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Hankekuvaus
Villa Pohjolassa - hankkeen tavoitteena on koota käsityön taiteen perusopetuksen pedagogista kehittämistä ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista tukevaa opetusmateriaalia, joka etenee varhaisiän opetuksesta perusopetukseen ja syventävään opetukseen sekä on sovellettavissa myös aikuisten opetukseen. Hankkeessa kokeillaan, kehitetään ja tuotetaan oppimateriaalia
taiteen perusopetuksen eri ikäryhmille. Opetusmateriaali tukee villan moni-ilmeistä käyttöä kuidun muokkauksesta tuotteen visuaaliseen ja tekniseen suunnitteluun, villatuotteiden toteutusta eri tekniikoilla sekä
villan käyttöön ja tuotteiden elinkaareen liittyvää opetusta.
Villa on pohjoisissa kulttuureissa käytetty tekstiilimateriaali. Selviytyminen kylmässä ilmastossa on edellyttänyt lämpimiä vaatteita ja kodin tekstiilejä. Villa kulkee mukana suomalaisen tekstiiliperinteen kaikissa
ajanjaksoissa. Villasta on valmistettu käyttö- ja koristetekstiilejä sekä vaatteita useilla eri tekniikoilla, villasukista ryijyihin ja huopatossuista lierihattuihin. Villa antaa selkeän yhteisen lähtökohdan opetuksen etenemiselle yksinkertaisesta vaativaan. Villatuotteiden ja -teosten keskeinen elementti on kuviointi kuiduin
tai lankatekniikoin. Valitsemamme tekniikat, mm. perinteinen peittokirjonta ja kuitukuviointi, soveltuvat
hyvin lasten ja nuorten visuaaliseen ilmaisuun.
Hankeen toteuttaminen aloitettiin lukuvuonna 2010-2011, jolloin kerättiin opettajien ja oppilaiden kokemuksia villan käytöstä opetuksessa. Tämän kokeilun pohjalta valittiin tässä raportissa esitellyt oppimistehtävät. Valittujen tehtävien raportoinnissa on etusijalla ollut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman toteutuminen siten, että oppilaiden taitojen lisääntyminen ja visuaalinen ilmaisu ovat tavoitteellista
ja etenevää. Tehtäväkohtaisesti on esitelty tavoitteet, työn eteneminen työpajassa ja miten villatietämys
lisääntyi. Varsinaisia työohjeita ei katsottu tarpeelliseksi liittää mukaan, oppimistehtävien yhteydessä on
alleviivattuina avainsanoja kuten: kehräys, karstaus, huovutus, peittokirjonta helpottamaan tarvittavan
tiedon etsimistä.
Hankkeen toteuttamisessa Taito Pirkanmaa ry:n Näpsä-käsityökoululla oli yhteistyökumppaneina Taito
Etelä-Pohjanmaa ry:n Näppi-käsityökoulu ja Taito Uusimaa ry:n Helmi-käsityökoulu.

Kulttuuriperintö
Tästä alkaa villan tarina
Lammasta ja vuohta pidetään ensimmäisinä ihmisen kesyttäminä tuotantoeläiminä. Lammas kesytettiin
nykyisen Irakin alueella n. 11 000 vuotta sitten. Pohjoismaihin lammas saapui n. 6 000 vuotta sitten. Suomessa lammasta on pidetty kotieläimenä kivikauden lopulta lähtien 4 000 vuotta.
Vuosisatojen kuluessa ihminen on jalostanut suuren joukon erilaisia lammasrotuja. Jalostuksen perustana on ollut mm. villan-, lihan- ja maidontuotanto sekä turkikset.
Suomalaisiksi alkuperäisroduiksi lasketaan suomenlammas, saaristolammas eli Ahvenanmaan lammas
ja kainuunharmaa. Yleisin lammasrotumme on edelleen suomenlammas. Suurin osa suomenlampaista
on valkoisia, mutta rodusta on myös musta, ruskea ja harmaa värityyppi.

Tämä on oma rakas punainen villalankakeräni. Lankakerän sain äidiltäni, joka oli saanut
samanlaisen kerän minun mummultani. Ihan
sen ensimmäisen lankakerän alkupään oli
kehrännyt se esiäiti, joka tuli tänne pohjolaan
ja tarvitsi lämpöisiä vaatteita. Hänen lankansa
ei ollut näin iloisen punaista, hän kun käytti
värjäämätöntä lampaanväristä lankaa. Näpsä –käsityökoulussa olen kuullut koko tarinan,
kuinka lampaasta saatu villa muuttuu lämpöisiksi tumpuiksi tai pehmeiksi huopaeläimiksi,
kuinka villaa voi käyttää monella tavalla, miltä
se lampaasta leikattu kuitu tuntuu ja miltä se
haisee.

Lampaasta tunnetaan satoja eri rotuja. Pohjois-Euroopassakin eri rotuja on kymmeniä. Viime vuosikymmenien maatalouden ja kansainvälisen kaupan muutoksilla on ollut epäsuotuisa vaikutus vuosituhansien
aikana kehittyneeseen rotujen monimuotoisuuteen. Pohjolan lammasrotujen geenivarojen säilyttämiseksi on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa koottu geenipankkia. Rotujen välisiä eroja on tieteellisesti arvioitu
mm. rotujen suojelullisen arvon määrittämiseksi.

Villan käytön historiaa
Villaa on käytetty tekstiileihin jo n. 5 000 eaa. Lankaa kierrettiin villakuiduista aluksi käsin. Värttinän käyttö keksittiin Egyptissä n. 3 000 eaa. ja kehruuta helpottava ja nopeuttava rukki Kiinassa n. 1 000 jaa. Suomessa polkurukin käyttö yleistyi 1700-luvun alkupuolella. Siihen asti lankaa oli valmistettu värttinällä kehräten. Villakankaita kudottiin Foinikiassa n. 2 000 eaa. Pystypuut tulivat käyttöön Egyptissä n. 1 500 eaa.
Suomalaisista hautalöydöistä on tavattu villakankaan jäännöksiä jo n. 300 jaa. Viikinkiajan haudoista on
löydetty vaatteiden ja neulakintaiden jäänteitä, joista on voitu rekonstruoida villaisia asukokonaisuuksia.
Jo varhaisella rautakaudella lammas oli yleinen kotieläin ja kankaankudontataito pystykangaspuilla oli
kehittynyttä. Pellavan viljely oli pohjoisissa olosuhteissa työlästä, joten lampaiden kasvatus yleistyi ja
villasta tuli käytetyin materiaali. Villa lämmittää talvella, ja kesäaikana villa on luonnonmateriaalina hengittävä ja miellyttävä.

