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Käsitteistä ja muutoksesta….

• Käsityö on jonkin asian valmistamista käsin. Käsityö on ajatuksen ohjaama prosessi, joka sisältää idean 
tuotoksesta sekä tiedon sen toteuttamisesta.

• Tekstiilikäsityötä on usein pidetty naisten tekemänä passiivisena ja kotoisena työskentelynä – taiteen 
valtatraditio on ollut perinteisesti länsimainen, Eurooppa-keskeinen ja miehinen. Tekstiilikäsityö on ollut 
historian näkökulmasta naisille itseilmaisun luvallinen luova tapa. Entä miesten tekemät käsityöt?

• Tekstiilitaide on erilaisten tekstiilimateriaalien ja –tekniikoiden yhdistelmästä usein käsityönä syntyvää 
perinteistä tai uutta luovaa taidetta. 

• Tekstiilitaide on käsityöperinteeseen nojaava ja uutta luova, itsenäinen taiteenala (Lapin yliopisto, Taiteiden 
tiedekunta).

• Tekstiilitaiteilija vai taiteilija, joka käyttää tekstiilin/käsityön menetelmiä?

• Tällä hetkellä kenttä on monipuolisempi ja moniäänisempi, esim. monet kuvataiteilijat käyttävät käsityön 
tekniikoita osana omaa ilmaisuaan. 

• Taiteellinen käsityö vai käsityöperäinen taide?

• Käsityöosaaminen + taideilmaisu=esteettinen arvo, näyttävyys ja ilmaisullisuus – entä käyttöarvo ja 
tekninen osaaminen? Käsitteiden määrittely ja pohdinta jatkuvat ja niistä kannattaa keskustella sekä 
kollegoiden että opiskelijoiden kanssa.





Tavoitteiden moninaisuus  

• Käsityön taiteen perusopetuksella on monenlaisia tavoitteita aina taitojen harjoittelusta 
teknologiseen osaamiseen. Oman ilmaisutavan etsiminen ja taiteellisen työskentelyn 
kehittäminen ovat tavoitteita muiden joukossa.

• TPO:n yhteisissä tavoitteissa painottuvat mm. elinikäinen taiteen harjoittaminen, 
taiteesta nauttiminen ja taiteen käyttäminen yhteistyön ja vaikuttamisen välineenä.

• Aikuisten TPO:n opetuksen tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja 
taiteellisen työskentelyn kehittäminen.

• Perustyötapoina:

- monipuoliset ideointi-, suunnittelu- ja ilmaisutapojen kokeilut ja harjoittelu eri 
tilanteissa; myös tekniikkaharjoitusten yhteydessä

- monipuoliset materiaalit, välineet ja tekniikat

- pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen

- keskustelut, opintokäynnit, näyttelykäynnit ja eritasoiset yhteistyöprojektit (perus- ja 
syventävät opinnot)



Kuinka opettaa taidetta?

• Tue lapsen/nuoren/aikuisen havainnointikykyä

• Ruoki uteliaisuutta, höpsöttele, leiki, kokeile, analysoi, tutki, kyseenalaista, 
tulkitse, harjoittele, piirrä, leikkaa, liimaa, reflektoi, rohkaise, käsitteellistä, 
improvisoi, eriytä, anna tilaa, tue, syvennä, kuule ja kuuntele  

Opetuksen tärkeimmät sisällöt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti (ja opettajan persoonan ja vahvuuksien mukaan):

• Muista tunnetaidot, vuorovaikutus ja vertaisoppiminen

• Luota perusasioihin (materiaalit, tekniikat, harjoittelu)

• Kannusta kärsivällisyyteen ja pitkäjänteisyyteen

• Käytä pedagogisesti monipuolisia opetusmenetelmiä

• Muista, että vaikutteita saadaan monelta taholta



Opettamisen vapaus?

• Jokainen opettaja opettaa persoonansa, vahvuuksiensa ja kokemustensa pohjalta – näin saa 
ja pitää olla!

• Taito opettaa muuttuu, monipuolistuu ja kehittyy kokemuksen myötä.

• Tavoitteena on luoda turvalliset ja inspiroivat puitteet, joissa on tilaa 
ilmaisulliselle/taiteelliselle prosessille, sekä onnistumiselle että epäonnistumiselle.

