
 

Näpsän aikuisten opintojaksovalikko syyslukukausi 2021 
 

Oppilaaksi ilmoittautuminen https://napsa.inschool.fi/browsecourses  
lisätietoja napsa@taitopirkanmaa.fi  
 
Aikuisten opintojaksovalikko on tarkoitettu yli 
18-vuotiaille perus- tai syventäviä käsityön 
taiteen perusopintoja suorittaville 
opiskelijoille. Lukuvuosi rakentuu kahdesta 
yhtä pitkästä jaksosta, jotka sijoittuvat syys- 
ja kevätlukukaudelle. Syyslukukauden 
opintojakso kestää viikolta 35 viikolle 47 ja 
kevätlukukauden opintojakso viikolta 3 
viikolle 15. Kokoontuminen on 
pääsääntöisesti kerran viikossa 4 oppituntia 
kerrallaan. Lisäksi järjestetään 
syyslukukauden alussa orientoivat opinnot 
viikolla 34 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 
 
Tuulesta temmattua ja langan viemää 
tiistai klo 17.30–20.30 
Tuntuuko sinusta joskus, että teemat ovat aivan tuulesta temmattuja? Mepä nappaamme tuulen teemaksi ja annamme 

tuulen riepotella itsetehtyjen kirjojen sivuja ja sisältöjä. Tuuli lennättää meidät kirjoituksen ja kirjan historiasta 

opettelemaan kirjan sidontaa ja näkemään vanhojen hylättyjen kirjojen uuden elämän. 

Opettelemme valmistamaan länsimaisen sidotun irtoselkäisen kirjan, annamme vanhalle kirjalle uuden elämän ”Altsuna” 

ja toteutamme ryhmän yhteisen pienoisnäyttelyn valmistuneista tuotteista ja teoksista. Tutustumme jakson aikana 

kirjansidonnan lisäksi paperin ominaisuuksiin käsityömateriaalina ja teemme paperista pienimuotoisia töitä hyödyntäen 

kierrätysmateriaalia. Anna langan viedä, opettele uusi lankatekniikka, onko se virkkausta, neulontaa, punontaa vai jotakin 

muuta? Jakson aikana kokeilemme valittuja tekniikoita ja opittua tekniikkaa hyödyntäen valmistetaan vapaavalintainen 

tuote. 

 

Lempäälä 

 
Inspiroidu Japanista 
keskiviikko klo 17.15–20.15 
Opintojakson aikana inspiroidutaan nimensä mukaan japanilaisesta käsityökulttuurista ja tekstiilitekniikoista. Tutustutaan 
japanilaiseen kuviokieleen esimerkkien ja omien kokeilujen kautta. Kokeillaan shibori värjäystä, sashiko kirjontaan sekä 
valmistetaan japanilaiseen arkeen liittyviä tekstiilejä. Opittuja tekniikoita hyödyntäen ja yhdistellen ommellaan ja 
kuvioidaan kimonotyyliset takit sekä paketoimaan erilaisia lahjoja furoshiki tekniikalla sekä kuvioimaan kankaat tyylin 
mukaisesti. 
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Mänttä 
 
Kierrättäen sisustukseen 
keskiviikko klo 18–21 
Kuinka pienillä elementeillä luodaan uutta ilmettä sisustukseen? Opintojaksolla opitaan yhdistelemään erilaisia 
tekstiilitekniikoita kuten ekoprinttausta, tilkkutöitä, taideparsintaa, kuvakudosta, punontaa ja huovutusta. Jakson aikana 
valmistuviin töihin liitetään kierrätysmateriaaleja. 
 
Mänttä 
 
Kierrättäen sisustukseen 
torstai klo 18–21 
Kuinka pienillä elementeillä luodaan uutta ilmettä sisustukseen? Opintojaksolla opitaan yhdistelemään erilaisia 
tekstiilitekniikoita kuten ekoprinttausta, tilkkutöitä, taideparsintaa, kuvakudosta, punontaa ja huovutusta. Jakson aikana 
valmistuviin töihin liitetään kierrätysmateriaaleja. 
 
Virrat 
 
Inspiroidu Japanista 
torstai klo 18–21 
Opintojakson aikana inspiroidutaan nimensä mukaan japanilaisesta käsityökulttuurista ja tekstiilitekniikoista. Tutustutaan 
japanilaiseen kuviokieleen esimerkkien ja omien kokeilujen kautta. Kokeillaan shibori värjäystä, sashiko kirjontaan sekä 
valmistetaan japanilaiseen arkeen liittyviä tekstiilejä. Opittuja tekniikoita hyödyntäen ja yhdistellen ommellaan ja 
kuvioidaan kimonotyyliset takit sekä paketoimaan erilaisia lahjoja furoshiki tekniikalla sekä kuvioimaan kankaat tyylin 
mukaisesti. 
 
