
Näpsän nuorten opintojaksovalikko syyslukukausi 2021  
 

Oppilaaksi ilmoittautuminen 

https://napsa.inschool.fi/browsecourses  

lisätietoja napsa@taitopirkanmaa.fi  

Nuorten opintojaksovalikko on tarkoitettu yli 14–18-

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 mahdollinen leiripäivä. 

Oppilas voi itse valita, mitkä kaksi jaksoa hän 

vuoden aikana valitsee ja pystyy näin enemmän 

vaikuttamaan omien opintojensa painotukseen.  

 

Tervetuloa opiskelemaan! 

 

 

 

Lempäälä, tiistai klo 16.45–19.45, Kuteiden viemää, Esine- ja tekstiiliympäristöt 

Tutustutaan erilaisiin kudonnan tekniikoihin matosta vapaaseen kuviokudontaan. Opit 

suunnittelemaan ja valmistamaan kudotun maton kangaspuilla sekä pienempiä töitä kehyksissä sekä 

luovasti esimerkiksi oksan haaraan. 

Mänttä, tiistai klo 16–19, Taitojen kirja, Esine- ja tekstiiliympäristöt 

Kokoamme kirjan muotoon aiemmin oppimiamme taitoja täydentäen niitä tekstiilitekniikoilla kuten 

ekoprinttaus, ruostevärjäys, aurinkovärjäys, kuvansiirto erilaisille materiaaleille.  

Orivesi, keskiviikko klo 14.15–17.15, ITE-teospaja, Rakennetut- ja luonnonympäristöt  

Rakennetaan eri materiaaleja ja tekniikoita yhdistellen ITE-teos. Teos voi olla veistos, maalaus, itse 

keksitty esine tai keksintö. Jaksolla tutustutaan ITE-käsitteeseen ja käytetään hankittujen 

materiaalien lisäksi kierrätys-, luonnon-, jäte- tai uusiomateriaaleja. Tällä jaksolla pääset 

rakentelemaan ronskisti ja kokeilemaan eri työvälineitä ja tekniikoita veistämisestä ja sahaamisesta 

maalaamiseen ja muovailtavan massan valmistukseen.  
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Tampere, Taitokeskus Hervanta, torstai klo 17.15–20.15, Villiä villaa ja säyseää savea, 

Palveluympäristöt 

Tutustutaan kahteen hyvin toisistaan poikkeavaan materiaaliin, villaan ja saveen kuvanveiston 

materiaaleina. Opit, miten villaveistos rakentuu metallisen tukirangan varaan ja miten keraamista 

veistosta voi työstää monella eri tekniikalla. Töistä rakennetaan opintojakson päätteeksi näyttely.   

Tampere, Tammela, maanantai klo 17.15–20.15 Lavastusta loihtimassa, Palveluympäristöt 

Tanssiteatteri MD tunnetaan visuaalisesti herkullisista koko perheen esityksistään. Iglu on 

Tanssiteatteri MD:n uusi esitys, joka tulee Hällä-näyttämölle ensi-iltaan vuonna 2022. Iglu vie 

katsojansa matkalle maailman ääriin, hiljaisen kauneuden tähtisateeseen. Haluatko sinä olla osana 

luomassa tätä kauneutta näyttämölle? Tuotetaan ryhmän yhteistyönä ihanan ihmeellinen ja 

näyttävä talvinen satumaailma Iglu-teokseen Hällä-näyttämölle.  

 

Tampere, Tammela, tiistai klo 17.15–20.15, Kuosisuunnittelua ja kankaanpainantaa, Esine- ja 

tekstiiliympäristöt 

Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan oman näköinen printtikangas. Jakson alussa tutustutaan 

erilaisiin luonnostelu ja suunnittelutekniikoihin. Tehdään värikokeiluja ja kokeillaan erilaisia 

kankaankuviointimenetelmiä. Tämän jälkeen suunnitellaan omat printit, opetellaan tekemään 

raportti ja painetaan kangasta valotetun painoseulan avulla. Jakson aikana tutustutaan myös 

digiprinttaukseen. 

Tampere, Tammela, keskiviikko klo 17.15–20.15, Keramiikkaa muottien avulla, Rakennetut- ja 

luonnonympäristöt 

Opit suunnittelemaan ja valmistamaan yksilöllisiä käyttö- ja koriste-esineitä levy- ja 

prässäystekniikalla. Kokeillaan erilaisten yksinkertaisten apumuottien käyttöä työskentelyn tukena ja 

valmistetaan oma savimuotti sekä muodonantoon että koristeluun. Tekniikoita soveltamalla 

valmistetaan pieni yhtenäisten esineiden sarja. 

 


