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Napa School
TYÖPAJAT
• Salla Torsti
1. Aloita työskentely miettimälläLINOGRAFIA
millaisen
printin haluat toteuttaa. Voit miettiä
lempieläintäsi, maisemaa, jotain esinettä tai
• Marjo Maininki
abstrakteja kuvioita.
RYIJY / ASTIOIDEN KUVITUS / KANGASKASSIN KORISTELU
2. Kannattaa hahmotella toteutettavaa printtiä
paperille, ennen itse levylle piirtämistä.
Muista ottaa huomioon • Mari Kosunen
KIRJONTA

• Fabu Pires
KOLLAASITEKNIIKKA

• Terhi Ekebom
KIERRÄTYSKORISTEET

• Napa Agency
VÄRITYSPISTE

• Kati Rapia
KÄSI KEITTIÖSSÄ

• Midori Tsunoi
JAPANILAINEN KALLIGRAFIA
• RÄÄTÄLÖITY WORKSHOP
Jos et löydä valmiista työpajoistamme juuri teille sopivaa
workshop-vaihtoehtoa niin voimme myös räätälöidä
työpajan sisällön toiveidenne mukaan.
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LINOGRAFIA / Salla Torsti
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa toteutetaan itse suunnittelema printti valmiille painolevylle kaivertamalla.
Printistä on mahdollista painaa parin kappaleen sarja. Työpaja sopii hyvin myös
ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta. Idea toteutettavan printin
aiheesta auttaa sinua pääsemään nopeammin hommiin!
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa kuvittaja Salla Torsti. Hän on inspiroiva ja iloinen ohjaaja, jota kiehtoo
linografiassa ennalta-arvaamaton lopputulos.
Kesto
1,5 2 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 10 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Linografia-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään. Se sopii myös lapsille ja
nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan. Tarvitaan myös pieni pöytä painamiseen.
Olisi hyvä, jos lähistöllä olisi vesipiste vähintään käsienpesuun. Työskentely ei sotke tilaa.

-

WWW.NAPASCHOOL.FI

3 / 13

LIVE-TYÖPAJAT

Napa School
RYIJY / Marjo Maininki
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa opetellaan kutomaan erilaisia palttinasidoksia, tekemään hapsuja sekä
punomaan palmikko. Valmiin työn voi jättää kudontakehykseen ja ripustaa seinälle. Työpaja
sopii hyvin myös ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa muotoilija Marjo Maininki. Hän on hyväntuulinen ja monipuolinen ohjaaja,
jota kiehtovat kaikenlaiset käsityötekniikat.
Kesto
2 3 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 10 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Ryijy-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään. Se sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan. Työskentely ei sotke tilaa, mutta
villalangat saattavat hiukan pölistä.

