Käsityö verkossa ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kymmenennen toimintakautensa aikana Käsityö verkossa ry jatkaa säännöissä kerrotun
tarkoituksensa mukaista toimintaa:
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.
Päätehtävänsä toteuttamiseksi pyritään lisääminen tunnettavuutta eri foorumeilla sekä
hankkimaan lisää jäseniä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Yhdistyksen vuosikokous 2021 pidetään maaliskuun 17. päivänä 2020 klo 19:00 ja se toteutetaan
aiempien vuosien tapaan livekokouksena verkossa. Ennen kokouksen alkua
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, pääasiassa sähköisesti.
Jäsenhankinta ja tiedotus toteutetaan sähköpostilistojen, yhdistyksen sivuston ja some-kanavien,
alan lehtien ja tapahtumien kautta. Vuonna 2018 alkanut kerran kuussa julkaistavien uutiskirjeiden tuottaminen jatkuu.
Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja hyödyntää yhteistyökumppaneiden etuja. Pääpaino jäsenhankinnassa on koulukampanjointi eli oppilaitoslisenssien myynnin
kautta tulevat jäsenyydet.

TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen keruuseen, lahjoituksiin ja mahdollisten hankkeiden
rahoitukseen. Vuonna 2020 saadusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustuksesta on jäljellä v. 2021 käytettävissä vielä
3012,80 euroa ja se käytetään kuten v. 2020 viestintäassistentin palkkioihin. Vuoden 2021 lopussa yhdistys antaa saamansa rahoituksen käytöstä selvityksen OKM:lle:
OKM:n hyväksymät kustannukset
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tarpeelliset ja
määrältään kohtuulliset kustannukset. Kunkin vuoden hyväksyttävinä kustannuksina otetaan
huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja –asetuksen (1339/1997) sekä
hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle kuluiksi.
Jos avustusta käytetään irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja hankintamenot kirjataan
taseeseen, voidaan hankintamenot kuitenkin ottaa kokonaan huomioon hankintavuoden hyväksyttävinä kustannuksina.
Kohtuullisina kustannuksina ministeriö hyväksyy palkkoja tai palkkioita kutakin palkansaajaa kohden enintään määrän, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.
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Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti toteutuneet kustannukset. Kohtuullisina edustuskustannuksina hyväksytään sellaiset kustannukset,
jotka ovat perusteltuja tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Rahalahjoista tai rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole
hyväksyttäviä.
Avustuksella ei voida kattaa sellaisia kustannuksia, jotka avustuksen saaja veloittaa edelleen
toiselta taholta. Kustannuksena hyväksytään toisin sanoen todellinen avustuksen saajan
maksettavaksi jäävä osuus.
Marraskuussa 2020 yhdistys jätti uuden rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 Taiteen ja
kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset -hakuun. Anottu summa oli 44 250,00 euroa.
Päätös saatiin 1.3.2021 ja yhdistykselle myönnettiin avustusta 10 000 euroa. Avustus tulee käyttää vuoden
2021 loppuun mennessä. Hallitus tekee avustuksen käytöstä korjatun suunnitelman, sillä saatu summa on
vain vajaa neljännes anotusta. Summa tulee kuitenkin käyttää anomuksen mukaiseen tarkoitukseen:
”Haettavalla avustuksella jatketaan vuoden 2020 palkatun viestintäassistentin työsuhdetta. Viestintäassistentin tehtäviin kuuluu Käsityö verkossa ry:n ja Punomo.fi-sivuston yhdistyksen viestintä- ja tiedotustehtävät ja
osallistuminen verkkojulkaisujen ylläpitoon ja toimitustyöhön.”
Toimintansa tukemiseksi ja sääntöjensä mukaisesti yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia Käsityö
verkossa ry:n tilille FI 8643 0900 1017 2336.
Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020 ja sen myötä voi pyytää lahjoituksia yleisöltä 10 000
euroon asti ilman rahankeräyslupaa. Myös tätä toiminnan tukimuotoa hallitus harkitsee kokeiltavaksi vuoden 2021 aikana.
Toimintavuoden kuluessa jatketaan uusien ratkaisuja etsimistä yhdistyksen talouden ja hallinnoinnin järkeistämiseksi. Pääpaino on jatkaa v. 2019 alkanutta selvitystyötä mahdollisuuksista yhdistää toimintoja jonkin muun toimijatahon kanssa.

