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Hankasalmen kansalaisopisto



ERASMUS+

TAKING OFF 3 –HENKILÖSTÖN 

LIIKKUVUUSHANKE



ERASMUS+ AIKUISKOULUTUKSELLE

• Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020.

• edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja kehittämistä. 

Kansainvälinen yhteistyö antaa organisaatioille virikkeitä oman toiminnan 

kehittämiseen. 

• kielitaito kohentuu ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä 

kasvavat.

• Kulttuurien kohtaamisen kokemukset ja uudet työskentelytavat - > 

>työmotivaation lisääntyminen. 

• Hyvien käytäntöjen vaihto ja verkostoituminen eri maiden kesken.



ERASMUS-HANKKEESSA MUKANA:

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, hallinnoi hanketta

• Jyväskylän kristillinen opisto

• Jyväskylän kansalaisopisto

•Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

•Hankasalmen kansalaisopisto



TAVOITTEENI

• kielitaidon vahvistaminen, oman ammattialan sanaston 

hallinnan syventäminen

• oman ammattitaidon syventäminen – perinteiset 

käsityömenetelmät, soveltaminen nykytuotteisiin ja 

materiaaleihin

• verkostojen luominen, kansainvälistyminen

• tutustuminen Viron käsityöperinteeseen ja -kulttuuriin

• uusien opetusmenetelmien löytäminen ja käytön 

laajentaminen

• kulttuurisen vuorovaikutuksen kehittäminen



• Tekniikkaosaamisen vahvistaminen, oman 

käsityönopettajaidentiteetin vahvistaminen, oman 

hyvinvoinnin lisääminen, uusia näkökulmia omaan 

opettajuuteen

• Käsityön eri osa-alueiden oppiminen, mahdollisuus 

löytää uusia opetusaiheita omille erityisryhmille

• Viron käsityöperinteeseen ja -kohteisiin tutustuminen, 

myöhemmin retket tuolle alueelle

• Löytää uusia ideoita myös toisille opiston kädentaitojen 

opettajille ja innostavia kohteita opiston 

kansainvälisyyden lisäämiseen





CRAFT CAMP, 9. – 15.7.2017

• Paikka: Olustveren palvelu- ja maatalousoppilaitos, 

Olustveren kartano

• Järjestäjä:  Viljandin kulttuuriakatemia/ Tarton yliopisto

• Kurssin kieli: englanti

• Käsityöleirin tavoitteena esitellä Viron käsityötä antamalla 

yleiskatsauksen Viron perinteisistä käsityötekniikoista ja 

opettaa tekniikoiden soveltamista nykykäyttöön.

• 72 osanottajaa 17 maasta



OLUSTVEREN KARTANO

•Oppilaitos sijaitsi kartanon mailla, uudet rakennukset 

perinteisen kartanoalueen ulkopuolella



KURSSIPAIKKA





TYÖPAJAT TARJOLLA:

• 36 erilaista työpajaa

• Aihealueet: 

•Neulonta, virkkaus, hopeatyöt, kirjonta, nypläys, puutyöt, 

nauhatyöt, tuohityöt

• Ilmoittautumisen yhteydessä valittiin neljä työpajaa

• http://www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp/ws

http://www.kultuur.ut.ee/en/craft-camp/ws


PITSINNYPLÄYS



VIROLAISET KESKIAIKAISET 

KIRJONEULEET



KIRJONTA



ESIKUVINA MULGIN ALUEEN KIRJONNAT



MUHUN JA SETUKAISTEN

KANSANOMAISET VIRKATUT PITSIT









RETKI TARTOON VIRON KANSALLISMUSEOON

• Uusi Viron kansallismuseo sijaitsee entisen Neuvostoliiton 

sotilaslentokentän päällä ja Raadin kartanon alueelle noin kahden 

kilometrin päässä Tarton keskustasta. 

•

https://www.visitestonia.com/fi/eesti-rahva-muuseum-viron-

kansallismuseo



Kaksi perusnäyttelyä: 

• "Kohtumised" ("Tapaamiset") 

näyttely eri aikoina eläneistä 

virolaisista 

• "Uurali kaja" ("Uralin kaiku"):  

suomalaisugrilaisten ja 

samojedien perinteistä 

arkikulttuuria 









Ensimmäinen Viron lippu 

ommeltiin vuonna 1884 

kolmesta silkkikangas-

palasta. Neuvostovallan 

aikaan lippu piilotettiin. Se 

on nykyään Viron 

tärkeimpiä kansallisaarteita, 

jota säilytetään Viron 

kansallismuseossa.



Vaihtuva näyttely esittelee virolaisia 

kansallispukuja.



MITÄ SAIMMEKAAN AIKAAN TYÖPAJOISSA!



mitä saimmekaan aikaan!









Kurssitodistusten jako lauantaina 

ennen kotiinlähtöä.



CRAFT CAMP -KÄSITYÖLEIRI ANTI:

• Kielitaidon lisääntyminen, oman ammattialan sanaston hallinnan 

vahvistuminen

• Kulttuurien kohtaaminen, innostunut vuorovaikutus

• Verkostoituminen, kansainvälinen yhteenkuuluvuus käsityön 

kautta

•Hyvien käytänteiden vaihto

•Oman opettajuuden vahvistuminen

• Työmotivaation ja innostuksen lisääntyminen



• Lisääntynyt ja vahvistunut kiinnostus käsityöperinteeseen ja 

sen siirtämiseen ja soveltamiseen nykyaikaisiin tuotteisiin

• Kasvava kiintymys virolaiseen käsityöhön, kulttuuriin ja 

kieleen



CRAFT CAMP VIRON TELEVISIOSSA:

http://uudised.tv3.ee/meelelahutus/uudis/2017/07/13/olustvere-moisas-

toimub-rahvusvaheline-kasitoolaager/

http://uudised.tv3.ee/meelelahutus/uudis/2017/07/13/olustvere-moisas-toimub-rahvusvaheline-kasitoolaager/

