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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. Kokoontuminen on 
pääsääntöisesti kerran viikossa 3 oppituntia 
kerrallaan. Lisäksi järjestetään mahdollinen 
leiripäivä. Tunneilla tehdään itsearviointia ja 
dokumentoidaan opintojaksolla opittua 
OODi-oppimistilaan. Oppilas voi itse valita, 
mitkä kaksi opintojaksoa hän vuoden aikana 
valitsee ja pystyy näin vaikuttamaan omien 
opintojensa painotukseen. 
 
 
 
 
Lempäälä, Taitokeskus Lempäälä 
Rautalankatöitä, esine- ja tekstiiliympäristöt  
tiistai klo 17.30–19.45 
Opintojakson alussa tutustutaan metallilangan työstöön harjoitusten avulla. Vaikutteita haetaan mm. 
slovakkialaisesta metallilankatyöperinteestä. Jakson päätyössä hyödynnetään harjoituksissa opittua ja 
valmistetaan sisustukseen sopiva tuote tai teos metallilangasta.  
 
Orivesi, Taitokeskus Orivesi 
Kuosisuunnittelu ja esineen tuotteistaminen, palveluympäristöt 
keskiviikko klo 14.45–17.00  
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kuoseihin ja niiden käyttötarkoituksiin tuotteissa. Suunnitellaan kuosi 
oman piirustuksen tai maalauksen pohjalta, käyttäen apuna digitaalista ohjelmistoa. Omasta kuosista 
tilataan kangas digiprinttausta tarjoavasta yrityksestä. Lopuksi valmistetaan digiprintatusta kankaasta 
tuote. 
 
Virrat, Taitokeskus Virrat  
Väriä luonnosta, esine- ja tekstiiliympäristöt 
tiistai 16–18.15 
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Opintojaksolla opitaan tunnistamaan, keräämään ja käyttämään luonnonväriaineita. Tekstiilien kuviointi- ja 
kuitujen värjäysmenetelmissä luonnonväriaineilla kohtaavat perinne ja ekologisesti kestävä tulevaisuus. 
Jakson aikana värjätyistä materiaaleista suunnitellaan ja valmistetaan esine tai tekstiili omiin tarpeisiin.  
 
Tampere, Tammela 
Keraaminen kuvanveisto, palveluympäristöt 
tiistai klo 17.15–19.30  
Opintojaksolla tutustutaan saven mahdollisuuksiin kuvanveiston näkökulmasta. Valitaan ryhmän kanssa 

yhdessä yhteinen teema näyttelylle ja toteutetaan jakson aikana näyttelyyn omia töitä ja mahdollisesti 

yhteisteos. Valmistetaan näyttelyyn tulevat työt pääasiassa saven käsinrakennustekniikoilla, mutta töiden 

valmistamisessa on mahdollista hyödyntää myös dreijaa tai saven valamista valmiisiin muotteihin. 

Näyttelyn ajankohta pyritään ajoittamaan loppukeväälle 2023. 

 
Tampere, Tammela 

Laukut ja asusteet nahasta, pukeutumien 
torstai klo 17.15–19.30  
Opintojaksolla tutustutaan kasviparkittuun nahkaan, joka on perinteinen käsityömateriaali. Jaksolla opitaan 

käyttämään erityisiä, nahan työstöön soveltuvia välineitä ja tekniikoita. Kasviparkittua nahkaa on myös 

mahdollista värjätä. Nahka on kestävä luonnonmateriaali ja siitä valmistetut tuotteet ovat pitkäikäisiä. 

Jaksolla käytetään myös kierrätysnahkaa. Jakson aikana suunnitellaan ja valmistetaan omaan tyyliin sopivia, 

aikaa kestäviä laukkuja sekä asusteita. Huomioi, että jakson materiaalimaksu voi ylittyä. 

 

Tampere, Tammela 
Löydä oma sisustustyylisi, suunnittele ja valmista sisustustekstiili, esine- ja tekstiiliympäristöt 
torstai klo 17.15–19.30  
Jaksolla tutustutaan tämän hetken sisustustrendeihin. Pohditaan, millainen on oma tyyli ja tehdään siitä 
sisustustyylikartta. Tutustutaan tuftauksen, virkkauksen ja makrameen mahdollisuuksiin ja tehdään 
tekniikkakokeiluja. Jaksolla suunnitellaan ja valmistetaan oma persoonallinen sisustustekstiili kokeiltuja 
tekniikoita hyödyntäen. Jakson lopuksi töistä rakennetaan mininäyttely. 
 
 


