Mediatiedote 23.10.2016 / Vapaasti julkaistavissa
Positiivisin Käsityöyrittäjä ja Vuoden 2016 Uutuustuote
Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry:n järjestämässä yleisöäänestyksessä olivat ehdolla Vuoden
Positiivisimmaksi Käsityöyrittäjäksi Oda-Liv Koivisto (Jussakka), Sanna Leinonen (Elvari Korut
Oy) ja Annukka Mäkelä (Nunnun) ja Vuoden 2016 Uutuustuote ehdokkaat olivat Juurespussi (Katja
´s Coffee sack), Kehrä-tuotteet (Kipriikka) ja Naistenvaatemallisto (PaaPii Design Oy).
Eniten ääniä saivat:
Sanna Leinonen (Elvari Korut Oy) Korupäällikkö - Jokaisella meillä on huonoja hetkiä ja päiviä. Mun mielestä iloinen yrittäjä
leivotaan siitä, että ongelmista ja murheista huolimatta porskutetaan eteenpäin ja yritetään löytää
asioista ne positiiviset puolet. Eniten yrittäjän työssä palkitsee asiakkaan tyytyväisyys ja kiitos. Se,
että kerta kerran jälkeen he valitsevat tuotteet meiltä ja pitävät meidän puolta asioissa.
Naistenvaatemallisto (PaaPii Design Oy) PaaPii Designin vaatemallistojen takana ovat suunnittelijat Anniina Isokangas ja Paula Isopahkala,
toinen kuvittaa ja toinen kaavoittaa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt uusi naistenmallisto jonka
vaatemallien nimiä ovat mm. Usva, Halla ja Routa. Malliston vaatteet ovat mukavia ja
konstailemattomia nimiensä mukaisestikin kotimaiseen ilmastoon sopivia käyttövaatteita. Värejä ja
kuoseja ei silti ole unohdettu. Persoonallisuus saa näkyä!
Positiivisin Käsityöyrittäjä ja Vuoden 2016 Uutuustuote ovat osa Suomalaisen Käsityön Päivää,
joka sisälsi tänä vuonna myös käsityöyrittäjien avoimet ovet. Päivää edeltävällä viikolla eri puolilla
Suomea työhuoneet, pajat ja kaupat olivat auki moninaisine lisätapahtumin.
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Suomalaisen Käsityön Päivä 23.10. – http://suomalaisenkasityonpaiva.fi
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Taustatietoa:
Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry
Jo kuudetta vuotta Suomen käsityöyrittäjät yhdistää eri puolilla Suomea toimivat käsityöyrittäjät.
Yhdessä toimiminen on saanut entistä enemmän voimaa kun ryhmä muuttui yhdistykseksi. Noin
350 jäsenen Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on kaikkien suomalaisten käsityöyritysten yhdistys.
Yhdistys edistää suomalaisten käsityöyritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa.
Yhdistyksen jäsenten yhteistoimintaa on Käsityökortteli. Vuonna 2015 yhdistys järjesti yli 20
yhteistä tapahtumaa ja kampanjaa. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on Suomen suurin
käsityötapahtumien järjestäjä! Käsityökortteli nimestä ja tapahtumista on muotoutunut tunnistettava
brändi. Kukka-logo antaa kuluttajalle selkeän viestin käsityöstä ja kotimaisuudesta.
Yhdistyksen keskustelufoorumilla (SKYTfoorumi) uudet ja kokeneemmat yrittäjät pääsevät
keskustelemaan ja jakamaan alaa edistävää tietoa. Ulkopuolisilta suljettu keskustelufoorumi on
erinomainen paikka luoda suhteita muihin käsityöyrittäjiin, kysyä neuvoa ja suunnitella
yhteistoimintaa sekä auttaa ja saada apua yrittäjyyden kaikissa käänteissä.

