälinen liikkuvuus
Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta
Kulttuurialalla Kuopion Muotoiluakatemiassa kansainvälinen toi-

jatko- ja täydennyskoulutuksena, erikoistavia ja syventäviä opinto-

minta tukee yksikön kokonaiskehittämistä. Vuoden 2005 aikana

kokonaisuuksia, kursseja sekä luento- ja seminaaritilaisuuksia.

Kuopion Muotoiluakatemia on jatkanut monipuolista kansainvälistä

Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään muuntokoulu-

toimintaansa osana Savonia-ammattikorkeakoulun kansainvälistä

tuksena, joka on käsi- ja taideteollisuusalan, muotoilun ja viestin-

yhteistyötä. Kuopion Muotoiluakatemian kansainvälisen toimin-

nän opistoasteisten tutkintojen täydennyskoulutusta ammattikor-

nan tarkoituksena on, että opiskelija oppii jo opintojen aikana

keakoulututkinnoksi. Opintojen laajuus on 45 opintopistettä ja

ymmärtämään ja kohtaamaan kansainvälistyvän työelämän. Kou-

henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa muuntokou-

lutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut sellaisen asenne-,

lutusopintojen suorittamisen työn ohessa. Muuntokoulutuksen

tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan kansainvälistyvässä

toteuttamisessa ja opintojen ohjauksessa käytetään Designet-

työelämässä edellyttää.

verkko-oppimisympäristöä.

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan opetussuunnitelmassa

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakou-

sekä tutkimus- ja kehittämissuunnitelmassa asetettujen tavoit-

lututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Eri-

teiden ja linjausten mukaisesti. Toiminnan keskeisiä muotoja

koistumisopinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Erikoistu-

ovat olleet opiskelija- ja harjoittelijavaihto, opettajien toiminta

misopinnot ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä. Vuonna 2005

kansainvälisissä asiantuntijaverkoissa, koulutuksen kansainväliset

toteutettiin neljä erikoistumisopintokokonaisuutta:

kehittämishankkeet, näyttelyvaihto, osallistumiset kansainvälisiin

1. Onnistu luovalla tuotannolla - Työkaluja oman toiminnan

kilpailuihin, vierailevat asiantuntijat ja opettajat sekä osallistumiset

kehittämiseen. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Kuopion Musiik-

kansainvälisiin kongresseihin.

ki- ja Tanssiakatemian kanssa ja koulutuksen järjestelyissä olivat

Toiminta on saanut kiinteitä yhteistyömuotoja ja toiminnoissa on

mukana Fortone Oy ja Ideanresearch Oy Jyväskylästä.

edetty määrätietoiseen ja vastavuoroisesti osapuolia hyödyttävään

2. Sisustussuunnittelu korjausrakentamisessa -erikoistumisopin-

toimintaan sekä opetuksen että tutkimustoiminnan alueella.

noissa (alkanut syksyllä 2004) paneuduttiin sisustussuunnitteluun

Muotoiluakatemiassa on tehty kansainvälisen toiminnan arvi-

korjausrakentamisen näkökulmasta.

ointi osana ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan arvi-

3. Käden taidot – elämys, kokemus, seikkailu (alkanut syksyllä

ointiprosessia. Kansainvälisen opiskelijavaihdon osalta on päästy

2004) painottuivat käden taitojen ohjaukseen ja erityisteemaa

lähelle 30 % koko opiskelijamäärästä, joka vastaa opiskelijoiden

palvelevien käsityötekniikoiden hyväksikäyttöön.

kansainväliselle vaihdolle asetettuja yleisiä tavoitteita.

4. Digitaalinen kuvankäsittely (aloitettu syksyllä 2005). Opin-

Muotoiluakatemia on osallistunut omalla osastolla useisiin

noissa on syvennetty tiedollisia ja taidollisia valmiuksia digitaalisen

kansainvälisiin messutapahtumiin ja opettajia on ollut puhujina

kuva-aineiston tuottamiseen, käsittelyyn sekä tallentamiseen eri

kansainvälisissä konferensseissa.

jakelukanavia ja käyttötarkoituksia varten.