Villan kyky imeä kosteutta tuntumatta märältä on johtanut villaisten asujen ja tekstiilien käyttöön varsinkin rannikkoseudulla. Hienoja esimerkkejä villatekstiilien käytöstä arkisessa ympäristössä ovat saariston
käyttöryijyt ja kalastajaneuleet, joista varallisuuden lisääntyessä kehittyi kansanomainen ryijyaarteemme
ja esim. Korsnäsin miesten koristeellinen, kirjovirkkauksella kuvioitu neulepaita.

kuva: Marja Mäkelä

Tekstiilien valmistaminen oli tyypillistä talvikauden työtä. Taloissa rukkien surina, puikkojen kilinä ja sukkulan suihke kuuluivat tuvissa iltapuhteen ajan. Syksyllä keritty villa karstattiin ja kehrättiin syyskauden
kuluessa, ja enemmän valoa ja tarkkuutta vaativa kudonta ja ompelu olivat kevättalven askareita.
Ruotsin laajenemispolitiikka vaikutti villakankaiden kudonnan lisääntymiseen 1500- ja 1600-luvuilla. Koska sotilaiden palkka maksettiin pukuun tarvittavana villakankaana, myös Suomessa kotikutoisen, vanutetun saran valmistaminen lisääntyi merkittävästi. Linnojen voudit kokosivat veroina kangaspakkoja
lähetettäväksi Tukholmaan. Palvelusväen, piikojen ja renkien, palkkaukseenkin kuului hame- tai housukangas.
Kehruuvälineiden ja kangaspuiden kehittyminen 1600- ja 1700-lukujen aikana näkyi tekstiilien käytön
lisääntymisenä. Kotitarvetekemisen rinnalle kehittyi ammattimaisesti työskenteleviä kehrääjiä, kankureita
ja neulojia.
Suomalaisten villakankaiden tuotantoa kehitettiin tuottamalla maahan saksalaisia ja englantilaisia lammasrotuja ja perustamalla verkakutomot Turkuun ja Hämeenlinnaan. Sarkaa hienommat verkakankaat
tarvittiin upseerien ja kruunun virkamiesten vaatettamiseen. Hienot verkakankaat löysivät tiensä myös
varakkaiden emäntien juhlahameisiin.Villavärjäämöt ja vanutuslaitokset eli valkit olivat 1780-luvulla ensimmäisinä tekstiiliyrityksinä hyödyntämässä Tammerkosken vesivoimaa.
Vuonna 1767 Englannissa keksitty Kehruu Jenny -kehruukone nopeutti langanvalmistusta, ja vähän
myöhemmin kehitetyn kutomakoneen avulla voitiin tuotantomääriä kasvattaa huomattavasti. Suomeen
nämä uudet keksinnöt tulivat 1800-luvun alkuvuosikymmeninä ensin Tampereen Finlaysonille puuvillan
kehruuseen ja kutomiseen, mutta pian myös villakutomoihin.
Harmaa sarka-asu säilyi pitkälle 1800-luvulle talonpoikaissäädyn tunnuksena. Harmaa sarkavaate oli
oivallinen työvaate, koska se kesti hyvin kulutusta ja oli vedenpitävä ja lämmin. Itsenäisen Suomen
armeijakin marssi harmaassa sarka-asussa. Teollisesti valmistetut villaiset sarat, verat, ohuet leninkikankaat ja hienot miesten pukukankaat korvasivat 1800-luvun kuluessa kotikutoiset vaatekankaat. Tekokuitujen kehittäminen ja yleistyminen 1950-luvulta lähtien on vähentänyt villan käyttöä tekstiilimateriaalina.
Opetuksessa kulttuuriperinnön siirtäminen toteutuu museokäynneillä, tutustumalla lammastilaan sekä
etsimällä villamateriaalia isoäitien käsitöistä ja oman kodin perinnetekstiileistä.

kuva: Miisu Toukomaa

Kuitu kutittaa
• Huovutettu käsinukke 4-7 -vuotiaat
• Huopasarjakuva 8-12 -vuotiaat
• Huopatontut 8-12 -vuotiaat
• Huopatossut 13-15 -vuotiaat
• Huovutettu pienoisveistos ja seinätekstiili
tai matto 16-18 -vuotiaat

Kuitu kutittaa

Huovutettu käsinukke
4-7 -vuotiaat

Käsinukketehtävässä tutustutaan villaan havainnoimalla ja työskennellään leikkien. Tehtävässä opitaan
huovutuksen perustyövaiheita: kuivahuovutusta eli neulahuovutusta, vesihuovutusta ja vanutushuuhtelua, sekä kokeillaan eriväristen kuitujen sekoittamista käsikarstoilla. Osa villoista voidaan myös värjätä
ja näin tutustua myös villan värjäykseen. Kuviointia voi tehdä esilangoilla, villakuiduilla ja esihuovasta
leikatuilla paloilla.
Tavoitteena on saadaan kokemus villan muokkaamisesta kuidusta tiiviiksi huovaksi sekä oppia havainnoimaan ja jakamaan kokemuksia leikin avulla.
Tekemisen yhteydessä kartutetaan oppilaiden villatuntemusta tutustumalla kuvien ja kirjallisuuden avulla
lampaisiin ja villan työstövaiheisiin keritsemisestä valmiiksi tuotteeksi.

kuvat: Miisu Toukomaa

Ajan käyttö: 4-5 x 2 oppituntia
1. Johdattelua ja teemaan virittäytyminen: Pihapiirin eläimien elämään ja tunnelmaan
virittäydytään eläinten tunnuspiirteistä ja värityksistä keskustellen, eläinlauluja kuunnellen ja omilla
käsillä tehtyjen varjokuvien avulla leikkien.
2. Suunnittelu: Käsinuken kaava hahmotellaan piirtämällä oman käden muodon ympärille eläimen
muoto sivusta tai edestä katsottuna.

Minun käsinukkeni on tietenkin kani,
koska meillä on kotonakin lemmikkikani.
Halusin kanilleni pitkät korvat ja pehmeän turkin niin kuin oikeillakin kaneilla on.
Vaaleanpunainen nenänpää ja ”oikeat”
silmät tehtiin viimeiseksi. Lopuksi kani
pääsi näyttelemään kavereittensa kanssa.

3. Valmistus: neulatusta esihuovasta leikataan kaavan mukaan kaksi palaa, sauma ommellaan
yhdessä opettajan kanssa ompelukoneella.
Erivärisistä villoista sekoitetaan käsikarstoilla karstaten omalle eläimelle sopiva väri. Villat kiinnitetään
esihuovan pintaan huovutusneulalla. Käsinuken pinta huovutetaan käsin hieroen saippuan ja veden
avulla tiiviiksi.Työskentelytapana käytetään leikkiä – hieronta, vaahtokylpy, leivonta jne. Lopuksi työ
huuhdellaan. Silmät ja tarvittaessa häntä kiinnitetään valmiiseen työhön.
4. Palaute: Näytellään pareittain pieni kohtaus, jossa eläimet tapaavat toisensa.

