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Sisällysluettelo
• Toiminnan lähtökohdat
• Lounaskahvila Cafe Lucullus
• Tekstiilisuunnittelu Rotondo
• Teatteripuvustus Sartoria
• Visuaalinen teatteri Piccolo

Työpajatoiminta
• Työharjoittelijat ovat työttömiä

1724 –vuotiaita nuoria.
• Ryhmän koko on 910 nuorta.
• Verstaan jaksojen aloitukset ovat

tammikuussa ja elokuussa.
• Jakson pituus on 5 kk.

Annankatu 19, 00120 Helsinki
PL 3944, 00099 Helsingin kaupunki
www.sininenverstas.fi
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VERSTAALLA on käytössä tekemällä oppimisen malli
”Learning by doing”

”Oppiminen näyttää kietoutuvan
muodollisten oppimisympäristöjen ohella
entistä enemmän epämuodollisiin
työympäristöihin ja ihmisten
arkielämään.

Arkipäivän tilanteet sisältävät tietoja,
taitoja, ymmärrystä, kommunikaatiota ja
osallistumista.

Edwars (1994) on nähnyt
epämuodolliseen oppimiseen liittyvän
kokemuksellisen oppimisen yhtenä
välineenä käsitellä jälkimodernin
yhteiskunnan epävarmuutta.

Koulutuksen ja työn yhdistämisen
ydinkysymys näyttäytyy siinä, miten
teoriaa ja käytäntöä integroidaan
toisiinsa ja miten tähän prosessiin
liitetään itsesäätelytaitojen
kehittäminen. ”

(Kaksonen, Karila & Nummenmaa, 2006
Työssäoppiminen akateemisessa koulutuksessa)



VERSTAAN TOIMINNASSA KESKEISTÄ ON NUORTEN
IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN

”Sacksin (1988,122123) mukaan meillä kullakin on
oma elämäntarinamme, sisäinen kertomuksemme,
joka on sama kuin meidän identiteettimme.

Elämäntarinamme muovautuu jatkuvasti
havaintojemme, tunteittemme, ajatustemme,
puheemme ja toimiemme välityksellä. Biologisesti
emme eroa paljoakaan toinen toisistamme, mutta
historiallisesti, kertomuksin, olemme ainutlaatuisia.

Ihminen tarvitsee jatkuvan sisäisen kertomuksen
säilyttääkseen identiteettinsä, oman minänsä.”

Oppiminen ja identiteetti muuttuvassa
yhteiskunnassa
Vanttaja & Järvinen, 2006
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN MERKITYS

Verstaan toiminnan ilmapiirin luo avoin
tila, joka on yhteinen, kodikas ja
virikkeitä täynnä.

Työt vuosien varrelta ovat esillä ja
toimivat ideapankkina uuden
suunnittelussa.

”Ympäristö on ensimmäinen opettaja.”
Pirkko Pohjakallion luento 9.5.2008



VERSTAAN TOIMINNASSA KESKEISTÄ ON ESTEETTISYYS

Kauneus on arvo, joka näkyy
yhteisessä tilassa:

Vanha kaunis talo on arvokas ja
vakaa kuin kivi.
Vanhat huonekalut on
kunnostettu arkikäyttöön.
Tilat ovat kaikille avoinna ja
pysyvät siistinä.

Vapaus, avoimuus ja tasaarvoisuus
painottuu kaikessa toiminnassa.

Jokaisen ryhmän vahvuudet ovat
ammattialaan sidottuja.



VERSTAALLA OPITAAN TYÖELÄMÄTAITOJA

• Aikataulut & työajat, täsmällisyys, rytmi

• Siisteys (työtila, oma toiminta)

• Työvälineiden ja koneiden käyttö & huolto

• Työilmapiiri / yhteistyötaidot & käytöstavat

• Työpaikan sääntöjen noudattaminen

• Itsenäinen työskentely / vastuu omista harjoitustöistä ja niiden dokumentoinnista

• Itsensä ilmaiseminen

• Ryhmätyöskentely / vastuu omasta osuudesta ryhmän työskentelyssä

Verstasjakso valmentaa ammattiin
• Ammatinvalinta selkeytynyt
• Osaamiskartoitus tehty
• Oppimisen esteet selvitetty (ujous, kouluallergia, auktoriteettikammo)
• Työkokemusta kertynyt tilaustöistä
• Perustieto koulutuksesta/työstä/alasta
• Portfoliot tehty!

Verstasjakson käytyään nuoret ovat valmiiksi motivoituneita ja
ammattialastaan innostuneita.

Jatkokoulutukseen päässeet Verstaan nuoret ovat motivoituneita opiskelemaan.
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CATERINGALAN PERUSTUTKINTO
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Cateringalan keittiötoiminnot (kokonaisuus 30 ov)

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö / nuori Verstaalla
tavoitteet oppii

Opiskelija osaa toimia
cateringalan toimipaikan
liikeidean mukaisesti
varastoinnin, ruoan
valmistuksen, puhtaana
pidon sekä astiahuollon
perustehtävissä.
Opiskelijan työskentely
on hygieenistä,
ergonomista,
työturvallista sekä
taloudellista.
Opiskelija tietää
terveellisen
ravitsemuksen perusteet
ja osaa valmistaa
tavallisimpia
erityisruokavalioita.

Nuori osaa toimia Café
Luculluksen liikeidean
mukaisesti varastoinnin,
ruoanvalmistuksen,
puhtaanapidon sekä
astiahuollon
perustehtävissä. Nuoren
työskentely on hygieenistä,
ergonomista, työturvallista
sekä taloudellista. Nuori
tietää terveellisen
ravitsemuksen perusteet ja
osaa valmistaa
tavallisimpia
erityisruokavalioita.

Luculluksen nuoret tekevät käytännön
työskentelyä lounaskahvilassa
suurimman osan  5 kk:n
työharjoittelujaksostaan.



Cateringalan keittiötoiminnot näyttö

Helpassa cateringalan keittiötoimintojen ammattiosaamisen näyttö
toteutetaan kahdessa osassa. Näyttö 1: tavaran vastaanottaminen ja säilytys
näytetään oppilaitoksessa ja näyttö 2: muut keskeiset sisällöt
työssäoppimisjaksolla.

