
 

 

Näpsän nuorten opintojaksovalikko kevätlukukausi 2022  
 

Oppilaaksi ilmoittautuminen https://napsa.inschool.fi/browsecourses 
lisätietoja napsa@taitopirkanmaa.fi  
 
 
Nuorten opintojaksovalikko on tarkoitettu 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 3-4 oppituntia kerrallaan. Lisäksi 
järjestetään syyslukukauden alussa orientoivat opinnot 
sekä mahdollinen leiripäivä. Tunneilla tehdään 
itsearviointia ja dokumentoidaan opintojaksolla opittua 
OODi-oppimistilaan. Oppilas voi itse valita, mitkä kaksi 
jaksoa hän vuoden aikana valitsee ja pystyy näin enemmän 
vaikuttamaan omien opintojensa painotukseen. 

Lempäälä, tiistai klo 16.45–19.45, Kuoseista vaatteita, 
Pukeutumisympäristöt  

Opintojaksolla suunnitellaan ja painetaan kangas, josta ommellaan yksinkertaisia vaatteita ja 
asusteita. Tunneilla tutustutaan kuosisuunnitteluun, tehdään erilaisia väri- ja 
kuviointikokeiluja kankaalle sekä opitaan vaateompelun perusteita.   

Mänttä, tiistai klo 16–19, Kierrätystä kutomalla, Palveluympäristöt  

Opintojaksolla kudotaan matto sekä kokeileva työ pirtapuilla. Tunneilla yhdistetään kierrätystä ja 
kudontaa sekä perehdytään räsykudonnaisten perinteeseen, merkitykseen ja tulevaisuuteen 
tekstiilien kierrätyksen näkökulmasta. Tekemisessä huomioidaan käsityön ekologisuus ja eettisyys 
sekä pohditaan yrittäjyyttä.  

Orivesi, keskiviikko klo 14.45–17.00, Rakenne, Esine- ja tekstiiliympäristöt  

Opintojaksolla pujotellaan ja kudotaan pintarakenteita. Tunneilla tutkitaan, kuinka pintarakenne 
syntyy, ja tutustutaan 
erilaisiin pinnanmuodostustekniikoihin. Lisäksi opetellaan vapaaseen tukirakenteeseen pujottamis
ta. Tunneilla työskennellään sekä kehyksillä, nauhapuilla että kangaspuilla. Jaksolla 
opitaan rakentamaan pintaa eri tekniikoilla ja suunnittelemaan käyttöesineen lisäksi myös ihan 
uudenlaista "kangasta". Käsityötä lähestytään toiminnallisuuden, muotoilun ja eri kulttuurien 
näkökulmasta.   
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Virrat, tiistai klo 15.30–18.30, Monimateriaalinen taidepaja, Rakennetut- ja luonnonympäristöt   

Opintojaksolla rakennetaan eri materiaaleja ja tekniikoita yhdistellen ITE-teos. Teos voi olla 
veistos, maalaus, itse keksitty esine tai keksintö. Tunneilla tutustutaan ITE-käsitteeseen ja 
käytetään hankittujen materiaalien lisäksi kierrätys-, luonnon-, jäte- tai uusiomateriaaleja. Tällä 
jaksolla opitaan rohkeaa materiaalien yhdistelyä ja työvälineiden tarkoituksen mukaista käyttöä.  

 

Tampere, Tammela, tiistai klo 17.15–19.30, Oma 
vaatemallisto, Pukeutumisympäristöt  

Opintojaksolla suunnitellaan vaatemallisto, 
josta toteutetaan muutamia vaatteita. 
Tunneilla tutustutaan erilaisiin ideointi- ja 
luonnostelutekniikoihin sekä opitaan uusia 
ompelutekniikoita ja saumurin käyttöä. Jakson aikana 
perehdytään myös tekstiilimateriaaleihin sekä 
vastuullisiin valintoihin vaatteen suunnittelu- ja 
valmistusprosessissa.  

 

Tampere, Tammela, torstai klo 17.15–19.30, 
Käyttökeramiikkaa, Palveluympäristöt  

Opintojaksolla suunnitellaan ja valmistetaan käyttökeramiikkaa ja koriste-esineitä eri 
kohderyhmille. Jakson aikana tutustutaan erilaisiin keramiikan valmistus- ja 
koristelutekniikoihin opiskelijoiden toiveiden mukaan. Tunneilla on mahdollisuus kokeilla 
dreijaamista sekä saven valamista muottiin. Käsityötuotteen käytettävyyttä ja esteettisyyttä 
tarkastellaan sekä tekijän että asiakkaan/kohderyhmän näkökulmasta.  

  


