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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
Yhdennentoista 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 2022 pidetään maaliskuun 21.3.2022 klo 19:15 ja se toteutetaan aiem-
pien vuosien tapaan livekokouksena verkossa.  
Ilta aloitetaan jo kello 18:00 Liisa Avelinin esityksellä, jonka aiheena on uutuuskirja, joka kertoo 
Kymissä vuonna 1925 syntyneen kotiteollisuusopettaja Ella Mussalon elämäntarinan.  
 
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 uutiskirjei-
den tuottaminen jatkuu, toimittajana on käsityönop. opiskelija Inki Kettupuro. 

 
Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja hyödyntää yhteistyökumppanei-
den etuja. Pääpaino jäsenhankinnassa on koulukampanjointi eli oppilaitoslisenssien myynnin 
kautta tulevat jäsenyydet. 

TALOUS 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen keruuseen, lahjoituksiin ja mahdollisten hankkeiden 
rahoitukseen. Vuonna 2021 saadusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin valta-
kunnallisten yhteisöjen toiminta-avustuksesta on annettava selvitys viimeistään 29.4.2022. 
 
Marraskuussa 2021 yhdistys jätti uuden rahoitusanomuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 
Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset -hakuun. Anottu 
summa oli 44 250,00 euroa. 10.2.2022 saatiin myönteinen päätös: yhdistykselle on myönnetty 
15 000 euroa käytettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Syksyllä 2021 haettiin apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta, mutta päätös oli kielteinen. 
 
Toimintansa tukemiseksi ja sääntöjensä mukaisesti yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia Käsityö 
verkossa ry:n tilille FI 8643 0900 1017 2336. 
 
Punomo-putiikki jatkaa toimintaansa ja myy pääasiassa lahjoituksena saatuja tuotteita. 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
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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 kokeilta-
vaksi jossain vaiheessa. 
 
Toimintavuoden kuluessa jatketaan uusien ratkaisuja etsimistä yhdistyksen talouden ja hallinnoin-
nin järkeistämiseksi. Pääpaino on jatkaa v. 2019 alkanutta selvitystyötä mahdollisuuksista yhdis-
tää toimintoja jonkin muun toimijatahon kanssa. 

TOIMINTA 

 Yhdistyksen päätoimintana on edelleen julkaisutoiminta Punomo.fi-sivustossa. 
 Punomo.fi-sivustolle etsitään uusi palvelintason ylläpitäjätaho, jonka hallintaan sivusto siir-

rettään. Samalla teetetään uudistus- ja korjausprojekti, joka varten Paula Niskasaari ja Pirjo 
Sinervo ovat jo vuoden 2021 puolella laatineet tarjouspyyntöluonnosta. 

 Punomoputiikki https://punomoputiikki.fi/ jatkaa edelleen toimintaansa. Verkkokaupassa 
myydään pääosin lahjoituksena saatuja tuotteita. Saadut myyntitulot käytetään tukemaan 
yhdistyksen toimintaan, Punomo.fi:n ylläpitoa ja kehittämistä. 

 Suunnitellaan ja toteutetaan verkkoaktiviteetteja sekä oppilaitoksille, jäsenistölle että ”suu-
relle yleisölle”. Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa jokin projekti yhteistyössä Tekstiiliopet-
tajaliitto ry:n kanssa. 

 Webinaarit, keväällä ja syksyllä noin kerran kuussa  
Varmistuneet ja vielä suunnitteilla olevat tiedot: 

o ma 21.3.2022 18:00 Liisa Avelin, esitys yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. 
Aiheena on uutuuskirja, joka kertoo Kymissä vuonna 1925 syntyneen kotiteolli-
suusopettaja Ella Mussalon elämäntarinan. 

o Johanna Säilä  ja Auli Saarinen kertovat uusien ohjeiden mukaisesta peruskoulun 
käsityön arvioinnista (päivämäärä ei vielä tiedossa) 

o Riikka Räisänen kertoo Biocolor-hankkeen tutkimusten pohjalta ideoita peruskou-
lun käsityönopetuksen värjäykseen (12.4.) 

o Minna Matinlauri  alustaa 27.4. värjäykseen sopivista aiheista ja ideoista peruskou-
lun käsityönopetukseen otsikolla Printtiä ja väriä – Muotoja ja pintoja. 

o Liisa Avelin: Julkaisun toteuttaminen Punomo.fi-sivustoon. 
o Marja Anttila: webinaari lankatekniikoihin liittyen toukokuussa 
o syksyllä 2-3  webinaaria – sisällöt suunnitellaan myöhemmin  

 Liisa Avelin pitää webinaarin pohjalta myös verkkokurssin julkaisemisesta. Ajankohdasta 
sovitaan erikseen. Lisenssihaltijoille ilmainen ja ei-jäseniltä maksullinen. 

 Museoviraston apurahahaku (”huoneentaulu”), hakemuksen valmistelu keväällä, yhteistyö-
tahojen kartoitus  

 Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Kulttuurirahasto apurahahaku syksyllä 
 Muut mahdolliset apurahahakemukset 
 Pääpaino jäsenistölle toteutettavassa kurssitarjonnassa on etä- ja verkko-opiskelu. Jat-

kossa pidetään avoimena mahdollisuus tarjota ja suunnitella jäsenistölle retkiä, koulutusti-
laisuuksia ja käsityöretriittejä. 

 Yhdistys seuraa vuoden aikana käsityö- ja muotoilualan sekä käsityön opetuksen tapah-
tumia ja tekee tarvittaessa aloitteita niihin liittyen. 

 Yhdistys pyrkii kehittämään ja vilkastuttamaan yhteistyötä yliopistojen käsityönopettajan 
koulutusten kanssa. Käsityönopettajaopiskelijoille tarjotaan edelleen ilmaiseksi opettajata-
son lisenssijäsenyyttä heidän opiskelujensa ajaksi. 

 Hallitus päättää TAO & TOL syyspäiville osallistumisesta. 
 

https://punomo.npn.fi/kasityo-verkossa-ry
https://punomoputiikki.fi/
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 Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Suomen käsityön museo, Aino-koti säätiö, Taito-
liitto - Taito ry, Tekstiilikulttuuriseura ja Designmuseo. 

 Yhdistys on mukana Museoviraston hallinnoimassa Elävä kulttuuriperintö -hankkeessa, jä-
senenä 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 tutkimuk-
sen ammattilaiset: 

o Helsingin Yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden osasto, Opet-
tajankoulutus, Käsityönopettajan koulutus 
 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, professori 
 Kaiju Kangas, professori 

o Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, 
käsityönopettajan koulutus 
 Sirpa Kokko, professori, käsityötiede  
 Tarja Kröger, yliopistonlehtori, käsityökasvatus 

o Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö 
 Eila Lindfors, professori 
 Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö 

o Åbo Akademi, Vasa, lärarutbildning, slöjdvetenskap  
 Mia Porko Hudd, professor, i slöjdpedagogik 
 Juha Hartvik, universitetslärare i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska slöj-

dens didaktik 
TIEDOTUS 

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