Jatkotutkintotason tulevaa yhteistyöverkostoa on rakennettu

5. Syksyllä 2005 aloitetussa Sisustussuunnittelun erikoistu-

tekemällä valmistelevat yhteistyösopimukset kolmen ulkomaisen

misopinnoissa on paneuduttu sisustussuunnittelun perusteisiin

yliopiston kanssa.

ja suunnittelun lähtökohtiin. Tavoitteena on ollut antaa valmiuk-

Erityisen merkittävää on ollut opiskelijoiden liikkuvuuden li-

sia ymmärtää laaja-alaisesti sisustussuunnittelun eri osa-alueita,

sääntyminen ja valmentautuminen kansainvälisesti. Vuoden 2005

joita voidaan hyödyntää muun muassa sisustusalan suunnittelu-,

aikana Kuopion Muotoiluakatemialla on ollut 17 EU-SOKRATES

neuvonta- ja myyntitehtävissä. Koulutus jatkuu vuoden 2006

ohjelman alaista yhteistyöoppilaitosta, joiden kanssa on toteutettu

puolelle.

sekä opiskelija- että opettajavaihtoa. Vuoden 2005 aikana Kuopion

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Kuopion Muotoiluaka-

Muotoiluakatemiasta lähti kansainväliseen opiskelija- ja harjoitteli-

temian tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Avoimessa am-

javaihtoon yhteensä 31 henkilöä. Vastaavasti Kuopioon saapui 16

mattikorkeakoulussa voidaan täydentää tutkintoa tai työelämässä
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tarvittavia tietoja ja taitoja. Vuonna 2005 opiskelijat osallistuivat

ovat kertoneet monin eri tavoin oppilaitoksen toiminnasta.

lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja sen lisäksi toteutettiin
”Valoilmaisun perusteet” -opintojakso (2 op) ja ”Ilmaisu, teos,

LIIKEVAIHTO JA TULOS

tekeminen ja tutkiva toiminta” -tutkimusmenetelmien opintojakso
(7 op).

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian talouden

Yrityksille ja yhteisöille voidaan järjestää lyhyt- ja pitkäkestois-

puitteet on rajattu opetusministeriön vahvistamassa, kuntayhtymän

ta koulutusta. Koulutus on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeiden

ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Yhdistyksen näkökulmasta

mukaan. Keväällä 2005 järjestettiin kierrätykseen liittyvän teema-

katsottuna pääasiallinen liikevaihdon osa muodostuu myynti-

päivän Koillis-Savon kansalaisopistojen opettajille.

tulosta, jonka se saa laskuttaessaan tukipalvelukokonaisuuden
tuottamisesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Kuntayhtymä saa Muotoiluakatemian osalta lakisääteisen rahoituksen

Näyttely- messu- ja tiedotustoiminta

opetusministeriöstä sen vahvistaman koulutusohjelmakohtaisen,
Muotoiluakatemian opiskelijat ja opettajat ovat esitelleet vuoden

opiskelijaa kohden määritellyn yksikköhinnan ja opiskelijamäärän

aikana saavutuksiaan, projekteja ja taitojaan lähes 30 näyttelyn

tulona. Muotoiluakatemian osalta opiskelijakohtainen yksikköhinta

voimin oppilaitoksen omissa tiloissa. Näyttelyitä ovat rakentaneet

muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmissa vuonna 2005 oli

opiskelijaryhmät, yksittäiset opiskelijat ja opettajat.

8 927,15 euroa/opiskelija. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkei-

Kuopion Muotoiluakatemian koko opetuksen kattavat ja sen

sissä erikoistumisopinnoissa yksikköhinta oli 6 652,71€. Keski-

monipuolisuutta esittelevät näyttelyt ovat olleet Piknik-kesänäyttely

määräinen opiskelijamäärä oli perusopinnoissa 519 opiskelijaa ja

ja Muodosta tulevaisuus -hakunäyttely. Omien tilojen ulkopuolella

erikoistumisopinnoissa 21 opiskelijaa. Lisäksi ministeriön rahoi-

on myös esitelty opiskelijoiden tuotteita yleisölle. Myyntinäyttely

tukseen kuului 267 €:n suuruinen opiskelijamäärän mukainen

Esikko, Oopperapuvustuksen esittely kauppakeskuksessa, muoti-

investointilisä.

näytös Potkuri ja Wellteknian näyttely saavuttivat aivan uusiakin

Näin ollen yksikköhintarahoitus Muotoiluakatemian osalta oli

kohderyhmiä.

vuonna 2005 kaikkiaan 4 920 201 €. Tästä summasta kuntayh-

Muotoilun messuille osallistuminen on osa Kuopion Muotoilu-

tymä varaa rahoituksen Muotoiluakatemian opetushenkilöstön

akatemian tiedotustoimintaa ja yhteyksien hankkimista elinkeino-

palkkauskuluihin (v. 2005 2 276 269 €) ja loppuosa muodostaa

elämään. Helsingissä järjestettävät Muotimessut ja Studia-messut

myyntihinnan tukipalvelukokonaisuudelle. Tukipalvelukokonaisuu-

kuuluvat jokavuotiseen toimintaan. Tampereen alihankintamessuil-

den myynti kuntayhtymälle näin ollen tuotti tuloja kertomusvuonna

le on osallistuttu yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

2 643 932 €.