Näytön kuvaus: Näytön keskeinen osaaminen: elintarvike ja
hygieniaosaaminen sekä cateringalan keittiön perustehtävissä toimiminen.

Keittiötoiminnot (näyttö1)
Tavaran vastaanottaminen ja säilytys

Oppilaitoksessa opiskelija

• purkaa kuorman
• tarkistaa kuormakirjan

paikkansapitävyyden
• arvioi elintarvikkeiden

laadun aistinvaraisesti
• vie tuotteet niille kuuluviin

varastoihin

Cafe Luculluksessa nuori

• purkaa kuorman

• kouluttaja tarkistaa
kuormakirjan
paikkansapitävyyden

• arvioi elintarvikkeiden
laadun aistinvaraisesti

• vie tuotteet niille kuuluviin
varastoihin



Työharjoittelussa opiskelija

• tutustuu ruokaohjeeseen (esim.
suullinen tai vakioitu ruokaohje) ja
suunnittelee omat työvaiheensa
• järjestää työpisteensä ja
työympäristönsä toimivaksi
• valitsee valmistuksessa tarvittavat
työvälineet, koneet ja laitteet

Keittiötoiminnot (näyttö 1)
Tuotteen valmistus ja esillelaitto

Cafe Luculluksessa nuori

• tutustuu ruokaohjeeseen ensin yhdessä
ryhmän ja kouluttajan kanssa (esim. suullinen tai
vakioitu ruokaohje) ja suunnittelee omat
työvaiheensa
• järjestää työpisteensä ja työympäristönsä
toimivaksi
• valitsee valmistuksessa tarvittavat työvälineet,
koneet ja laitteet



Työharjoittelussa opiskelija

• mittaa ja käsittelee työssä käytettävät raaka
aineet
• esikäsittelee elintarvikkeet ja valmistaa ruoka
ohjeen mukaisen tuotteen
• huolehtii tuotteiden säilytyslämpötiloista ja
hygieniasta koko valmistuksen ajan
• pakkaa tuotteet tarvittaessa ja vie ne tarjolle
• noudattaa henkilökohtaisesta ja
työskentelyhygieniasta annettuja ohjeita
• noudattaa työturvallisuudesta annettuja
ohjeita
• huolehtii omasta työturvallisuudestaan ja
ergonomisista työtavoista

Keittiötoiminnot (näyttö 1)
Tuotteen valmistus ja esillelaitto

Cafe Luculluksessa nuori

• mittaa ja käsittelee työssä käytettävät raaka
aineet
• esikäsittelee elintarvikkeet ja valmistaa ruoka
ohjeen mukaisen tuotteen
• huolehtii tuotteiden säilytyslämpötiloista ja
hygieniasta koko valmistuksen ajan
• pakkaa tuotteet tarvittaessa ja vie ne tarjolle
• noudattaa henkilökohtaisesta ja
työskentelyhygieniasta annettuja ohjeita
• noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita
• huolehtii omasta työturvallisuudestaan ja
ergonomisista työtavoista



Keittiötoiminnot (näyttö 1)
Astiahuolto ja puhtaanapito

Opiskelija

• kokoaa astianpesukoneen käyttökuntoon
• järjestää astianpalautuspisteen toimivaksi
• lajittelee astiat koreihin, esipesee ja pesee

astiat sekä seuraa astioiden puhtautta ja
koneen lämpötiloja

• tyhjentää puhtaat astiat pesukoreista,
varmistaa astioiden puhtauden ja
kuljettaa astiat paikoilleen

• huolehtii työvaihepuhtaanpidosta työn
aikana ja sen jälkeen

Cafe Luculluksessa nuori

• kokoaa astianpesukoneen käyttökuntoon
• järjestää astianpalautuspisteen toimivaksi
• lajittelee astiat koreihin, esipesee ja pesee

astiat sekä seuraa astioiden puhtautta ja
koneen lämpötiloja

• tyhjentää puhtaat astiat pesukoreista,
varmistaa astioiden puhtauden ja kuljettaa
astiat paikoilleen

• huolehtii työvaihepuhtaanpidosta työn
aikana ja sen jälkeen



Keittiötoiminnot (näyttö 1)

Lopputyöt
Työharjoittelussa opiskelija

• puhdistaa koneet, laitteet ja
välineet sekä työpisteen
työympäristöineen

• vie jätteet jätteiden
säilytykseen ja huolehtii
jätteiden lajittelusta
toimipaikan jätehuolto
ohjelmaa noudattaen

Cafe Luculluksessa nuori

• puhdistaa koneet, laitteet ja välineet
sekä työpisteen työympäristöineen

• vie jätteet jätteiden säilytykseen ja
huolehtii jätteiden lajittelusta
noudattaen toimipaikan jätehuolto
ohjelmaa



CATERINGALAN PERUSTUTKINTO
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Cateringalan asiakaspalvelu (10 ov)

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö / nuori Verstaalla

tavoitteet oppii

Opiskelija osaa
työskennellä erilaisissa
cateringalan
asiakaspalvelutehtävissä.
Hän osaa työskennellä
asiakaslähtöisesti ja
toimipaikan
omavalvontaohjelman
mukaisesti. Opiskelija
osaa palvella asiakkaita
molemmilla kotimaisilla
kielillä ja yhdellä vieraalla
kielellä niin, että hän
selviytyy ruokalistojen ja
myytävien tuotteiden
esittelemisestä sekä
muista tavallisimmista
asiakaspalvelutilanteista
näillä kielillä.

Cafe Luculluksen nuori
työskentelee
asiakaspalvelutehtävissä
kahvilatoiminnan ja
lounasruokailun yhteydessä.
Hän osaa työskennellä
asiakaslähtöisesti ja
toimipaikan omavalvonta
ohjelman mukaisesti.
Verstaalla nuori voi palvella
asiakkaita molemmilla
kotimaisilla kielillä ja yhdellä
vieraalla kielellä niin, että
hän selviytyy ruokalistojen ja
myytävien tuotteiden
esittelemisestä sekä muista
tavallisimmista asiakas
palvelutilanteista näillä
kielillä.