-
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ASTIOIDEN KUVITUS / Marjo Maininki
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa kuvitetaan muki tai lautanen omalla designilla. Kuvitukset leikataan
siirtokuvalevyistä. Astiat menevät koristelun jälkeen polttoon, jonka jälkeen ne kestävät
konepesun. Työpaja sopii hyvin myös ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa
kokemusta.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa muotoilija Marjo Maininki. Hän on hyväntuulinen ja monipuolinen ohjaaja,
jota kiehtoo kuvitus leikkaamalla.
Kesto
1,5 2 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 20 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 40 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Astia-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään tai esim. pikkujouluihin.
Se sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan. Työskentely ei sotke tilaa, mutta roskiksia
kannattaa varata pöytien ääreen. Olisi hyvä jos lähellä olisi vesipiste.
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KANGASKASSIN TUUNAUS / Marjo Maininki
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa kustomoidaan kangaskassi halutulla tekniikalla esim. Painamalla printti,
kirjomalla, lisäämällä tupsuja tai kuvittamalla tekstiilitussilla. Työpaja sopii hyvin myös
ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa muotoilija ja käsityöläinen Marjo Maininki.
Hän on hyväntuulinen ja monipuolinen ohjaaja, jota kiehtoo kaikenlaiset käsityötekniikat.
Kesto
15min-45min (kesto riippuu tapahtuman luonteesta ja osallistujista)
Osallistujamäärä
Osallistujamäärä riippuu tilan koosta. Työpajasta voi tehdä melko itseohjautuvan
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Kangaskassi-workshop sopii hyvin esim. festareille- tai isompaan yleisötapahtumaan.
Se sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Osallistujat voivat työskennellä seisaaltaan suojattujen pöytien ääressä. Tämän työpajan voi
järjestää myös ulkona esim. katoksessa hyvällä säällä. Olisi hyvä jos lähellä olisi vesipiste.
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KIRJONTA / Mari Kosunen
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa opetellaan yleisimmät kirjontapistot ja kirjotaan niitä käyttäen oma voimalause.
Valmiin työn voi jättää kirjontakehykseen tai siirtää muihin kehyksiin. Työpaja sopii hyvin myös
ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa käsityönopettaja ja stailisti Mari Kosunen.
Hän on idearikas ja pitkämielinen ohjaaja, jota kiehtoo undergroud-kulttuuri.
Kesto
2 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 10 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Kirjonta-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään.
Työpaja sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin. Olisi hyvä, että tila olisi mahdollisimman valoisa, koska
työskentely on pikkutarkkaa. Työskentely ei sotke tilaa.
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KOLLAASITEKNIIKKA / Fabu Pires
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa leikellään kuvia ja rakennetaan niistä kollaasi. Työpajaa varten voidaan kehittää
oma teema. Tätä moniulotteista tekniikkaa voi hyödyntää niin luonnosteluun kuin taiteen
tekemiseenkin. Työpaja sopii hyvin myös ensikertalaisilla, eikä osallistuminen vaadi
aikaisempaa kokemusta.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa brasilialais-suomalainen taiteilija ja työpajaohjaaja Fabu Pires.
Hän on luova ja idearikas ohjaaja, jota kiehtoo mixed media -tekniikka ja värit.
Kesto
1 2 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 20 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 40 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Kollaasi-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään tai esim. pikkujouluihin.
Työpaja sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan. Työskentely ei sotke tilaa, mutta roskiksia
kannattaa varata pöytien ääreen.
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KIERRÄTYSKORISTEET / Terhi Ekebom
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa tehdään ihania koristeita helpolla ja innostavalla metallipiirrostekniikalla.
Koristeet voidaan tehdä sesongin mukaan esim. Jouluun tai Pääsiäiseen sopiviksi. Työpaja
sopii sekä aloittelijoille että jo enemmän piirtäneille.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa taiteilija, graafinen suunnittelija ja kuvittaja Terhi Ekebom.
Hän on innostava ja monipuolinen ohjaaja sekä loistava viivapiirtäjä.
Kesto
1,5 2 tuntia
Osallistujamäärä
Yksi ohjaaja voi ohjata 10 osallistujaa. Apuohjaajan kanssa työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Koriste-workshop sopii hyvin esim. yrityksen tyky- tai virkistyspäivään.
Työpaja sopii myös lapsille ja nuorille.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan. Työskentely ei sotke tilaa, mutta roskiksia
kannattaa varata pöytien ääreen.

-
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VÄRITYSPISTE / Napa Agency
Mitä workshopissa tehdään?
Napa Agency kuvittajien värityspisteellä väritetään ammattikuvittajien upeita viivapiirroksia.
Kuvitukset voidaan tehdä tapahtuman teemaa mukaillen tai käyttämällä valmiita aiheita.
Kuka ohjaa?
Workshop ei tarvitse ohjaajaa, vaan voi toimia itsenäisesti
Kesto
5min-15min / osallistuja. Värityspiste voi olla avoinna koko tapahtuman ajan
Osallistujamäärä
Osallistujia voi olla niin paljon kuin tilaan mahtuu.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Värityspiste sopii hyvin lasten tapahtumiin esim. festareille- tai isompaan yleisötapahtumaan.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Osallistujat voivat työskennellä seisaaltaan suojattujen pöytien ääressä. Tämän työpajan voi
järjestää myös ulkona esim. katoksessa hyvällä säällä.