kanssa. Kuopion Rakenna ja asu-messuille osallistuimme uudella

Kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopion

idealla järjestämällä yleisölle kiinnostavan sisustussuunnittelupal-

Rouvasväenyhdistys vastaa myös opetusministeriön erillisrahoituk-

velun klinikan. Kansainväliset messuosallistumiset vuonna 2005

sella tapahtuvasta hanketoiminnasta.

olivat Ambiente Trade Fair, Frankfurt am Mainissa ja Interior Lifes-

Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetystä hankerahoitukses-

tyle USA Fair Las Vegasissa.

ta Kuopion Muotoiluakatemialle tuli kertomusvuonna rahoitusta

Muotoiluakatemian opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet

kaikkiaan 82 143 €. Rahoitus jakaantui seuraaviin hankkeisiin:

vuoden aikana voittoisasti koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin. Palkintoja

• tutkimus- ja kehitystoimintaan (hyvinvointiosaamisen kehittä-

on tullut vaatetuksen, tuotemuotoilun, graaﬁsen suunnittelun ja

minen) 42 900 €

jäänveiston taidoissa.

• avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestämiseen 14 190 €

Tiedotustoiminnan tehostamiseen on kuulunut vuonna 2005

• opetushenkilöstön kehittämiseen 4 500 €

uusien nettisivujen ja Muotoiluakatemian kaksikielisen esitteen

• opiskelijoiden työharjoittelun tukemiseen 18 250 €

suunnittelu ja toteuttaminen. Esite- ja internetmateriaalit ovat

• kansainvälistymiseen erillislaskutuksena 2 303 €

avainasemassa valmistuneiden osaamisesta kertomisessa, uu-

Osaa hanketoiminnasta sitoudutaan rahoittamaan myös yksik-

sien opiskelijoiden rekrytoinnissa sekä yhteyksien luomisessa

köhinnasta ohjattavalla vastinrahalla.

elinkeinoelämään.

Osa liikevaihdosta koostuu yhdistyksen maksullisen palvelu-

Muotoiluakatemia on ollut erittäin runsaasti esillä tiedotusvä-

toiminnan tuotoista (Kafetemian myynti, tuotot yritysprojekteista

lineissä. Uutiset, näyttelyartikkelit sekä opiskelijoiden haastattelut

ja pikavalmistuksesta, raaka-ainemyynti, julkaisumyynti, jne). Mak18

sullisen palvelutoiminnan myynti kertomusvuonna oli 524 283 €,

myös rakennustekniset laitteet, joista keskeisimpiä olivat uudet

joten yhdistyksen kokonaisliikevaihdoksi muodostui 3 250 358 €.

ilmanvaihtokoneet.

Summa ei sisällä yhdistyksen ja kuntayhtymän välistä ns. keskinäistä

Turon kiinteistön peruskorjauksessa siis uudistettiin 1940-

laskutusta.

luvulla rakennetun kiinteistön ilmanvaihto kokonaisuudessaan.

Tavoitesopimusneuvotteluissa opetusministeriön ja Savonia-

Luonnollisesti vuosien saatossa oli tehty osauudistuksia, mutta

ammattikorkeakoulun välillä on sovittu, että käyttötalouden tu-

kesän ja syksyn 2005 aikana koko ilmanvaihtojärjestelmä uudis-

loista 20% tulee muusta rahoituksesta kuin perusrahoituksesta

tettiin. Lisäksi kunnostettiin kiinteistön sisäpiha rakentamalla uusi

(=yksikköhintarahoitus) ja muusta opetusministeriöltä tulevasta

pihankansi.

rahoituksesta. Tämä tuo velvoitteen panostaa yhä enemmän

Muut investoinnit suuntautuivat irtaimeen käyttöomaisuuteen.

mm. maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta

Kone-, laite- ja kalustohankinnat olivat yhteensä 179 518 € ja atk-

tapahtuvaan tulojen hankintaan.

ohjelmistohankinnat 31 365 €. Turon kiinteistön tietoverkon osit-

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hallitus tulee esittämään

tainen uudistaminen ja myös verkon rakentaminen niihin tiloihin,

22.3.2006 kokoontuvalle yhdistyskokoukselle, että tilikauden

joissa verkotusta ei vielä ollut, aiheutti 31 328 €:n investoinnin.

