AIKUISTEN KÄSITYÖOPETUS
Tule mukaan nelivuotiselle käsityömatkalle ja sukella ihanien käsityötekniikoiden maailmaan,
vahvista käsityöosaamistasi, tutustu uusiin materiaaleihin ja löydä oma luovuutesi!
Aikuisten taiteen perusopetus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille käden taidoista ja niiden
kehittämisestä kiinnostuneille. Mukaan pääsevät kaikki opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä,
lähtötasovaatimuksia ei ole. Ryhmässä pääsevät toteuttamaan omia tavoitteitaan kaiken tasoiset
opiskelijat ja opetuksessa käydään läpi tarpeen mukaan perusasioita sekä syvennetään osaamista
vaativammilla tehtävillä.
TAVOITTEET
Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen käsityön ja taiteen opiskeluun
asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä
materiaalin ja tekniikan hallintaa. Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan
käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oppilasta oivalluksiin,
mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista
osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle.
Opinnot harjaannuttavat ja edetessään syventävät oppilaan käsityötaitoja ideoinnissa,
tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja,
tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin. Oppilasta ohjataan tutkivaan,
elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan
itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä ja kannustetaan omaleimaiseen ja luovaan ilmaisuun.
Opintoja voi hyödyntää myös työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai
ammatillisiin opintoihin.
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OPINNOT
Lukuvuosi rakentuu useammasta eri opetusjaksosta syys- ja kevätlukukaudella. Opinnot koostuvat
yhteisistä opinnoista, omatoimityöskentelystä sekä lyhytjaksoista. Opintokokonaisuuteen kuuluu
myös yhteisiä retkiä, tapahtumiin osallistumista ja mahdollista yhteistyötä paikallisten yritysten tai
muiden tahojen kanssa.
Lyhytjaksoon kuuluu ensimmäisen lukuvuoden alussa orientaatiojakso, jonka aikana käydään läpi
tulevaa opiskelua ja opintokokonaisuutta, perehdytään työtapoihin ja tutustutaan yleisiin
käytäntöihin ja tiloihin. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana valitaan käden taitojen kurssi
kansalaisopiston kurssitarjonnasta. Näin voi vaikuttaa omaan koulutussisältöön sekä saa
mahdollisuuden valita kurssi, joka vastaa henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteita käsityön
moninaisella kentällä. Viimeisenä vuotena lyhytjaksolla tehdään portfolio valmistuneista töistä,
joita on valokuvattu opintovuosien aikana järjestelmällisesti. Portfoliota voi käyttää myöhemmin
jatko-opintojen hakuprosesseissa tai omissa harrastuksissa tai töissä työskentelyn tukena.
Yhteiset opinnot ovat pääsääntöisesti torstaisin klo 18–20.15 Kalevantalon käsityötiloissa tai
Riihimäen kansalaisopiston käsityöluokassa. Ne sisältävät eri opettajien ohjaamia opintosisältöjä,
näyttelykäyntejä, luentoja, työpajoja, messuja, retkiä, opintojen arviointia ja tulevan suunnittelua.
Omatoimista työskentelyä sisältyy opiskeluun noin tunti viikossa ja
viikonloppukokoontumisia on ryhmällä muutaman kerran lukukauden aikana.
Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista
tavoitteelliseen opiskeluun.
Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.
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