
Kurssitarjonta 



Tavoitteenani on, että jokainen kurssi on kurssilaisille elämys. 

Pyrin mahdollisuuksien mukaan tuomaan kursseille kurssin 

teeman mukaista tunnelmaa ja historian havinaa.  

Näistä esimerkkinä kaislakurssit, jotka on pidetty historiaa 

huokuvassa hämärässä pirtissä. Tällöin kaislanpunontaa tehdessään 

on tullut tunne, kuin aika olisi pysähtynyt menneeseen aikaan ja 

tekisi kaislanpunontaa puhdetyönä hämyisässä pirtissä. 

Tai kun on pidetty noita nokinenän nokipainantakurssi kodassa tai 

laavulla opetellen itse kankaanpainovärin tekemistä ajassa, jolloin 

ei vielä ollut  keinotekoisia kankaanpainovärejä. 

 

Kädentaidot ovat kulkeneet matkallani mukana lapsuudesta 

saakka. Jo lapsuudessani olen saanut ihailla isopappani ja hänen 

veljensä rakentamia viuluja , pahkasta sekä tuohesta valmistettuja 

astioita. Mummoni luona käydessä hänellä 

oli aina kutimet kädessä.  

Lapsuuteni kasvoin ompelimon nurkissa 

vanhempieni pyörittäessä laukkualan 

yritystänsä. Lapsena suunnittelin omat 

reppuni, jotka vanhempani toteuttivat 

piirustuksieni mukaisesti. Mihinkäs muuhun 

sitä tässä suvussa päätyisi kuin 

kädentaitoyrittäjäksi. 

Ideoista Todeksi 



Itselleni suurin intohimo on saada jakaa käsityöperinnettä 

eteenpäin, jotta nuo arvokkaat tietotaidot eivät pääse unohtumaan. 

Kursseilla suurin anti minulle on kurssilaisten riemu, kun he 

oppivat uuden taidon ja innostuvat siitä. 

 

• Koulutukset 

• Käsityömestari (Erikoisammattitutkinto, kesken) 

• Kädentaitojen ohjaaja, Artesaani 2017 

• Kynsiteknikko 2009 

• Matkailupalvelujen tuottaja 2003 

• Merkonomi 2000 

• Parisuhde-teemaiset koulutukset 

• PariAsiaa–ohjaajakoulutukset 2018 

• Parisuhteen palikat –kouluttajakoulutus 2016 

• Avoimen AMK kurssit 

• Motorinen kehitys ja oppiminen 

• Pedagogiset perustiedot ja taidot 

• Monikulttuurisuus sosiaali– ja terveysalalla 

• Päihdetyön perusteet 

• Toimintaterapian perusteet 

Paula Saarela 



Kurssin aikana tutustumme ekohartsin käyttämiseen korujen 

valmistuksessa. Valmistamme erilaisia pieniä hartsivalutöitä.  

 

Kurssin kesto 8h 

(Kurssi tulee jakaa kahdelle päivälle, jotta hartsikoru voidaan 

irrottaa muotista ja viimeistellä) 

 

Kurssi soveltuu yli 6-vuotiaille.  

HARTSIKORUT 



Kurssin aikana tutustutaan Amerikan alkuperäiskansojen 

käyttämään helmikudontatekniikkaan.  

 

Valmistamme kurssin aikana helmikudotun rannekorun 

siemenhelmistä. Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä. 

 

Kurssin aikana valmistettavan korumallin voi halutessaan 

myös suunnitella itse.. 

 

Kurssin kesto 5h 

Kurssi soveltuu yli 6-vuotiaille.  

HELMET / HELMIKUDONTA 



Kurssin aikana opetellaan valmistamaan siemenhelmistä 

kukkarannekoru. Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä. 

 

Kurssin kesto 5h 

Kurssi soveltuu yli 9-vuotiaille.  

HELMET—KUKKAKORU 



Kurssin aikana opetellaan Amerikan alkuperäiskansojen 

käyttämä peyote-helmitekniikka.  

