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Tekstiiliopettajaliiton kevätpäivät Rovaniemellä  

Käsityössä tapahtuu paljon lähiaikoina. Tekstiiliopettajaliitto ry viettää kevätpäiviä Rovaniemellä 5.-6.4.2014 
teemalla ”Pohjoisen metsästä käsin – elämyksiä napapiirillä”.  Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 
julkistetaan Vuoden 2014 käsityökuvakilpailun tulokset. Taidon ja käsityön viikkoa puolestaan vietetään 14.-
20.4.2014 erilaisin tempauksin ympäri maata.( http://www.taito.fi/toimintaa/taidon-ja-kaesityoen-viikko-14-
2042014/) 

Tekstiiliopettajaliiton vuoden teema on ”Taidolla ja tunteella”. Kevätpäivät järjestetään Rovaniemellä 
tarjoamalla elämyksiä luonnosta käsin. Päivät aloitetaan peräpohjolaisessa ympäristössä Lauri-talolla, mistä 
luentojen jälkeen siirrytään käsityöpolkua tiedekeskus Pilkkeeseen. Pilkkeessä tutustutaan tiedekeskukseen, 
Tarinametsä-näyttelyyn ja saadaan työskennellä kokeilevassa työpajassa. Iltaohjelma on Napapiirillä 
Santamuksessa ja sunnuntai aloitetaan avantouinnilla Kemijoessa.  

Päiviä varjostaa huoli perusopetuksen käsityön tulevaisuudesta uuden tuntijakouudistuksen astuessa voimaan 
syksyllä 2016.  

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuksen tuntijaosta. Uudistustyön yhtenä tavoitteena oli 
lisätä taito- ja taideaineiden opetusta. Käsityön osalta tuo tavoite ei toteutunut. Koko perusopetuksen aikana 
annettavan käsityön opetuksen tuntimäärä säilyi kyllä ennallaan, mutta opetuksen painopiste siirtyy nyt 
selkeästi alaluokille, kun yksi yläkouluun suunnattu tunti siirrettiin 1-2 luokille. Yli kolmasosa kaikille yhteistä 
opetuksesta annetaan vuoden 2016 elokuun jälkeen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana.  

Myös valinnaistuntien määrää vähennettiin, joten nyt vaaditaan opetuksen järjestäjiltä tahtoa käsityöopetuksen 
säilyttämiseen. Tämä tapahtuu siten, että jaossa olevia valinnaistunteja osoitetaan käsityölle riittävästi. Tuo 
päätös voidaan tehdä kuntakohtaisesti tai koulukohtaisesti ja noita päätöksiä ollaan juuri nyt tekemässä eri 
puolilla Suomea. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Perusteluonnosten yleinen kommentointi avataan 15.4.2014 Opetushallituksen OPS 2016- verkkosivuilla. 
Tuolloin selviää myös käsityönopettajia paljon askarruttanut kysymys tuntien jakautumisesta tekstiilityön ja 
teknisen työn sisältöjen kesken. 

Käsityön tulisi olla kokeilevaa, keksivää ja tutkivaa suunnittelua ja työskentelyä, jonka tavoitteena on oppia 
kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetuksen tulisi herättää innostusta sekä kannustaa keksivään ja 
kokeilevaan työskentelyyn. Vaarana on, että vähenevien tuntien myötä tuo ei toteudu, sillä käsillä tekeminen 
vaatii aina aikaa. 

Vuoden 2014 käsityökuvakilpailun Tulokset julkistetaan Tiedekeskus Pilkkeessä la 5.4.2014 klo 13.30. Kuvat 
ovat esillä Pilkkeessä 21.4 asti. 
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