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Yleistä – Ilmajoen 
käsityökoulu 

  
  
Tässä osiossa käsitellään Ilmajoki-
opistossa lapsille ja nuorille annettavaa 
taiteen perusopetusta taiteenalana käsityö. 
Opetusta annetaan yleisen oppimäärän 
mukaan. Edellinen opetussuunnitelma on 
ollut käytössä vuodesta 2006. Käsityökoulu 
on toiminut Ilmajoki-opistossa vuodesta 
1998. 
  
 
 
 
 

Tämä opetussuunnitelma perustuu 
opetushallituksen antamiin 
opetussuunnitelman perusteisiin koskien 
taiteen perusopetusta. 
  
Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu 
huomioon oppilaiden yksilöllisyys, käsityön 
traditio ja sen jatkuvuus, paikallinen 
kulttuuriperintö ja -ympäristö sekä 
oppimisympäristöön kohdistuvat 
vaatimukset. 
  
Opetus on tasolta toiselle etenevää ja 
tapahtuu viikottain kokoontuvissa, 
ikäryhmittäin jaetuissa opetusryhmissä. 
Käsityökoulun opetus noudattaa taiteen 
perusopetuksen pyrkimystä kannustaa 
opiskelijoita omaehtoiseen, luovaan ja 
vastuulliseen toimintaan ja tekemiseen.
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1. Ilmajoen 
käsityökoulun 
tehtävät ja arvot 

  
  
Käsityökoulun yhteisten opintojen tarkoituksena 
on hankkia monipuoliset käsityön tekemisessä 
tarvittavat visuaaliset ja taidolliset valmiudet. 
Keskeinen tehtävä niin ikään on tarjota oppilaan 
lapsuus- ja nuoruusvuosiin onnistumisen 
kokemuksia, elämyksiä ja tekemisen iloa sekä 
elinikäisen ja positiivisen suhteen käsillä 
tekemiseen. Myönteisen ja virikkeellisen 
oppimisympäristön tarkoitus on rohkaista 
opiskelijaa luovaan omaehtoiseen ilmaisuun ja 
itsensä kehittämiseen kädentaitojen avulla.  

Käsityökoulun tuomat onnistumisen kokemukset 
ovat osaltaan luomassa lapsen myönteisen 
minäkuvan kehittymistä ja mielekästä sisältöä 
myöhempään elämään. 
  
Käsityökoulu antaa myös välineitä yhteisen 
ympäristömme kehittämiseen ja siihen liittyvien 
arvovalintojen tekemiseen. Sekä rakennettu 
ympäristö, että ympäröivä luonto ovat keskeinen 
osa oppimisympäristöämme. 
  
Oman kulttuuriperintömme tunteminen sekä 
myös vieraiden kulttuurien arvostaminen ovat 
asioita, joita taiteen perusopetus vie eteenpäin. 
  
Käsityökoulun toiminnan kantavana arvona on 
kunnioitus toista ihmistä kohtaan. Oppilaita 
kannustetaan hyvän yhteishengen luomiseen ja 
ylläpitämiseen, yhteisvastuullisuuteen, 
erilaisuuden hyväksymiseen, samoin kuin 
yhteistyökyvyn ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen.
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2. Oppimisympäristö 
ja työtavat 
  
  
Oppimisympäristö 
 Oppimisympäristö koostuu fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Sen 
tulee kaikilta osin olla turvallinen ja tukea 
oppilasta ja ottaa huomioon erilaiset ja eri-ikäiset 
oppijat. Positiivinen, innostava ja avoin ilmapiiri 
ja ympäristö luovat edellytyksiä opetuksen 
onnistumiselle. Jokainen oppilas saa kokea 
olevansa hyväksytty ja jokainen saa edetä 
opinnoissaan omista lähtökohdistaan käsin. 
Oppilaita kannustetaan tukemaan ja arvostamaan 
myös toisiaan ja näin luomaan positiivista 
yhteishenkeä ryhmän sisälle. 
  
Opetustilat ja opetusvälineet on oltava 
ajanmukaiset. Mahdollisuus eri taiteenalojen 
yhteistyöhön ja kohtaamiseen tulisi olla osa 
oppimisympäristöä. Myös jatkuva 
oppimisympäristön ja opetuksen laadukkuuden 
kehittäminen kuuluu taiteen perusopetukseen 
toiminnan ylläpitämiseen. 
  
