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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
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. 
 
Kahdeksantena toimintakautenaan yhdistys on toteuttanut päätehtäväänsä julkaisutoimintaa Punomo.fi-
sivustossa sekä sivuston kehittämistä ja ylläpitämistä.  Eri foorumeilla on pyritty lisäämään tunnettavuutta 
ja jäsenmäärää on pyritty kasvattamaan.  
 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Käsityö verkossa ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin verkkokokouksena 27.3.2019 klo 18.00. 
Verkkoalustana oli, Helena Mantereen hallinnoimana, https://zoom.us ohjelmisto. 

Jäsenhankintaa tehtiin sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja blogin, alan lehtien ja 
tapahtumien kautta. Lisenssijäsenyyksistä kampanjoitiin opettajien suuntaan ja saimme vuoden aikana 60 
uutta lisenssijäsentä jotka ovat pääosin työyhteisölisenssijäsenyyksiä. Henkilöjäsenten määrän suuri lasku 
selittyy sillä, että jäsenrekisteristä poistettiin kaikki ei-jäsenmaksua maksaneet ja myös ns. ”haamujäsenet”. 
Jäsenrekisteri siirrettiin samalla pois FloApps-alustalta ja sitä hoidetaan nyt excel-tiedostona. 
Jäsenmaksulaskutus hoidetaan 2020 alkaen kokonaan Punomo Networks Oy:lle hankitun Ropo24.fi-
laskutusohjelmiston kautta. Siirroilla yhdistys saavuttaa kuluissa noin 500 euron vuosittaisen säästön. 
 
Jäsenistö vuonna 2019 sekä vuosina 2018 ja 2017 (2017 tiedot ovat puutteelliset) 
 

JÄSENISTÖ 2017 2018 2019 
kokonaisjäsenmäärä 658 724 755 
lisenssijäsen 417 447 507 
henkilöjäsen (ei-lis.)  194 91 
käsityön opettajaopiskelija lisenssijäsen (ei jäsenmaksua) 42 89 91 
eläkeläisjäsen  53 47 
muu opiskelija (ei-lis.)  7 2 
työtön, perhevapaalla tms. (alennettu jäsenmaksu)  4 4 
kannatusjäsen  7 7 
yhdistysjäsen 4 5 5 
yritysjäsen  1 1 

 

HALLITUS 
 
Hallituksella oli kesäkokous 2.8.2019 Turussa. Asialistalla olivat nämä aiheet: 

• Kordelin-apurahahankkeen loppuraportti  
• Käsityö verkossa ry siirtyminen osaksi Tekstiiliopettaliitto - TOL ry:tä: pohditaan ja kirjataan 

liittymisvaihtoehtoja, suunnitellaan Käsityö verkossa ry:n esittelyaineistoa TOL ry:tä varten  
• talous ja jäsenistö sekä Käsityö verkossa ry:n että Punomo Networks Oy taloustilanne 
• työtehtävät: Punomo.fi ja Käsityö verkossa ry  
• Käsityö verkossa ry:n ja Punomo.fi:n vaatima osaaminen  
• Punomo.fi-sivuston sisällöt  
• yhteistyökumppanit  
• jäsenmaksulaskutus ja opetuslisenssilaskutus  

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://zoom.us/
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• rahoitustukien anominen: Mitä uusia anomuksia tehdään? OMK:n kielteinen päätös ja siitä tehty 
oikaisuvaatimus.  

• Punomo.fi-sivuston uudistustilanne:  
Valmiina mutta julkaisematta: Grafiikat 2602,87 € EUR (maksettu) Ohjelmointityö: Ensimmäinen osa sisältää 
uuden responsiivisen layoutin (mobiili yhteensopivan ulkoasun) 4947.00 EUR (maksettu)  
Tekemättä: Jälkimmäinen osa uusia/muutettuja työkaluja sivustoon, mm. Inline-haku (ennakoiva haku eli 
”täydentää itse itseään”), omat suosikit. Kustannusarvio 1000-2000 EUR Luvattu valmiiksi elokuun 2019 
loppuun.  