 

Kurssilla valmistamme rannekorun 

siemenhelmistä.. Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä.  

Kurssin aikana voi halutessaan suunnitella ja valmistaa 

korun oman suunnitelmansa mukaisesti. 

 

 

Kurssin kesto 10h 

Kurssi soveltuu yli 9-vuotiaille  

HELMET—PEYOTE 



Kurssin aikana opetellaan valmistamaan helmitöitä kahta 

neulaa käyttäen,. Kurssin aikana valmistetaan koruja 

siemenhelmistä. Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä. 

 

Kurssilla voi valmistaa rannekorun, korvakorut, kaulakorun 

tai avainkaulanauhan. 

 

Kurssin kesto  4-12h  

(riippuen valmistettavasta tuotteesta) 

HELMET—PISARA KORUT 



Kurssin aikana tutustumme yksiulotteisen ja kolmiulotteisen 

rivipujottelun tekniikoihin. Valmistamme kurssin aikana 

helmieläimiä siemenhelmistä. Siemenhelmet ovat pieniä 

lasihelmiä. 

 

Kurssin kesto 7h 

 

Kurssi on mahdollista jakaa osiin: 

Yksiulotteinen rivipujottelu 3h 

Kolmiulotteinen rivipujottelu 4h 

HELMET—RIVIPUJOTTELU 



Kurssin aikana opetellaan Amerikan alkuperäiskansojen 

käyttämä peyote-helmitekniikka.  

 

Kurssilla valmistamme rannekorun 

siemenhelmistä.. Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä.  

Kurssin aikana voi halutessaan suunnitella ja valmistaa 

korun oman suunnitelmansa mukaisesti. 

 

 

Kurssin kesto 10h 

Kurssi soveltuu yli 9-vuotiaille  

HELMET—PEYOTE 



Kurssin aikana opettelemme ns. netting tekniikan 

variaatioita,. Tällä tekniikalla voi valmistaa erilaisia 

rannekoruja sekä kaulakoruja. 

 

 Tuotteet valmistetaan siemenhelmistä punomalla. 

Siemenhelmet ovat pieniä lasihelmiä. 

 

Kurssin kesto 28h 

HELMET— NETTING ELI VERKKOTEKNIIKKA 



Kurssin aikana valmistetaan huopasaippua huovuttamalla 

villaa saippuapalan päälle. 

 

 

Kurssin kesto 2h 

 

Kurssi soveltuu hyvin myös lapsille  

HUOVUTUS—HUOPASAIPPUA 



Kurssin aikana opettelemme neulahuovutustekniikan. 

Kurssin aikana valmistamme avaimenperän tai pienen 

hahmon neulahuovuttamalla. 

 

Kurssin kesto 4h-6h 

(Riippuen huovutustyön vaativuudesta, joka voidaan 

räätälöidä ryhmän mukaan) 

Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille.  

HUOVUTUS — NEULAHUOVUTUS 



Kurssin aikana valmistetaan märkähuovuttamalla 

huopahelmiä. Valmistamme huopahelmistä koruja 

(Korvakorut, rannekoru, kaulakoru tai avainkaulanauha) 

 

Kurssin kesto 2-4h, 

( riippuu valmistettavasta tuotteesta)  

HUOVUTUS – HUOPAKORUT 



Kurssin aikana valmistetaan jouhikoru 

tinalankapunontatekniikkaa apunakäyttäen. Korun voi 

valmistaa halutessaan oman hevosen jouhista. 

 

Kurssin kesto 6-8h, 

 

JOUHIKORUT 



Kurssin aikana opettelemme kaislanpunonnassa käytettävän 

palmikointitekniikan. Valmistamme pannunalusen tai 

pienen kipon. 

 

Kaislatyöt valmistamme kotimaisesta järvikaislasta ja 

käymme samalla teoriassa läpi kaislan keräämisen ja vaiheet 

kaislan saamiseksi punontakuntoon. 

