Käsityö verkossa ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
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.
Yhdeksäntenä toimintakautenaan yhdistys on toteuttanut päätehtäväänsä julkaisutoimintaa Punomo.fisivustossa 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 maanantaina 16.3.2020
kello 18.00. Verkkoalustana ja Pirjo Sinervo hallinnoimana oli https://zoom.us ohjelmisto, jonka käyttöön
yhdistyksellä on oma lisenssi.
Jäsenhankintaa tehtiin sähköpostilistojen, yhdistyksen internetsivuston ja blogin, alan lehtien ja
tapahtumien kautta. Lisenssijäsenyyksistä kampanjoitiin opettajien suuntaan ja saimme vuoden aikana 61
uutta lisenssijäsentä jotka ovat pääosin työyhteisölisenssijäsenyyksiä.
Jäsenistö vuonna 2020 sekä vuosina 2019, 2018 ja 2017 (2017 tiedot ovat puutteelliset)
JÄSENISTÖ
kokonaisjäsenmäärä
lisenssijäsen
henkilöjäsen (ei-lis.)
käsityön opettajaopiskelija lisenssijäsen (ei jäsenmaksua)
eläkeläisjäsen
muu opiskelija (ei-lis.)
työtön, perhevapaalla tms. (alennettu jäsenmaksu)
kannatusjäsen
yhdistysjäsen
yritysjäsen

2020
847
568
89
128
45
2
3
6
5
1

2019
755
507
91
91
47
2
4
7
5
1

2018
724
447
194
89
53
7
4
7
5
1

2017
658
417
42

4

HALLITUS
Hallituksen kaikki kokoukset pidettiin etänä, osin sähköpostilla, osin verkkokokouksina. Toimintavuoden
kuluessa hallituksen jäsenet käsittelivät hallitukselle kuuluvia asioita puhelimen välityksellä.
Hallituksen käsittelemät aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OKM-apurahan käyttö ja sillä palkatun henkilön rekrytointi
talous ja jäsenistö sekä Käsityö verkossa ry:n että Punomo Networks Oy taloustilanne
työtehtävät: Punomo.fi ja Käsityö verkossa ry
Punomo.fi-sivuston sisällöt
yhteistyökumppanit
jäsenmaksu- ja opetuslisenssilaskutus
rahoitustukien anominen
Punomo.fi-sivuston uudistustilanne
Käsityökanavan rinnalle minimainokset käsityöalanyrittäjille
Julkaisujen lähettämismahdollisuus
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TALOUS
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin ja vähäisiin lahjoituksiin sekä maaliskuussa 2020 Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä saatuun toiminta-avustusta, 10 000 €, joka oli vain vajaa neljännes anotusta
summasta.
Marraskuussa 2020 yhdistys jätti uuden rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja
kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset -hakuun. Anottu summa oli 44 250,00 euroa.

TOIMINTA
Vuosikokouksen 16.3.2020 jälkeen yliopistonlehtori Tarja Kröger esitteli Käsityökasvatuksen perusteet –
oppimateriaalia (18.30 - 19.00). Tarja nosti esiin mm. opetussuunnitelman käsitteiden ja sisältöjen
määrittelyjä, tulkintoja ja perusteluja höystettynä myös kriittisellä pohdinnalla. Esityksen päätteeksi
keskusteltiin teemasta yhdessä. Luento ja oppimateriaali on tallenteena Punomossa
https://punomo.fi/pedagogiikka/lahdeaineistoja/artikkeleja-luentoja/kasityokasvatuksen-perusteet/
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/toimeenpanosuomessa/ringit/kasityorinki.
Kevään ja syksyn 2020 kuluessa yhdistyksen toteutti lukuisia webinaareja. Osa niistä oli kaikille avoimia ja
osaa pääsi vain jäsenistö seuraamaan.
Syksyllä 2020 järjestettyjä webinaareja
https://punomo.fi/yleinen/webinaareja-punomossa/
Kässää etänä!
Osa I Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
Osa II Miten käsityötä opetetaan ja opiskellaan etänä nyt ja tulevaisuudessa?
- Käsityö verkossa ry oli tässä yhteistyökumppani, webinaarit toteutti Helsingin yliopisto
Webinaarin II osan tallenteet:

•
•
•

Kässää etänä! webinaari 2: Videotutoriaalit käsityötekniikoiden opetuksessa (video)
Kässää etänä! webinaari 2: Käsityön etäopetus keväällä 2020 - videoesitys
Kässää etänä! webinaari 2: Käsityön etäopetus keväällä 2020 - teksti- ja kuvaesitys

Reitti vastuulliseen vaatekaappiin: Stop-merkkejä ja tienviittoja.

Yliopistonlehtori Tarja Kröger aloitti ottamalle esille asioita, jotka ovat saaneet hänet
pysähtymään ja miettimään vaatekaapin sisällön vastuullisuutta. ”Stop-merkkien” jälkeen
luennoitsija ”pystytti tienviittoja”, joiden avulla on löytänyt lähemmäksi vastuullista
vaatekaappia.
Webinaari on nähtävissä täällä tallenteena >>
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Virkkausta kansainvälisissä ympyröissä ja vinkkejä käsityövideoiden kuvaamiseen
Tämä webinaari oli vain Punomo.fi-lisenssinhaltijoille ja Käsityö verkossa ry:n jäsenille.
Virkkaustubettaja Tuula Kyrölä kertoi kansainvälisesti suositun YouTube-kanavansa Crochet and
Knitting with Tuula Maaria synnystä ja kasvusta. Hän antoi vinkkejä käsityövideoitten kuvaamiseen
ilman erikoisvälineistöä sekä kertoi kokemuksistaan käsitöitten kansainvälisessä somemaailmassa.
Webinaarin tallenteet (vain lisenssinhaltijoille):

•
•
•

Virkkaustubettaja Tuula Kyrölän tarina (video)
Virkkaustubettaja kertoo työstään käsityövideoiden julkaisijana (video)
Vinkkejä käsityövideoiden kuvaamiseen (video)

Innostu Punomosta! - katsaus sivustoon
Käsityö verkossa ry:n Paula Niskasaari - uusi määräaikainen assistenttimme - ja Punomon
uutiskirjeiden toimittaja käsityöopettajaopiskelija Inki Kettupuro veivät matkalle Punomoon ja
pohdiskelivat yhdessä sisältöjä keskenään keskustellen.