Kuitu kutittaa

Huopasarjakuva ryhmätyönä
8-12 -vuotiaat

Huopasarjakuva valmistetaan 3-4 hengen ryhmätyönä. Pohjamateriaalina käytetään luonnonvärisiä karstattuja villakuitukerroksia ja kuvioinnissa esilankaa. Tekniikkana käytetään tasorullausta paimentolaisten
huovutustekniikkaa mukaillen. Sarjakuvan aiheena on Elämää tundralla. Ryhmä suunnittelee tarinan ja
jakaa sen sarjakuvaruuduiksi (1 ruutu/oppilas) Toteutuksessa kukin kuvioi oman ruudun itse valmistetulla
esilangalla yhteiselle pohjavillalle ja rullaus toteutetaan yhteistyönä. Tekemisen myötä tutustutaan käsitteisiin villa tapuli, karstattu villa, esilanka, esihuopa ja huopa.
Tavoitteena on tutustua huovutuksen historiaan aasialaisen huopaperinteen kautta ja villan ominaisuuksiin rakentamalla tasotyö kuitukerroksista ja huovuttamalla sen yhteisrullauksena. Tehtävän avulla opitaan kantamaan vastuuta ryhmätyöskentelystä. Tekemisen yhteydessä oppilaiden villatuntemusta kartutetaan kertomalla kuidun rakenteesta, mitä kuidulle tapahtuu huovutuksen eri työvaiheissa ja villatuotteen
elinkaaresta.
kuva: Miisu Toukomaa

Ajan käyttö: 6-8 x 3 oppituntia
Villallakin voi kertoa juttuja ja piirtää
sarjiksia. Meidän ryhmän aiheena olivat
paimentolaiset. Ne huovuttivat paksuja
villamattoja vetämällä rullattuja villalevyjä hevosten perässä. Olisi muuten paljon helpompaa kuin käsin rullaaminen.
Porukalla olemme myös potkineet ja
kierittäneet huoparullaa lattialla. Olisinko
voinut ottaa huovutustyön mukaan
ratsastustunnille?

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Opettajan kertoo tarinoita huovan synnystä ja huovutuksen
historiasta sekä paimentolaisten elämästä.
2. Suunnittelu: Ryhmätyönä keksitään tarina aiheesta Elämää tundralla. Tarina kuvitetaan
ääriviivapiirroksena 3-4 ruudun sarjakuvaksi. Päätetään ruutujen koko ja sarjakuvan muoto.
3. Valmistus: Esilangan valmistaminen. Kuvat ”piirretään” itse tehdyllä esilangalla.
Yhteinen työ rakennetaan kuitukerroksista ja valmistetaan rullaustekniikalla. Työlle suunnitellaan
ripustus.
4. Palaute: Sarjakuvan tarina kerrotaan koko ryhmälle ja esitellään valmistunut huopateos.
Valmis sarjakuva voidaan lukuvuoden päättyessä leikata ruutujen mukaan niin, että kaikki oppilaat
saavat oman työnsä. Työt voidaan kehystää esim. valmistamalla kehys luonnon oksista.

Kuitu kutittaa

Tontut
8-12 -vuotiaat

Tonttutehtävän teemana on joulu, mutta tontuista etsitään tietoa myös kirjojen tarinoista ja Internetistä.
Näin jokaiselle muodostuu oma käsitys tontuista ja kukin lähestyy tonttuaihetta oman näkemyksensä
mukaisesti. Tontut valmistetaan käyttäen huovutusta pääasiallisena valmistusmenetelmänä. Tehtävän
aikana tutustutaan myös villakuidun karstaamiseen ja kehräämiseen värttinällä langaksi ja opitaan käsittelemään monipuolisesti villakuitua: karstaamaan, valmistamaan tasolevy rullaamalla ja huovuttamaan
kolmiulotteisia muotoja.
Tavoitteena on tutustua villaan ja sen huopumiseen, oppia villan muokkaus kuiduista tuotteeksi ja perehtyä villan käsittelyperinteeseen Suomessa. Lisäksi opitaan muotoilemaan villalevyä leikaten ja ommellen
sekä koristelemaan huopatöitä kirjonnalla.

Ajan käyttö: 7x3 oppituntia
kuva: Satu Seppälä

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Opettaja lukee tonttutarinan, oppilaat hakevat tonttutietoja
Internetistä ja tutustutaan lampaanvillaan ja huovutukseen.
2. Suunnittelu: Suunnitellaan ja piirretään tontun koko ja muoto sekä tarkennettu kasvosuunnitelma.
3. Valmistus: Tontun vaate: Rakennetaan kartion muotoinen villalevy useasta villakerroksesta,
jotta vaatteesta tulee riittävän tukeva. Aloitetaan huovuttaminen neulaamalla villakerrokset
yhteen.

Minun tonttuni nimi on Jooseppi. Siitä tuli niin
hieno, että se saa olla meillä kotitonttuna koko
vuoden. Jouluna se pääsee muiden kanssa
syömään jouluherkkuja. Hauskinta oli tehdä
kasvoja ja nenää. Ihan pienillä villahahtuvilla silmiin tuli ilmettä ja poskiin punaa. Kaikki
tontut olivat ihan erinäköisiä, vaikka vaatteet ja
lakit huovutettiin yhdessä rullaamalla.

Lakki ja pää: Päätä varten huovutetaan pallo saippuan ja veden avulla. Lakkia varten rakennetaan
villalevyistä toinen, tontun vaatetta pienempi ja ohuempi kartio. Vaate ja lakki huovutetaan rullaamalla.
Ompelua, koristelua, kasvojen tekemistä: Ennen kuin vaate ja lakki ommellaan oikeaan muotoonsa,
niihin neulataan kuvioita. Kiinnitetään hiukset, ja muotoillaan kasvot neulahuovutuksella.
4. Palaute: Vietetään tonttu-juhlat, kerrotaan omia tonttutarinoita tai tontut näyttelevät yhdessä
suunnitellun tonttunäytelmän. Oppilaat esittelevät tonttunsa ja kerrataan eri työvaiheita yhdessä.