 

Kurssin kesto 6h 

Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille.  

KAISLANPUNONTA — PALMIKOINTI 



Kurssin aikana opettelemme kaislanpunonnassa käytettävän 

ristipunontatekniikan. Valmistamme kurssin aikana rasian. 

Nopeimmat ehtivät valmistaa kurssin aikana myös rasialle 

kannen. 

 

Kaislatyöt valmistamme kotimaisesta järvikaislasta ja 

käymme samalla teoriassa läpi kaislan keräämisen ja vaiheet 

kaislan saamiseksi punontakuntoon. 

 

Kurssin kesto 12h 

(voidaan jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle) 

Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille.  

KAISLANPUNONTA — RISTIPUNONTA 



Kurssin aikana opettelemme kaislanpunonnassa käytettävän 

taittelu-tekniikan. Kurssin aikana voi valmistaa kaislaruusun 

tai vanhanajan helistimen 

 

Kaislatyöt valmistamme kotimaisesta järvikaislasta ja 

käymme samalla teoriassa läpi kaislan keräämisen ja vaiheet 

kaislan saamiseksi punontakuntoon. 

 

Kurssin kesto 3h 

Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille.  

KAISLANPUNONTA — TAITTELU 



Kurssilla teemme kankaanpainantaa perinteisiä leimasimia 

hyödyntäen. Leimasinpainanta voidaan tehdä puseroihin, 

tyynyliinoihin, kasseihin tms. 

 

Värin kiinnitys-silittäminen jää kotiin tehtäväksi. 

 

Kurssin kesto 1h 

Voidaan toteuttaa myös nonstop-pajana. 

Soveltuu hyvin lapsille. 

 

Aikuisille suunnattuna voimme itse valmistaa myös omat 

leimasimemme. Kurssin kesto tällöin 4h  

KANKAANPAINANTA — LEIMASINPAINANTA 



Kurssilla valmistamme itse noen nokipainantaa varten. 

Teemme nokipainannan leimasintekniikkaa ja sabluunoita 

hyödyntäen. 

 

Noen valmistaminen vaatii kynttilän tai ulkotulen 

käyttämistä, huomioithan tämän kurssia tilatessasi omaan 

kurssipaikkaasi. 

 

Kurssin kesto 3h 

Voidaan toteuttaa myös nonstop-pajana. 

 

Aikuisille suunnattuna voimme itse valmistaa myös omat 

sabluunat tai leimasimemme. Kurssin kesto tällöin 5h  

KANKAANPAINANTA — NOKIPAINANTA 



Kurssilla valmistamme itse sabluunat kankaanpainantaan. 

Opettelemme moniväripainanta-tekniikan sabluunoilla. 

 

Kiinnityssilittäminen jää kurssilaisille kotiin tehtäväksi. 

 

Kurssin kesto 6h  

KANKAANPAINANTA— SABLUUNAT & 

MONIVÄRIPAINANTA 



Kurssilla valmistamme itse painoseuloihin "kertakäyttöiset" 

painokuvasabluunat ja opettelemme silkkipainotekniikan. 

 

Kurssilla on käytössä lisäksi muutamia painoseuloja, joissa 

painokuva valmiina, joilla silkkipainotekniikkaa pääsee 

harjoittelemaan. 

 

Kiinnityssilittäminen jää kurssilaisille kotiin tehtäväksi. 

 

Kurssin kesto 8h  

KANKAANPAINANTA — SILKKIPAINANTA 



Kurssilla opetellaan kestävän kynsienlakkauksen niksit ja 

opimme mm. kynsiteknikoiden käyttämiä 

koristelutekniikoita  

 

 

Kurssin kesto: 

Käsikuorinta & Kynsien lakkaustekniikka 2h 

Koristelutekniikat 2h / tekniikka 

(Koristelutekniikoita useita: mm. Ranskalaisen manikyyrin 

variaatiot, kukkakynnet, glitterin käyttö, leimasintekniikka, 

tarrojen käyttö)  

KYNNET — KYNSIEN KORISTELU 



Kurssilla valmistamme kruunukynttilöitä eri tekniikoilla. 