• Tavoitteena on tukea opiskelijaa oman elämänhistoriansa, - kokemustensa  ja näkemystensä 
käyttämiseen ja tulkitsemiseen. Prosessin ohjaaminen on herkkyyttä vaativaa ja opiskelijan 
tuntemisella on merkitystä.

• Opiskelijan oma motivaatio, tavoitteellisuus, heittäytyminen ja valmiudet ovat merkittävä 
osa ilmaisullista prosessia.

• Yhdessä ryhmän kanssa valittu teema/aihe tukee työskentelyn käynnistymistä. Tilanteen ja 
tavoitteiden mukaan aiheen voi myös määrätä tai se voi olla valinnainen.

• Välikritiikit, oman työn kuvalliset tai sanalliset esittelyt ja reflektoivat keskustelut edistävät 
prosessia – vuorovaikutus vertaisryhmän ja opettajan välillä tukee taiteellista prosessia.





Naisen muotokuva, pehmeä veistos
• Syventävien opintojen ensimmäinen kurssi, ohjattua opetusta 50 t, opiskelijoiden OT -osuus 16 t, 2 op 

• Kaksi eri taustaista opettajaa; osa opetusta yhdessä, osa erikseen. 

• Käynnistys naispullia leipoen ja toisiaan piirtäen (myös ope mallina). Pullat esillä vitriinissä.

• Tutkimustehtävä pareittain; tutustukaa arvottuun naispatsaaseen sitä kuvaten, piirtäen, kosketellen ja 
teoksen taustaa selvittäen. 

• Luento pehmeistä veistoksista (mm. Pauliina Turakka-Purhonen, Heli Ryhänen, Tuija Teiska) nykytaiteessa.

• Kenestä itse haluaisit tehdä pehmeän veistoksen? Mitä haluat kertoa hahmon kautta? Miten valitsemasi 
materiaali, muoto, väri, mahdollinen kuviointi ja hahmon asento tukevat ”kertomustasi”?

• Teksti ja luonnokset.

• Millä tekniikalla idea olisi mahdollista toteuttaa? Rajauksena ompelu joustamattomasta tai joustavasta 
materiaalista ja kirjonta. Teoriaa kaavoituksesta ja materiaalien ominaisuuksista. Esimerkkejä, mm. rinnan 
kaavoituksesta. Arvotut kokeilut (jalka, käsi, pää, rinta) eri materiaaleista.

• Päätökset ja työskentelyn aloittaminen.

• Teosten väliesittely, keskustelua ratkaisuista ja mahdolliset ongelmat. Työskentelyjakso.

• Valmiit teokset. Arviointikeskustelu ja kirjalliset palautteet. Vitriininäyttely Stoan aulassa. Kurssiarviointi.

• Kurssinarvioinnin purku ja miten yhdessä opettaminen toimi. Mitä opimme toisiltamme? 









Taiteellisen prosessin jatkuminen
• Taiteellinen prosessi voi jatkua pitkään ja samaa teemaa tai ideaa voi työstää 

useamman kerran (vrt. tuotesuunnittelu ja muotoilu). Työskentelyrytmi ja –tapa 
ovat hyvin yksilökohtaisia.

• Yksi em. ryhmän opiskelijoista, Emma London, jatkoi pehmeän veistoksen kehittelyä 
myös syventävien opintojen päättötyössä. Yhteisesti valittuna teemana oli MINÄ… ja  
jokainen sai päättää, miten lause omalla kohdalla jatkui. 

• Opettajan rooli oli tukea valittua näkemystä, auttaa hieman hahmon kaavoituksessa 
ja muutamassa teknisessä ratkaisussa. Sekä ryhmätilanteissa että kahdestaan 
pohdittiin, milloin teos on ”valmis”. 

• Emman omakuva kertoo anteeksipyytelemättömästä runsaudesta; on ok olla 
naisellinen ja silti päällekäyvä, hän kuvailee portfoliossaan. Tätä kuvataan 
hylkäämällä herkkyys ja hempeys. Teos on runsas, muodoiltaan ja värikkyydessään 
ylitsepursuava, jopa uhkaava.

• Teos tulee esille Pistot –näyttelyyn Helsinkiin 13.1.-24.2. 2018.









