Käsityö verkossa ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää käsityön opetuksen ja harrastajien Punomo.fi
verkkosivuston ja sen kehittämisestä vastaavan verkkoyhteisön toimintaa sekä vahvistaa käsityöja 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.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun 13. päivänä 2018 klo 18:00. Vuosikokous
toteutetaan livelähetyksenä verkossa.
Vuosikokouksen jälkeen saamme kuulla mitä Lankava tarjoaa käsityön opetukseen ja käsityötä
opettaville Kirsti Karppisen kertomana. https://www.lankava.fi/
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, pääasiassa sähköisesti.
Jäsenhankinta ja tiedotus toteutetaan sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja blogin,
alan lehtien ja tapahtumien kautta. Suunnitteilla on myös ostaa viestintäpalveluja alan
ammattilaistaholta (Oppila.fi) mm. uutiskirjeiden* tuottamiseen.
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 on hakenut syksyllä 2017 Opetusja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta, johon päätöstä odotetaan maalis - huhtikuun 2018
aikana.
Yhdistyksen työryhmän Tarja Kröger, Helena Mantere ja Pirjo Sinervo Aino-koti säätiöltä saamalla
yhteensä 3000 euron apurahalla toteutetaan v. 2018 aikana webinaareja ja uudistetaan ohjeita
julkaisijoille ja bloggaajille.
Alfred Kordelinin säätiöltä v. 2017 päätöksellä saatu rahoitus (9000 euroa) käytetään uuden
sisällön tuottamiseen ja jäsenkyselyn toteuttamiseen. Hanketta tulevat toteuttamaan käsityön
opettajaopiskelijat Janita Haapalainen ja Katriina Uusimäki Helsingin yliopistosta,
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia Käsityö verkossa ry:n tilille 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
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koulutusten kanssa. Käsityönopettajaopiskelijoille tarjotaan edelleen ilmaiseksi opettajatason
lisenssijäsenyyttä heidän opiskelujensa ajaksi.
• Yhdistys on mukana TAO & TOL Syyspäivillä.
• Suunnitellaan ja toteutetaan verkkoaktiviteetteja sekä oppilaitoksille, jäsenistölle että ”suurelle
yleisölle”.
• Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Tekstiilikulttuuriseura ry, Suomen käsityön museo, Ainokoti säätiö, Taitoliitto – Taito ry, Tekstiilikulttuuriseura ja Designmuseo.
• Yhdistys on mukana Museoviraston hallinnoimassa Elävä kulttuuriperintö -hankkeessa, jäsenenä
sen Käsityörinki-toiminnassa.
• Yhdistyksen tiedottamiseen ja toimintaan liittyvistä aktiviteeteistä järjestetään verkkokysely
jäsenistölle.
• Pyritään tukemaan myös paikallisia käsityöhankkeita mm. tarjoamalla Punomo.fi:n kautta
mahdollisuutta tiedottaa tapahtumista.
• Käsityö verkossa ry:n verkkoyhteisössä ovat mukana opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen
ammattilaiset:
o Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Käsityötieteen ja käsityönopettajan
koulutukset. Prof. Erja Syrjäläinen ja prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen
o Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, Soveltavan kasvatustieteen 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.
Suunnitelmissa ja 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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