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KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU NÄPSÄ 
Taito Pirkanmaa ry:n Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on 
Suomen suurin käsityökoulu. Meillä opiskelee vuosittain 
yli 1000 oppilasta. Vuonna 2020 Näpsä täyttää 30 vuotta. 
Onnittelemme oppilaitosta ja kaikkia meidän näpsäoppilaita 
yhteisistä vuosista käsityöharrastuksen parissa! 

Näpsässä opiskellaan käsityön taiteen perusopetusta laajan oppimäärän 
mukaan. Opetusta on tarjolla lapsille, nuorille ja aikuisille. Toimipisteitä 
Tampereella ovat Tammela, Epilä, Hervanta, Verkaranta ja Vuores. Lisäksi opetusta on 
tarjolla Pirkanmaan alueella Akaassa, Kangasalla, Lempäälässä, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, 
Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella, Virroilla ja Ylöjärvellä. 

Syksystä 2018 alkaen Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on noudattanut uutta opetussuunnitelmaa. 
Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ovat osoitteessa: www.oph.fi. 
Näpsän opetussuunnitelman Näpsä TPO2018 löydät osoitteesta: www.taitopirkanmaa.fi  
Näpsän oppilaaksi voi hakea ympäri vuoden. Haku osoitteessa: https://napsa.inschool.fi 

LUKUVUOSI 2020–2021 

Kevätlukukaudella vk 14 pidämme opetuskertojen tasausviikon, jolloin ei pääsääntöisesti ole opetusta.
Huom! Pääsiäispyhien ja vappuaaton opetuskerrat korvataan viikoilla 19–20
Muutoksen aikatauluihin lukukauden aikana ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan oppilaita erikseen. 

SYYSLUKUKAUSI  
• Varhaisiän ryhmät vk 35–50  
• Perusopintojen 2ot ryhmät vk 35–50 
• Perusopintojen 3ot ryhmät vk 35–50 
• Syventävien ryhmät vk 35–48  
• Aikuisten ryhmät vk 35–48  

  
Syysloma vk 42, ei opetusta. 

KEVÄTLUKUKAUSI  

• Varhaisiän ryhmät vk 2–18   
• Perusopintojen 2ot ryhmät vk 2–18   
• Perusopintojen 3ot ryhmät vk 2–19
• Syventävien ryhmät vk 3–16   
• Aikuisten ryhmät vk 3–16   

Hiihtoloma vk  9, ei opetusta.  



KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN RYHMÄT 

VARHAISIÄN OPINNOT
• 5–6-vuotiaat, opintokerran viikoittainen kesto 60–90 min. 

PERUSOPINNOT 
• 7–10-vuotiaat, 2 oppituntia, opintokerran viikoittainen kesto 2x45 min. 
• yli 11-vuotiaat, 3 oppituntia, opintokerran viikoittainen kesto 3x45 min. 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 
• perusopinnot suorittaneille, 4 oppituntia, opintokerran viikoittainen kesto 4x45 min. 

AIKUISTEN OPINNOT
• yli 18-vuotiaat, 4 oppituntia, opintokerran viikoittainen kesto 4x45 min. 

VARHAISIÄN OPINNOT 

Käsityön varhaisiän opinnoissa tutustutaan käsityön eri osa-alueisiin ja luodaan pohjaa 
käsityön taiteenperusopetuksen perusopinnoille. Toiminta ja tekeminen rakentuvat oppilaiden 
omakohtaisille elinympäristön kokemuksille sekä kulttuuri- ja taideilmiöille. Työskentely on 
kokonaisvaltaista, toiminnallista sekä elämyksellistä ja keskeisintä siinä on leikki ja tekemisen ilo.

PERUSOPINNOT 

Käsityön perusopinnoissa perehdytään monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä 
materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Työskentelyllä innostetaan 
oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon. Opinnoissa korostuu taitojen tavoitteellinen 
harjoittelu ja pitkäkestoinen työskentely sekä oppilaan aktiivinen toimijuus ja laaja-alainen suhde 
taiteeseen ja kulttuuriin.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Käsityön syventävissä opinnoissa oppilas syventää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan 
valitsemallaan tavalla, joko laajentamalla tai painottamalla käsityön osa-alueilta. Käsityön 
syventävissä opinnoissa laaditaan itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän 
mukainen lopputyö, joka sisältää teoksen tai tuotteen, dokumentaation työskentelyprosessista 
ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Syventävät opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille 
oppilaille. Opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavilla opintojaksoilla. Lukuvuoden aikana 
opiskelijat valitsevat opiskeltavaksi kaksi opintojaksoa. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi 
omaehtoista opiskelua, leiripäiviä, opintoretkiä ja orientoivat opinnot. Opintokeskus Sivis ja 
KSL tukevat syventävien opintoja. 