Opiskelijoiden erilaiset tavoitteet TPO –
opintojen suhteen 
• Esim. kiinnostus oman ilmaisun kehittämiseen, opitun soveltamiseen työssä, 

tekninen laaja-alaisuus ja taitavuus…

• Kun työskentelen ilman tarkkaa tehtävänantoa, on työtapani usein tällainen: on 
aloitettava, luotava jotain, jotta näkee, mitä täytyy tehdä seuraavaksi (PP, 2017).

• Kuvittelin tekeväni taideteoksen, jossa olisi selkeä idea ja määrätietoinen toteutus 
ja olisi suunniteltu tiettyyn kohteeseen. Teoksestani tuli sen sijaan jotain 
henkilökohtaisempaa eikä se kanna erityistä sanomaa. Se on ennemminkin 
värjäyspäiväkirja. Tai rakkaudentunnustus nurjan neulepinnan ihanuudelle. 
Jotain, mitä en osannut etukäteen kuvitella. Onneksi uskalsin jättää lopun 
avoimeksi (PP, 2017).

• ”Koen, että kolmen vuoden aikana taiteellinen ilmaisuni ei ole ehtinyt kehittyä 
valmiiksi. Se olisikin ollut hieman liikaa vaadittu! Identiteettini taiteen tekijänä 
kuitenkin muodostui (EL, 2017).





Tavoitteena taideteos – entä sen arviointi?

• Arviointi pohjautuu aina asetettuihin tavoitteisiin, sekä pienimuotoisissa harjoituksissa ja 
kokeiluissa että laajemmissa prosesseissa:

• Osaat persoonallisesti hyödyntää osaamistasi taiteellisen ilmaisun välineenä ja olet 
löytänyt oman taiteellisen identiteettisi. Osaat soveltaa käsityömenetelmiä, materiaaleja 
ja toteutustapoja teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Turkoosilla härällä ratsastava 
helmikirjottu omakuvasi on runsas, rehevä ja haluamallasi tavalla anteeksipyytelemätön. 
Helmikirjonta nousee käsittelyssäsi uudelle rohkealle tasolle. Erikokoiset ja -väriset helmet 
luovat elävän rosoisen pinnan. Ylipursuavan rohkea värimaailma tukee 
ilmaisutavoitettasi. Hallitset itsenäisesti luovan käsityön suunnittelu- ja 
valmistusprosessin kokonaisuutena. Etenit omassa ilmaisussasi käsitteelliselle ja 
taiteelliselle tasolle. Toivottavasti jatkat taiteellista työskentelyäsi myös tulevaisuudessa.

• Osaat reflektoida ja arvioida omaa työskentelyäsi ja hyödynnät portfoliota päättötyön 
arvioinnissa. Arvioit myös avoimesti omaa oppimistasi koko opintokokonaisuuden ajalta 
sekä pohdit ansiokkaasti käsityön ja taiteen suhdetta. Sähköinen portfolio on sisällöllisesti 
johdonmukainen. Kuvat ja tekstit tukevat toisiaan. Sähköinen muoto asettaa omat 
rajoituksensa visuaaliselle esitystavalle näyttelytilanteessa. Portfolion sisältö on kuitenkin 
muotoa tärkeämpi ja antoisampi. (Päättötyö 2017, syventävät opinnot)





Kuinka käsitellä palautetta taiteellisten 
prosessien ohjaamisesta?
• Opetus oli laadukasta ja haastavaa. Opintokokonaisuuksien sisällöt oli suunniteltu paitsi 

opettamaan tekniikkaa, myös tukemaan tekniikan käyttämistä taiteelliseen ilmaisuun. 
Tämä vaati tasapainoilua, koska taiteilijat eivät aina ole hyviä opettajia ja opettajat ole 
aina hyviä taiteilijoita (EL, 2017). > Onneksi me opettajat saamme olla – samoin kuin 
opiskelijatkin – persoonia omien vahvuuksiemme kanssa. On kuitenkin tärkeää olla 
useampia, kenties eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia opettajia.

• ”Joissain kursseissa ohjattu ideointi tuntui minusta turhalta, aikaa muusta tekemisestä 
syövältä ja opiskelijoita aliarvioivalta” (EL, 2017). > Opiskelijoiden vahvuudet vaihtelevat, 
toiset tarvitsevat/toivovat enemmän tukea ja toiset ovat itsenäisempiä. Tätä voidaan 
käsitellä hopseissa ja pohtia itse kuinka eriyttää opetusta niin, että turhautuminen 
vältettäisiin. Aliarvioinko opiskelijoita tai jotain heistä, sitä mietin edelleen.