tuloksesta tehdään siirrot muotoilupalkintorahastoon ja rakennus-

Investointiehdotukset kootaan vuosittain opetuksen laitoksilta

rahastoon. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden 2005 tulos osoittaa

sekä muiden vastuualueiden vastuuhenkilöiltä eli henkilöstö itse

ylijäämää 58 050,56 €. Yhdistyksen toiminnan kannattavuus on

vaikuttaa tältäkin osin toiminnan kehittämiseen ja hankintojen prio-

ollut hyvä. Toteutuneet tuotot olivat 102 % budjetoiduista, toteu-

risointiin. Ymmärrettävästi ehdotuksia tulee useimmiten enemmän

tuneet kulut 94 % budjetoiduista ja varsinaisen toiminnan tulos

kuin mitä resurssien puitteissa on mahdollista toteuttaa. Mutta

127 % budjetoidusta tuloksesta.

investointivauhti on ollut viime vuosina melko reipas ja niinpä
opetuksen laitoksilla vallitsevat hyvin ammattimaiset olosuhteet
ja muillakin toiminnan vastuualueilla investointien kautta on voitu

RAHOITUS

työskentelyolosuhteita ja -tilanteita kehittää.
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen rahoituksellinen asema on ollut

Investoinneista vuosikuluiksi on kirjattu tilinpäätöksessä poistoja

hyvä. Maksuvalmiussuhde laskettuna rahoitusomaisuuden ja ly-

vastaava summa. Yhdistyksen suunnitelman mukaiset poistot

hytaikaisten velkojen suhteena oli 2,43, mikä on osoitus erittäin

tehdään elinkeinoverolain mukaisina.

hyvästä maksuvalmiudesta.
Vakavaraisuus on myös erittäin hyvä. Omavaraisuusaste (oman

TILAT

pääoman osuus koko pääomasta) vuoden 2005 lopussa oli 78 %.
Yhdistys joutui vuoden 2005 aikana toteutetun, varsin huomat-

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat lähes

tavan kiinteistön peruskorjauksen johdosta ottamaan ulkopuolista

kokonaan Muotoiluakatemian opetustoiminnan käytössä. Pieni

rahoitusta eli pankkilainaa 500 000 €. Muita pitkäaikaisia lainoja

osa lähinnä toimistotyyppisiä työhuoneita Turon kiinteistössä on

yhdistyksellä ei ole.

vuokrattu ulkopuolisille. Vuokralaisten joukossa on sekä Muotoilu-

Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu lähinnä ostoveloista ja

akatemian opettajia että joitakin Akatemiasta aiemmin valmistuneita

työnantajasuorituksista (joiden maksu tapahtuu vasta vuoden

muotoilualan yrittäjiä.

2006 puolella) sekä siirtoveloista, joissa suurimpana tekijänä on

Niin sanottu pääkoulu sijaitsee osoitteessa Piispankatu 8, jossa

toimihenkilöiden lomapalkkajaksotus.

opetustilojen lisäksi toimivat hallintotilat, Taitemian kirjasto, Taitemiagalleria ja muut näyttelytilat, Muotoilufoorumi sekä opiskelijaruokalana toimiva lounaskahvila Kafetemia. Rakennusten pinta-ala on

INVESTOINNIT

kaikkiaan 7 354 m2. Ns. Turon kiinteistö osoitteessa Niiralankatu 15
Vuoden 2005 vahvistettu investointibudjetti oli yhteensä 1 085 000 €

on toinen yhdistyksen omistama kiinteistö, jonka tilat ovat pelkäs-

ja toteutuneet investoinnit 1 491 398 €. Kaikkein suurin yksittäinen

tään opetustoiminnan käytössä lukuun ottamatta em. ulkopuolisille

investointikohde ja budjettiylityksen aiheuttaja oli yhdistyksen

vuokrattuja tiloja. Turon kiinteistön pinta-ala on 6 013 m2.

omistaman ns. Turon kiinteistön peruskorjaus, jonka kustannukset

Yhdistys on sopimuksessaan sitoutunut huolehtimaan siitä,

vuoden 2005 aikana olivat 1 249 187 €. Summaan sisältyvät

että Muotoiluakatemian käytössä olevat tilat ovat laadullisesti

sekä varsinaisesta peruskorjauksesta aiheutuneet menot että

ammattikorkeakoulutoimintaa vastaavalla tasolla.
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Peruskorjausten lisäksi vuosittain on panostettu huomattavia

järjestettyyn 7 op:n laajuiseen kurssiin Ilmaisu, teos, tekeminen

summia kiinteistöjen vuosikorjauksiin. Kesän 2005 aikana Piis-

ja tutkiva toiminta, jonka tarkoituksena on ollut parantaa mene-

pankadun kiinteistössä uusittiin työpajarakennuksen (rakennus

telmällisiä valmiuksia mm. muotoilu- ja viestintäalan tutkimus- ja

3) ikkunat sekä saman rakennuksen keramiikan opetuksessa

kehittämistoiminnan opetuksessa sekä amk-pedagogiikassa.