• Käsityökanavan rinnalle minimainokset käsityöalanyrittäjille 
• Julkaisujen lähettämismahdollisuus  

• tehdään verkkolomake, jolla aineiston saa lähettyä  
• ilmainen opettajille ja harrastajille  
• maksullinen yrittäjille  
• sisällön tuettava käsityön oppimisen asiaa ja oltava vapaasti jaettavissa ja käytettävissä  
• ylläpito ratkaisee soveltuvuuden ja editoi tarvittaessa  

• suunnitellaan kokouksen yhteydessä yhdessä  
• opetuslisenssimainokset Opettaja-lehteen ja lähetettäväksi TOL-alueyhdistyksiin  
• ilmoitus säännöistä verkkosivustoon, sijoitetaan mainosbanneripaikalle  

• tiedottamisesta ja mainostamisesta sopiminen 
 
Em. hallituksen asianlistan asioista osa oli toteuttamatta v. 2019 lopussa ja ne siirtyivät hallituksen 
työlistalle v:lle 2020. 
 
Toimintavuoden kuluessa hallitus käsitteli sille kuuluvia asioita pääosin sähköpostin, puhelimen ja 
verkkoyhteyksien välityksellä. 
 

TALOUS 
 
Yhdistyksen talous perustui kokonaan jäsenmaksutuloihin ja vähäisiin lahjoituksiin. Yhdistys ei saanut 2018 
hakemaansa toiminta-avustusta OKM:ltä. 
 
Marraskuussa 2019 yhdistys jätti rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön 2019 Taiteen ja 
kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset -hakuun. Anottu summa oli 44 250,00 euroa.  
 

TOIMINTA 

Vuosikokouksen päätteeksi 13.2.2019 kuulimme prof. Pirita Seitamaa-Hakkaraisen alustuksen aiheesta: 
Tekijäkulttuuri, monimateriaalisuus ja digitaalisuus käsityön opetuksen keskiössä: Co4Lab 
tutkimushankkeen näkökulmia. Luento on tallenteena Punomossa 
https://punomo.fi/pedagogiikka/artikkeleja-luentoja/videoluento-tekijakulttuuri-monimateriaalisuus-ja-
digitaalisuus-kasityon-opetuksen-keskiossa  

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.  

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/pedagogiikka/artikkeleja-luentoja/videoluento-tekijakulttuuri-monimateriaalisuus-ja-digitaalisuus-kasityon-opetuksen-keskiossa/
https://punomo.fi/pedagogiikka/artikkeleja-luentoja/videoluento-tekijakulttuuri-monimateriaalisuus-ja-digitaalisuus-kasityon-opetuksen-keskiossa/
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
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Vuoden 2019 aikana Punomo.fi:n räätälöidylle WP-alustalle tehtiin teknisiä parannustöitä. Niistä 
aiheutuneista kuluista vastasi Punomo Networks Oy. 
 
Alfred Kordelinin säätiöltä v. 2017 päätöksellä saatu rahoituksen (9000 euroa) vuonna 2019 jäljellä ollut 
osuus 840 euroa käytettiin Kestävän käsityön Opettajan oppaan https://punomo.fi/pedagogiikka/kestava-
kehitys-pedagogiikka/kestavan-kasityon-oppaan-opettajan-opas/  toteuttamiseen.  
Opettajaopas liittyy hankkeessa jo aiemmin toteutettuun Kestävä käsityö https://punomo.fi/kuluttaja-ja-
materiaalitieto-2/kasityo-ja-hyvinvointi/kestava-kasityo-alkusivu/ -julkaisuun.  Oppaan toteuttivat käsityön 
opettajaopiskelijat Janita Haapalainen ja Katriina Uusimäki Helsingin yliopistosta. 
 
Punomo.fi-sivustossa julkaistiin 55 uutta nimikettä eli kautta vuoden keskimäärin yksi uusi joka viikko:  
Ks. https://punomo.fi/uutta-punomossa  

