
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
 

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.

Kuudennen toimintakauden aikana yhdistyksen päätehtävänä jatkuu tunnettuuden lisääminen eri 

foorumeilla sekä jäsenten hankkiminen. Vuoden erityisenä tapahtumana on yhdistyksen ylläpitämän 

verkkosivuston Punomo.fi:n 20-vuotisjuhlien järjestäminen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 19. päivänä 2016 Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston 

kahvilassa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, pääasiassa sähköisesti.

Jäsenhankinta toteutetaan sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja blogin, alan lehtien ja 

tapahtumien kautta. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja hyödyntää 

yhteistyökumppaneiden etuja. Pääpaino jäsenhankinnassa on koulukampanjointi eli 

oppilaitoslisenssien myynnin kautta tulevat jäsenyydet.

TALOUS

Kuluvan toimikauden aikana yhdistyksen taloudellinen pohja perustuu jäsenmaksujen keruuseen, 

lahjoituksiin ja mahdollisten hankkeiden rahoitukseen. Yhdistys hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

erityisavustusta Käsityö verkossa 20-vuotisjuhlavuosi -hankkeeseen. Yhteistyössä Helsingin yliopiston 

koulutus- ja kehittämispalvelujen (Hykke) kanssa haetaan Opetushallituksen rahoitusta opetustoimen 

henkilöstökoulutukseen nimeltä Käsityön opettamisen monet menetelmät. 

Opetushallituksen vuonna 2015 myöntämän valtion apurahan käyttöä jatketaan vuonna 2016  

Multisidoksia & Somesaranoita –koulutuksessa.

Yhdistyksellä on  oma kauppa Punomon verkkokaupan yhteydessä, jota pyritään kehittämään. 

Myyntituotelahjoituksia otetaan vastaan. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjestää virtuaalisen 

onnitteluruusujen myyntikampanjan.
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TOIMINTA

Jäsenistölle tarjotaan retkiä sekä koulutustilaisuuksia käsityön ja verkko-opiskelun eri alueilla. Viedään 

päätökseen Multisidoksia ja Somesaranoita –koulutus, joka on pääosin peruskoulun 

opetussuunnitelmauudistukseen liittyvää koulutusta.

 

Yhdistys seuraa vuoden aikana käsityö- ja muotoilualan sekä käsityön opetuksen tapahtumia ja tekee 

tarvittaessa aloitteita niihin liittyen. Yhdistys pyrkii kehittämään yhteistyötä yliopistojen 

käsityönopettajan koulutusten kanssa.

Yhdistys on mukana Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n ja Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n 

syyspäivillä Seinäjoella 24.-25.9.2016.

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Tekstiilikulttuuriseura ry ja Suomen käsityön museo, Aino-koti 

säätiö, Taito liitto sekä Designmuseo. Jatketaan yhteistyökumppanien kartoitusta ja tiivistetään 

yhteistyötä Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n sekä Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n kanssa.

Yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvistä aktiviteeteistä kysytään myös yhdistyksen jäseniltä 

ja pyritään tukemaan myös paikallisia käsityöhankkeita tarpeen mukaan mm. tarjoamalla Punomo.fi:n 

kautta mahdollisuutta tiedottaa tapahtumista.

Suurena ponnistuksena on siirtää kaikki Tee itse -sivuston sisällöt vanhalta alustalta uudelle 

Wordpress-pohjaiselle alustalle. Jäsenistöä toivotaan mukaan talkoisiin.

Mikäli yhdistys saa tukea 20-vuotisjuhlallisuuksiin, perustetaan toimikunta järjestämään vuoden 

tapahtumia.

TIEDOTUS

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan eri tapahtumissa, postituslistoilla ja internetsivustolla. Yhdistys laatii 

esittelyvideon toiminnastaan käsityönopetuksen eri koulu- ja opiskeluasteet huomioiden. Näkyvyyttä 

yhdistykselle pyritään saamaan muilla sopivilla foorumeilla.
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