AIKUISTEN OPETUS 

Aikuisten perus- ja syventävät opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavilla opintojaksoilla 
yhteisissä opetusryhmissä. Perusopintojen opiskelija perehtyy käsityön eri osa-alueisiin, 
tekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja ilmaisuun. Syventävät opiskelijat syventävät 
omaa ilmaisua valitsemansa painotuksen mukaan. Käsityön syventävissä opinnoissa laaditaan 
itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän mukainen lopputyö, joka sisältää 
teoksen tai tuotteen, dokumentaation työskentelyprosessista ja siihen liittyvän itsearvioinnin. 

Lukuvuoden aikana opiskelijat valitsevat opiskeltavaksi kaksi opintojaksoa. Opinnot sisältävät 
lähiopetuksen lisäksi omaehtoista opiskelua, leiripäiviä, opintoretkiä ja orientoivat opinnot. 
Syventäviin opintoihin voi siirtyä kun opiskelija on suorittanut perusopinnot. Opintokeskus Sivis 
ja KSL tukevat aikuisten opintoja. 

OPISKELU NÄPSÄSSÄ 
Näpsässä käsitöitä opiskellaan kerran viikossa iltapäivällä ja illalla kokoontuvissa opetusryhmissä. 
Lisäksi järjestämme oppilaille lukuvuosittain leiripäiviä, tapahtumia ja näyttelyitä, joista 
tiedotamme tarkemmin lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista opiskelua. 

  Vinkkejä Näpsän arkeen

OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 
Lasten, nuorten ja aikuisten käsityön taiteen laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen 
perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista. Laajan oppimäärän opinnot ovat 
kokonaisuudessaan yhteensä 1300 tuntia, joista perusopinnot ovat 800 t ja syventävät opinnot 
500 t. Perusopinnot kestävät Näpsässä 7 vuotta ja syventävät opinnot 4 vuotta. Opiskelu 
luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle. Ennen taiteen perusopintoja, 
lapsi voi aloittaa käsityön opiskelun varhaisiän opetusryhmässä 5–6-vuotiaana, joiden kesto 
laajimmillaan on 2 vuotta. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan laajan oppimäärän tunteihin.  

Aikuisten opetuksen perusopintojen laajuus on 800 oppituntia ja syventävien opintojen 500 
oppituntia, yhteensä 1300 laskennallista tuntia. Aikuisten opinnoissa perusopintojen kesto on 
noin 6 vuotta ja syventävien opintojen 4 vuotta. 

•  Saavuthan ajoissa paikalle ennen oppitunnin alkua 
•  Puethan vaatteet, joiden likaantuminen ei sinua haittaa 
•  Oppilailla on käytössä suojaessut ja muut tarvittavat suojavälineet 
•  Sisäkenkien käyttöä oppitunnilla suositellaan 
•  Eväitä voi syödä ennen oppitunnin alkua, mutta ei oppitunnilla opetustilassa 
•  Puhelinta käytetään vain opettajan luvalla oppitunnilla



LUKUKAUSIMAKSUT 
Lukukausi- ja materiaalimaksut laskutetaan lukukausittain heinäkuussa ja tammikuussa. 
Materiaalimaksu laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä.  

VARHAISIÄN OPINNOT JA PERUSOPINNOT: 2 VIIKKO-OPPITUNTIA 
• 147 € - Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi  
• 153 € - Tampere 

PERUSOPINNOT: 3 VIIKKO-OPPITUNTIA  
• 165 € - Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi  
• 168 € - Tampere 

AIKUISET JA SYVENTÄVÄT: OPINNOT 4 VIIKKO-OPPITUNTIA  
• 173 €  

Maksuaikataulun muutoksissa olethan yhteydessä puhelimitse 050 435 5455. 

Perhealennus –12% on mahdollista saada kun samasta perheestä useampi henkilö opiskelee 
Näpsässä. Perheen vanhimmalla oppilaalla on normaali lukukausimaksu ja kaikille perheen 
seuraaville nuoremmille oppilaille on perhealennus -12%.

