
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää käsityön opetuksen ja harrastajien Punomo.fi 

verkkosivuston ja sen kehittämisestä vastaavan verkkoyhteisön toimintaa sekä vahvistaa käsityö- ja 

muotoilualan asemaa ja erityisesti alan tiedon ja osaamisen vapaata jakamista verkossa kestävän 

kehityksen hengessä.

Viidennen toimintakauden aikana yhdistyksen päätehtävänä jatkui tunnettuuden lisääminen eri 

foorumeilla sekä jäsenten hankkiminen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 1.3.2015. Hallitus kokoontui tarpeen mukaan, 

pääasiassa sähköisesti. Jäsenhankintaa toteutettiin sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja 

blogin, alan lehtien ja tapahtumien kautta. 

Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja hyödyntää yhteistyökumppani Punomon 

etuja. Päättyneen toimintavuoden lopussa yhdistyksessä oli 611 jäsentä ja lisenssejä oli hankittu 294 

kappaletta.

Jäsenrekisteri vaihdettiin FloMembers-ohjelmaan, minkä ansiosta jäsenistöllä on mahdollisuus päivittää 

itse tietojaan rekisterissä.

TALOUS

Kuluvan toimikauden aikana yhdistyksen taloudellinen pohja perustui jäsenmaksujen keruuseen ja 

Punomon oppilaitoslisenssin maksuihin. Lisäksi Punomon nettisivuilla julkaistiin mainoksia myös 

yksittäisten ohjeiden näkymissä mainostuloja kerryttämiseksi.

Yhdistys sai vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta 25 000 euroa kulttuurin ja taiteen 

digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen ja näitä varoja oli 

käytettävissä vuoden 2015 loppuun asti. Punomo Oy sai käsityön verkkopalvelun konseptointiin ja 

tuotteistamiseen 30 000 euroa 2014 -2015. Vuonna 2015 yhdistyksen anomaan Opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoitukseen tuli kielteinen päätös.

Opetushallitus myönsi 12 900 euroa Opetustoimen henkilöstokoulutukseen suunnattua valtion 

apurahaa, jonka avulla käynnistettiin Multisidoksia & Somesaranoita –koulutus.

TOIMINTA

Käsityö verkossa ry aloitti käsityötä opettaville opettajille Opetushallituksen myöntämin varoin 

Multisidoksia ja somesaranoita –kurssin tukemaan uutta opetussuunnitelmaa. Kurssi jatkuu vuodelle 

2016.
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Kurssin lähikoulutusjaksot:

Kurssi 1 – pe 6.11. ja la 7.11.2015, pe 22.1. ja la 23.1.2016 sekä ke 8.6. ja to 9.6.2016

Kurssi 2 – pe 18.3. ja la 19.3.2016, to 9.6. ja pe 10.6.2016 sekä pe 7.10 ja la 8.10.2016

Yhdistys osallistui TOL ja TAO syyspäiville Porissa ja toteutti siellä pajan, vetäjinä Pirjo Sinervo ja 

Helena Mantere.

 

TIEDOTUS

Keskeisimmät tiedotusvälineet yhdistyksen sisällä ovat yhdistyksen ja koko jäsenistön 

yhdistys@punomo.fi ja opetuksen opetus@punomo.fi-sähköpostilistat sekä internetsivustot osoitteissa 

http://ohje.punomo.fi/yhdistys/. Yhdistyksen julkisessa Facebook-ryhmä Käspaikka - käsityö verkossa 

ry:ssä https://www.facebook.com/groups/kaspaikka/ on noin 17 900 jäsentä ja suljetussa yhdistyksen 

ryhmässä https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa/  noin 190 jäsentä.

               Käsityö verkossa ry
______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Käsityö verkossa ry
teeitse.punomo.fi/yhdistys 

mailto:yhdistys@punomo.fi
mailto:yhdistys@punomo.fi
mailto:opetus@punomo.fi-s
mailto:opetus@punomo.fi-s
http://ohje.punomo.fi/yhdistys/index.html
http://ohje.punomo.fi/yhdistys/index.html
https://www.facebook.com/groups/kaspaikka/
https://www.facebook.com/groups/kaspaikka/
https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa/
https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa/
http://teeitse.punomo.fi/yhdistys/index.html
http://teeitse.punomo.fi/yhdistys/index.html