Pellavaliina ja Tampellan damasti 1859-1977 -kirjan tekijä esitteli teosta ja
kertoi aiheesta
Käsityötieteen yliopistonlehtori Päivi Fernström, toinen kirjan tekijöistä esitteli vuonna
2020Suomen museoliiton Vuoden parhaaksi museojulkaisuksi valittua kirjaa ja kertoi aiheesta.

_______________
Etäopetukseen materiaaleja
Keväällä 2020 alkaneen Korona-tautiepidemian vuoksi suomen kouluissa ja oppilaitoksissa siirryttiin
pikavauhdilla etäopetukseen. Yhdistys toteutti opettajien avuksi koosteen etäopetukseen erityisen hyvin
sopivista verkkomateriaaleista https://punomo.fi/kategoria/pedagogiikka/etaopiskelu
Verkkokyselyt ja ideoiden keruu verkossa
Vuoden 2020 aikana toteutettiin verkossa nämä aktiviteetit
Toukokuussa 2020 Lähetä kuva palavirkkauksestasi ja osallistu arvontaan 28 osallistujaa
Syys-lokakuussa 2020 Verkkolähteiden käyttö käsityönopetuksessa, syksy-2020 60 vastaajaa (tästä Tulossa
kooste Punomoon / Paula Niskasaari)
Marras-joulukuussa 2020 Joulukortti-ideakilpailu 28 osallistujaa
Punomo.fi-sivusto
Vuoden 2020 aikana Punomo.fi:n räätälöidylle WP-alustalle tehtiin edelleen teknisiä parannustöitä. Niistä
aiheutuneista kuluista vastasi Punomo Networks Oy. Kesällä 2020 julkistettiin sivuston uusittu versio.
OKM:ltä toiminta-avustus
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 10000 euron avustuksen turvin hallitus päätti palkata
viestintäassistentin osapäiväiseen työhön. Tehtävään oli kuusi hakijaa. Heidän osaamisessaan painoivat
sekä käsityön ja käsityönopetuksen tuntemus, viestinnän ja markkinoinnin työkokemus, verkkojulkaisu- ja
tietotekniset taidot. Valituksi tuli hallituksen yksimielisellä päätöksellä DI, käsityöyrittäjä Paula Niskasaaren
Neulovilla Oy:n omistajayrittäjä. Hän aloitti yhdistyksessä syyskuussa 2020.
Assistentin viestintä- ja tiedotustehtäviin on kuulunut viestiminen yhdistyksen eri tiedotuskanavissa (kts.
kohta ’tiedotus’) sekä muutamien julkaisujen tekeminen Punomoon. Lisäksi hän on tehnyt uuden esitteen
opetuslisenssille, päivittänyt ja selkeyttänyt Punomo.fi:n alisivujen rakennetta ja tekstejä.
Viestintä- ja tiedotustehtävien lisäksi hän on mm. uudistanut aiemmin käytössä olleen erittäin suositun
Käsityön sanakirjan WordPress-julkaisualustallemme sopivaan formaattiin https://punomo.fi/kasityonsanakirja-englanti-suomi-ruotsi/ Linkki sanakirjaan on kaikilla sivuilla, sivun alalaidassa. Myös uusi,
kokeiluvaiheeseen vuoden lopulla valmistunut, Ostoksille-palsta https://punomo.fi/ostoksille on
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viestintäassistentin käsialaa. Palsta on piilossa opetuksen käyttämiltä sivuilla eli se ei loukkaa opetuksen
toivetta mainoksettomuudesta, mutta se on kuitenkin niiden saatavilla, jotka etsivät materiaali- ja
työvälinemyyjiä tai käsityöalan palveluja. Sivuston näkyvyyttä ja suosiota on pyritty parantamaan
hakukoneoptimoinnilla.
Viestinassistentin työpanos, vaikka onkin vain osaviikkoinen, on hyvin merkittävä yhdistyksen toiminnalle.
Punomo.fi-sivustossa julkaistiin 128 uutta nimikettä eli kautta vuoden joka viikko keskimäärin 2,5 uutta
julkaisua: ks. https://punomo.fi/uutta-punomossa

TIEDOTUS
Yhdistys tiedotti toiminnastaan eri tapahtumissa, postituslistoilla, joka kuukausi julkaistavalla
Uutiskirjeellä ja verkkosivustolla Punomo.fi, mm. Uutistilkkuja-palstalla, Käsityökanavalla
Tilaajamääriä
• jäsenten postituslistalla 756 oli v. 2020 lopussa jäsentä) ja
• kaikille avoin FB-ryhmä https://www.facebook.com/groups/kaspaikka - jäseniä 18 691
(v. 2019: 18213)
• yhdistyksen jäsenten ryhmä https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa - jäseniä 278
• (v. 2019: 218)
• Punomo NTW Oy:n FB-sivulla oli 3 757 tykkääjää.
• V. 2018 alkanut kuukausittain julkaistava Punomon uutiskirjeellä on n. 2000 tilaajaa. Tilausosoite
punomo.fi/yleinen/liity-punomon-uutiskirjelistalle
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