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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
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. 
 
Seitsemäntenä toimintakautenaan yhdistys on toteuttanut päätehtäväänsä julkaisutoimintaa Punomo.fi-
sivustossa sekä sivuston kehittämistä ja ylläpitämistä.  Eri foorumeilla on pyritty lisäämään tunnettuuta ja 
jäsenmäärää on pyritty kasvattamaan.  
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Käsityö verkossa ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin verkkokokouksena 13.2.2018 klo 18.00. 

Verkkoalustana oli, Helena Mantereen hallinnoimana, https://zoom.us ohjelmisto. 

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. Näiden jäsenten määrä 
tuplaantuikin vuoden kuluessa (42 > 89).  
Myös oppilaitoslisenssijäsenyyksistä kampanjoitiin opettajien suuntaan ja saimme 30 uutta lisenssijäsentä 
vuoden aikana.   
 
Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 724 jäsentä (v. 2017 lopussa 658): 

 447 opetuslisenssijäsentä (ed. vuonna 417) 

 194 varsinaista henkilöjäsentä (ilman opetuslisenssiä)  

 89 käsityönopettajaopiskelija-opetuslisenssijäsentä ilman jäsenmaksua (ed. vuonna 42) 

 53 eläkeläisjäsentä 

 7 opiskelijajäsen / muu kuin käsityönopettajaksi opiskeleva 

 7 kannatusjäsentä 

 5 yhdistystä (ed. vuonna 4) 

 4 työtöntä jäsentä 

 1 yritys 

 0 perhevapaalla olevaa jäsentä 
 
HALLITUS 
 
Hallituksella oli työpajapäivä Helsingissä 8.4.2018 (paikka oli Café Köket, Aleksanterinkatu 28), jolloin 
pohdittiin yhdessä Punomon tehtävää, tarvetta ja tulevaisuudenkuvia sekä suunniteltiin Kordelinin säätiön 
apurahan käyttöä. 
 
Vuoden toinen hallituksen kokoontuminen pidettiin 22.9.2018  klo 11-17 (Helsingissä Sokos Hotelli 
Vaakunan Loiste-ravintolan kokoustiloissa, Kaivokatu 3). Kokouksessa tarkasteltiin yhdistyksen taloudellista 
tilannetta, rahoitusten ja apurahojen hakemista, Kordelinin apurahalla tehdyn työn tuloksia sekä 
uutiskirjeen toimittamisen kysymyksiä. 
 
Pääosin hallitus kommunikoi ja neuvotteli sille kuuluvista asioista sähköpostin, puhelimen ja 
verkkoyhteyksien välityksellä aina tarvittaessa pitkin vuotta. 
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Keväällä 2018 hallitus laati ja julkaisi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaisen 
tietosuojaselosteen Punomo.fi:lle https://punomo.fi/kasityo-verkossa-ry/tietosuojaseloste/ 
 
TALOUS 
 
Kuluvan toimikauden aikana yhdistyksen taloudellinen pohja perustui jäsenmaksujen keruuseen, 
lahjoituksiin. Yhdistys ei saanut hakemaansa toiminta-avustusta OKM:ltä. 
 
Syksyllä yhdistys jätti uuden rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön ’Yleisavustukset 
kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille’-nimikkeellä ilmoitettuun hakuun. 
Anottu summa oli 75 000 euroa ja käyttötarkoitus ”Käsityötietoa avoimesti verkosta: käsityöosaamisen, -
harrastamisen ja -kulttuurin tukeminen. - Julkaisutoimintaa ja osallistamista.” 
 
TOIMINTA 

Vuosikokouksen yhteydessä 13.2.2018 Lankava Oy:n toimitusjohtaja Kirsti Karppinen esitteli yrityksen 

uutistuotteita ja järjesti osallistujille tuotepalkintoarpajaiset. 

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. 
 
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/  
Vuoden 2018 aikana työ ei juurikaan edennyt sen päätoteuttajan, hallituksen jäsen Pirjo Sinervon 
rajoittuneen terveydentilan vuoksi. 
 
Vuoden 2018aikana Punomo.fi:n räätälöidylle WP-alustalle tehtiin teknisiä parannustöitä. Niistä 
aiheutuneista kuluista vastasi Punomo Networks Oy. 
 