Kuitu kutittaa

Huopatossut sisäkäyttöön
13-15 -vuotiaat

Huopatossujen tekeminen on hyvä tapa oppia huovutuksen perusteita neulahuovutuksen ja muotin päällä tapahtuvan märkähuovutuksen avulla. Samalla tutustutaan villamateriaaliin kuituna, esihuohuopalevynä ja ompelun sekä kirjonnan kautta lankana. Tehtävän muodostuminen erilaisista vaiheista opettaa
pitkäjänteistä työskentelyä tavoitteen saavuttamiseksi.
Työssä opitaan esihuovan rakentaminen kuitukerroksista, kaavan leikkaaminen villalevystä ja ompelun
perustekniikkaa sivusauman ja kantapään muotoilussa. Materiaalina voidaan käyttää joko valmista esihuopaa tai asettamalla karstavillalevyä kerroksittain ristikkäisiin kuitusuuntiin. Tossuja voidaan kuvioida
halutulla tekniikalla esim. neulahuovuttamalla. Tossut pingotetaan sopivankokoisen lestin päälle, märkähuovutetaan ja kuivuttuaan irrotetaan lestiltä. Viimeistely toteutetaan kirjontapistoin, helmin sekä itse
tehdyin nyörein ja punoksin.
Työskentelyn lomassa oppilaiden villatuntemusta voi kartuttaa kertomalla villan ominaisuuksista ja kuidun rakenteesta, esim. mitä villakuidulle tapahtuu huovutuksen eri työvaiheissa, sekä eri käsitteistä kuten villatapuli, karstattu villa, esihuopa ja huopa. Suomalaisesta huopatossuperinteestä voi kertoa esim.
vierailemalla huopatehtaalla tai kertomalla venäläisistä, talosta taloon kiertäneistä huopatossuntekijöistä.

kuva: Marja-Leena Seilo

Omissa huopatossuissani voin hiipiä kuin intiaani kenenkään kuulematta, niiden malli onkin
otettu intiaanien mokkasiineista. Villaiset tossut
sopivat meille paremmin kuin nahkaiset, kun
villa pitää varpaat lämpiminä pakkasellakin.
Huovuttamalla ja lestin päälle muotoilemalla
jokainen sai omaan jalkaansa sopivat tossut.
Lopuksi vielä lisäiltiin koristelua ja pohjaan piiloon tehtiin eläimen tassun jälki. Minun intiaanijälkeni on karhun käpälä.

Ajan käyttö: 6–8 x 3 oppituntia

(kuivumisvaiheiden aikana tehdään rinnalla toista työtä)
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutkitaan teeman mukaisia aiheita esim. intiaanien mokkasiinejä tai eläinten käpäliä. Millaisia jälkiä eri eläimet jättävät lumeen?
2. Suunnittelu: Suunnitellaan ja mittaillaan tossun koko ja ulkonäkö yksityiskohtineen. Piirretään kaava
omaa tossua varten.
3. Valmistus: Valmistetaan esihuopa itse karstavillalevystä tai leikataan valmiista esihuopalevystä
tossun pohja ja päällinen. Tossun kootaan muotoon ompelemalla ja huovuttaminen oikean kokoiseksi
sekä pingottamalla lestin päälle. Yksityiskohdat viimeistellään neulahuovutuskuvioin ja nyörein.
4. Palaute: Järjestetään tossunäyttely. Annetaan toisillemme kirjallista
palautetta ja arvioidaan omien tossujen käyttöominaisuuksia.

Kuitu kutittaa

Huovutettu pienoisveistos ja
seinätekstiili tai matto
16-18 -vuotiaat

Jakson aikana suunnitellaan ja valmistetaan huovutettu taidetekstiilipari, esim. pienoisveistos ja huopamatto, yhteisen teeman pohjalta. Tehtävän tavoitteena on oppia käyttämään huovutusta ja huopamateriaalia tekstiilitaiteen ilmaisukeinona ja oppia arvioimaan oman työn ja tekemisensä laatua.

kuvat: Elisa Salmi

Teoksen valmistamisessa harjaannutetaan neulahuovutus- ja tasorullaustekniikoiden käyttöä sekä opitaan värien vuorovaikutusta ja käyttäytymistä huovutetussa työssä käsikarstoilla ja mahdollisesti koneella
karstaten, ”kuiduilla maalaten” ja rakentaen erivärisiä villakerroksia. Lisäksi voidaan mahdollisuuksien
mukaan oppia käyttämään rullahuovutuskonetta suurien ja kulutuksen kestävyyttä vaativien tasotekstiilien valmistuksessa. Oppilaiden huopatuntemusta voidaan kartuttaa tutustumalla huopatehtaan toimintaan tai huopayrittäjään ja tutkimalla mm. huovan kuviointimahdollisuuksia sekä huovan käyttöä käyttötuotteissa ja taiteessa.
Tehtävää voi laajentaa käyttämällä kasvivärjättyä villaa.

Ajan käyttö: 8x4 oppituntia + itsenäistä työskentelyä
Huovutus on varmaan suosituin tekniikka käsityökoulussa, sitä on harjoiteltu jo ihan pienestä
pitäen. Nyt me voidaan käyttää koko pitkä jakso
huovutukseen ja tehdä huovuttamalla vähän
isompi työ. Meillä on Näpsässä uusi huovutuskone, joka nopeuttaa sitä rullaamisvaihetta.
Yhteisenä teemana olivat uhanalaiset eläimet,
eläinten kuvioiden ja ilmeiden huovuttaminen
oli todellista villalla maalaamista, ihan pienillä
villahahtuvilla syntyi silmiin ilmettä ja turkkiin
elävyyttä. Ryhmämme työt pääsivät huopataidenäyttelyyn Jämsään.

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: ”Uhanalaiset” (ihmiset, eläimet, kasvit, ympäristöt,
kulttuurit) teemaan virittäydytään ideariihin menetelmällä. Tutustutaan taidetekstiileihin ja
keskustellaan teoksien nimistä ja niiden herättämistä mielikuvista. Teemaan ja omaan aihepiiriin
liittyvää tietoa ja suunnitteluaineistoa haetaan itsenäisesti.
2. Suunnittelu: Tehdään pienimuotoiset tekniikkakokeilut kolmiulotteista neulahuovutuksesta ja värien
vuorovaikutuksesta huovutetussa tekstiilissä. Suunnitellaan oma teospari tekniikkakokeiluja ja
haettua aineistoa hyödyntäen.
3. Valmistus: Työ valmistetaan ja viimeistellään ilmaisuun sopivia tekniikoita käyttäen.
4. Palaute: Työt ripustetaan näytteille. Kukin esittelee oman teoksensa suunnittelu- ja
valmistusprosessin ja antaa teokselle nimen. Palautetta käydään yhdessä keskustellen.

kuva: Minna Nio

Lankojen leikkiä
• Lakki ja kaulahuivi villakankaasta 4-7 -vuotiaat
• Kirjaillen koristeltu nalle 8-12 -vuotiaat
• Lankamaalaus ja neule 8-12 -vuotiaat
• Karstaus ja kehruu 13-15 -vuotiaat
• Vapaalankavirkkaus 13-15 -vuotiaat
• Kirjovirkkaus ja nauhankudonta 16-18 -vuotiaat

Lankojen leikkiä

Lakki ja kaulahuivi villakankaasta
4-7 -vuotiaat

Tehtävässä opitaan maalaamaan kuvioita sabluunan avulla villakankaalle. Kankaasta ommellaan lakit ja
kaulahuivit, jotka koristellaan nyöreillä ja tupsuilla.
Lapset tutustuvat villakuituun ja oppivat värjäämään villaa halutun väriseksi. Lakki ja huivi voidaan koristella langalla erilaisin tavoin riippuen siitä, mitä tekniikkaa halutaan harjoitella. Langasta punottuja nyörejä
ja lettejä voi kiinnittää lakin ja huivin koristeeksi, sormivirkatusta ketjusta voi ommella kuvioita kankaan
pintaan ja lopuksi lisätä vielä iloiset tupsut.
Kuviointia suunnitellessaan lapset oppivat visuaalista sommittelua, värien käyttöä ja erilaisia villan kuviointitapoja. Lapset harjoittelevat tehtävässä myös mittasuhteiden ja mittojen arvioimista valmistaessaan
itselleen sopivat käyttötuotteet.
Tekemisen yhteydessä oppilaiden villatuntemusta voi kartuttaa kertomalla mm. villan alkuperästä ja ominaisuuksista. Lakin saumojen ompelemisessa tarvitaan aikuisen apua.
kuva: Erja Nevalainen

Ajan käyttö: 6x2 oppituntia
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Mittasuhteiden miettiminen ja mittojen arvioiminen, oman
pään ympärysmitta ja kaulahuivin pituus.