1. 13.12.2019 · Heinäkengät, paulanauhat ja kelohongat pelastavat maailman 
2. 11.12.2019 · Paperilumitähtien malleja - Paper Snowflakes 
3. 05.12.2019 · Tonttulakki neuloen, ommellen, virkaten 
4. 24.11.2019 · Kitkalappu kansien ja korkkien avaajan avuksi 
5. 23.11.2019 · Korkkikudonta 
6. 22.11.2019 · Kierteinen joustinneulos 
7. 22.11.2019 · Virkatut valopallot 
8. 09.11.2019 · Keskustelu nuoren kirjailijan kanssa käsityöstä 
9. 24.09.2019 · Taitojen tulevaisuus 
10. 12.09.2019 · 3D-tulostuksen alkeita, vinkkejä, ohjeita 
11. 28.08.2019 · Kangaskannet kirjaan 
12. 18.08.2019 · Käsin rakennettu maailmankuva / Seija Kojonkoski-Rännäli 
13. 16.08.2019 · Tetraedri - nopea neulatyyny 
14. 14.08.2019 · Ilmiöpohjainen käsityö (videoluento/-esitys) 
15. 25.07.2019 · Virkkaa patalappuja 
16. 24.07.2019 · Pop up koulussa käsiksi nykypäivän koulukäsityöhön 
17. 15.07.2019 · Virkattuja reunoja: rapuvirkkaus, simpukat, nirkot, ym. 
18. 14.07.2019 · Virkkaus: merkit, lyhenteet, sanastoa, suomi-englanti - Finnish-English 
19. 13.07.2019 · Ristipistoja apukankaan avulla 
20. 06.07.2019 · Marketit suosituimpia vaatetuksen ostopaikkoja 
21. 16.06.2019 · Käsitän käsilläni -luento: tekstiilitaiteilijan ja aivotutkijan esitykset 
22. 13.06.2019 · Neulottu sydänpeitto vauvalle 
23. 24.05.2019 · Vanhasta neuleesta uutta! 
24. 08.05.2019 · Neulo sukat varpaista varteen miehelle 
25. 02.05.2019 · Kirja- ym. arviointeja 
26. 29.04.2019 · Video: Kaksitaitteisen päärmeen ompeleminen 
27. 29.04.2019 · Sapluunan valmistaminen 
28. 29.04.2019 · Nahkapaperi 
29. 26.04.2019 · Opas käsityön opetukseen ideoinnin ja suunnittelun tueksi 
30. 25.04.2019 · Videoluento: Taidon opettaminen 
31. 25.04.2019 · Videoluento: Tekijäkulttuuri, monimateriaalisuus ja digitaalisuus käsityön opetuksen keskiössä. 
32. 23.04.2019 · Onnistu ompelukoneella - Osa 3 - Ompeleminen 
33. 23.04.2019 · Onnistu ompelukoneella - Osa 2 - Langoitus 
34. 23.04.2019 · Onnistu ompelukoneella - Osa 1 - Puolaus 
35. 22.04.2019 · Co4Lab tutkimushankkeen näkökulmia 
36. 12.04.2019 · Kirja käsityöstä - kirja-arvio yläkoulun opettajan näkökulmasta 
37. 11.04.2019 · Taideleimailu - mitä ja miten? 
38. 08.04.2019 · Mikä kuitu? - Ekologinen kuitukuluttajuus 
39. 08.04.2019 · Mikä kuitu? - Eettinen kuitukuluttajuus 
40. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitupeli 
41. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitukuluttajuus 
42. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Synteettiset kuidut 
43. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Muuntokuidut 
44. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kasvikuidut 
45. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Eläinkuidut 
46. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Ohjeet mikroskooppitunnistukseen 
47. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitujen mikroskooppikuvat - Tekokuidut 
48. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitujen mikroskooppikuvat - Kasvikuidut 
49. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitujen mikroskooppikuvat - Eläinkuidut 
50. 26.03.2019 · Mikä kuitu? - Kuitujen tunnistaminen 
51. 17.03.2019 · Mikä kuitu? - Aloitussivu 
52. 24.02.2019 · What Impact do the Fibres in your Clothes have on the Environment? 
53. 20.01.2019 · Käsityön suunnittelupakki. Työkaluja käsityön suunnitteluun. 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/pedagogiikka/kestava-kehitys-pedagogiikka/kestavan-kasityon-oppaan-opettajan-opas/
https://punomo.fi/pedagogiikka/kestava-kehitys-pedagogiikka/kestavan-kasityon-oppaan-opettajan-opas/
https://punomo.fi/kuluttaja-ja-materiaalitieto-2/kasityo-ja-hyvinvointi/kestava-kasityo-alkusivu/
https://punomo.fi/kuluttaja-ja-materiaalitieto-2/kasityo-ja-hyvinvointi/kestava-kasityo-alkusivu/
https://punomo.fi/uutta-punomossa
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54. 18.01.2019 · Kajahtaneet kudelmat -näyttelyn kuvia 
55. 15.01.2019 · Vauvan nuttu, koko 60 cm 

 
 

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.  
 
V. 2018 alkanut kuukausittain julkaistava Punomon uutiskirjeellä on n. 2000 tilaajaa. Tilausosoite 
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
https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa/
https://punomo.fi/yleinen/liity-punomon-uutiskirjelistalle

