PUNOMO.FI/LISENSSITILAUS

KÄSITYÖNOPETTAJA,
OTA PUNOMO AVUKSESI!
Yhden oppikirjan hinnalla saat kaiken Punomo.fi:n
asiantuntevan sisällön opetuksesi tueksi.
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Mikä on Punomo?

Punomo.fi on laajin käsityötiedon kokonaisuus Suomessa – ja ainutlaatuinen koko
maailmassa. Asiantuntevan sisällön tekijät ovat käsityön opettajia, tutkijoita, kouluttajia ja
opettajaksi opiskelevia. Sisältö tuotetaan ilman palkkioita, yhteisöllisyyden ja jakamisen
periaattein. Sivuston sisältö kattaa käsityön aihealueet alkaen ideoinnista ja suunnittelusta ja
jatkaen pehmeiden ja kovien materiaalien tekniikoiden kautta käsityökulttuuriin,
pedagogiikkaan ja teoriaan. Lisäksi Punomossa on kasapäin työohjeita ja ideoita käsitöihin.
Punomo.fi-sivustoa ylläpitävää ja kehittää Käsityö verkossa ry.

Mitä hyötyä Punomosta on opetuksessa?

Punomo-opetuslisenssinhaltijana voit hyödyntää sivustoa sekä lähi- että etäopetuksessa.
Opettaja voi ohjata oppilaat etsimään tietoa itsenäisesti tai valita valmista materiaalia
opetuksensa tueksi Punomon laajasta tietokannasta. Opettaja voi suunnitella työtään luomalla
suosikkilistoja ja artikkeleita omaan käyttöönsä - ja lisenssinhaltija voi julkaista omia
artikkeleitaan myös punomo.fi:hin. Myös oppilaat voivat luoda oman Punomo-tilin ja luoda
tilille omia suosikkilistojaan.

Paljonko Punomon
käyttö maksaa?

Opettajakohtainen Punomo-lisenssi
maksaa vain noin yhden oppikirjan verran
vuodessa! Opetuslisenssituloilla katetaan
sivuston ylläpito- ja kehittämiskuluja.
Lisenssitilauksen ensimmäinen jakso
laskutetaan muutaman päivän sisällä
tilauksen tekemisestä, ja tilaus on
voimassa joko 1 tai 3 vuotta.

Miten tilaat Punomo-lisenssin?

Tilaa lisenssi helposti netissä! Täytä lomake osoitteessa punomo.fi/lisenssitilaus, ja muutaman
päivän sisällä saat käyttäjätunnukset Punomoon sekä laskun sähköpostiisi. Tarvittaessa voit
tehdä tilauksen tällä lomakkeella, jonka voi palauttaa täytettynä sähköpostilla
(info@punomo.fi) tai postitse (Punomo Networks Oy, Toukolankatu 26 20360 Turku).

Käsityö verkossa ry

Käsityö verkossa ry on Punomo.fisivuston tukiyhdistys ja vastaa sivuston
sisällöstä. Opetuslisenssinhaltijat ovat
äänivaltaisia yhdistyksessä ja he voivat
siten osallistua ja vaikuttaa sivuston
kehittämiseen.

Punomo-opetuslisenssin käyttöehdot
Punomo.fi sivuston käyttö opetus-, koulutus- tai ohjaustoiminnassa tai opetuksen ja
oppimateriaalien valmistelussa edellyttää, että käyttäjällä on voimassa oleva
opetuslisenssi. Myös yritystoimintaan liittyvään käyttöön tulee hankkia lisenssi.
Yksityiskäyttö ja alan tutkimuskäyttö on vapaata.
Lisenssi voi olla opettaja- tai kouluttajakohtainen tai työyhteisökohtainen (ks. hinnasto).
1-5 käyttäjän tilauksissa jokainen lisenssikäyttäjä saa lisäksi oikeuden sivuston sisältöä
hallinnoivan Käsityö verkossa ry:n jäsenyyteen. Jäsenet pääsevät käsityön opetuksen
aktiiviselle sähköpostilistalle ja voivat olla suoraan vaikuttamassa sivuston sisältöjen
kehittämiseen.
Työyhteisökohtaisessa lisenssissä jäsenyysoikeus tulee yhdelle käyttäjälle, mutta
sähköpostilistalle voi lisätä myös muita samassa yhteisössä työskenteleviä henkilöitä.
Lisenssi sallii materiaalien edelleen muokkaamisen opetustilanteen vaatimaan muotoon.
Uusi tilausjakso alkaa edellisen jakson päätyttyä ilman uutta tilausta, ellei asiakas irtisano
tilaustaan. Uusi jakso laskutetaan tilauksen tekoajasta riippuen joko syys- tai
kevätlukukauden alussa. Uuden laskutuskauden lähestymisestä tiedotetaan etukäteen
yhteyshenkilölle sähköpostilla. Laskutusta hoitaa Punomo Networks Oy.
Lue lisää: Lisenssikäyttäjän oikeudet ja ohjeita käyttäjälle
https://punomo.fi/opetuslisenssikayttajan-oikeudet-ja-ohjeita-kayttajalle/
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