Tänä talvena voi tulla vaikka 40 asteen pakkaset ja minä en palele. Näpsässä tehty lakki on
ihan minun kokoiseni ja lämmittää myös korvia.
Ensin me leikkasimme lumitähtiä kontaktimuovista, tähdet liimattiin kankaalle ja sitten aloitettiin maalaaminen. Kankaan sai maalata omilla
lempiväreillä. Tupsuja olen tehnyt kotonakin ja
lakkiini sain hienot tuuheat tupsut.

2. Suunnittelu: Kuvioiden suunnittelun lähtökohtana olivat lumitähdet, kuvioiden leikkaaminen
paperista, värien suunnittelu.
3. Valmistus: Lakki ja huivikankaan koristelu leikkaamalla kuvioita kontaktimuovista. Kuviot liimataan
kankaalle, joka maalataan villalle soveltuvin värein.
Lankatupsujen värjäys ja valmistus. Lakkien ompelu. Tupsujen kiinnitys lakkeihin.
4. Palaute: Valmistuneiden asusteiden sovitus, peilailu ja arviointi sekä valokuvaus.

Lankojen leikkiä

Kirjaillen koristeltu nalle
8-12 -vuotiaat

Tehtävässä valmistetraan villakankaasta nalle, joka koristellaan kirjonnalla. Oppilaat värjäävät villakankaan oman toivomuksensa mukaan ja kirjovat kuvioita käyttäen suomalaisen peittokirjontaperinteen tekniikkaa. Nallen kaavana käytetään valmiita kaavoja, joiden kokoa muutetaan oppilaiden suunnitelmia
vastaaviksi.
Tässä tehtävässä opitaan rakentamaan kolmiulotteinen tuote ompelemalla. Kirjontatekniikka perehdyttää
oppilaat perinteisen peittokirjonnan maailmaan ja kirjomalla koristeltuihin villaisiin perinnetekstiileihin.
Oppilaat oppivat tunnistamaan villamateriaalin kankaissa ja kirjontalangoissa sekä valitsemaan villakirjontaan sopivan kankaan ja oikean vahvuisen langan. Merinovillainen huopakangas, jossa on 19 väriä on
mainio materiaali aplikointitöihin.

Ajan käyttö: 6-7 x 3 oppituntia
kuva: Minna Nio

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutustutaan peittokirjonnan kuvioaiheisiin. Kerrotaan omista
pehmoleluista.
2. Suunnittelu: Suunnitellaan peittokirjontatekniikkaan sovellettavia kuvioita. Suunnitellaan nallen koko
ja mittasuhteet.

Minä kirjon nallelleni suuren sydämen. Opettaja
näytti meille kuvia museossa olevista vanhoista
peitoista, niihin oli ommeltu paljon sydämiä ja
aurinkoja, joita minäkin haluan kirjoa omaan
työhöni. Nallelle pitää ommella myös silmät,
nenä ja suu.

3. Valmistus: Piirretään oma nallen kaava soveltaen valmiita kaavoja. Värjätään kangas mikrovärjäyksenä. Leikataan nallen osat kankaasta ja kootaan nalle koneella ommellen. Nalle täytetään
vanulla. Kokeillaan peittokirjontapistoja. Merkitään kirjottavat kuviot nalleen ja kirjotaan ne villalangalla.
4. Palaute: Keksitään uudelle nallelle nimi ja kerrotaan sen syntytarina.

Lankojen leikkiä

Lankamaalaus ja neule
8-12 -vuotiaat

Tehtävässä värjätään villalankaa ja neulotaan siitä kintaat. Tumput valmistetaan tasoneuleena ja vanutetaan pesukoneessa.
Tehtävässä tutustutaan villan ominaisuuksiin ja villakuidun käyttäytymiseen värjätessä ja huovutettaessa.
Tehtävässä tutkitaan villaneuleen elastisuutta, kuidun reagoimista mikrovärjäyksessä ja kuuma — kylmäpesussa sekä huopumisominaisuuden haittoja ja hyötyjä.
Työskentelyn lomassa oppilaiden villatuntemusta voi kartuttaa kertomalla villatuotteen elinkaaresta.
Tehtävään voi liittää tumpun koristelua kirjomalla tai erilaisilla nauhoilla tai punoksilla.

kuva: Marja-Liisa Peltola

Värjääminen on kivaa, kun saa itse päättää
minkä värisiä lankoja haluaa. Ruiskuttamalla tai siveltimellä voi tehdä pilkkuja tai raitoja
lankaan. Lanka piti värjätä vyyhtinä, että väriä
tuli tasaisesti joka puolelle. Lankaa piti liikutella varovasti, että se ei huovu eikä vyyhti mene
sekaisin. Me ei olla vielä neulottu koulussa ja
aluksi tuntuu, että kädet eivät riitä pitelemään
puikkoja ja lankaa ja vielä tekemään silmukoita, mutta pian pääsin alkuun. Tumpuista
tehtiin aluksi ihan kauhean isot ja löysät, ja
sitten ne pestiin pesukoneessa liian kuumassa
vedessä. Villa huopui ja tumpuista tuli tiiviit ja
sopivan kokoiset. Millä nimellä sinä tumppuja
kutsut?

Ajan käyttö: 7x3 oppituntia
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutkitaan syksyn värejä katselemalla kuvia syksyisestä
metsästä.
2. Suunnittelu: Pohditaan pesun vaikutusta neuleen kutistumiseen ja mietitään neulottavan tai
virkattavan kintaan kokoa. Keskustellaan mitä tapahtuu liian kuumassa vedessä pestyille neuleille?
3. Valmistus: Lankavyyhti maalataan reaktiiviväreillä ja väri kiinnitetään mikroaaltouunissa. Lanka
keritään vyyhdinpuiden avulla keräksi ja aloitetaan neule. Tumput neulotaan tasoneuleena kahdella
puikolla. Tumppu ommellaan muotoon ja vanutetaan pesukoneessa.
4. Palaute: Pohditaan miten tumpuista tuli sopivan kokoiset.
Osan neulomisesta voi tehdä kotona.