Työturvallisuus on otettava huomioon 
suunniteltaessa eri tehtäviä. Kestävän kehityksen 
periaatteet ovat keskiössä kaikessa tekemisessä. 
  
Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
kirjasto, Yli-Lauroselan talomuseo, Ilmajoen 
museo, ja Ilkan kenttä muodostavat osan 
oppimisympäristöämme. 
  
Erilaiset vierailut esim. yrityksiin tai 
taidenäyttelyihin ja museoihin tai luontopolulle 
lisäävät monipuolisuutta opetukseen ja 
laajentavat oppimisympäristöä luokkahuoneen 
ulkopuolelle. 
  
  
 
 
 

Työtavat 
 Käsityökoulussa opitaan kädentaitoja pääosin 
tekemällä erilaisia tuotteita ja teoksia yksin ja 
yhdessä sekä itselle että toisille. 
  
Tavoite opetuksessa on löytää sellaisia 
työskentelytapoja, joissa oppilaan oma 
mielikuvitus ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. 
Omaehtoista ja itsenäistä ajattelua on tuettava. 
Tekemisen ja ilmaisun välineet ja tekniikat 
pyritään luomaan mahdollisimman 
monipuolisiksi, siten että näkökulmat ja 
lähestymistavat vaihtelevat eri 
tehtäväkokonaisuuksissa. Näin taataan, että 
erilaiset oppijat saavat kukin vuorollaan 
onnistumisen kokemuksia ja oman mielenkiinnon 
mukaisia tehtäviä. 
  
Vuosittainen suunnitelma 
Jokaista lukuvuotta varten tehdään jokaiselle 
ikäryhmälle oma suunnitelma, jossa ilmenee, 
mitä käsityön osa-alueita, mitä materiaaleja ja 
työtapoja käytetään. Samoin ajankäyttö 
määritellään suunnitelmassa. Vuosittainen 
suunnitelma tukee opetussuunnitelmaa siten, 
että sekä yhteisten opintojen, että 
teemaopintojen opetussuunnitelma toteutuu niille 
määrättyjen tuntien puitteissa. 
  
  
Teema 

Vuosittain valitaan yhteinen teema, jonka 
ympärille työskentely rakentuu. Teema voi olla 
kaikilla ryhmillä yhteinen tai se voidaan nimetä 
eri tavoin esimerkiksi yhteisten ja teemaopintojen 
välillä. Teeman lähestymistapa vaihtelee suuresti 
riippuen ryhmän ikätasosta. Teema eli aihepiiri 
voi olla lähtöisin esimerkiksi jostain 
aikakaudesta, taidesuunnasta, nykyajan ilmiöstä, 
luonnosta tai ympäristöstä. Teeman nimeäminen 
helpottaa aiheiden valintaa ja ideoimista. Teema 
tuo oppimiseen mahdollisuuksia syvällisempään 
tutkimiseen ja tiedonhakuun. 
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Työkirja 
Jokainen oppilas saa käyttöönsä työkirjan, johon 
piirretään luonnoksia, tehdään työsuunnitelmia, 
arviointeja ym. Työkirja auttaa ymmärtämään 
käsityöprosessin kulkua ja oman kehittymisen ja 
kasvamisen arviointia. Työkirja voi olla myös 
sähköinen. 
  
Yhteistyö 
Käsityökoulu pyrkii yhteistyöhön eri tahojen 
kanssa. Tärkeä yhteistyötaho on Ilmajoki-opiston 
kuvataide- ja tanssikoulut, joiden kanssa 
järjestetään yhteisiä projekteja, juhlia, retkiä tai 
kursseja. Yhteistyötahoja voivat olla myös 
koulut, päiväkodit, museot, taiteilijat, 
käsityöyrittäjät, harrastajateatterit. Käsityökoulu 
voi hankkia erityisosaamista eri alan taiteilijoilta 
ja yrittäjiltä. 
  
Opintokortit 
Jokaisesta oppilaasta ylläpidetään opintokorttia, 
johon merkitään vuosittain opetetut sisällöt 
tuntimäärineen. 