olevien tilojen lattioiden uusiminen yhden kerroksen osalta. Li-

Myös toimihenkilöt ovat osallistuneet vuoden aikana runsaasti

säksi kunnostettiin osa keramiikkatiloista plastisen sommittelun

omien osaamisalueidensa ajankohtaiskoulutuksiin ja seminaareihin.

opetukseen soveltuvaksi.

Työterveyshuolto on järjestetty Kuopion Oma Lääkäri Oy:n

Turon kiinteistön vuosikorjauksina toteutettiin kellaritilojen kos-

kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä

teusvaurioiden korjaaminen, joiden osalta kuivatus jatkuu kaikkiaan

lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden, jonka

vuoden ajan. Samalla tehtiin pieniä uudistuksia luokkatiloihin ja

työnantaja kustantaa. Uusille opetus- ja toimihenkilöille järjestettiin

niiden lattiapintoihin. Lisäksi mittava vuosikorjaus toteutettiin,

työhöntulotarkastus työsuhteen alussa ja henkilöstölle ikäkausitar-

kun aiemmin plastisen sommittelun käytössä olleet työpajatilat

kastuksia 5 vuoden välein 50-vuotiaaksi asti ja sitten kolmivuo-

muutettiin soveltuviksi lasimuotoilun opetukseen. Nyt lasimuo-

tisjaksoissa. Lisäksi kolmen vuoden välein on työterveyshoitajan

toilulla on käytössään entiseen verrattuna tilavat ja ajanmukaiset

suorittamat tarkastukset niille henkilöille, jotka altistuvat työssään

opetustilat, joita on täydennetty ja täydennetään uusilla uuni- ja

esimerkiksi melu- tai pölyhaitoille tai liuotinaineille.

laitehankinnoilla. Kiinteistöjen vuosikorjauksiin yhdistys käytti (pe-

Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna yh-

ruskorjauksen lisäksi) rahaa kertomusvuonna yli 223 000 €.

teensä 29 002,63 € keskimäärin 84 henkilöstöön kuuluvan osalta
eli 345,27 €/henkilö, joista työterveyshuollon osuus oli 127,55
€/henkilö ja vapaaehtoisen eli sairaanhoidon osuus 217,72 €/hen-

HENKILÖSTÖ

kilö. Sekä lakisääteisen työterveyshuollon että vapaaehtoisen eli
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli 28 toimihen-

sairaanhoidon kustannuksista kansaneläkelaitos korvaa 50 %. Työ-

kilöä. Taloushallintoon kuuluvissa tehtävissä työskentelee 6 toimi-

terveyshuollon osalta korvattavien kustannusten enimmäismäärä,

henkilöä, kiinteistötoiminnoissa 5, ravintopalvelussa 5, kirjasto- ja

josta 50 %:n korvaus tulee, on 128,10 €/henkilö ja sairaanhoidon

informaatiopalveluissa 2, tietohallinnossa 3, Muotoilufoorumin

osalta 192,20 € / henkilö.

hanke- ja projektitoiminnassa 3, opintosihteerin ja koulutussuun-

Vastaanottokäyntejä Muotoiluakatemian henkilöstöllä (ope-

nittelijan tehtävissä 3 toimihenkilöä ja yksi tiedottaja.

tushenkilöstö sekä toimihenkilöt) työterveysasemalla lääkärin

Lisäksi vuoden 2005 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on

vastaanotolle oli vuonna 2005 283 kpl, työterveyshoitoon liitty-

työskennellyt 52 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon

vissä asioissa (käynnit työterveyshoitajan, työfysioterapeutin tai

viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta 31.12.

työpsykologin vastaanotolla) 24 kpl ja muissa tilanteissa 6 kpl

Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on

(esim. käynnit ravitsemusterapeutilla). Sairauslomapäiviä työter-

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä.

veyshuollon lääkärien määräyksestä oli henkilöstöllä yhteensä 413

Toimihenkilöiden palkat määräytyvät opetusalan työehtoso-

päivää kertomusvuoden aikana.