Valmistamme kynttilöitä kastamalla sekä teemme kynttilöitä 

mehiläisvahalevyistä. 

 

Kurssin kesto 7h 

KYNTTILÄT — KRUUNUKYNTTILÄT 



Valmistamme kurssilla kynttilöitä muotteihin valamalla.  

 

Ensimmäisenä päivänä valamme kynttilät muotteihin, 

toisena koristelemme jo valettuja kynttilöitä eri tekniikoita 

hyödyntäen. 

 

Kurssin kesto 12h 

KYNTTILÄT—VALAMALLA 



Kurssilla opetellaan käpypitsin valmistus kävyn -eli sukkulan 

avulla. Yhden päivän kurssilla ehtii oppimaan käpypitsin 

valmistuksen alkeet.  

 

Useamman päivän kurssilla voimme opetella käpypitsi-

korvakorujen tai kirjanmerkkien valmistuksen. 

 

Kurssin kesto 8h  

KÄPYPITSI ELI FRIVOLITE 



Kurssilla opettelemme tiffany-lasitöiden valmistamisen. 

Kurssilla harjoittelemme lasin leikkaamista, hiomista sekä 

opettelemme työn kasaamisen valmiiksi työksi. 

 

Kurssin kesto 21h  

LASI — TIFFANY 



Kurssilla opettelemme mosaiikkitöiden valmistamisen. 

Teemme itse mosaiikkipalat rikkoutuneista tai kierrätetyistä 

astioista, peileistä ja kaakeleista.  

 

Kurssin aikana voi valmistaa esimerkiksi mosaiikki-

tarjottimen tai pannunalusen. 

 

Kurssin kesto 21h  

MOSAIIKKI 



Kurssilla opettelemme pirtanauhan kutomisen nauhapirran 

avulla. 

 

Pidemmällä kurssilla voimme valmistaa itse oman 

nauhapirran.  

 

Kurssin kesto 8h  

PIRTANAUHA 



Kurssilla valmistamme "muffini"-saippuan. Tutustumme 

valmiin saippuamassan ominaisuuksiin ja valmistamme 

muffinin pohjan valamalla saippuan muottiin. Tämän 

jälkeen opettelemme vaahdottuvan saippuamassan käytön, 

jolla koristelemme saippuan. 

 

Kurssin kesto 3h 

Kurssi soveltuu yli 10-vuotiaille  

SAIPPUA — MUFFINISAIPPUA 



Kurssilla tutustumme valmiin saippuamassan 

ominaisuuksiin ja valmistamme saippuan valamalla muottien 

avulla.  

 

Kurssin kesto 2h 

Kurssi soveltuu hyvin myös lapsille  

SAIPPUA — VALAMINEN 



Kurssilla opettelemme solmeilussa yleisimmin käytetyt 

solmut. Kurssin aikana valmistamme amppelin 

solmeilemalla. 

 

Kurssin kesto 4h 

SOLMEILU — AMPPELI 



Kurssilla opettelemme solmeilussa yleisimmin käytetyt 

solmut. Kurssin aikana valmistamme mikromakrame-

tekniikalla koruja. Koruihin voi halutessaan yhdistää 

helmiä.  

 

 

Kurssin kesto 8h  

SOLMEILU—KORUJA 



Kurssilla opettelemme solmeilussa yleisimmin käytetyt 

solmut. Kurssin aikana valmistamme seinäkoristeen 

solmeilemalla. 

 

Pidempikestoisilla kursseilla on mahdollista valmistaa myös 

isompia töitä. 

 

Kurssin kesto 6h  

SOLMEILU—SEINÄKORISTE 



Kurssilla opettelemme kaksoistasosolmun. Valmistamme 

kestävästä laskuvarjonyöristä solmeilemalla avaimenperän tai 

pullonpidikkeen. 

