Hauskan tekemisen kautta
huimiin taitoihin

HERRA HAKK

www.herrahakkaraisentalo.net
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Avoinna ympäri vuoden, kesä-elokuussa ma–pe 10–17, la 10–16, su 12–16.
Pääsylippu 5 , perhelippu 17 , Marttilankatu 10, Sastamala
info@herrahakkaraisentalo.net, p. 03 511 2179.

Vaikka käsityökoulussa on
opetussuunnitelma ja tekeminen on tavoitteellista,
on se käytännössä hauska,
lasten ehdoilla suunniteltu,
monipuolinen harrastus.
Käsityökoulussa tutustutaan moniin materiaaleihin,
tekniikoihin ja työvälineisiin
ja valmistetaan oman suunnitelman mukaisia käyttötai koriste-esineitä.
Oppilaan
erityispiirteet
pyritään ottamaan huomioon ja kannustamaan juuri
niissä asioissa, joissa kukin
on hyvä.
Käsityökoulussa värjätään,
painetaan kangasta, muovaillaan, kudotaan kangaspuilla,
ommellaan, virkataan, huovutetaan, käytetään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja,
tartutaan monenlaisiin työvälineisiin ja opitaan toimimaan
sosiaalisena, mukavana ryhmänä.
Lukuvuoden saavutuksista
kootaan keväällä näyttely ja
viiden opintovuoden jälkeen
jokainen saa päättötodistuksen, josta on hyötyä myös
alan jatko-opintoihin.

Satakunnan Käsi- ja Taideteollisuus alkoi käsityökoulutoiminnan talvella 1993, heti
kun laki taiteen perusopetuksesta astui voimaan.
Toiminta aloitettiin yhdellä ryhmällä silloisessa Vammalan Käsityökeskuksessa
(nykyisin Taitokeskus Sastamala) yhteistyössä paikallisen kansalaisopiston kanssa
(nykyisin Sastamalan opisto).
Ryhmien määrä lisääntyi
yhdellä seuraavina vuosina ja se vakiintui viiteen eri
tasoryhmään. Käsityökoulu-yhteistyö on rikastunut
vuosien mittaan käsittämään
myös runsaasti muuta, aikuisille suunnattua kurssitoimintaa Sastamalan opiston
kanssa.
Syksyllä 2003 aloitettiin
Noormarkun käsityökeskuksessa (nykyisin Taitokeskus Noormarkku) käsityökoulutoiminta yhteistyössä yksityisen kansalaisopiston, Otsolan Opiston
kanssa.
Noormarkussa eritasoisten ryhmien määrä on myös
vakiintunut viiteen ja yhteistyö muussakin kurssitoiminnassa on vilkasta.
Tänä syksynä käsityökoulu
alkaa Taitokeskus Kankaanpäässä yhteistyössä Petäjäopiston kanssa.
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Käsityökoulu on
hauska harrastus,
mutta myös taiteen
perusopetusta!
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Iida Myllymäki aloittaa tänä syksynä kolmostason käsityökoulussa.
Riitta Eeronheimo

Kankaanpäässä
mahtuu vielä
mukaan

Petäjä-opiston käsityöaineiden opettaja Marita Mustakoski toivoo, että kankaanpääläiset havahtuisivat
hienoon käsityökoulumahdollisuuteen.
Taitokeskus Kankaanpää
on hyvällä keskeisellä paikalla ja monille tuttu paikka. Parkanossa opettava
Marita on huomannut lasten
markkinoivan tehokkaasti
käsityökoulua. Yksi käsityökoululainen tuo mukanaan
kavereitaan Näppärään.
Kankaanpäässä ryhmissä
on vielä tilaa uusille oppilaille ja syksyn aikana ehtii
hyvin mukaan. Valmentavat
opinnot ovat 6–7-vuotiaille
ja perus- sekä työpajaopintoja on 8–15-vuotiaille.
Taitokeskus Kankaanpään
vastaava neuvoja ja nyt myös
käsityökoulun opettaja Anja
Rosenberg on tottunut
ohjaamaan lapsia käsitöissä.
Käsityökoulussa opettaminen
tulee Anjan mielestä olemaan
mielenkiintoista ja haasteellista. Kysyttäessä jännittääkö
opettajaa uuden koulun alku,
Anja ei myönnä jännittävänsä,
mutta kuitenkin ollaan uudenlaisen toiminnan alussa.
– Mutta olen vanhana
urheilijana
lähtökuopissa,
kuten sadan metrin startissa! naurahtaa Anja.

Taito Shop Itäpuisto 13, Pori, puh. 044 383 4900
Avoinna: ma-to 10-17, pe 10-18 ja la 10-14

Nelostason käsityökoululaisten tekemiä uusiokoruja.

Mitä on taiteen
perusopetus?
Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-käsityökoulut antavat käsityön
taiteen perusopetusta.
Opetus
perustuu
lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta
sekä
valtakunnallisiin
opetussuunnitelman
perusteisiin. Käsityö on
yksi visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehdoista.
Opetus kehittää tietoja, taitoja sekä valmiuksia
käsityön ja kulttuurin eri
osa alueilla. Oma ilmaisukieli kehittyy kokemisen,
tekemisen ja tutkimisen
välityksellä.
Monipuoliset materi-

aalit ja tekniikat toimivat
ilmaisun välineenä.

Käsityön
opintokokonaisuudet:
– esinesuunnittelu ja esineiden valmistus
– tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus
– ympäristön suunnittelu
ja rakentaminen
Taito-käsityökouluissa
annetaan yleisen ja laajan oppimäärä mukaan
opetusta. Yleisen oppimäärän laajuus on 500
tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. (www.
taitogroup.fi)

Ihana lämmin uutuus!

Satakunnan lapanen
Tarvikepaketti tulossa syksyllä
Satakuntalainen ryijy on ollut värityksen ja
kuvioinnin idean lähteenä.
Suunnittelu:
Terhi Naskali ja Riitta Eeronheimo

Taito Shop Porista ja Taitokeskuksista
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