pimuksen mukaisina kunkin tehtävän vaativuuden ja henkilö-

Sairauspoissaolopäiviä ilman lääkärintodistusta tai muun kuin

kohtaisen suoriutumisen perusteella. Kaikki työsuhteessa olevat

työterveysaseman lääkärin määrääminä toimihenkilöillä oli ilman

saivat kuukausipalkkaa. Koulutukseen sekä Muotoiluakatemian

pitkäaikaisten (46–365 pv) sairauslomien huomioimista 175

opetushenkilöstön että toimihenkilöiden osalta käytettiin rahaa

päivää vuodessa eli keskimäärin 6,25 päivää/toimihenkilö. Ope-

1,3 % palkkakustannuksista. Muotoiluakatemiassa on järjestetty

tushenkilöstöllä vastaavissa tilanteissa sairauspoissaoloja kertyi

opetushenkilöstölle koulutusta ammattikorkeakoulupedagogiikan

172 päivää eli 3 päivää/opettaja. Pitkäaikaisia sairauslomia toimi-

tietojen ajantasaistamiseksi. Opetushenkilöstölle on lisäksi myön-

henkilöillä oli 3 kpl, yhteensä 491 päivää ja opetushenkilöstöön

netty henkilökohtaisia palkallisia opintovapaita mm. pätevöitymis-

kuuluvilla 3 kpl, yhteensä 251 päivää. Ilman lääkärintodistusta

koulutuksen tueksi. Opettajien osallistuminen oman opetusalansa

olevia poissaoloja toimihenkilöillä oli 20 kpl, joista kertyi 32 päivää

koulutus- ja messutapahtumiin on ollut aktiivista, paikkakunnan

ja opetushenkilöstöllä 4 kpl, yhteensä 9 päivää.

ulkopuolisiin tapahtumiin opetushenkilöstön edustaja osallistunut

Työkyvyn säilyttäminen ja parantaminen ovat olennainen osa

yhteensä 99 kertaa.

yhdistyksen henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön vapaa-ajan toi-

Muotoiluakatemian opettajakuntaa on osallistunut Kuopissa

mintaan on panostettu muun muassa tukemalla uima- ja kun20

tosalilippujen hankintaa. Toimihenkilöille järjestettiin elokuussa
virkistäytymismatka Tallinnaan. Myös kuntoutushalukkuutta on
kartoitettu ja halukkaat on ohjattu työterveyshuollon kuntoutustarvearviointiin.
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n toimintaa johtaa Kuopion
Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä. Hänen lisäkseen johtoryhmään kuuluvat koulutuspäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio sekä
talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen. Heikki Jylhä-Vuorio aloitti
Muotoiluakatemian koulutuspäällikkönä 1.8.2005. Heinäkuun
2005 loppuun saakka koulutuspäällikön viransijaisuutta hoiti Riitta
Junnila-Savolainen.
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NÄKYMÄT VUODELLE 2006
Kuopion Muotoiluakatemian toiminta Savonia-ammattikorkeakou-

on kansainvälisesti suuntautunut ja moderni malli tulevaisuuden

lussa on vakiintunut ja se on ansainnut paikkansa kulttuurialan

maisterikoulutuksen haasteisiin.

vahvana yksikkönä. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n tuottama
palvelukokonaisuus kuntayhtymälle on toiminut moitteettomasti

Rahoitus

ja antanut hyvän mahdollisuuden korkeatasoisen koulutuksen ja
sen toimintaympäristön kehittämiselle.

Talouden näkökulmasta vuosi 2006 tuo mukanaan opetus- ja kulttuuritoimen uudistuneen rahoitusta koskevan lainsäädännön. Uusi
rahoituslaki merkitsee merkittäviä muutoksia vallinneeseen käytän-

Koulutuksen määrällinen mitoitus

töön verrattuna. Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa luovutaan
Tulevana vuonna jatkuu tiivis keskustelu opetusministeriön vaati-

perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista

man 10 % aloituspaikkasupistuksen kohdistamisesta ammattikor-

ja – avustuksista sekä nykyisin maksettavasta opiskelijakohtaisesta

keakoulussamme vuodesta 2008 lähtien.

investointilisästä. Näiden kompensoimiseksi valtionosuuspohjiin

Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjän esitys kulttuurialan

ryhdytään lukemaan mukaan käyttöomaisuuden poistot.