Opiskelija
• laittaa kylmä ja lämpölaitteet

toimintakuntoon
• laittaa esille juomat ja kylmät ruoat

(salaatit, leivät, levitteet) ja ruokailussa
tarvittavan välineistön

• valitsee ruoanjakeluun annoskoon
mukaiset jakeluvälineet

• laittaa astianpalautuspisteen
toimintakuntoon ja huolehtii sen
toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun
aikana

• tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden
lämpötilat ja kirjaa seurantalistaan

• käyttää keittiövaunuja astioiden ja
ruokien kuljetuksessa

• Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän
hoitaminen

Asiakaspalvelutyö (näyttö 2)
Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän kunnostaminen

Cafe Luculluksessa nuori
• laittaa kylmä ja lämpölaitteet

toimintakuntoon
• laittaa esille juomat ja kylmät ruoat

(salaatit, leivät, levitteet) ja ruokailussa
tarvittavan välineistön

• valitsee ruoanjakeluun annoskoon
mukaiset jakeluvälineet

• laittaa astianpalautuspisteen
toimintakuntoon ja huolehtii sen
toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun
aikana

• tarkistaa kylmä ja lämpölaitteiden
lämpötilat ja kirjaa seurantalistaan

• käyttää keittiövaunuja astioiden ja
ruokien kuljetuksessa.

• Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän
hoitaminen



Työharjoittelussa opiskelija
• huolehtii tarjottavien tuotteiden, astioiden

ja välineiden riittävyydestä
palvelutilanteen aikana

• täydentää ja puhdistaa toimipaikan
jakelulaitteita

• palvelee asiakkaita noudattaen hyvän
palvelun periaatteita ja vastaa asiakkaan
yksilöllisiä tarpeita koskeviin kysymyksiin
(esim. sopivuus erityisruokavaliota
noudattaville asiakkaille)

• vastaa tarjolla olevia tuotteita koskeviin
kysymyksiin

• huolehtii linjaston ja palvelutilan
siisteydestä

• huolehtii tarvittavasta astiahuollosta sekä
astianpalautuspisteen toimivuudesta ja
siisteydestä ruokailun aikana

• palvelee asiakkaita molemmilla
kotimaisilla kielillä ja vieraalla kielellä

• tiedottaa asiakaspalautteesta eteenpäin
työyhteisössä

Asiakaspalvelutyö näyttö (näyttö 2)
Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän hoitaminen

Cafe Luculluksessa nuori
• huolehtii tarjottavien tuotteiden,

astioiden ja välineiden riittävyydestä
palvelutilanteen aikana

• Cafe Luculluksessa ei ole jakelulaitteita
• palvelee asiakkaita noudattaen hyvän

palvelun periaatteita ja vastaa
asiakkaan yksilöllisiä tarpeita koskeviin
kysymyksiin (esim. sopivuus
erityisruokavaliota noudattaville
asiakkaille)

• vastaa tarjolla olevia tuotteita
koskeviin kysymyksiin

• huolehtii linjaston ja palvelutilan
siisteydestä

• huolehtii tarvittavasta astiahuollosta
sekä astianpalautuspisteen
toimivuudesta ja siisteydestä ruokailun
aikana

• palvelee asiakkaita molemmilla
kotimaisilla kielillä ja vieraalla kielellä

• tiedottaa asiakaspalautteesta
eteenpäin työyhteisössä



Työharjoittelussa opiskelija

• huolehtii palvelulinjaston tai
noutopöydän puhtaanapidosta

• huolehtii asiakastilojen
viihtyisyydestä ja
puhtaanapidosta

• valitsee oikeat
puhdistusmenetelmät, aineet ja 
välineet

Asiakaspalvelutyö (näyttö 2)
Itsepalvelulinjaston tai noutopöydän

ja asiakastilojen puhtaanapito

Cafe Luculluksessa nuori

• huolehtii palvelulinjaston tai
noutopöydän puhtaanapidosta

• huolehtii asiakastilojen viihtyisyydestä ja
puhtaanapidosta

• valitsee oikeat puhdistusmenetelmät, 
aineet ja välineet



CATERINGALAN PERUSTUTKINTO
SUURTALOUSKOKIN OPINNOT

Tilaus ja teemaruokien valmistus (10 ov)

•Opiskelija osaa suunnitella
ja toteuttaa tilaus ja
teemaruokia työryhmän
jäsenenä tilaisuuden
luonteen mukaan.
Hän osaa pakata ruoat ja
ruokailutarvikkeet sekä
purkaa ne
kuljetuspakkauksista
omavalvonnan huomioiden
prosessin eri vaiheissa.
Opiskelija osaa laittaa ruoat
esille ja avustaa erilaisissa
tarjoilutehtävissä
asiakaslähtöisesti toimien
vastuullisena tiimin
jäsenenä.

• Cafe Luculluksen nuori
osaa suunnitella ja toteuttaa
tilaus ja teemaruokia
työryhmän jäsenenä
tilaisuuden luonteen mukaan.
Hän osaa pakata ruoat ja
ruokailutarvikkeet sekä
purkaa ne
kuljetuspakkauksista
omavalvonnan huomioiden
prosessin eri vaiheissa.
Nuori osaa laittaa ruoat esille
ja avustaa erilaisissa
tarjoilutehtävissä
asiakaslähtöisesti toimien
vastuullisena tiimin jäsenenä.

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö / nuori Verstaalla
tavoitteet oppii



Esimerkki
teemaruoka
kurssista:
japanilainen
ruoka

Esimerkki
tilaustyöstä:

Kiasman 10 v.
syntymäpäivän
täytekakkujen

valmistus ja tarjoilu



TYÖSSÄOPPIMISJAKSO/ TYÖHARJOITTELUJAKSO

Työharjoittelusta opiskelijan tulee tehdä

• raportti portfoliokansioon
työssäoppimisjaksosta: omat tavoitteet,
kuvaus työpaikasta, työskentelyn
itsearviointi

Cafe Luculluksessa nuori tekee

• portfoliokansion työharjoittelujaksosta:

kuvat työskentelystä eri tehtävissä,
lounasruokailun valmistaminen,
asiakaspalvelu ja tilaus ja teemaruoat

Cafe Luculluksessa näyttö voidaan toteuttaa alun teoriaoppien ja
harjoitusjakson jälkeen sekä työssäoppien että portfolioon dokumentoiden.