  
Muu toiminta 
Käsityökoulun opetusta pyritään elävöittämään ja 
monipuolistamaan eri tavoin. Opintoretket, 
näyttelyvierailut, omat näyttelyt, 
päättötodistusjuhlat ja muut vastaavat 
tapahtumat kuuluvat osana käsityökoulun 
toimintaan. Vanhemmille tiedottaminen 
opiskelujen kulusta sekä mahdolliset 
vanhempien tapaamiset ovat myös osa 
toimintaa. 
  
Käsityökoululla on mahdollisuus järjestää myös 
kesäkursseja tai viikonloppukursseja tarpeen 
mukaan. Kurssit voidaan järjestää yhteistyössä 
kuvataide- ja tanssikoulun kanssa, jolloin 
taiteidenvälisyys saadaan luontevasti mukaan 
opetukseen. Tuntimäärä lasketaan mukaan 
kokonaistuntimäärään ja sillä voi mahdollisesti 
korvata vastaavansisältöisen jakson muuta 
opetusta. Korvaavuudesta päättää aina rehtori ja 
opettaja.
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3. Opetuksen 
rakenne, laajuus, 
oppilaaksi ottaminen 
ja muualla 
suoritettujen 
opintojen hyväksi 
lukeminen 
  
  
Opetuksen rakenne ja laajuus 
Käsityökoulun yleisen oppimäärän opinnot on 
jaettu kahteen kokonaisuuteen, yhteisiin 
opintoihin ja teemaopintoihin. Käsityökoulun 
yleisen oppimäärän opintojen koko laajuus on 
yhteensä 500 tuntia. 
  
Käsityökoulun aloittamisikä on 8-9 
vuotta. Opetusryhmät jaetaan ikäryhmittäin. 
 
Yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 300 tuntia ja 
ne suoritetaan viiden ensimmäisen vuoden 
aikana. Lukuvuodessa on 60 oppituntia. 
Oppitunnin laskennallinen pituus on 45 
minuuttia. 
  
Teemaopinnot ovat laajuudeltaan 200 tuntia ja 
ne voi suorittaa kahdessa vuodessa. 
Lukuvuodessa on 100 oppituntia. 
Teemaopintoihin voi siirtyä suoritettuaan yhteiset 
opinnot. 
  

Päättötodistuksen oppilas saa suoritettuaan 
sekä yhteiset opinnot että teemaopinnot. 
  
 Pikkupicassot 
Ilmajoki-opistossa annetaan myös varhaisiän 
valmentavaa opetusta visuaalisissa 
taiteissa. Sitä ei kuitenkaan lasketa mukaan 
yhteisten opintojen tuntimäärään. Varhaisiän 
valmentavien opintojen jälkeen voi lapsi 
halutessaan aloittaa kuvataide- tai käsityökoulun. 
 
  
Oppilaaksi ottaminen 
Käsityökouluun otetaan uusia oppilaita joka vuosi 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin otetaan 
uusia oppilaita sen mukaan, kuinka ryhmissä on 
tilaa. Edellisen vuoden oppilaalla on aina 
opiskelupaikka automaattisesti. 
  
  
Käsityökoulussa voi opiskella 8-18-vuotias lapsi 
tai nuori. Uusi oppilas aloittaa pääsääntöisesti 
ryhmässä, jossa on oman ikäisiä oppilaita mutta 
tapauskohtaisesti harkitaan opettajan ja huoltajan 
avulla, mikä ryhmä on kulloinkin 
tarkoituksenmukaisin. 
 
Oppilaaksi ottamisen yhteydessä pyritään 
yhteistyöhön ja avoimuuteen lapsen huoltajan 
kanssa lapsen parhaaksi. 
   
Hyväksilukemiset 
 Muualla suoritetuilla opinnoilla voi korvata 
käsityökoulun opintoja, mikäli ne vastaavat 
yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. 
Korvaavuudesta päättä aina oppilaitoksen rehtori 
neuvoteltuaan oppilaan opettajan kanssa.
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4. Oppimisen 
arviointi 
  
Arvioinnin tehtävä 
  
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan 
edistymistä opinnoissaan ja ohjata häntä omien 
tavoitteiden asettamisessa ja niiden 
saavuttamisessa. 
Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa. Sen on 
oltava kannustavaa, rakentavaa ja myönteisen 
minäkuvan kehittymistä tukevaa. 
  