Lankojen leikkiä

		

Karstaus ja kehruu
13-15 -vuotiaat

Kehruu tehtävän tavoitteena on oppia havainnoimaan langan rakennetta: Miten kierteetön hahtuvalanka
muuttuu kestäväksi villalangaksi ja kuinka kertaamalla lanka tulee vahvemmaksi ja kestävämmäksi. Tehtävän avulla opittaan tuntemaan rukin rakenne ja kehräämisen perusteet. Lisäksi havaitaan villakuidun
soveltuvuus kehrättäväksi kuitumateriaaliksi sekä opittaan karstaamaan käsikarstoilla karstahahtuvia ja
”värittämään” lankaa sekoittamalla erivärisiä villakuituja.
Villa on helppo materiaali opetella rukin käyttöä, koska valmiista esilangasta / hahtuvalangasta lanka syntyy katkeamatta helpommin kuin esim. karstahahtuvista (lepereistä) tai pellavakuontalosta. Villalangalle
on myös mielekästä käyttöä esim. oman neuleen tai kudonnaisen materiaalina.

kuva: Marja Mäkelä

Ajan käyttö: 4x3 oppituntia
(rinnalla voi olla esim. neule- tai kudontatyö)

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen:Tutustutaan rukin rakenteeseen, eri osiin ja toimintaan
ja erilaatuisiin villakuituihin esim. suomenlampaan villaan ja merinolampaan villaan. Harjoitellaan
polkemaa rukkia tasaisesti ja yhtäjaksoisesti.
2. Suunnittelu: Valitaan halutun värisiä esilankoja ja villoja karstausta varten.

Mä osaankin tehdä lankaa! Aika harvat kaverit on edes nähnyt rukkia. Rukin polkeminen
on kuin polkupyörällä ajaisi, mutta kun pitäisi
keritä vielä käsillä vetämään villakuituja, pitää
hidastaa vauhtia ja saada kuitenkin rukki pyörimään tasaisesti. Ei uskoisi, että joskus kaikki
langat on tehty tällä tavalla.

3. Valmistus: Aloitetaan langan kehrääminen esilangasta. Karstataan karstahahtuvia ja sekoitetaan
erivärisiä villoja karstaamalla. Kehrätään karstahahtuvista lankaa ja kerrataan itse kehrätty lanka
2-säikeiseksi.
4. Palaute: Testataan langan kestävyyttä, arvioidaan laatua ja ideoidaan yhdessä käyttömahdollisuuksia.

Lankojen leikkiä

Vapaalanka virkkaus
13-15 -vuotiaat

Tehtävässä sovelletaan tuttua virkkaustekniikkaa vapaaseen muotoon. Tehtävä liittyy vuoden ympäristökasvatusteemaan. Lähtökohtana on Yann Arthus Bertrandin Earth from above –kuvat. Maaston pyöreä
muoto ja kuvissa näkyvä maan pinnanmuodostus ovat hyvä lähtökohta mallin suunnittelussa. Valittu malli
toteutetaan eri laatuisilla ja vahvuisilla langoilla hyödyntäen erilaisia silmukoita.
Tavoitteena on harjoitella kuvan käyttöä virkkaustyön suunnittelun lähtökohtana ja vapautua perinteisestä
muotoon sidotusta virkkaustekniikasta.
Erilaatuisten lankojen käyttäminen ilmaisemaan kolmiulotteista pintaa lisää myös kokemusta villalankojen joustavuudesta ja lankojen vahvuuden vaikutuksesta silmukkakokoon ja tuotteen ulkonäköön.

kuva: Marja-Leena Seilo

Koko lukuvuoden teemana näpsässä on ympäristö ja ekologia. Näistä asioistahan puhutaan
koulussakin niin paljon, että pohjatietoa meillä
kaikilla oli todella riittävästi, mutta miten kertoa
maapallon tilasta virkkaamalla? Netistä löytyi
tosi upeita kuvia, jotka oli otettu lentokoneesta kohti maata. Yann Arthus-Bertrandin Earth
From Above –kuvat oli otettu kaupungeista ja
luonnosta eri puolilta maailmaa. Kuvien värit ja
muodot pistivät suunnittelun liikkeelle. Virkkauksellakin voi irrotella, ei tarvitse toistaa samaa
valmiiksi tehtyä mallia. Voi hypätä reunasta toiseen ja yhdistellä erilaisia pylväitä ja silmukoita.
Hyvästi kupiksi muuttunut patalappu, minusta
tulee vapaa virkkaaja!

Ajan käyttö: 8X3 oppituntia
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutustuminen Earth fom above –kuviin ja
vapaavirkkaukseen. Tekniikkakokeiluja. Kotitehtäväksi tarkempi tutustuminen kuviin ja oman
kuvan valinta
2. Suunnittelu: Materiaalien valinta ja kuvan virkkaussuunnitelma, tarvittaessa kuvan muokkaus
virkkaukseen sopivammaksi. Ideointia siitä, mikä valmiista virkatusta kuvasta tulee (taulu, tyyny,
laukku, osa vaatetta…).
3. Valmistus: Virkkaus ja viimeistely. Virkatun kuvan jatkaminen valmiiksi tuotteeksi.
4. Palaute: Valmiin tuotteen kuvaus ja vertailu lähdekuvaan.

Lankojen leikkiä

Kirjovirkkaus ja nauhakudonta
16-18 -vuotiaat

Tässä tehtävässä syventäviä opintoja suorittavat nuoret ja aikuisopiskelijat oppivat kirjovirkkauksen, lauta- ja pirtanauhojen perustekniikat sekä valitsemaan tekniikoihin soveltuvat langat. Tehtävänä on suunnitella ja valmistaa tuote, jossa yhdistyvät kirjovirkkaus ja nauhat. Töinä valmistetaan tossuja, kintaita,
rannekkeita, myssyjä ja tyynyjä.
Aluksi tutustutaan kirjovirkkauksella toteutettuihin kansanomaisiin asuihin ja asusteisiin sekä erilaisiin
nauhatyyppeihin. Opitaan kirjovirkkaustekniikka sekä kutomaan lauta- tai pirtanauhaa. Keskustellaan perinteisen tekniikan soveltamisesta uuteen tuotteeseen.
Tekemisen yhteydessä oppilaiden villatuntemusta voi kartuttaa tutustumalla villan käytön historiaan. Työhön tarvittavan langan voi myös värjätä itse.

Ajan käyttö: 8x4 oppituntia.
Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä, joka on perinnetekstiileihin liittyvää tiedonhankintaa,
materiaalien hankintaa sekä töiden viimeistelyä.
kuva: Erja Nevalainen

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutustutaan kirjovirkkausperinteeseen ja kansanomaisiin nauhoihin. Tehdään kirjovirkkausharjoitus.
2. Suunnittelu: Suunnitellaan virkkausmalli ja valmistettava asuste. Perehdytään pirta- ja lautanauhojen
malleihin ja rakenteeseen.