TODISTUKSET JA OPINTOSUORITUSOTE 
Perusopintojen todistus sekä päättötodistus ovat virallisia asiakirjoja, jotka noudattavat 
Opetushallituksen vahvistamia käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita. Käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
päättötodistus annetaan sen jälkeen, kun oppilas on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät 
perusopinnot. Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan käsityön 
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas 
tarvitsee sitä muusta syystä. Opintojen kertymistä voi seurata Wilmassa opintosuoritusotteelta.

•  Saavuthan ajoissa paikalle ennen oppitunnin alkua 
•  Puethan vaatteet, joiden likaantuminen ei sinua haittaa 
•  Oppilailla on käytössä suojaessut ja muut tarvittavat suojavälineet 
•  Sisäkenkien käyttöä oppitunnilla suositellaan 
•  Eväitä voi syödä ennen oppitunnin alkua, mutta ei oppitunnilla opetustilassa 
•  Puhelinta käytetään vain opettajan luvalla oppitunnilla



TIEDOTUS JA YHTEYDENPITO 
Wilma on Näpsän tärkein viestintä- ja tiedotusväline oppilaisiin ja huoltajiin. Uudet oppilaat tai 
heidän huoltajat saavat kesäkirjeen mukana avainkoodin Wilmaan, jonka avulla pääsee luomaan 
käyttäjätunnuksen. Muistathan luoda tunnukset, että saat meiltä ajankohtaiset tiedotteet ja 
opettajien tai oppilashallinnon lähettämät viestit. 

Lukuvuosiopas sisältää tärkeää perustietoa opiskelusta ja Näpsän yhteystiedot. Säilytäthän sitä 
koko lukuvuoden ajan. 

Kirjeitä lähetämme Näpsän oppilaille perheineen lukuvuoden aikana. 
Kesäkirjeessä kutsumme uudet oppilaat ja kerromme syksyn opetusryhmistä. 
Syyskirjeessä kerromme syyslukukaudesta ja joulukirjeessä kevätlukukaudesta. 
Kevätkirjeessä ohjeistamme oppilastietojen päivitykseen seuraavaa lukuvuotta varten. 
Lisäksi lähetämme pieniä mainoslehtisiä tulevista Näpsän tapahtumista oppilaiden mukana. 

Tekstiviestillä ilmoitamme tuntien perumiset siinä tapauksessa, jos niitä joudutaan perumaan 
yllättäen ja lyhyellä varoitusajalla. 

Sähköpostilla tavoitat asiakaspalvelun, rehtorit ja opettajat toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet 
löydät lukuvuosioppaan lopusta. 

Soittamalla hoidamme vain kiireelliset ja akuutit asiat. Asiakaspalvelun sekä rehtoreiden 
numerot löydät lukuvuosioppaan lopusta. Oman Näpsä-opettajasi työnumeron löydät 
Wilmasta. 

Nettisivut: www.taitopirkanmaa.fi 
Facebook: Käsityö-ja muotoilukoulu Näpsä  
Instagram: @napsa_kasityokoulu #näpsä #käsityöjamuotoilukoulunäpsä #taitopirkanmaa 
Tiktok: @napsa_kasityokoulu 

OPPILASPAIKAN VAIHTAMINEN JA PERUMINEN  
Oppilaspaikan voi vaihtaa perustellusta syystä lukuvuoden aikana. Vaihtoehtoista ryhmää 
voimme tarjota vapaana olevien oppilaspaikkojen mukaan. Paikan vaihtamistoive lähetetään 
sähköpostitse: napsa@taitopirkanmaa.fi 

Kun ilmoittaudut oppilaaksi Näpsään, sitoudut oppilaaksemme 1300 oppitunnin oppimäärään. 
Opiskelun voi keskeyttää vain perumalla oppilaspaikan. Oppilaspaikan peruminen lähetetään 
aina kirjallisesti määräaikaan mennessä joko sähköpostitse: napsa@taitopirkanmaa.fi tai kirjeenä 
osoitteeseen: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Peltokatu 16 C , 33100 Tampere. Säilytä kopio 
lähettämästäsi peruutusilmoituksesta. Lukukausimaksujen maksamatta jättäminen tai opettajalle 
ilmoittaminen ei ole oppilaspaikan peruminen. Oppilaspaikasta, jota ei ole peruttu määräaikaan 
mennessä laskutetaan koko lukukausimaksu. 



Jatkavan oppilaan syyslukukauden oppilaspaikan voi perua kuluvan lukukauden huhtikuun 
30. päivään mennessä kuluitta. Jos oppilas peruu paikkansa touko–elokuussa, perutusta 
oppilaspaikasta laskutetaan 50 euron paikanvarausmaksu. Kevätlukukauden oppilaspaikan voi 
perua marraskuun 30. päivään mennessä ilman kuluja ja 50 euron paikanvarausmaksulla 10.1. asti. 