Oppilaan kanssa keskustellaan ja hän saa 
sanallista palautetta oppimisprosessin aikana 
alkaen ideoinnista ja työn suunnittelusta, 
valmistumisvaiheeseen ja valmiista työstä. 
  
Oppilaita rohkaistaan myös keskustelemaan, 
perustelemaan valintojaan ja arvioimaan omia ja 
toisten töitä positiivisessa ja rakentavassa 
hengessä. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todistukset 
 Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan 
käsityön yleisen oppimäärän mukaiset opinnot. 
  
Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka 
sisältö noudattaa opetushallituksen vahvistamaa 
visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita. 
  
Todistuksen lisäksi oppilas saa opinnoistaan 
opintokortin, johon on merkitty vuosittaisten 
opintojen sisällöt ja laajuudet. 
  
Oppilaalle, joka ei suorita koko oppimäärää, 
voidaan pyydettäessä antaa todistus 
suoritetuista opinnoista. 
  
  
Osaamisen tunnustaminen ja opintojen 
hyväksilukeminen 
 Oppilaalla on oikeus saada opetussunnitelman 
tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 
aikaisemmin suoritetut opinnot tunnustetuksi. 
Kuvataide- ja käsityökoulun 
opintokokonaisuuksia voi suorittaa limittäin siten, 
että osa opinnoista suoritetaan 
kuvataidekoulussa ja osa käsityökoulussa. 
Mahdollisista korvaavuuksista päättävät aina 
kyseisten alojen opettajat sekä koulun rehtori.
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5. Opintosisältöjen 
kuvaus 
  
  
Pikkupicassot, varhaisiän opinnot, 5-7-vuotiaat 
  
  
Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt  
Varhaisiän opinnot eivät kuulu taiteen 
perusopetukseen, mutta niissä saa valmiuksia 
osallistua, 1-3 vuoden jälkeen, joko käsityö- tai 
kuvataidekoulun toimintaan. 
 
Varhaisiän valmentavassa opetuksessa 
tutustutaan kädentaitoihin ja kuvan tekemiseen, 
toiset huomioon ottavalla ja leikinomaisen 
työskentelyn avulla. Opetus on mielikuvitusta 
rikastuttavaa, monipuolista aistien ja ilmaisun 
harjoittamista. Tehtävät kannustavat tutkivaan, 
kokeilevaan ja pitkäjänteiseen toimintaan.  
 
Tutustumme muun muassa seuraaviin  
osa-alueisiin 

•muodot, viivat, rytmi, liike  

•sadut ja tarinat, mielikuvien muuntamista  
   kuviksi tai tuotteiksi 

•sommittelu, tekstuuri  

•tilan kokeminen - kaksiulotteinen rakentelu –  
   kolmiulotteisuus  

•väri ja valo 

•värikokemukset 

•rakennettu ympäristö ja esineympäristö 
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Yhteisten opintojen 
tavoitteet ja sisällöt 
  
Tavoitteet 
 Yhteisten opintojen tavoite on taiteenalan 
perustaitojen ja -tietojen hankkiminen. 
  
Learning by doing 
Tekemisen kautta oppiminen on perusajatus 
koko käsityöprosessissa, joka alkaa ideoinnista 
ja tuotteen tai teoksen suunnittelusta materiaali- 
ja työtapavalintoineen jatkuen valmistamiseen, 
viimeistelyyn ja arviointiin. 
   

•oppilasta tuetaan käden taitojen harjoittelussa, 
omien tavoitteiden asettamisessa ja niiden 
saavuttamisessa 

•herätetään oppilaan innostus ja kiinnostus 
ympäristön havainnoimiseen ja sitä kautta 
ideoimiseen ja uusien taitojen kokeilemiseen 

•oppilasta rohkaistaan kehittämään 
monipuolisesti visuaalisen ilmaisun tapoja 

•oppilas saa mahdollisuuden erilaisten 
materiaalien ja työtapojen käyttöön 

•oppilasta ohjataan ymmärtämään työohjeiden, 
oikeiden työmenetelmien ja työvälineiden käytön 
yhteys lopputulokseen 

 •oppilasta innostetaan aktiiviseksi 
käsityökulttuurin havainnoijaksi ja toimijaksi 

•oppilas saa mahdollisuuden tuoda näkyväksi 
omia ajatuksiaan käsityöstä, ympäristöstä ja 
kulttuurista 