Oppilaitoksen kanssa sovitaan yksilökohtaisesti näytön kokonaisuus ja näytön
laajuus.



Tekstiilisuunnittelu ROTONDO



NÄYTTÖ
VERSTAALLA

NÄYTTÖ
OPPILAITOKSESSA

Värjäys

Kurssit

Plastinen
sommitteluAsiakaslähtöinen

tuotesuunnittelu

Kankaanpainanta

Tekstiilisuunnittelu
Rotondo

Kankaanpainanta

Värjäys

Plastinen sommittelu

Asiakastyöskentely

Kankaanpainanta

Värjäys

Rekvisiitta

Lavastustekstiilit

Reaktiivivärit
remazol

levafix

Apuaineet

Värjäysmenetelmät
Puuvilla, pellava

Silkki

Materiaalituntemus
Tuotteen värjäys

Ittenin & Goethen värioppi
Värisoinnut
Valokuvaus
Korukurssi
Jooga/liikunta

3uloitteinen ajattelu
somistustuotteet
paperimassatyöt
naamiot
keijut/nuket
korut

tilaustyöt asiakkaille
myymälätuotteet

myyjäistuotteet
verstaan yhteisprojektit

Luonnosten piirtäminen
Kankaanpainoseulojen valmistus
Materiaalioppi
Tuotteen painaminen
Viimeistys
Tuotteen ompelu

Kouluttaja: vs. Pirjo Pihkala
(kuvataiteilija) / Susanna Palo
(taidekasvattaja)

Sininen Verstas/ Susanna Palo/2008



TEKSTIILIALAN PERUSTUTKINTO:
TEKSTIILITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA,

TEKSTIILINVALMISTAJA
VALINNAISET OPINNOT/

Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö nuori Verstaalla

oppii

Värjäys, viimeistys ja Värjäys
painaminen (20 ov) reaktiiviväreillä
Keskeinen sisältö on (Levafixvärit)
Värjäyksen, viimeistyksen Kankaanpainanta
ja painamisen hallinta (sabluunat & filmiseula)

Viimeistys
Kiinnitys, keitto,
mankelointi



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• osattava tavanomaisimpien
tekstiilikuitujen käyttäytyminen värjäys,
viimeistys ja painoprosesseissa
• tunnistettava yleisimpien
tekstiilikuitujen ominaisuudet ja näiden
vaikutus lopputulokseen

Rotondossa nuori

• oppii värjäämään, viimeistelemään ja
painamaan puuvillaa, pellavaa, viskoosia ja
silkkiä sekä erilaisia luonnonkuitusekoitteita

• oppii materiaalituntemusta ja värjäyksen,
viimeistyksen ja painamisen vaikutuksen
kuituihin käytännön töissä



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• tunnettava tavanomaisimmat
värjäyksessä ja viimeistyksessä
käytettävät kemikaalit

• ymmärrettävä keskeisten
ympäristölainsäädäntöjen ja
työturvallisuusnäkökohtien tarkoitus

Rotondossa nuori

• oppii värjäyksessä reaktiivivärien
käyttöä:
Levafix värit & apuaineet
Remazol värit & apuaineet
Subramin silkkivärit & apuaineet
ja kotivärien käyttöä
LDEKA –sarjan Batik –värit & apuaineet
sekä kloridilla valkaisun

• oppii kankaanpainantaa:
Pigmenttiväripainantavärit & apuaineet
Reaktiivikankaanpainanta & apuaineet

• oppii viimeistyksen menetelmistä
keittokäsittelyn & kuumamankeloinnin

Lainsäädäntöä ei opetella, mutta
käytännössä harjoittelija oppii
saostuskaivon, vetokaapin ja muiden
työturvallisuuteen liittyvien
suojavälineiden  kuten maskit, suojalasit,
suojakäsineet, esiliinat jne. merkityksen.



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• tunnettava värinkestojen mittaustavat
• tunnettava tekstiilien tavallisimmat
esikäsittelyprosessit ja niiden vaikutus
lopputulokseen

Rotondossa

• värinkeston mittaustapoja ei harjoitella, mutta
teoriassa käydään läpi erilaisia värinkeston
mittaustapoja mm. valon,  pesun ja
hankauskeston ominaisuudet

• esikäsittelyprosesseista opetellaan kankaan
kutistaminen, mikä kuuluu olennaisena osana
värjäykseen sekä kankaanpainantaan ja tulee
esille lopputuloksessa



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• tunnettava tekstiilien esikäsittelyissä,
värjäämisessä ja viimeistyksessä käytettävät
tavallisimmat tuotantomenetelmät, koneet ja
laitteet
• tunnettava yleisimpien tekstiilikuitujen
ominaisuudet sekä näiden tavallisimpien
sekoitteiden värit

Rotondossa

• verstaalla värjätään
suurimmaksi osaksi käsin /
myös pesukonevärjäystä
kokeillaan

• kankaanpainanta on
käsinmaalausta tai –painamista
seuloilla

• teoriassa käydään läpi erilaiset
painokoneet ja vieraillaan mm.
Marimekon tehtaalla

• verstaalla värjätään puuvillaa,
pellavaa, viskoosia, silkkiä,
raakasilkkiä sekä näiden
sekoituksia mm.
puuvillapellavaa

• ominaisuudet käydään läpi
teoriassa ennen värjäyksen
aloittamista



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• osattava vähintään yhdellä tavalla värjätä,
painaa ja viimeistellä yleisimpiä materiaaleja

Rotondossa nuori

• tekee itsenäisen lopputyön,
jossa tulee käyttää opittuja
värjäys painanta ja viimeistely
menetelmiä