 

 

Kurssin kesto: 

- Avaimenperä tai pullonpidike 2h 

Kurssi soveltuu yli 8-vuotiaille  

SOLMEILU—SURVIVAL AVAIMENPERÄ / 

PULLONPIDIKE 



Kurssilla opettelemme kaksoistasosolmun. Valmistamme 

kestävästä laskuvarjonyöristä solmeilemalla avaimenperän tai 

rannekkeen. 

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös pidempikestoisena , 

jolloin opetellaan myös silmusolmun tekeminen ja 

valmistetaan toinen ranneke  käyttäen silmusolmuja. 

 

 

Kurssin kesto 4h  / 6h 

Kurssi soveltuu yli 8-vuotiaille 

SOLMEILU—SURVIVAL RANNEKE 



Kurssilla opettelemme solmeilussa käytettäviä solmuja. 

Valmistamme kurssin aikana unisiepparin 

solmeilutekniikoita hyödyntäen. 

 

Kurssin keston12h 

SOLMEILU—UNISIEPPARI 



Kurssilla opettelemme valmistamaan sytykeruusuja 

vanhoista kananmunakennoja uusiokäyttäen. 

 

Kurssilla voimme myös valmistaa sytykehiiriä tai 

sytykekäpyjä. 

 

 

Kurssin kesto 2h  

SYTYKERUUSUT 



Kurssilla tutustumme Saamelaiseen käsityöperinteeseen, 

tinalankapunontaan. Kurssin aikana valmistamme 

tinalankapunotun rannekorun. 

 

Kurssin kesto 6h  

TINALANKAPUNONTA — RANNEKORU 



Kurssilla tutustumme tinalankakirjailun mahdollisuuksiin. 

Tinalankakirjailulla voi koristella mm. käsilaukkuja. 

Harjoittelemme tinalankakirjailua kankaalle/nahalle. 

 

Kurssin kesto 6h  

TINALANKAKIRJAILU 



Kurssilla valmistamme unisiepparin. Teemme unisiepparin 

alusta alkaen, lähtien kehikon/kehikoiden valmistamisesta.  

 

Unisiepparit ovat lähtöisin Amerikan alkuperäiskansoilta. 

Heidän uskomustensa mukaan unisiepparin verkossa 

keskellä oleva reikä päästää hyvät unet lävitsensä ja verkko 

sieppaa pahat unet. Pahat unet valuvat höyheniin, jotka 

suodattavat pahat unet hyviksi. 

 

Kurssin kesto 14h  

UNISIEPPARI 



Kurssilla tutustumme erilaisten kasvien ja 

elintarvikejätteiden (sipulinkuoret, kahvi) käyttämiseen 

värjäyksessä.  

 

Kurssin aikana värjäämme villalankaa kasviväreillä. 

 

Kurssin kesto 7h  

VÄRJÄYS — LANKOJEN KASVIVÄRJÄYS 



Kurssilla tutustumme lankojen värjäämiseen semitone 

väreillä. Kurssi on mahdollista varioida myös 

elintarvikeväreillä yms. keinoilla kotikonstein lankojen 

värjäämisen kurssiksi. 

 

Kurssin kesto 7h  

VÄRJÄYS — LANKOJEN VÄRJÄYS 



Kurssit voidaan räätälöidä ryhmien mukaan.  

Kauttamme saat myös apua tapahtumasuunnitteluun sekä 

tyky-päivien ideointiin ja toteutukseen. 

 

Ota yhteyttä,  

suunnitellaan ryhmällesi onnistunut kurssipäivä. 

 

Unelmat On Tehty Tavoiteltaviksi , 

Ideat On Tehty Toteutettaviksi. 

 

Ideoista Todeksi 
”Ideat on tehty toteutettaviksi” 

 

www.ideoistatodeksi.fi 

040 219 1514 

paula@ideoistatodeksi.fi 


