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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Käsityö verkossa ry:n 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. 
 
Kymmenentenä 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 17.3.2021 kello 19:14 alkaen. Se toteutettiin 
verkossa zoom-alustalla. 

Jäsenhankintaa tehtiin sähköpostilistojen, yhdistyksen sivuston ja blogin, alan lehtien ja tapahtumien 

kautta. Lisenssijäsenyyksistä kampanjoitiin opettajien suuntaan ja saimme vuoden aikana 39 uutta 

lisenssijäsentä, jotka ovat pääosin työyhteisölisenssijäsenyyksiä.  

Jäsenistö vuonna 2021 sekä vuosina 2020, 2019, 2018 ja 2017 (2017 tiedot ovat puutteelliset) 
 

JÄSENISTÖ 2021 2020 2019 2018 2017 

kokonaisjäsenmäärä 906 847 755 724 658 

lisenssijäsen 607 568 507 447 417 

henkilöjäsen (ei-lis.) 80 89 91 194  

käsityön opettajaopiskelija lisenssijäsen (ei jäsenmaksua) 162 128 91 89 42 

eläkeläisjäsen 42 45 47 53  

muu opiskelija (ei-lis.) 1 2 2 7  

työtön, perhevapaalla tms. (alennettu jäsenmaksu) 2 3 4 4  

kannatusjäsen 6 6 7 7  

yhdistysjäsen 5 5 5 5 4 

yritysjäsen 1 1 1 1  

 

HALLITUS 
 
Hallituksen kaikki kokoukset pidettiin etänä, osin sähköpostilla, osin verkkokokouksina.  
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 WP-alustan uudistaminen 

 Käsityökanavan rinnalle minimainokset käsityöalanyrittäjille 

 Punomo.fi:n 25-merkkivuoden tapahtumat: Punomo-putiikin suunnittelu ja toteutus, Helena Hyvönen 
suunnitteli uuden Punomo-logon 
 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/kasityoverkossary/
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TALOUS 
 
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin ja vähäisiin lahjoituksiin sekä maaliskuussa 2021 Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä saatuun toiminta-avustusta, 10 000 €, joka oli vajaa neljännes anotusta summasta. 
 
Marraskuussa 2021 yhdistys jätti uuden rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja 
kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset -hakuun. Anottu summa oli 44 250,00 euroa.  
 
Punomo-putiikki ei vielä tuottanut kovin paljon tuloa. Kordelinin säätiöltä haettua apurahaa ei saatu.  
 

TOIMINTA 

2021 TOTEUTETUT WEBINAARIT JA TALLENTEET 

Tiistaina 20.4.21 kello 15-17 

Uusiutuva käsityön arviointi ohjaajana oli opetusneuvos Tiia Hintsa, Opetushallitus 

Opettajat ja opettajaopiskelijat saivat esittää kysymyksiä etukäteen.  

KATSO WEBINAARIN ESITYSMATERIAALI 

(vaatii lisenssikäyttäjän tunnukset) 

Ke 10.3.2021  

Korsnäsinpaita ja muita perinteisiä neulepaitoja 

Marketta Luutonen, käsityökulttuurin tutkija ja filosofian tohtori. Hän on kiinnostunut neuleen ja 

virkkauksen historiasta sekä ihmisten ja tuotteiden suhteista. Erityisen innostunut hän on 

korsnäsinpaidoista. 

KATSO VIDEOTALLENNE 

(vaatii lisenssikäyttäjän tunnukset) 

Ke 17.3.2021 Suomenlampaan villasta langaksi 

Piia Aaltonen, yrittäjä; Vuonue 

Piia kertoi suomalaisen villan käytöstä ja siitä valmistettujen tuotteiden suunnittelusta. Vuonue on mukana 

edistämässä suomalaisen villan käyttöä, ostaa sitä monilta eri lammastiloilta ja valmistaa erilaisia lankoja, 

valmiita asusteita sekä huopakenkiä. 

Ke 17.3.2021  

"Neulon, siis olen" 

Neulomista ajatuksella ja välillä melkein ajatuksetta 

Johanna Yli-Muilu, käsityönopettaja 

Ti 23.3.2021 

Kaarrokeneule Punomossa - suunnittelu- ja tekemismateriaalit 

Pirjo Sinervo, neuleharrastaja, -ohjeiden laatija ja julkaisija 

- Näet myös miten helposti voit julkaista Punomossa. 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/pedagogiikka/opettaminen/arviointi/uusiutuva-kasityon-arviointi/
https://punomo.fi/kasityotekniikat/lankatekniikat/neulonta-tee-langoista/neulonnan-historiaa/korsnasinpaita-ja-muita-perinteisia-neulepaitoja/
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Punomo.fi sivusto täytti 25 vuotta kesäkuussa 2021. Juhlavuoden merkeissä Punomolle perustettiin 

verkkokauppa https://punomoputiikki.fi/. Tarkoitus on myydä verkkokaupassa pääosin lahjoituksena 

saatuja tuotteita ja saada näin tukea yhdistyksen toimintaan. Verkkokauppa tulee jatkossakin toimimaan 

yhtenä yhdistyksen varojenkeruun kanavana. Verkkokaupassa myydään lahjoitettuja käsityötuotteita, -

materiaaleja ja kirjoja, ja tuotto käytetään Punomo.fi:n ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

Yhdistyksen toiminnan tukeminen 

Yhdistystä ja Punomon jatkuvuuden tukemista on pyritty monipuolistamaan em. punomoputiikin avulla. 