Tarja Kröger, Helena Mantere ja Pirjo Sinervo jättivät 7.5.2018 selvityksen Aino-koti säätiölle saamastanne 
yhteensä 2500 euron apurahasta Punomo.fi -sivuston käytettävyyden ja sisältöjen kehittäminen.  

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

 Helena Mantereen järjesti  webinaareja ja verkkoluentoja lisenssikäyttäjille 

 Pirjo Sinervo uudisti ohjeita lisenssikäyttäjille, julkaisijoille ja bloggaajille ja osa hänen saamastaan 
rahoituksesta käyttiin webinaariesiintyjien palkkioihin 

 
Alfred Kordelinin säätiöltä syksyllä 2017 saadulla 9 000 euron hankerahoituksella toteutettiin vuoden 2018 
aikana ensin jäsenkysely ja sen perusteella sisältötoteutuksina Punomo.fi-sivustoon kaksi kokonaisuutta, 
joiden tekijöiksi palkattiin käsityönopettajaopiskelijat Janita Haapalainen ja Katriina Uusimäki:  

 
KESTÄVÄN KÄSITYÖN OPAS  
punomo.fi/kuluttaja-ja-materiaalitieto-2/kasityo-ja-hyvinvointi/kestava-kasityo-alkusivu  
- Kestävän käsityön kartta 
- Termit tutuiksi 
[SUUNNITTELE HUOLELLA] 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/kasityo-verkossa-ry/tietosuojaseloste/
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtionavustukset-kotitalousneuvontajarjestoille-seka-kasi-ja-taideteollisuusjarjestoille
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtionavustukset-kotitalousneuvontajarjestoille-seka-kasi-ja-taideteollisuusjarjestoille
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
https://punomo.fi/suomalaiset-kasityoyhteisot/suomalaiset-kasityoyhteisot/
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- Vähennä jätettä 
- Vinkkejä materiaaliostoksille 
- Suunnittelijan muistilista   
[ESITTELYSSÄ UUDET MATERIAALIT] 
[KÄSITYÖN YLIJÄÄMÄMATERIAALIT] 
[LAADUKAS KÄSITYÖ] 
- Miten teen laadukkaan käsityötuotteen?- Tekijän muistilista 
[MERKITYKSELLINEN KÄSITYÖTUOTE] 
- Hyvinvointia & vaikuttamista 
[KÄSITYÖN KESTÄVYYDEN ARVIOINTITAULUKKO] 
 
PIENI KANKAANKUVIOINNIN OPAS 
¤ Yleistä kankaan kuvioinnista 
¤ Vastuullisen tekijän muistilista 

 ¤ Kankaanmaalaus 
¤ Monotypia 
¤ Monoprintti avoseulalla 
¤ Vehnäjauhobatiikki 
¤ Marmorointi partavaahdolla 
¤ Kankaan valkaisukuviointi 
¤ Leimasinpainanta 
¤ Sabluuna- l. kaaviopainanta 
¤ Silkkipaino kirjontakehysseulalla 
¤ Ohje kirjontakehyspainoseulan tekoon 
¤ Näin leikkaat painosabluunan 
¤ INFO 
¤ LISÄLUKEMISTO JA LÄHTEET 
 
Toteutukset ovat sekä html-sivustoina että pdf-versioina. 

 
TIEDOTUS 
 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan eri tapahtumissa, postituslistoilla (jäsenten postituslistalla 714 on jäsentä) 
ja verkkosivustolla Punomo.fi, mm. Uutistilkkuja-palsta ja Käsityökanava ja Facebook-ryhmissä: kaikille 
avoin ryhmä https://www.facebook.com/groups/kaspaikka  - jäseniä 18213, yhdistyksen jäsenten ryhmä 
https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa - jäseniä 218.  
 
Uutena säännöllisesti joka kuukausi julkaistavalla Punomon uutiskirjeellä tavoitettiin lähes 2000 lukijaa eli 
uutiskirjeen tilaajaa. Tilausosoite https://punomo.fi/yleinen/liity-punomon-uutiskirjelistalle  
 
Esittelyvideota yhdistyksen toiminnasta käsityönopetuksen eri koulu- ja opiskeluasteet huomioiden ei 
pystytty toteuttamaan.  
 
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 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://www.facebook.com/groups/kaspaikka
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