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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 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. 
 
Kuudennen toimintakauden aikana yhdistyksen päätehtävänä on ollut edelleen Punomo.fi-sivuston 
kehittäminen ja ylläpitäminen, tunnettuuden lisääminen eri foorumeilla ja jäsenmäärän 
kasvattaminen.  
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Käsityö verkossa ry:n vuosikokous ja käsityöilta* keskiviikkona 22.3.17 klo 17 alkaen 
Lankamaailmassa Kylänvanhimmantie 29 00640 Helsinki. 

Hallituksella oli työkokous elokuussa Helsingissä. Muut hallituksen kokoukset toteutettiin 
sähköisesti, sähköpostin ja verkkoneuvottelujen välityksellä. 

Jäsenhankintaa tehtiin sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja blogin, alan lehtien ja 
tapahtumien kautta. Erityisesti lähestyttiin käsityön opettajaksi opiskelevia, joille tarjottiin ilmaista 
opetuslisenssitason käyttäjäoikeutta Punomo.fi-sivustoon opiskelujen ajaksi. Samalla myös 
koulukampanjointi eli oppilaitoslisenssien myynnin kautta tulevat jäsenyydet oli ydintoimintaamme.  
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 658: 

• 417 henkilöjäsentä joilla opetuslisenssi 
• 194 henkilöjäsentä ilman opetuslisenssiä 
• 42 käsityön opettajaksi opiskelevaa joilla opetuslisenssi 
• 4 yhdistystä  
• 1 yritys 

 
TALOUS 
 
Kuluvan toimikauden aikana yhdistyksen taloudellinen pohja perustui jäsenmaksujen keruuseen, 
lahjoituksiin. Yhdistys ei saanut hakemaansa toiminta-avustusta OKM:ltä. 
 
TOIMINTA 
 
Vuosikokouksen yhteydessä 22.3.17 oli Lankamaailman tiloissa Helsingissä *Käsityöilta 
 

• Tekstiilien materiaalit kirjan esittely, FT, dosentti Riikka Räisänen  
• Aineettoman kulttuuriperinnön suojelutoiminta, Elävän perinnön wikiluettelo, Käsityörinki 

koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto  
• Kuulumisia Lankamaailmasta ja ideoita lankojen maailmasta!, myymäläpäällikkö Katariina 

Tiainen 
 
Yhdistys seurasi vuoden aikana käsityö- ja muotoilualan sekä käsityön opetuksen tapahtumia ja 
tiedotti niistä jäsenistölleen postituslistalla ja Facebook-ryhmissä. Yhteistyötä yliopistojen 
käsityönopettajan koulutusten kanssa jatkettiin. 
 
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n sekä Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n kanssa järjestettiin  
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yhteinen Vaatepuu - käsityö kannattaa -haastekampanja peruskouluille. Kampanjan tuloksen 
toteutettiin verkkonäyttely ja yleisöäänestys Punomo.fi-sivuilla https://punomo.fi/vaatepuu-kasityo-
kannattaa-1-6-luokkalaisten-toiden-nayttely/ ja näyttely myös Helsingissä Designmuseon 
Studiossa 10.11.2017 alkaen. 
 
Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Tekstiilikulttuuriseura ry ja 
Suomen käsityön museo, Aino-koti säätiö, Taitoliitto sekä Designmuseo. Yhdistys on toimijana 
myös Museoviraston Aineettoman kulttuuriperinnön Käsityöringissä 
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki. Tehtänämme 
rinkitoiminnassa oli mm. toteuttaa verkkokyselynä Suomalaiset käsityöyhteisöt, yhdistykset, 
säätiöt, vapaamuotoiset ryhmittymät -kartoitus, jonka ensimmäiset tulokset on julkaisu Punomossa 
https://punomo.fi/suomalaiset-kasityoyhteisot/suomalaiset-kasityoyhteisot/   
 
Yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvistä aktiviteeteista kysyttiin myös yhdistyksen 
jäseniltä ja pyrittiin tukemaan myös paikallisia käsityöhankkeita tarpeen mukaan mm. tarjoamalla 
Punomo.fi:n kautta mahdollisuutta tiedottaa tapahtumista. 
 
Suurena ponnistuksena jatkui edelleen vanhan Punomo.fi/Teeitse-sivuston sisältöjen siirtotyö  
uudelle Wordpress-pohjaiselle alustalle. Työn toteutuksen ovat tehneet Punomo Networks Oy 
toimijat pääosin vapaaehtoispohjalta. Myös muutamia yhdistyksen jäseniä on ollut mukana 
talkoissa. Syksyllä 2017 työ saatiin niin valmiiksi että vanha sivusto suljettiin ja uudesta sivustosta 
tuli Punomo.fi:n julkaisukanava.  
  
Vuoden 2017 aikana WP-alustalle tehtiin myös lukuisia teknisiä muokkauksia ja räätälöintejä. 
Niistä aiheutuneista kuluista vastasi Punomo Networks Oy. 
 
Kesällä 2017 yhdistyksen jäsenet Helena Mantere, Tarja Kröger ja Pirjo Sinervo saivat kukin 1000 
euron stipendin Aino-koti säätiöltä Punomo.fi sivuston kehittämiseen:  

- Tarja Kröger toteutti syksyllä videoluentojen sarjan: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön 
sisältöalueisiin (OPS 2016) 

- Helena Mantereen osuus on webinaarien järjestäminen lisenssikäyttäjille. Ensimmäinen 
webinaari oli jo vuoden 2017 lopulla ja loput toteutetaan v. 2018 aikana. 

- Pirjo Sinervo uudistaa ohjeet julkaisijoille ja bloggaajille ja osa hänen saamastaan 
rahoituksesta käytetään webinaariesiintyjien palkkioihin.  

 
Syksyllä 2017 saatiin myönteinen 9000 euron hankerahoituspäätös Alfred Kordelinin säätiöltä. 
Rahoituksen turvin tullaan toteuttamaan vuoden 2018 aikana ensin jäsenkysely ja sen perusteella 
sisältötoteutuksia Punomo.fi-sivustoon. 
 
TIEDOTUS 
 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan eri tapahtumissa, postituslistoilla ja internetsivustolla. Yhdistys siirsi 
esittelyvideon toiminnastaan käsityönopetuksen eri koulu- ja opiskeluasteet huomioiden laatimisen 
tulevalle kaudelle. Näkyvyyttä yhdistykselle pyrittiin saamaan muilla sopivilla foorumeilla. 
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