
Näpsän aikuisten opintojaksovalikko kevätlukukausi 2021 

Oppilaaksi ilmoittautuminen https://napsa.inschool.fi/browsecourses 

lisätietoja napsa@taitopirkanmaa.fi 

Aikuisten opintojaksovalikko on tarkoitettu yli 18-vuotiaille perus- tai syventäviä käsityön 

taiteenperusopintoja suorittaville opiskelijoille. Lukuvuosi rakentuu kahdesta yhtä pitkästä jaksosta, 

jotka sijoittuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Syyslukukauden opintojakso kestää viikolta 35 viikolle 

48 ja kevätlukukauden opintojakso viikolta 3 viikolle 16. Kokoontuminen on pääsääntöisesti kerran 

viikossa 4 oppituntia kerrallaan. Lisäksi järjestetään syyslukukauden alussa orientoivat opinnot sekä 

keväällä mahdollinen leiripäivä. Oppilas voi itse valita, mitkä kaksi jaksoa hän vuoden aikana 

valitsee ja pystyy näin enemmän vaikuttamaan omien opintojensa painotukseen.  

Tervetuloa opiskelemaan! 
 

Kangasala 

Korinpunonta ja solmeilutekniikat 

tiistai klo 17.30–20.30 
Opitaan punomaan ja solmeilemaan rottinkia, paperinarua ja erilaisia lankoja. Valmistetaan koreja 

sekä käyttö- että sisustustuotteita. Solmeilutekniikoina ovat sisustukselliset makramee ja fransut. 

 

Lempäälä 

Tallukkaat ja tuunatut tekstiilit 

keskiviikko klo 17.15–20.15 
Valmistetaan tekstiileistä perinteikkäät talvijalkineet eli tallukkaat. Tallukkaat toteutetaan omaan 

tyyliin sopiviksi. Käyttämättä jääneistä vaatteista ja kierrätystekstiileistä tuunataan myös muita 

tuotteita. 

 

Mänttä (Täynnä) 

Asusteita kierrättäen 

keskiviikko klo 18–21 
Suunnitellaan ja valmistetaan asusteita tekstiilikierrätyksen vinkkelistä. Pohditaan kierrätyksen 

haasteita ja uuden materiaalin käyttämistä kestävän kehityksen näkökulmasta. Valmistetaan 

tekstiileistä perinteikkäät talvijalkineet eli tallukkaat, uudistetaan farkkuja etsaamalla eli väriä 

poistamalla, huovutetaan huiveja ja taideparsitaan hattuja sekä kokeillaan aurinkovärjäystä vaatteen 

uudistamisessa. 

 

Virrat 

Punontaa ja solmeilua eri tavoin 

torstai klo 18–21 
Opitaan punomaan ja solmeilemaan eri tekniikoilla. Punotaan rottingista ja paperinarusta koreja ja 

varjostimia. Solmeillaan mm. makrameetekniikalla erilaisia käyttö- ja sisustustuotteita. 
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Tampere, Epilä 

Kuvapintaa lankatekniikoilla 

tiistai klo 17.15–20.15 
Opitaan vapaiden muotojen ja kuviopinnan muodostamista erilaisilla lankatekniikoilla. Sovelletaan 

omaa visuaalista muoto- ja värimaailmaa työn suunnittelussa. Tekniikoina harjoitellaan mm. 

tuftaamista, kirjontaa, virkkausta ja aplikointia. Valitulla tekniikalla toteutetaan sisustus- tai 

käyttötekstiilejä.   

 

Tampere, Tammela 

Lasia, kaakeleita, mosaiikkia yhdistettynä betoniin ja puuhun 

maanantai klo 17.15–20.15 
Inspiroidutaan väreistä ja leikitellään muodoilla. Tutustutaan lasin eri olomuotoihin ja sen 

erityisyyteen. Opitaan mosaiikkitekniikan mahdollisuudet ja lasinsulatuksen perusteet. Rakennetaan 

puusta erilaisia muotteja ja kehyksiä. Valetaan betonista alustoja ja laattoja, joihin yhdistellään 

rohkeasti eri materiaaleja. Hyödynnetään lasin ja valon toimivaa liittoa. 

 

Tampere, Tammela 

Laatua vaateompeluun 

keskiviikko klo 17.15–20.15 
Haluaisitko parantaa ompelemiesi vaatteiden laatua? Haluaisitko tehdä vieläkin paremmin toimivia 

ja istuvia vaatteita? Opitaan ompelutulokseen vaikuttavista tekijöistä kuten kankaista, neuloista, 

koneista, kaavoista ja työvaiheista. Ommellaan vaatteita omaan tarpeeseen, valmiiden kaavojen 

avulla. 

 

Tampere, Verkaranta 

Tallukas ja taideparsinta 

tiistai klo 17.15–20.15 
Perinteet kunniaan! Toteutetaan Pirkanmaalle perinteinen talvijalkine, tallukas sekä opetellaan 

parsimista ja vaatteiden tuunaamista. Tällä jaksolla saat käytettyä ihanat tilkkusi ja lankasi. 

 

Tampere, Verkaranta 

Lasityö 

tiistai klo 17.15–20.15 
Tutustutaan kolmeen eri lasitekniikkaan: tasolasi eli tiffany tai lyijylasityöt, lasinsulatus ja 

lasimosaiikki. Lisäksi mahdollisuus käydä työstämässä kuumaa lasia eli kokeilla lasinpuhaltamista. 

Huom. jakson materiaalimaksu 50 € tulee todennäköisesti ylittymään. 

 

 

Tampere, Verkaranta 

Antiikkinallet ja teatterinuket 

torstai klo 10–13 
Opitaan tekemään perinteisiä leluja erilaisia valmistustekniikoita ja materiaaleja käyttäen. 

Tutustutaan lähiseudun nukketeattereihin. Antiikkinallejen perinne löytyy Saksasta ja 

teatterinukkeja voi käyttää esimerkiksi nukketeatterissa. 
 