Kirjovirkkaus koukutti niin, että olisin virkannut
koko jakson ajan vain erilaisia pipoja. Vasta
toinen pipo opetti minut ymmärtämään, kuinka
kuviot ja pinta muodostuvat. Käsityökoulussa
pääsen kokeilemaan ja näkemään myös vanhoja, perinteisiä tekniikoita, joita muuten en
tulisi opetelleeksi.

3. Valmistus: Lautanauhat: suunnittelu, loimen rakentaminen ja kudonta.
Pirtanauhat: suunnittelu, loimen rakentaminen ja kudonta.
Virkkausta ja nauhojen kudontaa.
Lisäkoristeiksi voi valmistaa monisäikeisiä palmikoita.
Kudontaa ja viimeistelyä.
4. Palaute: Esitellään valmistuneet työt ja arvioidaan niitä ryhmässä.

kuva: Helena Luoma

Sukkula suhisee
• Kudotut kaulaliinat 8-12 -vuotiaat
• Metsäkansan ryijyt 13-15 -vuotiaat
• Villaraanut 16-18 -vuotiaat ja aikuiset

Sukkula suhisee

Kudotut kaulaliinat
8-12 -vuotiaat

Tehtävässä tutustutaan kangaspuihin ja niiden toimintaan kutomalla kaulaliina villalankaloimeen palttinasidoksella. Opitaan käsitteet loimi ja kude sekä käyttämään lankavyyhtiä, vyyhtitelinettä ja puolauskonetta. Valmiit kaulaliinat viimeistellään solmimalla loimilankojen päihin hapsut. Viimeistellyt kaulaliinat joko
värjätään mikrovärjäyksenä tai koristellaan neulahuovutuskoristein, jotka kiinnitetään märkähuovutuksena.
Kaulaliinojen kuviointi voidaan myös tehdä loimimaalauksena tai värjäämällä kudelanka kirjovärjäyksenä
tai ﬂammuraidoituksella.

kuva: Marja-Leena Seilo

Tavoitteena on oppia tuntemaan villan lämmittävyys talviajan vaatteissa sekä kankaan rakentuminen
loimesta ja kuteesta. Opitaan myös villakankaan värjääminen mikroaaltouunissa. Oppilaiden villatuntemusta lisätään kokeilemalla eri materiaalien kykyä lämmittää.

Ajan käyttö: 8x3 oppituntia
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutustutaan kangaspuiden toimintaperiaatteeseen ja
kudonnassa tarvittaviin työvälineisiin. Kokeillaan erilaisia lankalaatuja, esim. karsta- ja kampalankoja.
Vertaillaan, miltä eri lankalaadut tuntuvat iholla. Kokeillaan myös eri materiaaleista valmistettuja
huiveja ja vertaillaan niiden lämpimyyttä.

Vihdoinkin me päästään kutomaan kangaspuilla. Olen katsellut Näpsässä kangaspuita ja
toivonut, että meidänkin ryhmä pääsisi kokeilemaan niitä. Kutominen on ihan helppoa. Aluksi
opettajan piti auttaa siirtämään lointa eteenpäin,
mutta nyt opin jo senkin. Värjään valkoisen huivin vielä vihreäksi ja huovutan siihen Ilveksen
merkin.

2. Suunnittelu: Suunnitellaan omaan kaulaliinaan sopiva pituus kokeilemalla ja mittaamalla valmiita
kaulahuiveja, muistetaan myös solmuun tarvittava pituus. Suunnitellaan huivin värit ja koristelu,
mietitään värien sopivuutta muihin asusteisiin.
3. Valmistus: Käytössä on kahdet kangaspuut ja kaulaliinan kudontaan käytetään 1- 2 kokoontumiskertaa/oppilas. Kaulaliina viimeistellään solmimalla päihin hapsut.
Valkoinen kaulaliina värjätään mikroaaltouunissa ja kuvioidaan erilaisilla huovutustekniikoilla.
Kaulaliina viimeistellään höyryttämällä
4. Palaute: Järjestetään ”muotinäytös” kaulaliinoista ja yhteen sopivista asusteista, ja kuvataan ne.

Sukkula suhisee

Metsäkansan ryijyt
13-15 -vuotiaat

Tehtävässä valmistetaan ryijy kudontakehyksessä nukittaen. Mallin suunnittelun lähtökohtana on metsä,
väriopissa lähiväriharmonia. Aluksi tutustutaan Suomen ryijyperinteeseen sekä pohditaan metsien merkitystä suomalaisille ja oppilaille itselleen. Tehtävässä opitaan tunnistamaan ryijy, ja käsitteet loimi, kude
ja nukka. Tehtävän avulla opitaan käyttämään lankakarttoja ja valitsemaan omaan luonnoksen sopivat
värit ryijylankoja yhdistämällä.

kuva: Anne Honkala

Mikä ihmeen ryijy? Eikös se ole joku ikivanha
seinällä roikkuva vaate?
Nyt me tehdään käsityökoulussa omat ryijyt.
Ensin pitää tehdä työvälineet, kun kaikille ei ole
omia kangaspuita, joilla ne esiäidit niitä ryijyjä
kutoivat. Mallitkin tehdään ihan itse. Ruutupaperille on helppo suunnitella kuvioita ja värejä,
mutta ihan vielä en ymmärrä, mitä ne nukat
ovat ja kuinka paljon erialaisia värejä tähän
työhön voi suunnitella.
Ryijyn tekeminen on tosi hidasta, mutta tehdessä on kiva jutella kaverien kanssa ja kuunnella opettajan kertomuksia, kuinka ryijyjä on
ennen kudottu ja käytetty.
Se ryijyhän ei ollutkaan mikään seinällä roikkuva juttu vaan ihanan lämmin villainen peitto sängyssä ja kalastajilla veneessä, kun se
kestää kastumistakin paremmin kuin turkikset,
oman aikansa Waterproof ja GORE-TEX.

Tavoitteena on tutustua perinne- ja taideryijyihin ja toteuttaa oma ryijy. Keskustellaan myös taidetekstiilin
vaikutuksesta tilan akustiikkaan. Verrataan villan ominaisuuksia kudottuina tekstiileinä ja turkiksina.

Ajan käyttö: 11x3 oppituntia
1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Mielikuvamatkoja metsään; mitä kuuluu, miltä tuoksuu, miltä
näyttää, omia muistoja metsästä. Katsellaan metsä-aiheisia valokuvakirjoja ja kuunnellaan metsän
ääniä.
2. Suunnittelu: Oppilaat maalaavat vesiväreillä metsäaiheisen kuvan. Värien valinnassa käytettään
lähiväriharmoniaa. Valitaan luonnoksesta ryijyksi toteutettava osa ja muutetaan luonnoksen värit
nukkaväreiksi. Piirretään kuviot tussilla loimilankoihin.
3. Valmistus: Rakennetaan omalle ryijylle kehys rimoista sahaten, liimaten ja niitaten. Maalataan kehys.
Luodaan kehykseen pikkuryijynloimi. Leikataan ryijyyn tarvittavat nukat nukkapulikan tai lastan avulla.
Kudotaan ja nukitetaan ryijy kehyksessä mallipiirroksen mukaan. Kudottu ryijy jää kehykseen ja se
kiinnitetään taittamalla naulat kehyksen suuntaisesti. Kiinnitetään ripustusta varten lenkit.
4. Palaute: Kerrotaan ryijyn nimi ja siihen liittyvä metsätarina. Suunnitellaan ryhmän ryijyistä näyttelyyn
sopiva kokonaisuus.