• Aina prosessin ohjaaminen ei onnistu tai toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Sekin on 
hyväksyttävä ja siihen voisi kehitellä erilaisia ratkaisuja - esim. useampia 
lopputyönohjaajia?





M i t e n  i t s e  m e n n ä  e t e e n p ä i n ?

Opintojaksojen arvioinnit ja palautteet. 

Tekemällä ja havainnoimalla itse - jollain ilmaisun alueella – sen kautta 
ymmärtää itseilmaisun vaikeuden, arvioinnin kipeyden, onnistumisen ilon ja siitä syntyvän 
energian… 

Seuraamalla erilaisia näyttelyitä, tapahtumia, konsertteja, 
kirjallisuutta, teatteria tms. oman kiinnostuksen ja 
jaksamisen mukaan.
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OPINTOKOKONAISUUDET
TPO/Luotsit-hanke, Tampere 15.12. 2017

Tupu Mentu/ Helsingin työväenopisto



Istutaan ja mietitään….

• Koulutuksen järjestäjä määrittelee opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja 
laskennalliset laajuudet TPO:n pohjalta.

• Mitä uusia tavoitteita, määräyksiä ja sisältöjä on uusissa taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa?

• Mitä mahdollisuuksia ja haasteita niistä syntyy?

• Miten muuttuneet tuntimäärät (opintopisteet) vaikuttavat paikallisen opetussuunnitelman 
sisältöihin, opintokokonaisuuksiin, kestoon ja toteutukseen?

• Mikä on toiminut, mistä saatu hyvää palautetta opintojen arvioinnin kautta ja mikä kannattaa 
sisällyttää myös uuteen paikalliseen opetussuunnitelmaan?

• Mikä on tarvetta muuttaa tai kehittää?

• Miten yhteiskunta ja taidekäsitys on muuttunut? Esim. peruskoulun käsityönopetuksen 
muutokset, maahanmuutto, maassamuutto,  kuntien yhdistymiset ja resurssit…

• Kenen kanssa paikallisen opetussuunnitelman ratkaisuja olisi hyvä miettiä yhdessä?

• Miten koulutuksen järjestäjä on resursoinut ops-työn? Oman ja muiden työn arvostaminen.





Aikuisten käsityön opetus (s. 38)

• Noudatetaan käsityön laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. 
Aikuisten opetuksen tavoitteena on oman ilmaisutavan, 
muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa 
otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja 
aiempi osaaminen. Päämääränä on oppimisen ilon saavuttaminen 
tekemisen, vuorovaikutuksen, ponnistelemisen, uuden oivaltamisen sekä 
kyseenalaistavan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Tavoitteena on, että 
aikuisopiskelija voi syventää opintojaan itseä kiinnostaviin sisältöihin. 
Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden 
kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja. 
Opinnot antavat valmiuksia opitun hyödyntämisessä omassa työssä, 
harrastuksissa, elinikäisessä oppimisessa tai yritystoiminnassa.



Esimerkki syventävistä opinnoista; 
opintokokonaisuuksista/moduuleista ja kursseista:

• Orientaatio 1,5 op> Naisen muotokuva (pehmeä veistos)

• Visuaalinen kulttuuriosaaminen 2 op> Naisen muotokuva, Tutustu 
taiteilijaan (haastattelu, kirjallinen tehtävä ja sen esittely)

• Kokeileva ja omaa ilmaisua korostava työskentely 3,5 op > Naisen 
muotokuva, Taideryijy; Lentävä matto, Luo levähdyspaikka-projekti, 
Vastakohdan voima

• Käsityöllinen suunnittelu- ja valmistusprosessi 6 op> Kuultavan 
keveää, Tuotevalokuvaus, Taideryijy, Tyhjä kirja, Lentävä matto

• Päättötyö ja portfolio 6 op



HUOM! Esimerkit keskustelun pohjaksi!
TPO, laajan oppimäärän perusteet 2017, perusopinnot; 

opintokokonaisuudet 800 t, 30 op
Orientaatio 2 op 
- Opintokokonaisuuksien sisällöt, tavoitteet, opetusjärjestelyt ja arviointitavat

- Opintoryhmään tutustuminen, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien pohtiminen

- Havainnointiharjoituksia, suunnittelu- ja ideointimenetelmät, kuvallisen ilmaisun perusteet