Uudelle oppilaalle Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän paikanvarausmaksu on 50 euroa. Maksu 
sisältyy lukukausimaksuun. Jos syyslukukauden oppilaspaikka perutaan kirjallisesti elokuun 
loppuun mennessä, maksetaan vain paikanvarausmaksu oppilaaksi hyväksymiskirjeen mukana 
toimitetulla lukukausimaksulaskulla. Lukuvuoden aikana ilmoittautuneet oppilaat voivat perua 
oppilaspaikan 50 euron paikanvarausmaksulla ensimmäisen opintokerran jälkeen. 

VAKUUTUS, LÖYTÖTAVARAT JA KUVALUPA 
Lapsilla ja nuorilla on tapaturmavakuutus Näpsässä oppituntien aikana ja kotimatkoilla. 
Tapaturman sattuessa oppitunneilla opettaja on yhteydessä Wilmassa ilmoitettuun huoltajan 
puhelinnumeroon ja toimittaa asianmukaiseen hoitoon. Jos tapaturma sattuu kotimatkalla, 
olethan heti yhteydessä Näpsään. Aikuiset työskentelevät Näpsässä omalla vastuullaan. 

Säilytämme Näpsään jääneitä oppilastöitä ja löytötavaroita 3 kuukauden ajan. Voit tiedustella 
töitä ja kadonneita tavaroita omasta Näpsän toimipisteestä. Oppilaitos ei vastaa oppilaiden 
henkilökohtaisista tavaroista. 

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaasta kuvauslupa Wilmassa ennen lukukauden alkua täyttämällä 
lupakyselyt lomake. 



YHTEYSTIEDOT 
Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä Peltokatu 16 C, 33100 Tampere 
Näpsän asiakaspalvelu   050 560 6332, napsa@taitopirkanmaa.fi  
Rehtori    050 598 8692, etunimi.sukunimi@taitopirkanmaa.fi 
Apulaisrehtori   050 505 3070, etunimi.sukunimi@taitopirkanmaa.fi  

NÄPSÄN TOIMIPISTEET 
AKAA 
Kulttuuritalo Laaksola, Ryödintie 2, 37800 AKAA, 050 560 6332, mirva.juntunen@taitopirkanmaa.fi 
KANGASALA 
Ellintie 4, 36200 KANGASALA, 050 527 3125, kangasala@taitopirkanmaa.fi  
LEMPÄÄLÄ 
Asematie 6, Wanha asema, 37500 LEMPÄÄLÄ, 050 414 6756, lempaala@taitopirkanmaa.fi  
MÄNTTÄ 
Itätorikatu 4, 35800 MÄNTTÄ, 050 592 9039, mantta@taitopirkanmaa.fi 
NOKIA 
Kerhola, Souranderintie 13, 37100 NOKIA, 050 560 6332, heli.anttila@taitopirkanmaa.fi 
ORIVESI 
Keskustie 37, 35300 ORIVESI, 050 433 8681, orivesi@taitopirkanmaa.fi 
PIRKKALA 
Nuolialan koulu ja Toivion koulu, 050 560 6332, napsa@taitopirkanmaa.fi 
TAMPERE, EPILÄ 
Pispalan Valtatie 133, 33270 TAMPERE, 050 409 3760, epila@taitopirkanmaa.fi  
TAMPERE, HERVANTA 
Lindforsinkatu 5, Vapaa-aikakeskus, 33720 TAMPERE, 050 414 6658, hervanta@taitopirkanmaa.fi  
TAMPERE, TAMMELA 
Peltokatu 16, 33100 TAMPERE, 050 560 6332, napsa@taitopirkanmaa.fi 
TAMPERE, VUORES 
Vuoreksen koulu, 050 414 6658, hervanta@taitopirkanmaa.fi 
TAMPERE, VERKARANTA 
Käsityöntalo, Vuolteentori 2, 33100 TAMPERE, 050 496 1121, verkaranta@taitopirkanmaa.fi  
VESILAHTI 
Tapolantie 1 B, 37470 Vesilahti, 050 342 2508, vesilahti@taitopirkanmaa.fi  
VIRRAT 
Virtaintie 36, 34800 VIRRAT, 050 527 3120, virrat@taitopirkanmaa.fi  
YLÖJÄRVI 
Krankkula, Suojastentie 10, 33470 YLÖJÄRVI, 050 593 9622, ylojarvi@taitopirkanmaa.fi  