Sukkula suhisee

Villaraanut
16-18 -vuotiaat

Tehtävässä opiskelijat tutustuvat kankaankudonnan työprosessiin, työmenetelmiin ja työvälineisiin sekä
materiaalien valintaan. Kudotaan villainen ripsiraanu tai peittokangas ja valmistetaan siitä viimeistelty
tuote. Opitaan umpi- ja avoviriöllä kutominen.
Tavoitteena on tutustua suomalaisiin perinneraanuihin ja –peittoihin sekä niiden alueellisiin erityispiirteisiin. Opitaan peittokankaissa käytettyjä sidoksia. Tutustutaan erityyppisiin villalankoihin ja opitaan valitsemaan käyttöön soveltuvat langat; tunnistamaan karsta- ja kampalangat ja langan kierteen vaikutus
kankaan ulkonäköön ja kulutuksen kestävyyteen.
Kansanomaisten raanujen ja peittojen perinne tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sekä aloitteleville että
kokeneille tekijöille.
Tekstiileissä voi käyttää myös kasvivärjäystyöpajassa värjättyjä villalankoja.

Ajan käyttö: 8x4 oppituntia + itsenäistä työskentelyä
kuva: Helena Luoma

Sisustuslehdissä on ihania raidallisia peittoja
ja tyynyjä. Heti kun Näpsässä alkoi kudonnan
työpaja, halusin toteuttaa villaisen raitatekstiilin
omaan kotiini. Erilaisten periteisten raanujen
ja peittojen kuviot olivat minulle uusi tuttavuus,
näitä kuvioita käytän vielä omaan laukkukankaaseeni. Laukun ompelen nahasta ja itse
kudotusta villakankaasta.

1. Johdattelu ja teemaan virittäytyminen: Tutustutaan perinteisiin peittokankaisiin ja ripsiraanutyyppeihin, esim. Karjalan raanu, kuvatäkki, lapinraanu, vippelä. Tutustutaan myös uusittuihin raanumallistoihin ja niiden suunnittelijoihin. Opiskelijat hakevat oman perheen tekstiileistä yhtymäkohtia
perinteisiin raanuihin. Mietitään yhdessä uusia käyttötapoja perinnetekstiileille.
2. Suunnittelu: Tutustutaan raanuissa käytettyihin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Suunnitellaan uusi tuote, jossa käytetään perinteisten peittokankaiden sidoksia tai kuvioita.
3. Valmistus: Kerrataan lankavyyhdin käsittely ja langan puolaus. Kudotaan villalangalla kalalankaloimeen ripsisidoksinen tekstiili. Kuvioit kudotaan noukkapujotustekniikalla. Kudottu tekstiili
viimeistellään ja ommellaan valmiiksi tuotteeksi.
4. Palaute: Kerrotaan tuotteen pohjana olleesta tekstiilistä, sen perinteisestä käytöstä ja alueellista
juurista. Mikä vaikutti omaan valintaan?

kuva: Elisa Salmi

Soveltamismahdollisuuksia

Villa Pohjolassa hankkeessa lähtökohdaksi valittiin villamateriaalin käyttö käsityötuotteissa ja -teoksissa.
Mukana olleet opettajat kokivat samaan materiaaliin pohjautuvan, etenevän opetuskokonaisuuden antavan hyvän lähtökohdan pitkäkestoisen opetuksen suunnittelulle. Aineistossa esiteltävien tehtävien teemat vaihtelivat, johtuen eri käsityökouluissa toteutetuista vuotuisista teemoista. Aiheet, joihin tavoitteita
sovellettiin, olivat ekologia ja ympäristö, metsä ja metsän eläimet sekä juhlaperinne. Edellä mainittujen
aiheiden pohjalta villamateriaalia oli käytetty varsin monipuolisesti erilaisiin tuotteisiin ja teoksiin. Hankkeen toteuttaminen yhden lukuvuoden aikana antoi jo monipuolisen kuvan mahdollisuuksista kehittää
villateemaa opetuksessa.
Vuoden aikana kehitetty opetuskokonaisuuden runko, jossa sama materiaali toistuu eri tekniikoin työstettynä ja eri ikäryhmille soveltuvina taitoja ja tietoja kartuttavina tehtävinä, on sovellettavissa muihinkin
käsityömateriaaleihin. Esimerkiksi puu materiaalin käyttäminen käsityön taiteenperusopetuksessa olisi
samalla tavalla tärkeä ja suomalaista identiteettiä rakentava opetuskokonaisuus kuin Villa Pohjolassa.
Villa Pohjolassa – opetuskokonaisuuden kaltainen yhteisen teeman kokoaminen eteneväksi ja monipuoliseksi opetuspaketiksi auttaa myös opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista käsityön taiteen
perusopetuksessa.

kuva: Miisu Toukomaa

Metsän merkit
Lukuvuoden 2010 – 2011 aikana Näpsä-käsityökoulun oppilaat valmistivat yhteisen taidetekstiilin aiheena
metsän merkit. Metsän merkkejä oppilaat tulkitsivat itsenäisesti omaa ideaansa noudattaen. Teoksessa
yhdistyvät ne monet villan käytön tekniikat, huovutus, kirjonta, neulaus, virkkaus ja värjäys, joita on edellä
esitelty eri oppimistehtävissä. Merkeistä koottiin yhteinen taidetekstiili, joka metsäelämysten lisäksi kertoo käsityön yhteisöllisyydestä, yhdessä rakennetusta elämyksestä. Teos oli esillä Näpsä-käsityökoulun
näyttelyissä Tampereella ja Jämsässä.
Yhdessä on syntynyt myös tämä Villa Pohjolassa – oppimateriaali. Kiitämme Opetushallitusta saamastamme tuesta, Auni ja Mauno Riutun säätiötä apurahasta, yhteistyökumppaneitamme Taito käsityökoulu Helmiä Uudeltamaalta ja Näppi-käsityökoulua Etelä-Pohjanmaalta sekä kaikkia Näpsä-käsityökoulun
opettajia.

Hankkeen koordinaattori:
Marja-Leena Seilo
Hanketiimi:
Helena Luoma
Marja Mäkelä
Miisu Toukomaa
Graaﬁnen suunnittelu ja taitto:
Minna Ahonen

www.taitopirkanmaa.ﬁ