Taidot ja muotoilu 15 op

- Taiteenalan keskeisimmät tavoitteet ja sisällöt

Yhteiskunta ja kulttuuri 4 op

Taiteiden ja tieteiden välisyys 4 op

Valinnaiset opinnot 5 op
- Aikuisilla näistä n. 30% omatoimista työskentelyä



TPO, laajan oppimäärän perusteet 2017, syventävät 
opinnot; opintokokonaisuudet 500 t, 19 op
Orientaatio 1,5 op
- Opintokokonaisuuksien sisällöt, tavoitteet, opetusjärjestelyt ja arviointitavat sekä opintoryhmään sitoutuminen

- Kerrataan ja syvennetään itseilmaisu- ja ideointimenetelmiä, syvennetään kuvallisen ilmaisun osaamista

- Huomioidaan opiskelijoiden aiempi osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, Hopsit

Taidot ja muotoilu 10 op

Yhteiskunta ja kulttuuri 2 op

Taiteiden ja tieteiden välisyys 2 op

Valinnaiset opinnot  3,5 op

Sisältöjä käytetään sekä perus- että syventävissä opinnoissa tavoitteiden konkretisoimisessa ja kurssien 
toteutuksessa, niiden laajuuksia ei määritellä valmiiksi

• Pukeutuminen

• Esine- ja tekstiiliympäristöt

• Palveluympäristöt

• Rakennetut- ja luonnonympäristöt





Esimerkki 1. Esine- ja tekstiiliympäristö

• Perusopintojen opintokokonaisuus, jossa sisustustekstiilisarjan suunnittelu 
ja toteutus omaan kotiin painaen ja maalaten, mahdollisuus kokeilla 
tekstiilitulostusta (2op+ OT 10 t)

Tavoitteet:

Taidot ja muotoilu (käsityö- ja suunnittelutaitojen harjoittelu, käsityöstä 
nauttiminen, taitojen soveltaminen, väriaineiden turvallinen käyttö)

Yhteiskunta ja kulttuuri (käytettävyys, materiaalivalinnat, globaali 
painotuotanto)

Taiteiden ja tieteiden välisyys (kestävä kehitys, uudet tekstiilimateriaalit)

Sisällöt:

Esine- ja tekstiiliympäristöt  (asuminen, muoti ja teknologia)







Esim. 2 Rakennettu ja luonnonympäristö

• Syventävien opintojen yhteistyöhanke siirtolapuutarhaan (2 op + OT 15 t), ”tilattu” 
säänkestäviä teoksia pääosin kierrätysmateriaalista ”Luo levähdyspaikka” –
teemalla.

Tavoitteet:

Taidot ja muotoilu (kädentaitojen harjoittelu, opitun soveltaminen eri 
ympäristöissä)

Yhteiskunta ja kulttuuri (muotoilu, käytettävyys ja elinkaari, paikallinen kohde)

Taiteiden ja tieteiden välisyys (luonnontieteet; puutarhan kasvilajit, kiertotalous)

Sisällöt:

Rakennetut ja luonnonympäristöt (yhteisöllisyys ja ihmisten viihtyminen)







Ratkaistavia asioita:

• Miten oppimäärän laskennallinen laajuus (laajassa 1300t, perusopinnot 800t ja 
syventävissä 500t) rakentuu käytännössä opintokokonaisuuksiksi ja kursseiksi?

• Paikallinen ops kannattaa olla riittävän yleisellä tasolla, jotta sitä voidaan tarpeen 
mukaan kehittää ja painottaa eri vuosina eri tavoin. Pilotit?

• Miten eri tavoitteet ja sisällöt jakautuvat suhteessa toisiinsa? 

• Miten toteutukset kirjataan ja seurataan?

• Paljonko on ohjattua kontaktiopetusta ja paljonko opiskelijan omaa työskentelyä?

• Paljonko voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia ja miten niiden 
tavoitteet ja sisällöt hyödynnetään ja dokumentoidaan (oppimäärän 
yksilöllistäminen/Hopsit)? Esim. näyttelypäiväkirja.

• Miten numeroarvioinnin muuttuminen sanalliseksi (s.17) järjestetään? Kriteerien 
kirjaaminen ja palautelauseet? Monta opettajaa? Kuka kokoaa lauseet 
todistuksiin?