aloituspaikkasupistukseksi (yli 14 %) vuodelle 2008 on vastoin

Uuden rahoituslain mukaan opiskelijakohtainen yksikköhinta

yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita, alueellisen vaikuttavuuden

tullaan vahvistamaan koulutusaloittain, kun se nykyisin määritetään

kehittämistä, useiden raporttien ja tulevaisuuden tutkimusten ta-

koulutusohjelmittain. Rahoituksessa tulee olemaan opiskelijoiden

voitteita. Kulttuuriala Savonia-ammattikorkeakoulussa muodostaa

lukumäärän mukaan määräytyvä osuus, jonka perusteella rahoi-

ainutlaatuisen toiminnallisen kokonaisuuden. Koulutusohjelmat

tuksesta määräytyy 70 % sekä suoritettujen tutkintojen määrän

(neljä kpl) ovat proﬁloituneet valtakunnallisesti muista ammat-

mukainen osuus, jonka painoarvo kokonaisrahoituksessa on 30

tikorkeakouluista erottuviksi. Kulttuurialan koulutus muodostaa

%. Opiskelijoiden lukumääränä on tavoitesopimuksessa vahvistettu

ammattikorkeakoulussa pienen, mutta muiden koulutusohjelmien

aloituspaikkojen lukumäärä, joka painotetaan tutkinnon pituudella,

kanssa yhteistyökykyisen sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

kun taas nykyisen lain mukaan on käytetty todellisia opiskelijamää-

arvostetun proﬁilin.

riä, jotka on määritetty syyskuun ja tammikuun 20. päivä vallinneen

Muotoilun merkitys yritystoiminnan kehittämisessä korkeata-

tilanteen mukaisesti. Tutkintojen määrän mukaan määräytyvä osuus

soiseksi, viestinnän (graaﬁnen suunnittelu) osallisuus erityisesti

tuo rahoitukseen tuloksellisuuselementin.

pk-yritysten markkinoinnissa, musiikin ja tanssin (myös opettaja-

Yhdistyksen taloudellinen asema ja rahoituksellinen pohja säily-

koulutus) osuus ihmisten henkisen hyvinvoinnin edistäjänä jne.

nevät rahoituslain uudistuksesta huolimatta myös tulevana vuonna

on huomattava. Se on tuonut Savonia-ammattikorkeakouluumme

melko hyvällä tasolla ja varmistanevat toiminnan monipuolisen ke-

oman imagon ja proﬁilin sekä luonut meistä ”vientituotteen”. Jo

hittämisen. Peruskorjausinvestoinnit jatkuvat Turon kiinteistön osalta

pienet leikkaukset aloituspaikoissa aiheuttavat kulttuurialan koulu-

siten, että kesän 2006 aikana tullaan rakentamaan väestönsuoja,

tuksessa suuria toiminnallisia ratkaisuja.

Turon kiinteistön vesikatto uusitaan ja päätyseinän lämpörappaus
toteutetaan. Päätyseinän kunnostaminen johtuu siitä, että viereisellä
tontilla ollut, nyttemmin purettu rakennus, ja yhdistyksen nykyisin

Uudet koulutusohjelmat

omistama Turon kiinteistön rakennus, olivat aikanaan rakennetut
Vuonna 2006 ratkeaa se, mitkä koulutusalat saavat Savonia-am-

kiinni toisiinsa. Kaiken kaikkiaan varsin positiivisin tulevaisuu-

mattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

denodotuksin myös talouden ja siihen liittyvän kehittämisen osalta

Kulttuurialan yhteinen esitys Kulttuuriosaamisen tuotteistaminen,

lähdemme toteuttamaan suunnitelmia vuodelle 2006.

ylempi amk-tutkinto (Cultural Innovation and Business Application)
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

2 749 996,13

2 664 771,93

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Myynti, opetuksen tukipalvelukokonaisuus

82 142,77

99 908,00

Palvelutoiminnan myynti

524 282,49

482 331,05

EU:n tavoite 1-ohjelmatuet

114 775,80

Myynti, OPM:n hanketoiminta

Liiketoiminnan muut tuotot ja avustukset

84 871,40

36 085,09
3 556 068,59

82 797,29

3 556 068,59

Tuotot yhteensä

3 365 893,36
3 365 893,36

KULUT
Henkilöstökulut

1 108 320,92

1 074 743,50

Poistot

445 343,15

359 897,75

Hankinnat

339 216,04

380 845,76

Kiinteistökulut

520 379,83

Palveluiden ostot

543 856,38

Toimintakulut yhteensä
Tuotto-/kulujäämä

546 456,37
2 957 116,32

648 912,82

3 010 856,20

2 957 116,32

3 010 856,20

598 952,27

355 037,16

1 390,00

1 325,00

600 342,27

356 362,16

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotuotot
Korko- ja muut rahoituskulut