TOIMINTA





Yhdistyksen päätoimintana on edelleen julkaisutoiminta Punomo.fi-sivustossa.
Punomo.fi-verkkosivusto täyttää kesäkuussa 25 vuotta. Juhlavuoden merkeissä toteutetaan
verkossa jokin kampanja tai aktiviteetti, jonka suunnittelu alkaa hallituksen toimesta vuosikokouksen jälkeen.
Suunnitellaan ja toteutetaan verkkoaktiviteetteja sekä oppilaitoksille, jäsenistölle että ”suurelle yleisölle”.
Webinaarit
- vuoden 2020 tapaan toteutetaan keväällä ja syksyllä noin kerran kuussa käsityöhön ja/tai
käsityönopetukseen liittyvä webinaari.
Vuosikokoukseen mennessä webinaarien varmistuneet ja vielä suunnitteilla olevat tiedot:
Webinaarit keväällä 2021 - täsmennettiin webinaarien suunnittelutilannetta
Varmistuneet:
o ke 10.3.2021 18:00 Marketta Luutonen: Korsnäsin paita, Pohjalaisia villapaitoja –
kirja,
o ke 17.3.2021 klo 18:00 Johanna Yli-Muilu ja Piia Aaltonen (vuosikokouksen yhteydessä)
o Neulontaan ja suomalaisiin neulelankoihin liittyvät esitykset
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ti 23.3.2021 klo 18:00 Pirjo Sinervo, esittelee Punomoon Kaarrokeneuleista laatimansa suunnittelu- ja tekemismateriaalit. Samalla hän näyttää miten helposti jokainen voi julkaista Punomossa. Keskustelua kiinnostuksesta vapaamuotoisten nettineulontatapaamisten aloittamisesta. Kannustusta kaarrokepaitakyselyyn vastaamiseen.
Varmistamattomat:
o Erja Syrjäläinen tiedustelee Marja Anttilalta webinaarin toteuttamisesta
o Käsityön arviointi: Kuluvana keväänä OPH pitää etäkoulutuksia, joista 2 kpl myös
käsityölle (Räsänen & Hintsa). Katri kyselee maaliskuun koulutuksen yhteydessä
mahdollisuutta esim. keskusteluwebinaariin (kysymyksiä, selvennyksiä ongelmakohtiin...)
o Miten sovellat Punomoa opetuksessa? Katri lupasi kysellä esiintyjiä esim. 3 x 15
min kässänopet ja lo) periaatteella.
o (Ks. Suunnitteilla oli syksyllä: https://punomo.fi/yleinen/webinaareja-syksylla-2020/)
Korona-epidemian vuoksi jäsenistölle tarjottavien retkien sekä koulutustilaisuuksien ja käsityöretriitin suunnittelutyö siirretään toistaiseksi. Sen sijaan suunnitelmissa on toteuttaa jäsenistölle verkko-opiskeluna eri aiheita.
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
koulutusten kanssa. Käsityönopettajaopiskelijoille tarjotaan edelleen ilmaiseksi opettajatason lisenssijäsenyyttä heidän opiskelujensa ajaksi.
Yhdistys on mukana TAO & TOL Syyspäivillä.
Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Tekstiilikulttuuriseura ry, Suomen käsityön museo,
Aino-koti säätiö, Taitoliitto - Taito ry, Tekstiilikulttuuriseura ja Designmuseo.
Yhdistys on mukana Museoviraston hallinnoimassa Elävä kulttuuriperintö -hankkeessa, jäsenenä sen Käsityörinki-toiminnassa.
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, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden osasto, Opettajankoulutus, Käsityönopettajan koulutus
 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, professori
o Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto,
käsityönopettajan koulutus
 Sinikka Pöllänen, professori, käsityötiede, erityisesti tekstiilityö
 Tarja Kröger, yliopistonlehtori, käsityökasvatus
o Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö
 Jaana Lepistö, yliopistotutkija
 Marja-Leena Rönkkö, yliopistonlehtori
 Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö
o Åbo Akademi, Vasa, lärarutbildning, slöjdvetenskap
 Mia Porko Hudd, professor, i slöjdpedagogik
 Juha Hartvik, universitetslärare i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska
slöjdens didaktik
o











TIEDOTUS

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan eri tapahtumissa, jäsenistön postituslistoilla ja verkkosivustollaan
ja some-kanavillaan. Kuukausittainen uutiskirje toimitetaan jäsenistölle ja kaikille niille, jotka sen
tilaavat.
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Suunnitteilla on myös artikkelien julkaisemisen tarjoaminen alan lehdille, mm. Opettajalehdelle,
Luokanopettajalehdelle, Tekstiiliopettajalehdelle, Punomo.fi-sivuston tunnettuuden lisäämiseksi.
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