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)
Opiskelijan on

osattava ohjeiden avulla ja annetun reseptin
mukaan suorittaa:

 puuvillatekstiilin keitto ja  valkaisu joko
panos tai jatkuvatoimisella
menetelmällä

 puuvillan ja viskoosin värjäys
reaktiivivärillä panos tai
jatkuvatoimisella menetelmällä

osattava ohjeiden avulla ja annetun reseptin
mukaan suorittaa:

 valkaisu ja värjäys

Rotondossa nuori

• oppii puuvillan valkaisun tai

keiton, jos se tulee tilaustyössä
esille

• oppii puuvillan ja viskoosin
värjäyksen reaktiiviväreillä
käsinvärjäten

• valkaisee kloridilla joko
pesukoneessa tai käsin värjättävän
kankaan



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

osattava ohjeiden avulla ja annetun
reseptin mukaan suorittaa:

 painopastan sekoittaminen
pigmenttipainoa varten,
painokaavion valmistus,
painaminen ja jälkityöt

pystyttävä toimimaan työryhmän
jäsenenä

Rotondossa nuori

• sekoittaa itse painopastan pigmenttipainoa
varten, valmistaa kaavion (sabluunat,
vahakaaviot, filmiseulan valottaminen),
painaa kankaan ja jälkikäsittelee joko
kuumamankelilla tai silittäen

• on osa Rotondon työryhmää tilaustöiden
suunnittelu ja toteutustehtävissä



Värjäys, viimeistys ja painaminen (20 ov)

Opiskelijan on

• osattava arvioida työtään, työskentelyään
ja työsuorituksensa laatua

Rotondossa nuori

• tekee kaikista harjoitus ja tilaustöistä
sekä itsenäisestä lopputyöstä portfolion,
johon hän kokoaa työvaiheet &
lopputuloksen



Rotondossa ammattiosaamisen näyttö voisi olla

• TEKSTIILITEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA/
TEKSTIILINVALMISTAJA
Tekstiilisuunnittelun valinnaiset
opinnot

– Värjäys, viimeistys ja painaminen
(20 ov)

tai

• Käsi ja taideteollisuusalan
perustutkinto/ Tekstiilin ja
vaatetuksen suunnittelun ja
valmistuksen osaamisala

 Tuotteen tekninen valmistus ja
kädentaidot (20 ov)

Rotondossa näyttö voidaan toteuttaa alun teoriaoppien ja harjoitusjakson
jälkeen sekä työssäoppien että portfolioon dokumentoiden.

Oppilaitoksen kanssa sovitaan yksilökohtaisesti näytön kokonaisuus ja näytön
laajuus.



Teatteripuvustus
& ompelu

SARTORIA



NÄYTTÖ
VERSTAALLA

OPPILAITOKSESSA mm.

Kaavojen
kuosittelu

Kurssit

Plastinen
sommittelu

Asiakaslähtöinen
tuotesuunnittelu

Tuotteen
suunnittelu
ja tekninen
valmistus

Portfolio

Teatteripuvustus
/ompeluryhmä

Sartoria

Kaavojen kuosittelu ja leikkuu

Tuotteen suunnittelu &
tekninen valmistus

Plastinen sommittelu

Asiakastyöskentely

Tuotesuunnittelu

Kaavoitus ja leikkuu

Ompelun perustaidot

Asiakaspalvelu

Mittataulukot
Mittojen otto
Kaavamerkinnät
Kaavojen kuosittelu

Ittenin & Goethen värioppi
Valokuvaus
Värjäys
Kankaanpainanta
Jooga/liikunta

Korut
Naamiot
Minitekstiilit
Haltijanuket
Käsinuket
Rekvisiitta /paperimassa
Asusteet

tilaustyöt
asiakkaille

Puvustus

Somistus &
Rekvisiitta

Käyttövaatteet
Sisustustekstiilit

myymälätuotteet

verstaan
yhteisprojektit

Myyjäiset
Työpajat

Teatteri
esitykset

Tuotekuvat / luonnokset
vaatteet, asusteet
Materiaalituntemus &
materiaalilaskelmat
Leikkuusuunnitelma
Vaatteen leikkuu
Tuotteen ompelu
Ompelukone, Saumuri &
työvälineet + työturvallisuus
Sovitus

Työvaiheiden dokumentointi
ja tuotekuvaus

Lavastus /somistus
Kuvan käsittely

Voimauttavat valokuvat
Kuvakollaasit

Esitys/ideakuvat
Luonnokset ja
materiaalinäytteet

Kouluttaja: Virpi Siira (pukusuunnittelija)

Sininen Verstas/ Susanna Palo/2008



VAATEALAN PERUSTUTKINTO:

TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

• Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö nuori Verstaalla

oppii
Vaatetusalan perus
osaaminen (20 ov)

Keskeiset sisällöt:
 asiakaspalvelu  asiakkaiden tilaustyöt
 vaatetusalan yleisimmät materiaalit  omat harjoitustyöt
 tuotesuunnittelun perustaidot  tilaustyöt myyntiin
 kaavoituksen ja leikkuun perustaidot  harjoitus ja tilaustyöt
 ompelun perustaidot  harjoitus & lopputyöt
 vaatetusalan työympäristöt  vierailukäynnit
 tietotekniikan perustaidot  portfolion

tekeminen



Tunikan valmistusta
Ittenin väriopin
värisointuja käyttäen

Opiskelija

• suunnittelee ja piirtää tai tuottaa muulla
tavoin vaatteiden ja muiden ommeltavien
tuotteiden kuvia
•tarkistaa kaavan mitoituksen ja tekee

tarvittaessa kaavamuutoksia ja kuositteluja

Sartoriassa nuori
• suunnittelee ja piirtää oman tunikan ja

housut
• harjoittelee mittojen ottoa,

kaavamerkintöjä, kaavan kuosittelua,
leikkuusuunnitelman tekoa ja
leikkuuta

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Opiskelija

• säätää tikin pituuden ja leveyden, lankojen
kireydet, koneen syötön ja paininjalkojen
puristukset materiaalin ja valmistettavien
tuotteiden mukaan sekä huolehtii
käyttämiensä koneiden puhdistuksesta ja
työpisteensä siisteydestä

Sartoriassa nuori

• oppii sekä ompelukoneen että
saumurin käyttöä ja säätämään tikin
pituuden, leveyden ja lankojen
kireyden sekä huolehtimaan
työpisteen siisteydestä

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Tavallinen tunika, puuvilla Kietaisutunikan malli, raakasilkki

(proto aina puuvillasta)

Opiskelija

• osaa tulkita materiaalien hoitoohjeet ja
käyttää kotikäyttöön tarkoitettuja puhdistus
ja jälkikäsittelyaineita vaatetusmateriaalien

hoitoon

Sartoriassa nuori

• oppii materiaalituntemusta ja hoito
ohjeita eri materiaaleille ja osaa käyttää
kotikäyttöön tarkoitettuja
puhdistusaineita vaatetusmateriaalien
hoitoon

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Portfoliokuvaus:

Ittenin väriopin

soveltaminen

tuotekuvauksessa

Opiskelijan on

• laatii perusrakenteilla toteutettavien
tuotteiden työjärjestykset ja valmistaa

tuotteet suunnitelmien mukaan.