WWW.NAPASCHOOL.FI

10 / 13

LIVE-TYÖPAJAT

Napa School
KÄSI KEITTIÖSSÄ / Kari Rapia
Mitä workshopissa tehdään?
Käsi Keittiössä -työpaja on jännittävä, yhteisöllinen, mimiikan keinoja hyödyntävä ruoanlaittoesitys, jossa kaikki osallistujat pääsevät kokkaamaan, nauramaan ja auttamaan toisiaan!
Valmistettava ruokalaji selviää osallistujille pikkuhiljaa vasta esityksen aikana.
Kuka ohjaa?
Workshoppia ohjaa monipuolinen taiteilija Kati Rapia.
Hän on mukaansatempaava workshop-ohjaaja, joka tekee ruoanlaitosta elämyksen.
Kesto
Esityksen kesto on reseptin, osallistujamäärän ja tilanteen mukaan 30 60 min.
Osallistujamäärä
Esitykseen mahtuu aktiivisesti osallistumaan noin 10 15 henkilöä, riippuen tilasta ja reseptistä.
Kokkausta voi myös katsoa yleisönä, jolloin osallistujamäärä voi olla isompi.
Millaiseen tilaisuuteen sopii?
Työpaja soveltuu erinomaisesti muun muassa ryhmäyttämiseen, uuden tilan/tuotteen
markkinointiin, virkistyspäivään, tyhy-päivään, tai osaksi vaikkapa isompaa ruoka-aiheista
tapahtumakokonaisuutta.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Tilassa pitää olla keittiö, josta löytyy vesipiste sekä tarpeeksi astioita kaikille osallistujille
(voidaan sopia mitä astioita tai tarvikkeita esiintyjä tuo mukanaan).
Tila siivotaan yhdessä osallistujien kanssa työskentelyn jälkeen.
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JAPANILAINEN KALLIGRAFIA / Midori Tsunoi
Mitä workshopissa tehdään?
Workshopissa opetellaan kirjoittamaan japanilaisilla merkeillä esim. oma nimi tai motto.
Käytössäsi on japanilaisia kalligrafia siveltimiä ja riisipaperia. Työskennellessäsi kuulet
japanilaisen kalligrafian historiasta sekä opit siveltimen käyttöä. Työpaja sopii kaikenikäisille
7-vuotiaasta ylöspäin.
Kuka ohjaa?
Ohjaajana toimii taiteilija Midori Tsunoi, joka on syntynyt ja kasvanut Japanissa. Hän on
aloittanut japanilaisen kalligrafian 7 vuotiaana ja harrastanut sitä koko ikänsä.
Kesto
1 tunti
Osallistujamäärä
10 osallistujaa
Millaiseen tilaisuuteen sopii
Kalligrafia-workshop sopii hyvin esim. tyky- tai virkistyspäivään.
Tarvitseeko ottaa jotain huomioon?
Jokainen osallistuja tarvitsee tuolin ja pöytäpaikan, roskiksia kannattaa varata pöytien ääreen.
Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että muste saattaa sotkea vaatteita.
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RÄÄTÄLÖITY WORKSHOP
Onko yrityksessä edessä virkistyspäivä, tykypäivä tai tyhypäivä, asiakastapahtuma tai
vaikkapa kick-off -tilaisuus? Haluatko tilata ammattilaisen vetämään työpajan livenä?
Festareille, synttäreille, polttareihin, juhliin tai koti-iltaan?
Meilaa toiveesi Napa Schoolin tuottajalle Marjo Mainingille ja aloitetaan neuvottelut!
marjo.maininki(a)napaschool.fi
Muistathan mainita sähköpostissasi ainakin nämä asiat:
Millaiseen tilaisuuteen etsit työpajaa?
Koska toivoisit työpajan järjestettävän?
Kuinka monta osallistujaa?
Missä tilaisuus järjestetään?
Toive työpajan kestosta
Osallistujamäärä
Budjetti
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