Orivesi 
 
Tehdään langasta 
keskiviikko klo 17.15–20.15 
Opintojakson aikana tutustutaan lankaan tekstiilitöiden materiaalina ja kolmeen erilaiseen lankatekniikkaan omien 
kokeilujen kautta: kudottu nauha, köydenpunonta, ryijyn nukitus. Tiesitkö että lanka käyttäytyy ja näyttäytyy 
tekstiilipinnassa väriltään, kiilloltaan ja tunnultaan eri tavalla eri tekniikoissa. Hyppää mukaan kivaan ja monipuoliseen 
aikuisopiskelijoille suunnattuun käsityön ja muotoilun opintojaksoon. Tehdään langasta -jaksolla innostamme oivalluksiin, 
luovuuteen ja oppimisen iloon. Syksyn aikana valmistetaan leveä, poimittu nauhapirralla kudottava 
nauha, punottua nyöriä tai köyttä, punontatyö omasta köydestä sekä pienikokoinen ryijy. Opintojakson materiaalimaksu 
kattaa nauhan, nyörin/köyden lisäksi 25 x 35 cm kokoisen ryijyn.  
 
Tampere, Epilä 
 
Tuunausta ja kuviointia  
tiistai klo 17.15–20.15 
Opintojaksolla tuunataan ja uudistetaan vaatteita, kodintekstiilejä ja käyttöesineitä. Lisäksi opitaan jatkuvan kuviopinnan 

suunnittelua ja toteuttamista eri tekniikoilla kuten esim. kankaanpainolla, kirjonnalla, mosaiikkitekniikalla ja 

keramiikkalaattoja valmistamalla.  

 
Tampere, Tammela 
 
Nahkalaukku ja asusteet 
keskiviikko klo 17.15–20.15 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin nahkalaatuihin ja niiden työstämiseen. Tutustutaan kasviparkittuun nahkaan, 
sen työstämiseen ja tarvittaviin työvälineisiin. Opitaan kokoamisessa käytettäviä käsinompelutekniikoita sekä kuviointi- 
sekä koristelutekniikoita. Suunnitellaan ja valmistetaan oma laukku sekä muita pieniä asusteita. Huomioi, että jakson 
materiaalimaksu 50€ tulee todennäköisesti ylittymään. 
 
 
Tampere, Verkaranta 
 
Tallukas 
tiistai klo 17.15–20.15 
Perinteet kunniaan! Opintojaksolla toteutetaan Pirkanmaalle perinteinen talvijalkine, tallukas sekä opetellaan parsimista 
ja vaatteiden tuunaamista. Tällä jaksolla saat käytettyä ihanat tilkkusi ja lankasi sekä pientä tuntumaa suutarin 
ammattiin.  
 



 
Tampere, Verkaranta 
 
Lasitöiden kiehtova maailma 
tiistai klo 17.15–20.15 
Opintojaksolla tutustutaan kolmeen eri lasitekniikkaan: tasolasi eli tiffany- tai lyijylasityöt, lasinsulatus ja lasimosaiikki. 
Lisäksi mahdollisuus käydä työstämässä kuumaa lasia eli kokeilla lasinpuhaltamista. Huomioi, että jakson 
materiaalimaksu 50 € tulee todennäköisesti ylittymään. Jos opetus joudutaan toteuttamaan etänä, sisältönä on Inspiroidu 
Japanista opintokokonaisuus. ks. Lempäälä ja Virrat. 
  
 
Tampere, Verkaranta 

Kudontaa ja kehräystä 
keskiviikko klo 17.15–20.15 
Hurmaannu huiveista ja kehrää langat omaan myssyyn! Kudonnan opintojaksolla kudotaan huivi ja neulotaan tai 
virkataan siihen itsekehrätyistä langoista myssy. Jaksolla opitaan keveää kudontaa ja langan rakentumista langaksi.  
 

Tampere, Verkaranta 

Memory – Muistot talteen 
torstai klo 10–13 
Opintojaksolla kerätään omaa elämää kunnioittava kollaasi kirjan ja taideteoksen yhdistelmään haitarikirja muotoon. 
Hyödynnetään kirjansidonnan tekniikoita ja samalla opetellaan erilaisia tekstiilitekniikoita (sashiko, vapaakirjonta, 
ekoprinttaus, kuvansiirto…)  

 