Sartoriassa nuori

• laatii tuotteiden työjärjestykset ja valmistaa

tuotteet suunnitelmien mukaan.

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Työvaiheet, mitä
ja miten nuori
Verstaalla oppii

Ohjattua ja
itsenäistä
suunnittelua:
mm. mallit, värit &
materiaalit ja
asiakkaan toiveet
huomioiden oman
suunnitelman
toteuttaminen

Vastaavuus
Oppilaitosten
opetusohjelmis
sa =
Asiakastöissä

1) Työprosessin
hallinta
2) Työtehtävien
hallinta
3) Työn
perustana olevan
tiedon hallinta

Kouluttajan &
nuorten
kommentteja

Jokainen saa
mahdollisuuden
tehdä oman
version, jota
tarjotaan
yhteisessä
luonnosten
esittelyssä

Verstaan / Rotondo & Sartoria / tilaustyöt

Valopukuluonnos
& valmis valopuku,
tilaustyö Linnanmäen
valokarnevaaleille



Opiskelija

•palvelee ja opastaa asiakkaita. Hän keskustelee
asiakkaiden kanssa ja esittää tarvittaessa asiansa
myös kirjallisena. Hän huolehtii asiakaspalvelu
tilojen siisteydestä
•suunnittelee ja piirtää tai tuottaa muulla tavoin
vaatteiden ja muiden ommeltavien tuotteiden kuvia.

Sartoriassa nuori

• keskustelee asiakkaiden kanssa mm.
tilaustyön kartoituksen ja kriteerien,
valinnan ja toteutuksen aikana

• suunnittelee: Ideointia,
materiaalinkeruuta kriteerit
huomioiden

• tekee idean näkyväksi =  luonnokset
• valitsee materiaalinäytteet ja tekee

laskelmat
• esittelee oman ideansa sekä

suullisesti että kuvallisesti

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Vaatteen muotoilu sovitusnukelle    Valopuvun siivet: kaava ja muotoilu

Opiskelija

•tekee yleisimmille vaatetusmateriaaleille
asetelmat, leikkaa kappaleet ja merkitsee ne
valmistusta varten

Sartoriassa nuori
• tekee yleisimmille vaatetusmateriaaleille

asetelmat, leikkaa kappaleet ja merkitsee
ne valmistusta varten

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Opiskelija

• valitsee ja käyttää valmistettaviin tuotteisiin
sopivia materiaaleja, tukikankaita ja
lisätarvikkeita sekä valitsee materiaaleihin ja

koneisiin sopivia neuloja ja ompelulankoja.

Sartoriassa nuori

• valmistaa yksityiskohtia eri materiaaleille
erikoistekniikoita kankaanpainantaa ja
koristeompeleita hyödyntäen

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Linnanmäen
Valokarnevaali

Tilaustyön
dokumentointi
päättyy tuotteen
kuvaamiseen
osallistumalla
tapahtumaan:
asiakaspalautteen
taltiointi.

Opiskelija

• ompelee, silittää ja viimeistelee työt
luovutuskuntoon

Sartoriassa nuori
• ompelee, silittää ja viimeistelee työt

luovutuskuntoon

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Opiskelija

•piirtää työtapasuunnitelman mukaiset
leikkuukaavat, joissa on tarvittavat
kaavamerkinnät
•käyttää yleisimpien tekstiilirakenteiden
ja sidosten oikeita nimityksiä suullisissa
ja kirjallisissa esityksissään

Sartoriassa nuori

• ideoi itsenäisesti lopputyön ja luonnoksen tekee
materiaalinäytteet ja laskelman

• huomioi resurssit (aikataulu, työvälineet, omat
taidot)

• kuosittelee valmiskaavat omille mitoille
• tekee leikkuusuunnitelman ja leikkaa
• dokumentoi portfolioon mahdolliset

tekstiilirakenteet

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Pienoismallin
tai proton

avulla tehdään
muutokset

Opiskelija

•tekee yleisimmille vaatetusmateriaaleille
asetelmat, leikkaa kappaleet ja merkitsee ne
valmistusta varten
•tarkistaa kaavan mitoituksen ja tekee
tarvittaessa kaavamuutoksia ja kuositteluja

Sartoriassa nuori

• tekee lopputyöproton ja
leikkuusuunnitelman joko luonnollisen
kokoisena tai pienoismallina

• siirtää kaavaan sovitusmuutokset
• voi tehdä toisen proton tai siirtää

muutokset protoon

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Erikoistekniikat:
• Kankaanpainanta
• Kirjonta
• Hapsut
• Sirkat
• Nyörit
• Asusteet (hatut, hanskat,

huivit, laukut, sukat,
säärystimet… )

Oma merkki /label!

• Pussihiha, rypytykset
• Rusetti
• Erilaiset pääntiet
• Koristeompeleet ja nauhat
• Taskut
• Muotolaskokset
• Tyllihelmat

Yksilölliset yksityiskohdat

Sartorian lopputyössä nuori voi keskittyä myös erikoisosaamiseen



Opiskelija

• langoittaa koneet ja käyttää koneissa sopivan
vahvuisia ja oikeantyyppisiä neuloja sekä
tarvittavia apulaitteita
•säätää ja käyttää silityslaitteita
•viimeistelee työn luovutuskuntoon ja huolehtii
siitä, että laatutavoitteet toteutuvat työskentelyn
aikana

Sartoriassa nuori

• langoittaa koneet, käyttää sopivia
neuloja ja työvälineitä

• huomioi työn jäljen mm. tikin säätö,
silitys viimeistelyssä laadun takeena

Vaatetusalan perusosaaminen (20 ov)



Näyttö Sartoriassa

Vaatetusalan perusosaamisen

näyttö (20 ov)

Sartoriassa näyttö voi olla joko
Verstaan tilaustyö asiakkaalle tai jakson
lopulla tehtävä oma lopputyö.