Putiikin kautta voi tukea monella eri tavalla, kuten lahjoittaa käsitöitä tai kierrättää tarpeettomat 

käsityömateriaalit myytäväksi tai tehdä itse ostoksia Punomoputiikissa ja vinkata valikoimasta tutuillekin. 

Helpoin tapa antaa tukea on edelleen rahalahjoitus yhdistykselle. Pienelläkin lahjoituksella on väliä, ja 

otamme ne ilolla vastaan! Rahalahjan voi antaa joko ostamalla Punomoputiikista lahjoitustuotteen, tai 

vaihtoehtoisesti laittamalla haluamansa summan suoraan Käsityö verkossa ry:n tilille FI 8643 0900 1017 

2336 BIC-koodi: ITELFIHH. 

Yhdistystä voi tukea myös liittymällä henkilöjäseneksi sen lisäksi, että on jo lisenssitilaaja. 

Punomolle logo 25-vuotis-juhlan kunniaksi 

Logo tilattiin tekstiilitaiteilija Helena Hyvöseltä ja Punomo Networks oy maksoi hänelle palkkion. Logoa 

käytetään jatkossa myös uudistettavien sivujen yhteydessä. 

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.  

 

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. 

OKM:ltä toiminta-avustus 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 10000 euron avustuksen turvin hallitus päätti palkata 

viestintäassistentin osapäiväiseen työhön edelleen käsityöyrittäjä Paula Niskasaaren, Neulovilla Oy:stä.  

Assistentin viestintä- ja tiedotustehtäviin on kuulunut viestiminen yhdistyksen eri tiedotuskanavissa (kts. 

kohta ’tiedotus’), sekä mm. kyselyjen laatiminen ja niiden vastausten koostaminen, ja muutamien 

julkaisujen tekeminen Punomoon. Hän on myös kirjoittanut kaksi artikkelia, jotka on julkaistu 

Luokanopettaja- ja Tekstiiliopettaja-lehdissä.  

Viestintä- ja tiedotustehtävien lisäksi hän on rakentanut yhdistykselle uuden Punomoputiikki-

verkkokaupan, ja hoitanut lahjoitettujen tuotteiden lisäämisen verkkokauppaan ja organisoinut niiden 

toimitukset. Hän on myös myynyt mainospaikkoja Punomoputiikkiin käsityömateriaaleja ja alan palveluita 

myyville yrityksille.  

Viestinassistentin työpanos, vaikka onkin vain osaviikkoinen, on hyvin merkittävä yhdistyksen toiminnalle. 

 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomoputiikki.fi/
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/ringit/kasityorinki
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Punomo.fi-sivustossa julkaistiin 84 uutta nimikettä (vuonna 2020 luku oli 128, 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 2021 

 jäsenten postituslista: vuoden 2021 lopussa 838 henkilöä  

 kaikille avoin FB-ryhmä https://www.facebook.com/groups/kaspaikka  - jäseniä 19 239 (v. 2020 
18 691 ja v. 2019: 18213) 

 yhdistyksen jäsenten ryhmä https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa - jäseniä 326 (v. 
2020 278 ja v. 2019: 218) 
Tämän ryhmän sääntöjä muutettiin joulukuussa 2021 näin:   
Käsityö verkossa ry:n hallitus on päättänyt avata aiemmin vain yhdistyksen jäsenistölle 
suunnatun Facebook-ryhmän kaikille käsityön opetuksen parissa toimiville. 
Ryhmä on nyt nimeltään ”Käsityö verkossa – käsityön opetuksesta kiinnostuneille”. 
Ryhmässä keskustellaan käsityön opettamisesta ja ja ohjaamisesta varhaiskasvatuksesta 
aikuisopetukseen. Toivomme, että ryhmästä voisi tulla paikka, jossa voit kysyä mielipidettä 
kollegoilta, jakaa kiinnostavia artikkeleita ja vinkata ajankohtaisista tapahtumista. Myös käsityön 
asemasta voimme ryhmässä keskustella. 
Ryhmä on edelleen yksityinen, joten keskustelua käydään vain käsityön opetuksen ammattilaisten 
seurassa. Ryhmään ovat jäsenistön lisäksi tervetulleita kaikki, jotka opettavat tai ohjaavat käsityötä 
työkseen, ovat käsityönopetuksesta eläkkeellä tai opiskelevat käsityön opetuksen ammattilaiseksi. 

 Punomo NTW Oy:n FB-sivulla oli 3 891 seuraamista ja 3 757 tykkääjää.  

 V. 2018 julkaistulla kuukausittain ilmestyvällä Punomon uutiskirjeellä on n. 2000 tilaajaa. 
Tilausosoite punomo.fi/yleinen/liity-punomon-uutiskirjelistalle  
 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomo.fi/uutta-punomossa
https://punomo.fi/uutta-punomossa
https://www.facebook.com/groups/kaspaikka
https://www.facebook.com/groups/kasityoverkossa/
https://punomo.fi/yleinen/liity-punomon-uutiskirjelistalle

