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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

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. 

Seitsemännen toimintakauden aikana yhdistyksen päätehtävänä jatkuu tunnettavuuden lisääminen eri 
foorumeilla sekä jäsenten hankkiminen. Vuoden erityisenä tapahtumana on yhdistyksen ylläpitämän 
verkkosivuston Punomo.fi:n uudistustyön eli siirron uudelle julkaisualustalle loppuun saattaminen.. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 22. päivänä 2017 klo 17- Lankamaailma-yrityksen 
tiloissa Oulunkylässä, Helsingissä. Kokouksen yhteydessä järjestetään Käsityöilta, ohjelma ohessa. 
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 el i 
oppilaitoslisenssien myynnin kautta tulevat jäsenyydet. Jäsenmäärä 3/2017: 133 henkilöjäsentä, 120 
kannatusjäsentä, 50 eläkeläisjäsentä. Lisäksi työttömiä ja perhevapaalla olevia jäseniä   

TALOUS 

Kuluvan toimikauden aikana yhdistyksen taloudellinen pohja perustuu jäsenmaksujen keruuseen, 
lahjoituksiin ja mahdollisten hankkeiden rahoitukseen. Yhdistys on hakenut syksyllä 2016 Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta, johon päätöstä odotetaan maalis-huhtikuun 2017 aikana. 
Yhdistyksen työryhmä Tarja Kröger, Helena Mantere ja Pirjo Sinervo anoo Aino-koti säätiön apurahaa 
Punomo.fi-sivuston sisältöjen ja toimintojen kehittämiseen. Anomus on jätettävä 1.4.2017 mennessä. 
Yhdistyksellä on oma verkkokauppa Punomon verkkokaupan yhteydessä: pyritään kehittämään sinne 
myytäväksi sopivia tuotteita, joita toivotaan jäsenistön valmistavan ja lahjoittavan myyntiin.  
Myyntituotelahjoituksia otetaan vastaan. Myös rahalahjoituksia yhdistys ottaa sääntöjensä mukaisesti 
vastaan tililleen FI 8643 0900 1017 2336 

TOIMINTA 

• Jäsenistölle tarjotaan retkiä sekä koulutustilaisuuksia käsityön ja verkko-opiskelun eri alueilla.  
• Käynnistetään käsityöretriitin suunnittelutyö. 
• Yhdistys seuraa vuoden aikana käsityö- ja muotoilualan sekä käsityön opetuksen tapahtumia ja 

tekee tarvittaessa aloitteita niihin liittyen.  
• Yhdistys pyrkii kehittämään ja vilkastuttamaan yhteistyötä yliopistojen käsityönopettajan 

koulutusten kanssa. Hallituksessa on jo pääsetty että käsityönopettajaopiskelijoille tarjotaan 
ilmaiseksi opettajatason lisenssijäsenyyttä heidän opiskelujensa ajaksi. Tiedottamisavuksi tähän on 
lupautunut Liisa Vuolas TOLista. 

• Yhdistys on mukana TAO & TOL Syyspäivillä 7.-8.10.2017 Oulussa. 
• Käynnistetään perusopetuksen kouluille suunnattu Vaatepuu-haaste niminen Suomi100-kanpanja. 
• Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Tekstiilikulttuuriseura ry, Suomen käsityön museo, Aino-

koti säätiö, Taito-liitto – Taito ry ja Tekstiilikulttuuriseura.  
• Uutena kumppanuutena Designmuseo on mukana Vaatepuu-hankkeessa tarjoten yhdistykselle 

oppilastöiden näyttelytilaa syksyllä 2017. Jatketaan yhteistyökumppanien kartoitusta ja tiivistetään 
yhteistyötä Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n sekä Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n kanssa. 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• Yhdistys on mukana Museoviraston hallinnoimassa Elävä kulttuuriperintö -hankkeessa, jäsenenä 
sen Käsityörinki-toiminnassa. Olemme myös tuottaneet jo Elävän perinnön wikiluetteloon 
ensimmäiset käsityöhön liittyvät artikkelit Hyvät käytännöt ja Ilmiöt -kuvauksiin. Jäsenistöä 
kannustetaan jatkamaan tätä toimintaa Käsityö verkossa ry:n toimiessa julkaisujen 
taustaorganisaationa. 

• Yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvistä aktiviteeteistä järjestetään verkkokysely 
jäsenistölle. 

• Pyritään tukemaan myös paikallisia käsityöhankkeita mm. tarjoamalla Punomo.fi:n kautta 
mahdollisuutta tiedottaa tapahtumista. 

• Selvitetään mahdollisuutta järjestää verkossa Punomo.fi-opetuslisenssin haltijoille suunnattavia 
webinaareja. Aiheena esim. uusiin OPSeihin liittyvät kysymykset. Mikäli ratkaisu onnistuu, 
webinaareista ensimmäiset järjestetään jo keväällä 2017. 

• Suurena ponnistuksena on nyt maaliskuussa 2017 edetty Punomo.fi-sivuston uudistamistyössä 
loppusuoralle: sisällöt vanhalta alustalta uudelle Wordpress-pohjaiselle alustalle on tehty uudelleen 
n. 87 %:sesti. Jäsenistöä toivotaan edelleen mukaan talkoisiin joko omalla työpanoksellaan tai 
hanketta voi tukea rahalahjoituksin, niin että saamme katetuiksi kulut ulkopuolisille ammattilaisille. 
Lahjoitukset voi osoittaa Käsityö verkossa ry:n tilille FI 8643 0900 1017 2336 lahjoituksia. 

• Tavoitteena on toteuttaa suomalaisten käsityöyhdistysten kenttä verkkokyselynä. Toteutuksen 
päävastaavaksi on lupautunut Pirjo Sinervo. Työssä tullee olemaan mukana myös Taito ry ja 
Elävän perinnön Käsityörinki. 

• Käsityö verkossa ry:n verkkoyhteisössä ovat mukana opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen 
ammattilaiset. Toiminnan tärkeimmät tukijalat: 
o Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Käsityötieteen ja käsityönopettajan koulutukset, 

Prof. Erja Syrjäläinen, prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen 
o I tä-Suomen yl iopisto, Savonl innan kampus, Sovel tavan kasvatust ieteen ja 

opettajankoulutuksen osasto, käsityönopettajan koulutus. Prof. Sinikka Pöllänen 
o Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, opettajankoulutus. yliopistonlehtori, käsityötiede Tarja 

Kröger 
o Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, yksikön johtaja Jaana Lepistö ja 

lehtori Marja-Leena Rönkkö 
o Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö. yliopisto-opettaja Jaana Mäki-

Tuominen 
o Åbo Akademi, Vasa, Institutionen för lärarutbildning, Ämneslärare i textilslöjd, lehtorit Mia 

Porko Hudd ja Juha Hartvik 
 
TIEDOTUS 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan eri tapahtumissa, postituslistoilla ja internetsivustolla. Uutena mallina 
alamme toimittaa kuukausittaista uutiskirjettä jäsenistölle ja kaikille niille. jotka tulevat tilamaan 
uutiskirjeen. Pirjo Sinervo selvittää uutiskirjeohjelmiston valintaa ja käyttöönottoa. 

Suunnitelmissa, rahatalouden niin salliessa, on edelleen teettää esittelyvideon yhdistyksen toiminnasta 
käsityönopetuksen eri koulu- ja opiskeluasteet huomioiden. Näkyvyyttä yhdistykselle pyritään saamaan 
muilla sopivilla foorumeilla. 

Hallitus laatii tiedotussuunnitelman ja työjaon sen toteuttamiseksi. 
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