Oppilaitoksen kanssa sovitaan
yksilökohtaisesti näytön kokonaisuus ja
laajuus.



Visuaalisen teatterin
COMICO PICCOLO



NÄYTTÖ
VERSTAALLA

NÄYTTÖ
OPPILAITOKSESSA

Itseilmaisu

Ammatilliset
erikoiskurssit

Teatterin
Asikastilaukset

Ryhmätyöskentely

Teatterityön
perusteet

Visuaalinen teatteri
Comico Piccolo

Ilmaisutaitojen ohjaus

Kasvun tukeminen
ja ohjaus

Elämänhallinnan
valmiudet

Kasvun tukeminen
ja ohjaus (10 0v)

Elämänhallinnan
valmiudet (4 ov)

Ilmaisutaitojen ohjaus (10ov)

Minäkuva
Improvisaatio
Suullinen ilmaisu
Kirjallinen ilmaisu
Liikeilmaisu

Improvisaatio
Ensiapukurssi
Jooga
Naamiot
Portfolion valmistus
Mimiikka, nukke ym. kurssit
Animaatiokurssi

Lavastus
Puvustus
Maskeeraus
Ääni ja valosuunnittelu
Markkinointi & tiedotus
Teatterihistoria

Nukketeatteriesitykset
Katuteatteri

Verstaan yhteisprojektit
Forumteatteri kouluille

Varjoteatteri
Juhlat, seminaarit etc.

Ryhmäyttäminen
Ryhmätyöharjoitukset
Retket
Opintokäynnit
Esiintymiset

Tekstianalyysi
Lajivalinta
Käsikirjoitus
näyttelijäntyö
Ohjaaminen

Kouluttajat: Aino Ovaskainen
medianomi), Hellevi Bengs
(nukketeatteriohjaaja)

Sininen Verstas/ Susanna Palo/2008



SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
LÄHIHOITAJA

TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT
Kasvun tukeminen ja ohjaus  (16 ov)

KESKEISET SISÄLLÖT

• oppimaan oppiminen ja tiedonhankinta
• ammatillisen kasvun prosessi ja itsearviointi
• sosiaali ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä ja

toimintaperiaatteet pääkaupunkiseudulla
• lähihoitajan ammatti sosiaali ja terveyshuollon

palvelujärjestelmässä
• ammattietiikan perusteet
• ihmisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvun

ja kehityksen perusteet
• eriikäisen lapsen ja nuoren hoito ja kasvatustyö
• ilmaisu ja luova toiminta kasvatustyössä
• monikulttuurisuus kasvatustyössä



SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
LÄHIHOITAJA

TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT
Kasvun tukeminen ja ohjaus  (16 ov)

Opetus Työvaiheet,

suunnitelman mitä & miten

sisältö / nuori Verstaalla

Tavoitteet oppii

• Opiskelija hallitsee oppimaan
oppimisen valmiudet ja
oppimistaidot ja tunnistaa oman
kasvunsa ja kehityksensä vaiheet
ja haasteet sekä osaa asettaa
vastuullisesti  tavoitteita
ammatilliselle kehittymiselleen.
Hän hakee tietoa eri lähteistä,
esimerkiksi kirjastosta ja
sähköisistä tiedotusvälineistä, ja
osaa käyttää tietotekniikkaa ja
dokumentointivälineitä. Hän osaa
tehdä päätöksiä ja ratkaista
ongelmia sekä hankkia tarvittaessa
lisätietoa, ohjausta ja tukea. Hän
hyödyntää saamaansa palautetta.

• Nuori oppii itseilmaisun
osaalueita ja opettelee
siihen liittyvää
tiedonhankintaa.



LÄHIHOITAJA
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Kasvun tukeminen ja ohjaus  (16 ov)

Opetus Työvaiheet,

suunnitelman mitä & miten

sisältö / nuori Verstaalla oppii

Tavoitteet

• Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja
asiallisesti sekä suullisesti että
kirjallisesti, noudattaa hyviä tapoja ja
toimii palveluhenkisesti. Hän osaa viestiä
eri tilanteissa tarkoituksenmukaisella
tavalla ottaen huomioon läsnä olevien
tilanteen, vastaanottokyvyn ja tunteet.
Hän osaa kuunnella asiakasta ja osoittaa
myötätuntoa. Hän osaa keskustella sekä
antaa asiakkaalle mahdollisuuden pohtia
omaa tilannettaan ja etsiä ratkaisuja.
Hän osaa hakea ohjausta, pystyy
antamaan ja vastaanottamaan palautetta
ja on halukas edistämään myönteistä
työilmapiiriä.  Hän käyttää tarvittaessa
työnohjausta. Hän tunnistaa omia
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

• Nuori oppii
ilmaisemaan itseään
selkeästi suullisesti.

• Kirjallista ilmaisua
harjoitellaan porfolion
rakentamisen
yhteydessä.

• Tunnistamaan omia
vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.



LÄHIHOITAJA
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Kasvun tukeminen ja ohjaus  (16 ov)
Opetus Työvaiheet,

suunnitelman mitä & miten

sisältö / nuori Verstaalla

Tavoitteet oppii

• Opiskelija tuntee ihmisen  psyykkisen,
fyysisen, sosiaalisen ja moraalisen
kehityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa
työssään. Opiskelija tuntee erilaisia
kasvatustyylejä, kasvatussuuntauksia
ja toimintatapoja ja hallitsee ohjaavan
kasvatuksen taidot. Hän soveltaa
työssään tietoutta ihmisen
psyykkisestä itsesäätelystä. Opiskelija
ottaa huomioon erilaisten ryhmien
merkityksen yksilöille sekä ryhmien
toimintaan liittyvät lainalaisuudet ja
osaa työskennellä ryhmässä. Hän
hallitsee yksilöiden ja ryhmien
ohjaamisen ja osaa haastatella eri
ikäisiä asiakkaita selvittääkseen
heidän tarpeensa ja tilanteensa. Hän
perustelee tekemänsä ratkaisut ja
toimintatapansa.