 
 
 
 
 

 
 
 
•rohkaistaan oppilasta pohtimaan käsityöhön 
liittyviä valintoja eettisyyden, esteettisyyden, 
ekologisuuden ja käsityötradition näkökulmasta 

•ohjataan oppilasta hahmottamaan käsityö 
taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä 

•kannustetaan oppilasta pohtimaan toimintansa 
vaikutuksia kestävän kehityksen näkökulmasta 

•luodaan opiskelulle ilmapiiri, jossa oppilaan 
kekseliäisyys ja luova ongelmanratkaisukyky 
kehittyvät 
  
  
Sisällöt 
 Yhteisten opintojen keskeiset sisällöt jaetaan 
neljään opintokokonaisuuteen, joiden painotus 
voi vaihdella eri vuosina ja ikäkausina. 
Kullakin opintokokonaisuudella on omat 
tavoitteensa taitojen ja muotoilun, yhteiskunnan 
ja kulttuurin sekä taiteiden ja tieteiden 
näkökulmasta 
  
Kunkin osa-alueen sisällä tehtävät ja 
lähestymistavat valitaan ikätason mukaan. 
Alkuvuosina harjoitellaan taitoja leikinomaisesti 
ja oppilaan mielikuvitusta herätellen. Vuosien 
myötä vaikeustaso ja vaatimukset lisääntyvät. 
Materiaalitietous, työvälineiden oikeaoppinen 
käyttö, ergonomisuus ja muut käsityön 
tekemiseen liittyvät seikat saavat suurempaa 
roolia opetuksessa. Oman yksilöllisen 
ilmaisutavan löytäminen ja kehittyminen ovat 
tavoitteina läpi koko opiskelun. 
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•pukeutuminen osana oman identiteetin   
   muotoutumista ja yhteisöön kuulumista 

•vaatteen valmistaminen 

•muoti-ilmiöt ja kulttuurinen näkökulma 
  
 

 
 

•havainnoidaan asumiseen ja elinympäristöön  
   liittyviä ilmiöitä ja tarpeita 

•esineiden ja tekstiilien muotoilua eri tekniikoin 

•ajan henki, muoti-ilmiöt ja kulttuurinen  
   näkökulma muotoilussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

•tarkastellaan ympäristöä hyvinvoinnin ja  
   yhteisen hyvän näkökulmasta 

•yhteistyö- ja hyväntekeväisyysprojektit 

•”tilaustyö” 
 

 
 
 
 

•ulos luokkahuoneesta! 

•havainnoidaan ympäristöä ihmisen  
   näkökulmasta 

•tehdään huomioita yhteisöllisyyden,  
   viihtyvyyden, esteettisten arvojen ja kestävän  
   kehityksen näkökulmasta 

Pukeutuminen 

Esine- ja tekstiilimuotoilu 

Käsityö ja hyvinvointi 

Rakennetut ja 
luonnonympäristöt 
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Teemaopintojen 
tavoitteet ja sisällöt 

 
Teemaopintojen tarkoitus on antaa oppilaalle 
eväitä yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen 
laajentamiseen ja syventämiseen. Opetus tukee 
oppilaiden ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä 
ja kykyä itsenäiseen ajatteluun ja tekemiseen, 
sekä kykyä oman työn ja tekemisen kriittiseen ja 
terveeseen arviointiin. Paikallisten resurssien 
hyödyntäminen, ajankohtaisten ilmiöiden 
tunnistaminen ja oppilaan omien kiinnostuksen 
kohteiden mukaan ottaminen kuuluvat 
teemaopintoihin. Tätä kautta on tavoitteena, että 
oppilas ymmärtää suomalaista käsityöperinnettä 
ja arvostaa kulttuurien erilaisuutta ja 
monimuotoisuutta. 
  
