
KÄSITYÖNOPETTAJA, 
OTA PUNOMO AVUKSESI!

Yhden oppikirjan hinnalla saat kaiken Punomo.fi:n
sisällön opetuksesi tueksi. 
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P U N O M O . F I / L I S E N S S I T I L A U S



Punomo.fi on laajin käsityötiedon kokonaisuus Suomessa ja sen asiantuntevan sisällön tekijät
ovat käsityön opettajia, tutkijoita, kouluttajia ja opettajaksi opiskelevia. 

Sisältö tuotetaan vapaaehtoisvoimin, 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. 

Opetuslisenssinhaltijana voit hyödyntää sivustoa sekä lähi- että etäopetuksessa. Voit ohjata
oppilaasi etsimään tietoa itsenäisesti sivustolta, tai valita valmista materiaalia opetuksensa
tueksi Punomon laajasta tarjonnasta. 

Voit helpottaa työsi suunnittelua luomalla suosikkilistoja ja laatimalla artikkeleita omaan
käyttöösi. Lisäksi Punomossa on yleisö valmiina, mikäli haluat julkaista tekemiäsi materiaaleja
myös muiden opettajien käyttöön. Myös oppilaasi voivat luoda oman Punomo-tilin ja luoda
tililleen suosikkilistoja. 

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

Lisensseistä saatavat tulot käytetään
sivuston ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Täytä lomake osoitteessa punomo.fi/lisenssitilaus, ja muutaman päivän sisällä saat
käyttäjätunnukset Punomoon sekä laskun sähköpostiisi. 

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

Mikä on Punomo?

Mitä hyötyä Punomosta opettajalle?

Paljonko Punomon

käyttö maksaa?

Tilaa lisenssi helposti netissä!

Käsityö verkossa ry

Hinnat 1.8.2021 alkaen. 
Hintoihin lisätään alv 24%.



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. 

Punomon avointa sisältöä saa käyttää vapaasti yksityiskäyttöön. Alan tutkimuskäyttöön
tulee pyytää Käsityö verkossa ry:n hallituksen lupa.  

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/

Punomo-opetuslisenssin käyttöehdot

Tiedustelut: 

info@punomo.fi

044 352 4170

PUNOMO.FI/LISENSSITILAUS