• Nuori oppii ryhmän toimintaa ja
ryhmätyöskentelyä oman ryhmän sisällä.
(Forum) esityksissä huomioidaan eriikäiset
kohderyhmät ja heidän tarpeensa.



LÄHIHOITAJA
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Kasvun tukeminen ja ohjaus  (16 ov)

Opetus Työvaiheet,

suunnitelman mitä & miten

sisältö / nuori Verstaalla

Tavoitteet oppii
• Opiskelija tukee ja ohjaa

eriikäisten ja
kulttuuritaustaltaan
erilaisten
asiakkaiden/potilaiden
kasvua, kehitystä ja
psyykkistä hyvinvointia
huomioiden heidän
voimavaransa. Hän
käyttää luovan ilmaisun
menetelmiä ja työtapoja
kasvun tukemisen
välineenä ja ottaa
huomioon ympäristön
esteettisyyden
merkityksen ihmisen
hyvinvoinnille.

• Nuori oppii ympäristön esteettisyyden merkityksen
ihmisen hyvinvoinnille.



LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Ilmaisutaitojen ohjaus (10 ov)

Oppilaitoksen kanssa sovitaan yksilökohtaisesti
näytön kokonaisuus ja näytön laajuus.

Näytössä esille tuleva keskeinen sisältö

• toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen siten,
että se tukee monipuolisesti lapsen luovuutta ja
itseilmaisua

• ilmaisutaitojen monipuolinen hallinta, käyttäminen
ja kehittäminen

• viestintä ja vuorovaikutustaitojen hallinta ja
kehittäminen

• tunteiden merkityksen ymmärtäminen työssä ja
toiminnassa



LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Ilmaisutaitojen ohjaus (10 ov)

Opetus Työvaiheet,

suunnitelman mitä & miten

sisältö / nuori Verstaalla

Tavoitteet oppii

• Ammattiosaamisen
näytössä opiskelija
suunnittelee ja toteuttaa
lapsille tai perheille
elämyksellisen tai
kokemuksellisen
tapahtuman (lastenjuhla,
perhetapahtuma,
nukketeatteri, pääsiäis tai
jouluvaellus jne.).

• Nuori osaa rakentaa ryhmätyönä esityskokonaisuuden
lapsille, perheille tai muille erityisryhmille. Esitys voi olla
esim. nukketeatteriesitys, katuteatteri,
syntymäpäiväjuhlat ym.



LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT

Ilmaisutaitojen ohjaus (10 ov)

Opetus Työvaiheet,
suunnitelman mitä & miten
sisältö / nuori Verstaalla
Tavoitteet oppii

• Ammattiosaamisen näytössä
opiskelija suunnittelee
toimintaa, joka tukee lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä
ja lapsen persoonallisia
vahvuuksia. Hän ohjaa lapsia
itsensä ilmaisuun,
ihmettelyyn, kyselemiseen,
keskustelemiseen ja
kertomiseen. Hän tukee
lasten luovuuden
kehittymistä
mielikuvituksen, leikin,
liikunnan, musiikin, lasten
kirjallisuuden, draaman ja
käden taitojen avulla.

• Nuori oppii itsensä
ilmaisun kautta
ihmettelyn, kyselyn ja
luovuuden merkityksen
draaman
rakentamisessa. Hän
oppii myös
kädentaitojen avulla
löytämään omia
vahvuuksiaan. Kaikkia
näitä osaalueita nuori
opettelee käyttämään
hyödyksi esitysten
rakentamisessa.



Näyttö:
LAPSI JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT
Ilmaisutaitojen ohjaus

• Näytössä opiskelija käyttää erilaisia viestintä  ja kommunikointitapoja.
Opiskelija toimii erilaisissa esiintymistä vaativissa tilanteissa (vanhempain
tilaisuudet, perhetapahtumat ja juhlat).

• Näyttöympäristö on seurakunnan lapsi ja perhetyö, yksityinen tai
kunnallinen päivähoito tai niiden leikkitoiminta. Näyttöympäristössä tulee
olla mahdollisuus yhteistyöhön vanhempien ja muiden kasvatustyötä
tekevien henkilöiden kanssa. Näyttöympäristön henkilöstön tulee olla
ammattitaitoista, ja heillä tulee olla alan ammatillinen koulutus.
Näyttöympäristön työyhteisössä tulee olla lastenohjaajan tehtäviä tekevä
työntekijä.



Opetussuunnitelman
mukainen
esimerkki näytöstä

Näyttö toteutetaan
nukketeatteriprojektina seuraavasti:

• Opiskelijat valitsevat vähintään kaksi
satua tai tarinaa. Jokainen opiskelija
kirjoittaa äidinkielen opettajan
ohjeistuksen mukaan synopsiksen
yhdestä tarinasta. Käsikirjoitukset
laaditaan ryhmässä yksi tarina
ryhmää kohden. Käsikirjoitusta
tehdessä tulisi huomioida seuraavia
asioita: kohderyhmä, kielenkäyttö,
roolihahmojen rakentaminen, etiikka
ja arvot.

• Jokainen ideoi ja valmistaa nukkensa,
jota tulee käyttämään. Ryhmä ideoi ja
osittain rakentaa lavasteet ja muun
mahdollisen ylöspanon. Ryhmä ideoi
ja toteuttaa esityksessä käytettävän
musiikin ja muut tehosteet (ääni,
valot). Nukketeatteri esitetään
kahden, kolmen päivän aikana
päivähoitoikäisille lapsille.

Comico Piccolossa
näyttö voi olla

Nuori tekee näytön Sinisen Verstaan
teatteritilassa valitulle kohderyhmälle
(23 esitystä).

• Prosessit, jotka näytetään ovat:
lajivalinta (esim. nukketeatteri), sadun
valinta, tekstianalyysi ja käsikirjoitus,
roolien valinta ja rakentaminen, nuken
valmistus, näyttelijäntyö, lavastus,
näyttämöllepano, äänimaailma,
musiikki, valot ja ohjaustyö, tiedotus,
markkinointi, asiakaspalaute ja
arviointi.

• Näyttö todennetaan esityksenä ja oma
osuus esitellään portfoliokuvauksena.