25 531,80
1 653,13

35 989,52
23 878,67

2 108,19

624 220,94

Tuotto-/kulujäämä

33 881,33
390 243,49

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot

0,00

Satunnaiset kulut

0,00

0,00
0,00

0,00

624 220,94

Tilikauden ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

0,00
390 243,49

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Rakennusrahaston lisäys
Muotoilupalkintorahaston lisäys

390 000,00
10 000,00

200 000,00
400 000,00

5 000,00

205 000,00

VÄLITTÖMÄT VEROT
Yhteisövero
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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166 170,38

122 831,18

58 050,56

62 412,31

TASE

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

33 901,67

Muut pitkävaikutteiset menot

23 179,05

34 920,75
20 795,10

57 080,72

55 715,85

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat

88 568,19

88 568,19

2 718 601,62

1 707 652,50

437 601,09 3 244 770,90

Koneet ja kalusto

403 950,95

2 200 171,64

Sijoitukset
8 025,38

Osakkeet ja osuudet

18 000,00

Muut saamiset

8 025,38
0,00

26 025,38

8 025,38

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
132 459,00

Aineet ja tarvikkeet

132 778,33

Saamiset
18 117,42

Myyntisaamiset
Muut saamiset

36 768,96

Siirtosaamiset

128 021,62

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

38 939,77
0,00
82 509,99

182 908,00

121 449,76

1 379 891,79

1 477 684,69

5 023 135,79

3 995 825,65

638 039,35

638 039,35

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Vapaat rahastot
Rakennusrahasto
Toiminnan kehittämisrahasto

2 480 026,88

2 090 026,88

319 557,06

319 557,06

14 660,00

Muotoilupalkintorahasto
Tilikauden lahjoitukset

0,00

Jaettu palkinto

-0,00

4 660,00

Ed. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

2 414 243,94

-5 000,00
0,00 2 814 243,94

Siirto tilikauden tuloksesta 0,00

365 428,08
58 050,56

5 000,00

4 660,00
303 015,77

423 478,64

365 428,08

62 412,31

VIERAS PÄÄOMA
0,00

Pitkäaikainen
450 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

50 000,00

14 014,27

447 893,83

374 328,46

18 781,06

25 891,70

180 698,97

697 373,86
5 023 135,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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163 879,85

578 114,28
3 995 825,65

RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2005

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

liikevoitto

605 681

368 505

+ poistot

445 343

359 898

23 879

33 881

1 390

1 325

A. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

+ korkotuotot - korkokulut
+ varainhankinta

0

0

6 729

13 468

- välittömät verot

166 170

122 831

= rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

903 394

627 310

+ satunnaiset tuotot - kulut
- Eu-projektien omarahoitusosuus

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
319

-4 446

saamiset, lisäys/vähennys (-/+)

-61 458

198 781

lyhytaikaiset velat, lisäys/vähennys (+/-)

83 274

-108 532

= käyttöpääoman muutos yhteensä

22 135

85 803

925 529

713 113

koneet ja kalusto

179 518

106 000

tietokoneohjelmat

31 365

38 976

tietoverkko

31 238

7 062

liittymismaksut (sähköliittymä)

18 000

Turon kiinteistön peruskorjaus

1 103 916

vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys (-/+)

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ
B. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Rakenn.tekniset laitteet (edelliseen liittyen)
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ

221 499

145 271
1 509 308

373 537

485 986

-680 031

485 986

-680 371

-97 793

-340 795

1 477 685

1 818 480

C. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)
pitkäaikaisten saamist. vähennys/lisäys (+/-)
lyhytaik. rahoituksen lisäys/vähennys (+/-)
-340

oman pääoman muutos (muotoilupalkintorahasto)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ
LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS
LIKVIDIT VARAT 1.1.2005

-97 793

-340 795

1 379 892

1 477 685

(toteutunut)

(toteutunut)

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA

1.1.2005

31.12.2005

Saamiset

121 450

182 908

Vaihto-omaisuus

132 778

132 459

Lyhytaikaiset velat

564 100

647 374

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS
LIKVIDIT VARAT 31.12.2005

61 458

Saamisten muutos

-319

Vaihto-omaisuuden muutos

83 274

Lyhytaikaisten velkojen muutos
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005. Hallitus on laatinut
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja
liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa ja
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja
esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi,
etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja muiden
tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu
kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen
kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 16. päivänä maaliskuuta 2006

Pekka Loikkanen
KHT

Tapani Raatikainen
HTM
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