Tavoitteet 

•rohkaistaan oppilasta asettamaan itselleen 
tavoitteita ja haasteita ja autetaan häntä niiden 
saavuttamisessa 

•kannustetaan oppilasta löytämään omaa 
tapaansa ilmaista itseään ja ideoitaan 

•kannustetaan oppilasta koko käsityöprosessin 
aikana pohtimaan, havainnoimaan, 
perustelemaan ja keskustelemaan kaikesta, mikä 
koskee kulloiseenkin työhön liittyviä valintoja, 
haasteita ja onnistumisia 

•ohjataan oppilasta ymmärtämään omien 
valintojen vaikutuksia, mitä tulee tuotteen 
laatuun, käyttäjien hyvinvointiin tai ympäristöön 

•kannustetaan oppilasta käsityökulttuurin 
havainnointiin, kuluttamiseen ja vastuulliseen 
ylläpitämiseen 

 
 
 
 
 

 
• ohjataan oppilasta ymmärtämään käsityötä 
monitieteisenä ja -taiteisena ilmiönä 

•kannustetaan oppilasta 
hyödyntämään kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden näkökulmia omassa 
tekemisessään 

•innostetaan oppilasta yhteisölliseen 
tekemiseen, uutta luoviin ratkaisuihin ja 
ennakkoluulottoman asenteeseen 
 
   
Sisällöt 
 Käsityön teemaopinnoissa tuotetaan tuotteita, 
teoksia ja palveluita yksin ja yhdessä sekä itselle 
että toisille. 
Materiaalit ja työtekniikat toimivat ilmaisun 
välineinä. Muotoilua tarkastellaan 
kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon visuaaliset, 
kulttuuriset, ympäristölliset arvot. 
  
Teemaopintojen opintokokonaisuudet jaetaan 
yhteisten opintojen lailla neljään osa-alueeseen, 
joiden puitteissa oppilas voi syventää taitojaan ja 
mahdollisuuksien mukaan painottaa opintojaan 
johonkin tiettyyn osa-alueeseen. 
 



 13

Päättötyö tai portfolio 

 
 
 

•vaatteen valmistaminen, vaatetusteknologia 

•pukeutumiseen perehtyminen, näkökulmina  
   oman identiteetin muotoutuminen, muoti- 
   ilmiöt, eri kulttuurit, pukeutumisen historiaa 

   
 
 

•muotoilu ja sisustus osana toiminnallista ja  
   esteettistä ympäristöä 

•muoti-ilmiöt, erilaiset kulttuuriset ilmiöt sekä  
   suomalainen muotoiluperinne 

  
 
 

•hyvinvoinnin ja asiakaslähtöisyyden  
   näkökulma 

•yhteiset projektit, yhteistyö- ja  
   vuorovaikutustaidot 
  

 
 
 

•ympäristön havainnoiminen ja havainnoista  
   kumpuavat tarpeet 

•yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden  
   näkökulmat 
  
  
 
 

 
 
  

 
Opintojen viimeisenä opintokokonaisuutena 
opiskelija oman valintansa mukaan tekee joko 
päättötyön tai portfolion. 
  
  
Päättötyö 
Päättötyö on laajempi teos tai teoskokonaisuus, 
jonka oppilas suunnittelee ja valmistaa aiempaa 
itsenäisemmin työskennellen. Päättötyön aikana 
oppilaalla on mahdollisuus paneutua sellaiseen 
työtapaan ja ilmaisumuotoon, jonka hän on 
kokenut läheiseksi opintojen aikana ja jossa hän 
haluaa vielä oppia uusia asioita. Omaa 
osaamistaan sekä suunnittelussa, visuaalisessa 
ilmaisussa että kädentaidoissa on mahdollisuus 
vielä näin syventää ja laajentaa. Päättötyöstä voi 
halutessaan koota myös portfolion. 
  
Portfolio 
Portfolio vaihtoehtoisena päättötyölle on isompi 
kokonaisuus, johon oppilas on koonnut 
osaamistaan useamman opintokokonaisuuden 
ajalta. Se on kirjallinen ja kuvallinen esitys 
osaamisesta ja käsityökoulukokemuksista ja sen 
tulee sisältää myös pohdiskelua ja oman 
tekemisen ja käsityöidentiteetin peilaamista 
ympäröivään käsityökultturiin. Portfolion 
kokoaminen on tärkeä prosessi oppilaalle 
itselleen, sen avulla hän voi jäsentää ja 
analysoida omaa kehityskaartaan käsityön ja 
taiteen tekijänä. 

 

Pukeutuminen 

Käsityö ja hyvinvointi 

Rakennetut ja 
luonnonympäristöt 

Esine- ja tekstiilimuotoilu 


